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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 36ה//2020' מסהצהרה למכרז :       הנדון
 
בתחום המקצועי אני החתום מטה ______________מצהיר בזאת כי אני קבלן בענף העבודה  .1

 -של נשוא ההצעה, הנני קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
 _________________ לפי התקנות בדבר סיווגם של קבלנים רשומים. -ומסווג כ 1969

 
לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את הפרסום למכרז, את ההזמנה לקבלת הצעות, את ההסכם,  .2

החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר את טופס 
שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, ביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי 
את תנאיו ומצבו וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע העבודה ולקבל 

נני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את שכרי ובהתאם לכל הנ"ל, ה
את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרט ובתנאים הכלליים במחירים שאני הצעתי 
עבור הסעיפים השונים בכתב הכמויות לפי מחירי היחידות ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעות 

 רצונכם ולהנחת דעתה של המועצה.
 

מבוססים על כתב הכמויות ולפי מחירי היחידות יהוו סכום כולל של המחירים ה
אולם אני מסכים כי התמורה בהתאם לחוזה תהיה  )לא כולל מע"מ(,__ ₪ _____________

מבוססת על מדידה והערכת העבודה שבוצעה למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י המועצה 
 ולא לפי הסכום הכולל.

 
 רמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישאאני מסכים ומאשר כי ה .3

בתוקף במשך תקופה של שלושה חודשים מתאריך שנקבע לפתיחת מעטפות ההצעות ואם 
תתקבל ההצעה, היא לא תבוטל אלא אם הצו להתחלת העבודה לא ניתן לאחר שלושה חודשים 

 יעל ידכם לקיים התחייבויותי מיום קבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי
 אעשה זאת מיד ובלי השהייה. –שבהצעתי זו 

 

 אני מסכים כי אם תתקבל ההצעה ע"י המועצה, יהא עלי, בין היתר: .4
 

ימים מיום קבלת ההודעה  14תוך  , להמציא ערבותלחתום על ההסכם והחוזה המצורפים .4.1
לחלט את הערבות  אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשאית על כך.

חילוט הערבות לטובת והפסדים כלשהם ואולם  נזקיםלהוכיח  שהבנקאית מבלי שתידר
המועצה  לא יפגע בזכויות המועצה לתבוע, לקבל ולדרוש ממני את הסכומים, על נזקים  

 נוספים שנגרמו למועצה עקב אי חתימת החוזה על ידי בזמן הנקוב לעיל.

כל אריך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את ימים מת 7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
ימי  לוח  (מאתיים ארבעים) 240תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

, וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי ( יום לביצוע 150-יום לתכנון ורישוי ו 90) מיום זה
"סיום  כלפיכם. ימהתחייבויותיהעבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק בלתי נפרד 

והעבודות" פירושו להוציאה לפועל עד תומה בהתאמה גמורה לתכניות,  תההתחייבויו
למפרטים ולתנאים הכלליים, לכתבי הכמויות ומחירי היחידות וכן בהתאם להוראות 

 המפקח.

כחוק לפי הנוסח  הקבוע  מבוילתעם  חתימת החוזה, ערבות בנקאית  –להפקיד בידיכם  .4.3
חוזה, כערבות לקיום כל תנאי החוזה המצורף. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים ב

 הנקובים בחוזה.

דלעיל, הריני מסכים כי תחלטו  4.2במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  .4.4
 לטובתכם הערבות הבנקאית שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.
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וצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו עלי בלבד ואני ידוע לי ואני מסכים לכך, כי ה .4.5
 מתחייב לביילו מיד לאחר שהמועצה תורה לי לעשות כן.

שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית לפקודתכם  יהתחייבויותיכערבות לקיום  .4.6
התחייבות מפורט בהזמנה ובהסכם ומייפה כוחכם באופן בלתי חוזר, אם לא אקיים  

הצעה זאת, לחלט לטובתכם הערבות מבלי לתת לי הודעה או  על פי ימהתחייבויותי
התראה נוספת, ואני מוותר מראש על  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

 הערבות הנ"ל .

ידוע לי כי למועצה נתונה הזכות לבטל המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו יבוטל המכרז  .5
ם באם הצעתי זו תזכה במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי כאמור, לא תהא לי, ג

 , פיצויים וכיוצ"ב. יהמועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאותי

כל המושגים והביטויים המופיעים בכתב הצעה זה יפורשו, עד כמה שהדבר ניתן  עפ"י פירושם  .6
ר ביחיד מוסב גם לרבים או להיפך וכל כל מקום שנאמ ומשמעותם בהסכם ובחוזה המצורפים.

 מקום שנאמר בזכר מוסב גם לנקבה או להיפך, הכל לפי העניין.

הצעתי זו ניתנת מתוך הבנתי ורצוני החופשי, ואני מסכים בזאת שהסמכות הייחודית לדון  .7
בסכסוכים הקשורים להצעתי זו ולחוזה המצורף אליה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז 

 הדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 

___________       ______________ 
 חותמת                  תאריך  
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 ג' סמךמ

 36ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 
"צ מעו ביטחוןה שרד,  משיכוןה שרדמ הוצאתב ניןב עבודותל  כלליה פרטמ  )ג( סמךמ
 : רקיםפ בפרטו
 
 

  חרונהא הדורהמ                           קדמותמו 00 -    
 עבודות עפר 01 -    
 " -"    ראתב צוקי טוןב בודותע 02 -    

 גדרות 44 -                                   
 סלילת כבישים ורחבות 51 -                                   
 מים וביוב 57 -                                   

     
  
  

 
    

 
     

 . מיוחדה מפרטב ו, אלעילד בפרקיםש פניות"י העפו צורךל התאםב  וסףנ רקפ  לכ כןו
 
 בהוצאתש כלליםם המפרטיל יאה כוונה" הכלליה פרט"מ הגדרהה ופיעהמ וב קוםמ כלב ערהה
 שותפותמ עדותו הוצאתב וא ןוהשיכו בנויה משרדו ןהביטחו שרדמ השתתפותב  מיוחדתה וועדהה
 "ל. לצהו ןהביטחו משרדל
 
 רכישהל יתניםנ קבלןה  לש רשותוב  אינםו מכרזל  ורפוצ לאש  עילל מצויניםה  כללייםה מפרטיםה
 ת"א.  29 ליעזר' אח, רןהביטחו שרדמ לש אורל הוצאהב
 

 נזכריםה כללייםה  טכנייםה  מפרטיםה  מצאיםנ  רשותוב  יכ  זהב  צהירמ  קבלןה קבלןה הרתהצ
  תא  בצעל מתחייבו דעתל ביקשש הסבריםה לכ תא יבל,  קכנםת תא הביןו רא, קהז וזהח/מכרזב
 לקח הינהו הז וזהח/מכרזל ספחנ הווהמ  וז צהרה.  ההםב  מוגדרותה  דרישותל  כפיפותב  בודתוע
 . מנומ פרדנ יתלב
 
 
 

      קבלןה חתימתו ותמתח     
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1ג'   סמךמ

 36ה//2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
  וקדמותמ 00  רקפ
 
 לבנטייםר רקיםפ ו, אכלליה מפרטב 00 רקפ תא שנותל וא הוסיף, להשליםל אב הז יוחדמ פרטמ
 . לוש חריםא
 

  עבודה ושטח התארגנותה תרא 00.01
 

 במתחם המועצה. מצאנ עבודהה תרא 
שטח התארגנות של הקבלן יהיה באזור האתר של הפרויקט אלא אם יקבע אחרת בפגישת 

הקבלן על כל התארגנות ע"י המפקח. שטח התארגנות יהיה באחריותו הבלעדית של 
 המשתמע מכך.

 
  עבודהה אורת 00.02

              
 בנייה.עבודות  המבוצעות במסגרת מכרז זה הן ותהעבוד

 
  מפרטה יקףה 00.03
     
 עלו כמויותה לכתבו תוכניותל ,כלליה מפרטל  השלמהכ מיוחדה  מפרטה תא  ראותל שי   
  יטויהב תא מצאת כמויותה בתבכו תכניותב מתוארתה בודהע כלש  הכרחה ןמ  יןא ןכ   
 . מיוחדה מפרטב   

 
  כמויותה כתבו מפרטים, התכניותה תאמתה 00.04

  
 נתונים, המידותה לכ תא בצועה מסמכיו תכניותה בלתק םע ידמ בדוקל קבלןה לע 

, נתונים, בתכניותב תירהס וא עותט תמצאש קרהמ כל. בהםב מובאיםה האינפורמציהו
.  כתבב  וראותה לבקשו  מפקחל ידמ ךכ לע הודיעל ליו, עויותמכה בכתבו טכניה מפרטב
 מפקחה ידיעתל קבלןע"י ה ובאוי תכניותב מסומניםש מידותה  עלו גבהיםה  לע רעוריםע

 לכ תקבלת א. לופיתס היהת נדוןב מפקחה חלטת. העבודהה יומןב ירשמווימים  15תוך 
 . אמותתהה-באיו סטיותב רגישה לאש ענהט מךס לע קבלןה צדמ ביעהת

 
  חומריםו יוד, צבודהע 00.05

 
על . לבדב רושתיח היהי עבודותה ביצועל וב השתמשל קבלןה דעתב שרא ציודה לכ א. 

 לע מפקחה יתרו ןכ םא לא)א ביצועה תחלתה פניל מפקחה ישורא לקבל קבלןה
, מפקחע"י ה אושרי אל שרא ציוד(. החלקוב וא ולו, כיודצ ותוא לש אישורוו דיקתוב
ע"י  אושרי שרא סוגמ חרא ציודב יוחלףו שבונוח עלו קבלןע"י ה מקוםמן ה סולקי

 . מפקחה
  
 דרישותל כפיפות, בכוןנ קצועימ באורחו תכניותל התאםב בוצענהת  עבודותה לכ ב. 

, רישותד יימותק גביהןל שרא בודות. עמפקחה לש צונור לשביעות"ל ונה תקניםה
' כדו קנות, תרישותד אותןל התאםב בוצענה, תוסמכתמ שותר ל' שכדו קנותת
 בודותע תאמתה לע כתבב ישורא ידול מציאי הקבלןש דרושל שאיר  מפקחה
 אםב זהכ ישורא המציאל תחייבמ הקבלן, ושותר ותהא ל' שכוו קנות, תדרישותל
 . ידרשי

 
 לכ דרישותל בהתאםו חוזהל 2ו' סמךמ סיסב לע עבדהמ בדיקותל כניתת כיןי קבלןה ג. 

 כלליה מפרטה תקניל ותאםת הדגימותו בדיקותה כנית. תהז חוזהב בודותהע תרי
 בדיקותה כניתת תא שנותל שאיר מפקח. היוחדיםמ כנייםט מפרטים( וכחולה ספר)ה
 .שטחב עבודהה תנאיל התאםב

 
 ל, עסויםמ חומרב שימושה פניל מיםי בועש אשרמ  אוחרי לא, ועבודהה תחלתה םע ד. 



 
, הםב השתמשל דעתוב שרא חומריםה קורמ לע ישורא פקחהמ אתמ קבלל קבלןה
  ימסרוי חומרים. הדיקהב ילצורכ חומריםה אותםמ גימותד הגישל אתז םע יחדו
 שימושל  תאמתםה ידתמ תא קבעוי תוצאותיהו מפקחה הוראותל התאםב בדיקהל
 הפסקתל גרוםת  מאושרתה דגימהה ןמ חומרה  טיבב הסטיי  ל.  כהז וזהח  ביצועב
. קבלןה שבוןח לע אתז ל, כהמקוםמ פסולה חומרה לש מיידיה סילוקול דע עבודהה
 מתקבלתה בכמותו אושרמ טיבב ומריםח מקוםל ביאי קבלןה אשרכ ימשךת עבודהה
ע"י  תיקבעש וסמכתמ מעבדהב קבלןה שבוןח לע בוצענהת בדיקות. המפקחה עתד לע
 .דדיםהצ ניש תא חייבנה"ל תנה בדיקותה תוצאותו מפקחה

    
. נדרשה מוצרה יכותא לע הצביעל נתמ לע אים, ביצרןה םש וזכרמ הםב וצריםמ  

ע"י  זאתו מוזכרה מוצרל איכותיו כניט רךע ווהש וצרמ הציעל רשותה קבלןל
 וראותה מפקחל קבלןה מציאי קרהמ כל. במפקחה באישורו תאימיםמ סמכיםמ
 . ותיואהורל התאםב הקפדהב ינהג, וכתבב יצרןה לש יצועב

 
 המפקחו ציודה פקס ישורא עוןט עבודהה ביצועב וב שתמשי קבלןה שרא יודצ לכ  

 המקוםמ סולקי המפקחו ספקה דיי לע אושרי אל שרא יוד. צעבודהה חילתת פניל
 בוצעוי עבודותה ל. כאושרמ סוגמ חרא ציודב יוחלף, ושבונוח ל, עקבלןה דיי לע
 קצועימ אופן, במסמכיםה תרי לכלו ודיצה ספקו יצרןה נחיות, התכניותל התאםב
 . מפקחה צוןר לשביעות"ל ונה תקניםה דרישותל כפיפות, בכוןנ

 
 מועדל עברמ רכהא קבלןל קנוי אל תוצאותיהןל מתנהה וא מעבדהב בדיקותה יכובע ה.  

 .טעמומכלשהי  תביעהל ילהע שמשוי לא, ועבודהה תחלתה צוב נקבעש יוםס
   

  רקעייםק תת מתקניםו ינורותצ 00.06 
   
  קומםמ תא יוודאו בדוקי קבלן.  הרקעייםק-תת מתקניםו ינורותצ יימיםק עבודהה שטחב 

 . למותםשל ע לשמורו דאוגל נתמ לע בודתוע תחוםב נמצאיםה הצינורותו כבליםה  לכ לש
   
 בדיקתל דיםחיומ מכשיריםב שימושה, מיניהןל השוחותו כבלים, הצינורותה גילויל פירותח 

 וצאהה לכ כןו מוסמכיםה גורמיםה לכ םע תאוםו ינפורמציהא יסוף, אגילוייםו יקומםמ
 . וסףנ שלוםת לאל קבלןה לע לים"ל חנה מתקניםה לש למותםש קיוםל נדרשתה חרתא

    
 וקדםמ  אישורב בוצעוי קשורתת ערכתמ בורע בודותע וא  קשורתת וויק  קרבתב בודהע 

 . קבלןה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה ל". כזק' "בחבב רשתה הנדסמ לש מודצ  בפקוחו
 

 בוצענהת  עבודות.  האורהת/שמלח תקנימ קרבתב בודותע יצועב בורע םג ייםק יןד ותוא 
 לע חולו"ל ינה גיןב התשלומיםו אישוריםה כלו שמלח ברתח בפקוחו וקדםמ אישורב
 . קבלןה

 
רשות  טעםמ מודצ בפקוחו וקדםמ אישורב בוצעום יימ וא יובב וויק  קרבתב בודותע

 . מקומית
 קבלן, לא תשולם עבורם בנוסף לכתב הכמויות ה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה לכ 
 . תמורה כלשהי             

 
 מערכותה קרבתב בודותע צועב בזמןו פניל נדרשיםה תיאומיםה ביצועו  אישוריםה בלתק 

 . קבלןה לש שבונוח עלו אחריותוב ם"ל הנה
 . הושלכ נאית כרתה אימ נובעותה ביעותת כלב כירת אל המועצה 

 
  אתרב הנדסמ 00.07 

 
 חרא  מלאל קבלןה  לע ממשלתיה הסכםה לש 13  סעיףב  נאמרב פגועל  מבליו נוסףב 

 הנדסמ הוא" שאתרה הנדס"מ היהי קבלןה לש מוסמךה וחוכ א: בבאותה הוראותה
 בעלו פחותל נים( שמש)ח 5  לש קצועימ תקו םע האדריכליםו מהנדסיםה  פנקסב שוםר

 .הז חוזהב נדרשה הסוגמ בודותע ביצועב מנהלה דעת, לספיקמ ןניסיו
  



 
 
 
  קבלןה חריותא 00.08 

 
, מפרטים, התכניותה תא כירמ ואה י, כעבודהה טרתמ תא יודעה אדםכ קבלןה תא ואיםר 

 לכ לש תקינהה פעולהל אחראיכ דרישותה תרי כלו חומריםה וגי, סכמויותה שימתר
, תכניותב רטפ כלל מפקחה לש בול שומתת תא הפנותל עליוו דוי לע מבוצעיםה מתקניםה
 פעלוי אל המתקניםש כךל גרוםל לוליםע שר', אכוו מידותב תאמהה י, אתכנוןב עותט
 כספיתה אחריותה כלב שאתל עליו, ולעדיב אחראיכ ותוא ואים, רןכ שהע א. לראויכ
 . האחרתו

 
  פרעותה ניעתמ 00.09 

 
 סדירהה התנועהו חייםה צרכיב מרבית ותבתחשה וךת בודתוע תא בצעל  תחייבמ קבלןה 

 קלותת מנועל כולתוי מיטבכ לעשותו עבודהה לכ משךבאתר בהרחבה ב מתנהליםה
  שטחה  ניפ  לע הניחל וא בודותע בצעל לאש קבלןה תחייבמ ןכ מו. כהואש וגס כלמ הפרעותו

  וגס כלמ  כבר ליכ  לש חופשיתה תנועתםל הפריעל  דיכ הב  ישש צורהב יודצ וו/א  ומריםח
ע"י  תנועהה בטיחותל דאגי קבלן. היימיםק מתקניםב  פגועל וא  רכיםד חסום,  להואש
 טייתה צורךל עקפיםמ יבנהו צורךה פי' לכוו ובדיםע צבת, הנסים,  פגלים,  דלטיםש תקנתה
 לתנועהו מונעתמ תנועהל פשרותא בצועה לש  לבש כלב  הבטיחל קבלןה אחריות.  בנועהת
 םג וטלתמ קבלןה ל.  עמפקחה לש באישורוו קבלןה אחריות"ל בנ. התרהא כלב גליתר
 שרדמ גוןכ שוניםה הגורמיםמ תנועהה סדריה שנויל חוקכ ישוריםא קבלתל אחריותה
 רכיםד יצועב רבות"ל לנכ  נועהת בטחת'. הכוו רשות מקומית, משטרה, התחבורהה
 לש יחידהה מחיריב ללנהתכ הז נאית יבמילו  כרוכותה נוספותה הוצאותה ל. כוקפותע
 קבלןה לש ביעותת לכ וכרוי אל ןכ מו. כנפרדב  בורןע שולםי  לאו שוניםה תשלוםה עיפיס
 . פרעותה מניעתל אמצעיםה לכ קיטתנ קבע נגרמוש יכוביםע גיןב

 
  יימיםק בישיםכ ניפ לע נועהת 00.10 

 
 אמצעותב רקו ךא צעובת חרתא טרהמ כלל הןו חומריםו יודצ עברתה ילצורכ ןה נועהת לכ 

 שהחומרו קייםנ םה רכבה גלגליש וודאל ש.  יפנאומטיים גלגליםב מצוידים כבר  ליכ
 . נסיעהה זמןב תפזרמ ינוא הרכב ליכ לע מועמסה

 בו מכתיבה משנה זהירות. תהיומיומיהעבודה בחוזה זה מתבצעת בישוב שהפעילות 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגביל את שימוש בכבישים ודרכי גישה על פי שיקול            

 נושא הקשור להגבלות ו/או התניות  לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל דעתו הבלעדי.
 בכבישים ו/או דרכי גישה. 

 
 

 הירותז מצעיא 00.11 
 דרושיםה זהירותה  מצעיא לכ  בנקיטתו  העובדיםו  עבודהה  בטיחותל  חראיא  קבלןה 

, תצינורו וויק נחת, הפירהח עבודותב קשורותה אונותת  רבות,  לודהעב אונותת  מניעתל
 כושר הבטחתל זהירותה מצעיא כלב  נקוטי קבלןה '.כוו בדכ יודצ פעלת, הומריםח ובלתה
 תקנות, החוקיםה לכ יוםק לע יקפידו עבודהה צועב עתב סביבתוב וא אתרב דםא חייו
 דרות,  געקות,  מיגומיםפ תקיןי קבלןו. הלא םבענייני הממשלתיותו עירוניותה ההוראותו
 םלהיגר עלולותה תאונותמ ציבורה תא הזהירל דיכ נדרשכ זהרהא  שלטיו ורות, אמניותז
 . אתרב חריםא מכשוליםו ומריםח רמות, עפרע רמות, עורותב לש םהימצאות שלב
,  רותיהחפו בורותה לכ תא מלאל קבלןה ייבח  אתרה לש  לקח כלב  עבודהה יוםס  םע ידמ 

 . בודהע תוצאהכ אתרב נשארוש מכשוליםה לכ תא לסלקו  העפרו ערמותה  תא יישרל
 קיטתנ יא קבע ייםח בעליו דםא חייל וא רכושל ייגרםש זקנ כלל חידיי חראיא  היהי קבלןה 

 עומת.  לליוא ופנינהת שרא הז סוגמ ביעותת שוםב כירי אל המזמיןו נדרשכ הירותז מצעיא
 חלוויכו   ושאנ הווי  שרא כומיםס ותםא שלוםת עכבל כותז עצמוהמועצה ל ומרש אתז
 שובי  אחרל קהמועצה ר ישחרר"ל  נה  סכומיםה ת.  אקבלןה ביןל תובעיםה וא תובעה  יןב
 רב  חרא סמך"י  מפע וררותב  וא  צדדיםה  ניש  הסכמתב דעותה  ילוקיח וא  סכסוךה
  ו,  אחרא אדםל  וא קבלןה  לש עובדל  בודהע אונתת  קבע פיצוייםל ביעהת  ל.  כמכאס
 פוליסתב קבלןע"י ה כוסה,  תעבודהה אתרב נפגעש הואש לכ טלאובייק יצוייםפ ביעתת



 
 . הז ושאנ גיןב לשהיכ אחריותב אייש אל המועצהו תאימהמ טוחב

באחריות הקבלן לגדר את האתר כולל שילוט ושער )שיפורק בתום העבודה( כל זאת בהתאם            
לחוקי הבטיחות והוראות שבנספח ח' לחוזה. לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה זו . ) 

 הנ"ל כלול בסעיפי יחידות (.
 

  מנייםז זניקו סידוריו עבודהה לע גנהה 00.12
 

  קופתת לכ משךב מבנהה לע הגןל דיכ דרושיםה אמצעיםה כל,  בשבונוח ל, ענקוטי קבלןה 
,  וח, רתשיטפונו, דמהא פולותע"י מ  םלהיגר עלולה  נזק,  ממפקחל מסירתול  עדו ביצועה
  כל,  בצונור לשביעותו  מפקחה רישתד פי,  לשבונוח ל,  עקבלןה נקוטי במיוחד' וכוו משש
 פירתח ולל, כחרם אימ קורמ לכ פנימ וא שמיםג פנימ אתרה הגנתל  דרושיםה אמצעיםה
 סתימתםו גשמיםה ונתע משךב קיןת מצבב אתרה חזקת, המיםה הרחקתל מניותז עלותת
 שבוןח לע תהיינהו תשלוםל התימדדנ אל מניז זלניקו עזרה בודותע ל. כעבודהה סירתמ פניל
 אמצעיב קטנ קבלןה םא ן"ל,  הנה הגורמיםמ תוצאהכ יגרםש זקנ ל.  כקבלןה

 צונור לשביעותו שבונוח ל,  עיחויד ליב קבלןע"י ה תוקן,  יןכ  שהע אל  םא הןו אותיםנ גנהה            
 .מפקחה לש גמורהה

  
  מירהש 00.13

 
 העבודותו מתקניםה ביצוע, להציודו חומריםה חסוןא צורךל דרושיםה מחסניםה לכ 

 דיי לע ופקוס םא ביןו קבלןה דיי לע ופקוס םא ין, בהז וזהח/כרזמ מסגרתב כלולותה
 רגעמ קבלןה אחריותב היוי ביטוחםו ליהםע שמירה, החרתא סגרתע"י מ והמועצה ו/א

 . כךמ משתמעה לכ ל, עאתרל ספקתםא
 
  מפקחה מכויותס 00.14 

 
 עיפיס שארב אמורה ת,  אהחליףל וא גרועל אל  ך,  אהוסיףל אב  הלןל אמורה א.  

 . החוזהו מפרטה
 

 מפרט, התוכניותה תא פרשל  שאיר הואהמועצה ו לש  שטחב ציגונ  ואה מפקחה ב. 
. בנתוה יטבמ פיל הירותב יא וו/א יניהםב תאמהה  יא כלו  כמויותה כתבו  טכניה
 . הז נושאב שטחב בלעדיה פוסקה ואה מפקחה קרהמ כלב

  
 בוצעוש בודותע כןו מקורםו ומריםח לש יכותםא גביל בלעדיה פוסקה ואה מפקחה ג. 

 . התבצעל ריכותצ וא
 

, לקהח וא ולה,  כעבודהה תא מסורל כוונתוב םא  מפקחה אישורב  ייבח קבלןה ד. 
 לש מלאהה חריותוא תא הסירל דיכ מפקחה לש הז אישורב ין. אשנהמ קבלניל
 . שנהמ בלניק לש חדליםמ וא פעולותל קבלןה

 
, יניהםב פסקותה  ם, עוניםש שלביםב  עבודהה יצועב  לע  הורותל  שאיר  מפקחה ה. 

 . קבלןל חירמ וספתת לאל
 לש דיפותע קבועל חלטתוה לע  זמןל מזמןו  עתל עתמ  קבלןל הודיעל  שאיר מפקחה  

 עבודהה תא בצעל ייבח היהי הקבלןו חרותא בודותע גביל מנהמ לקח וא בודהע יזוא
 . מפקחע"י ה נקבעש עדיפויותה סדרל התאםב

 
 ורגח קבלןו הדעתל םא כלשהי בודהע בצעל יצדכ קבלןל הורותל  שאיר מפקחה ו. 

,  מקצועה  לליכ יטבמ פי,  לסדרה חוץנ דעתול םא וא מפרטה וו/א חוזהה דרישותמ
 ינוא  קבלןע"י ה  מפקחה וראותה ילוי.  מוצעוב כברש  בודהע חלקיל  זקנ מנועל  דיכ
.חוזהה נאית פיל כל, הלשהוכ לנזקו ולהכ עבודהל אחריותומ  קבלןה תא  שחררמ

  
 

 אושרותמ תכניות  לש ותקיםע  ניש עבודהה  חילתת רם,  טבלןלק  מסורי מפקחה ז. 
  נמסרוש תוכניותה רקו ךא חייבותמ  יצועב ילצורכ.  טכניה  מפרטה שלו  ביצועל
  פיל אל  תבוצעש  בודהע ל.  כביצועל מאושרותו  תומותח מפקחע"י  ה קבלןל



 
 . קבלןה לע חולוי האחריותו הנזקו  תקבלת א"ל  לנכ תוכניותה

 
  כניותת 00.15 

 
 פני". למכרז"ל חותמתב מסומנותו לבדב  מכרזל כניותת  ןה זהב  מצורפותה תכניותה 

 ינוייםש חולל שוייםע הןב שר" אביצוע"ל חותמתה תא ויישא שרא כניותת מסרוי ביצועה
 . לשהןכ סיבותמ מכרזל תוכניותל יחסב השלמותו
 דכוניםע קבע יחידהה מחיריב ינויש וא וייםציפ וםש קבלל וא דרושל כותז היהת אל קבלןל 

במהלך . מכרזב וצגוה שרא אלהמ כניותת הוסיףל וא גרועל כותז עצמול ומרש מנהל.  הלהא
הבנייה ייתכנו שינויים ועדכונים של התכניות, הודעה על שינוי תימסר הן למפקח והן 

 ת מעודכנת לביצוע תועבר לקבלן.לקבלן, ותכני
 
 
 " יצועב אחר"ל כניותת 00.16 

 
 Asבתוכנת "אוטוקד", מערכת "תכניות עדות" ) CDשבונו על ח לע הכיןל קבלןה לע 

Madeהלן)ל על רקע תכניות הביצוע (, באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו :
עפ"י  עבודהה שלמתה אחרל מפקחל סופקוי להא כניות. תותקיםע שלושה"( בתכניות"ה

 .דרישות והוראת המפקח
עשה י תוכניותה הכנתו מדידהה בורע מודדל תשלום. המוסמך ודדמ דיי לע וכנוי תוכניותה 

  .קבלןה דיי לע
 נאית ןה נדרשכ וכנוה כןא יכ אישורוו דיקתו, במפקחל סודרתמ צורהב תכניותה כנתה 

 קבלתל נאית כןו מפקחע"י ה קבלןה לש סופיה חשבוןה אישורו בדיקהל עבורל יבו וקדםמ
 .עבודהה סיוםל שלמהה עודתת מתןו עבודהה

 בהםש נקודותה ותןא כלב יצועב אחרל מדודיםה המפלסיםו מיקוםה תא ראנהת תכניותה 
 .מפקחה ידרושש פיכ וספיםנ מקומותב כןו תוכנןמ ובהג מסרנ
 וואית גון, כעתידב מבנהה לש אחזקהו הפעלהל ששיידר וסףנ ידעמ תותכניה כלולנהת ןכ 

 לש מיקוםו ידות, מאדמהה וג, סכבליםו ינורותצ ידות, מצינורותה יסויכ ומקע וויםק
 .כדומהו בניםמ

 .מפקחה לש אישורוו דיקהב עונים"ל טנה תכניותב קבלןה יסמןש פרטיםה לכ 
 .וסמךמ ודדמ דיי לע ומאושרות תומות, חמוחשבותמ היינהת תכניותה 
( בכל עת ע"פ דרישת המפקח ובכל AS MADEלהמציא תוכניות עדות ) הקבלן מתחייב 

מקרה ע"פ אבני דרך לביצוע, אשר יוגדרו מראש ויוצגו בלוחות הזמנים המפורטים אשר 
 יגיש הקבלן.

 קבלן,ה שבוןח לע היו', יכוו ורגינליםא סמי, הCD-ה כנת, המדידהה - הז סעיףב עבודותה לכ 
 שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים תכנכלל הורואים אותנפרד ב בורהע שולםי לא

 
  םואישורי שיונותר 00.17 

 
 תהרישיונו לכ תא למפקחו מנהלל צורךה פיל  קבלןה מציאי  עבודהה יצועב  חילתת פניל 

 . תוכניותה פיה לעבודה בצועל האישוריםו
 הקבלןו תכניות לש ספיקמ ספרמ רישתוד פיל קבלןל ספקהמועצה ל תחייבמ  הז צורךל 

  לכ  תא  רשויותל שלםל תחייבמ קבלן"ל. הנה תהרישיונו השגתל דרושה כלב טפלל תחייבמ
 שבונוח לע היוי להא שלומים. תתהרישיונו  בלתק צורךל  דרושותה  הערבויותו  הוצאותה
 . בורםע ול םלשוי לאו
 שרד, משמלח ברת, חמשלתימ שרד, מהעיריי: ינהה הז סעיףב שויותר מלהה וונתכ 

, שטרה"צ, מע,  מחלקותיהםמ לכ לע מקומיותו זוריותא שויות", רזק' "בב, חתקשורתה
 '. כוו ניקוזה שויות, רקורותמ

 
  מוחשבמ מניםז וחל 00.18 

 
 מניםז וחלתכנית עבודה ו עבודהה תחלתה וצ תןמ יוםמ יום 15וך ת מפקחל גישי קבלןה 

 אפשרי זמניםה וח. לדםא חוכו ליםכ ערךמ ולל, כעבודהה בצועל מחייבו מוחשבממפורט ו
 שלו בצועה לש שוניםה השלביםו תהליכיםה לכ תא קיףי הוא, וביצועה לביש חרא עקבמ



 
. מחייבה זמניםה לוחל התאמהב חריםא בלניםק םע עבודותה שילובו משנייםה קבלניםה
 שולםי לאו קבלןה לע חולו' יכוו עדכון, המעקב, הזמניםה וחל הכנתב ותככרוה הוצאותה לכ
 . מפקחע"י ה תאושרש חרתא יטהש ו" אנט"ג יטתש פיל וכןי לוח. הנפרדב בורםע
 . מפקחה אישורל ודשח חילתת כלב יוגשו קבלןע"י ה חודשל חתא עודכןי הז מניםז וחל 

 
  דיפויותע דריס 00.19

 
, עבודותה וגיס גביל בצועל עדיפויותה דריס תא קבועל זכותה תא עצמהל ומרתש מועצהה 

 '. כוו בוצעוי וב קטעיםה
 . היאש לכ תוספתל וא חידהי חירמ שינויל תביעהל ילהע הווהי אל אמורה לכ 

 
 
  חריותא 00.20 

 
  וא יצרניםמ יקבלש ערבותו  חריותא עודותת מזמיןל קבלןה עבירי חוזהבאמור ל נוסףב 

 . וספתנ עודהת כלו רונותא  ,ביזרים,  אצנרתל חריותא עודותת - גוןכ קיםספ
 
  דידות וסימוןממודד,  00.21 

 
על הקבלן להעסיק על חשבונו משך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך לביצוע כל עבודות 

 המדידה והסימון באתר.
 . ייםק צבמ דידהמ פותמ קער לע ערכונ תוכניותה 
 . גבהיםל שרק קודותנ כןוI.P  קודותנ שטחב קבלןל מסרו, יעבודהה תחלתה וצ בלתק םע 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכניות  

 ולדווח למפקח על כל אי התאמה כאמור.
  לאזןו  מדודל כןו ללוה נקודותה תא אבטחל  ליוע היה,  יקבלןע"י  ה סימוןה  בלתק אחרל 

 . דוי לע יועסקש וסמךמ ודדמ  אמצעותב תוכניותב  מופיעיםה חתכיםה  לכ  תא
 בודותע לש כמויותה חישובל סיסב הוו,  ימפקחע"י ה אושרותמ ןה אשר, כלהא דידותמ 

 .תשלוםל עפרה
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן על חשבונו  

 כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה.
תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד כ"כ כל  

  שהוא, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  וא קבלןה טעםמ וסמךמ ודדע"י מ  עשוי דרושותה  מדידהה בודותע  לכ יכ  זאתב ודגשמ 

 בודהעה עיפיס לש יחידהה מחיריב  לולכ היהי  ללוה עבודותה  בורע תשלוםה  כיו השגחתוב
 . להא דידותמ גיןב וספתת לכ קבלןל שולםת א.  לשוניםה

 
  עבודהה בלתק 00.22 

 
  לביש לכ לש ושלםמ יצועב אחרל בוצעת עבודהה סירת.  מבשלמות מפקחל  רתימס עבודהה 

 ". יצועב אחר"ל  תכניות הכנתו  ידרשוו מידהב  יקוניםת רבות,  לעבודהה
 זאתב ובא. מעבודהה יצועב גמרל סמכתאא הווהת עבודהה מסירתל מפקחה תימתח 

", זק' "בב, חחשמלה ברתח לש ליוןע יקוחפ אתרב היהי עבודהה צועב בעת, שקבלןה ידיעתל
 אםב לא, אקבלןה תא חייבותמ וראותיהםה יןא קרהמ שוםב ולם. אמקומיתה הרשותו
 . מקובליםה נהליםהמועצה ב טעםמ מפקחה אמצעותב יתנונ
 . קבלןה תא חייבותהמועצה מ טעםמ מפקחה וראותה קר 
ע"י   עבודהה בלתק עתב מרג/יוםס עודתת מתן,  שזאתב וצהר,  מפקס לכ  סרה מעןל 

, ועצהמ/העיריי: מתאימהה  ציבוריתה רשותע"י  ה םג  עבודהה קבלתב  תיותנהמועצה,  מ
 '. כוו שמל' חב", חזק' "בבח

 
  שנהמ בלניק 00.23 

 
  םג ולםא בכתבו ראשמ מפקחה ישורא יפ לע קר בוצעת קבלןה דיי לע שנהמ בלניק עסקתה 

 בודותע ורעב לעדיב חראיא קבלןה ריישא זא  ם,  גשנהמ בלניק  עסקתה מפקחה  אשרי םא
 לכ לש עבודהה שטחמ רחקתוה דרושל שאיר מפקח. היניהםב התאוםו משנהה בלניק לכ



 
 קבלןה עלו תפקידול תאיםמ ינוא יניוע אותר פיל שר, אקבלןה לש ועלפ לכ ו,  אשנהמ בלןק
 לש שבונוח עלו אחריותוב עשה"ל תנה החלפה. העבודהה יצועב מעןל אחרב החליפול
 . קבלןה

 
 
  תומויכ 00.24 

 
 . אומדנהב יתנותנ כמויותה לכ 
 כמויותל יחסב ביצועה אחרל סופיתה מדידהב תתקבלש כמות פלוס/מינוסב  ינויש לכ 

 . יחידהה מחיריב שינויל גרוםת לאו שפיעת אל מכרזה
 
 

  חריםא ורמיםג םע אוםת 00.25
 

 קבלןה בל תשומתל זהב ובא, מוקדמותמ רקפ כלליה מפרטה לש 0048  סעיףב אמורל נוסףב 
 : באיםה גורמיםה שטחב פעולל שוייםע בודתוע מהלךכי ב

  
 . רגיליםה שגרהה חייב ממשיכיםה יימיםק פעליםמ. 1 

 
 . הרגילהו קבועהה רכבה נועת. ת2 

 
 . פעלם )משתכנים(מ תא בוניםה דשיםח פעלים. מ3 

 
 . שמלח ברתע" ח ויםק מתיחתו דשיםח שמלח  מודיע צבת,  השמלח  מודיע עתקת. ה4 

 
 . זקב ברתע"י ח וויםק מתיחתו  דשיםח לפוןט  מודיע צבת,  הלפוןט  ודיעמ עתקת. ה5 
  
 . מקומיתה רשותה וו/א חברהה טעםמ חריםא בלניםק בודתע. 6 

 
   מינימוםב עילל נזכרתה  פעילותה הבטחתל  דרושיםה  אמצעיםה  כלב  נקוטל  קבלןה  לע 

 לע  וקפותע רכיםד לילת,  סחוקה יפ לע דרושיםה אישוריםה לכ שגתה  ולל,  כפרעותה
 עולהפ  יתוףש וךת  בודתוע בצעי קבלן.  החשבוןב אתז לכ הביאל קבלןה ל'.  עכוו שבונוח
 א.  להז תאוםל קשורה כלב  מפקחה הוראותל צייתל תחייבמ הוא,  ולהא ורמיםג םע לאמ
 בודההע טיבב כלשהי פגיעהל גרוםל דיכ זהב היהי לאו קבלןה לש ריגהח ביעהת לכ וכרת
 . זמניםה בלוחו

 
 

 לילהה שעותב בודותע 00.26
  

 קצתןמ  וא לקן, חסוימותמ עבודותש צעותיוה גשתה עתב חשבוןב קחל הקבלןו קבלןל דועי
 בוצעותמ עבודותה/המבניםש עובדהה אור, ללילהה שעותב בוצעוי למותש בודותע יתכןו
 כך.מ משתמעותה המגבלותו פוףצ ירוניע שטחב
 מוסמכיםהגורמים ה םע נדרשיםה וספיםנ אומיםת בורע קבלןל שולםי אל ספקה סרה מעןל
,  ילהל תמרורו ימון, סתאימהמ ילהל אורתת בורע ןכ מו, כלילהה שעותב בודותע בצועל
 כלו תנועהה הכוונתל שוטריםו ובדים, ערךע ווהש וא פקוס סוגמ הבהביםמ נסיםפ וללכ
 בורע יצועב קופתת ארכתה אושרת אלבטיחותית ו ובהט ותכאיב עבודהה ביצועל דרושה
 מחירב לולותכ היו"ל  ינה עבודותה לכ .עבודהה תחלתה צוב נקבעל עברמ ילהל בודותע
 "ל.נה עבודותה גיןב הואש וגס כלמ ביעותת היינהת אל קבלן, לנפרדב שולמוי לאו יחידהה
 

 
  פרע עודפיו סולתפ ילוקס 00.27 

 
, מפקחע"י ה יקבעש ציבהח/פירהח ומרח ודףע רבות,  לחרא ומרח לכ כןת  וסולפ ומרח 

 הגורמיםו רשויותע"י ה אושריםמ פיכהש קומותמ ל, אאתרה שטחל חוץמ לא סולקי
 .כךב קשוריםה שוניםה



 
 שולםי לא, וקבלןה לש הבלעדיתו מלאהה אחריותוב ינוה הז ומרח סילוקו  היתריםה שגתה 

 . וז בודהע בורע נפרדב
 יפ לע לפעולו עבודהה חילתת פניל מקומיתה רשותה ןמ וקדםמ ישורא קבלל קבלןה לע 

 . הז גיןב ביעהת לכ וכרת א. לןהרישיו נאית
הסילוק יבוצע עוד באותו יום של ביצוע החפירה/עבודת פירוק וכו' ובשום אופן לא  

יישארו עודפים וערמות בשעות הלילה. אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על קבלן 
 וב בהוצאת החומר.כלכל יום של עי –צמוד לבסיס החוזה ₪,  1,500בסך של 

 
 יםמ ספקתא 00.28

 
ניתן ו מידה. בובדיוע לשימושו עבודהה ביצועל דרושיםה מיםה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 

 תנאיב זאת, ושל המועצה יםמ ספקתא קווימ וצאמ נקודותל התחברל קבלןה ורשה, ידברה
 תא ואה שבונוח לע עשהי קבלן. ההמפקחהמועצה ו אישורב אתז כל, ודידהמ עוניש יתקיןש
 נחת, השאבותמ פעלת: הגון, כהםב  שימושה מקוםל מיםה העברתל דרושיםה סידוריםה לכ
 חולוי אספקתםו מיםה עדב תשלומים'. הכדו כוניות, מזרבייםר יכלים, מיכלים, מינורותצ
 .מבנהה סיוםל השלמהה עודותת לכ מתןל דע מבנהה קמתה קופתת לכ משךל קבלןה לע
  

 שמלח ספקתא 00.29
 

, נרטוריםג-יזלד פעלתה דיי לע ודותבעה ביצועל דרושה חשמלה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 
: גוןכ סידוריםה  לכ תא יעשהו עבודהה אתרל שכנותב נמצאיםה שמלח קוויל תחברותה וא
 חשמלה ריכתצ וצאותה ל. כמפקחה אישורב אתז כל', וכדו חשמלה חברתמ ישוריםא בלתק
 נפרדב שולמוי לאו הדיחיה מחיריב כללוי עבודותה ביצועל

 
 חיריםמ תחולתו ופיס חירמ 00.30

 
 מפורטיםה תשלומיםה תא ראו, יחוזהה מסמכימ מסמךב חרתא מפורשב קבענ אל םא 

  בצעל קבלןה עלש ההתחייבויותו פעולות, העבודותה לכ יצועב בורע תשלומיםכ הלןל
 נפרד:ב בורםע שולםא ילו חוזהל התאםב 

 
 וואיל בודות, עכנייםמ וצריםמ הז בכלל, ופחתה רבות, להחומריםו ציוד, העבודהה לכ  א

 מפורטיםה הציודו מבנהה רבותל חוזהה יפ לע עבודהה ביצועל דרושים, הזרע חומריו
  00.31 סעיףב

 ין. ד לכ יפ לע מוסמכותה רשויותה לכ םע יאוםת ב.
 .יםמ שאיבתו שםג ימ ילוקס רבותל תקלותו פרעותה מניעתל הירותז מצעיא ג.
 ילוטשמצעי , אמניותז רכיםד ,פסנות, טיגומים, פבודהע לי, ככנימ ציודב שימושו ספקתא ד.

 חזקתם, הרכבתםהוצאות ה רבותל חרא דויצ כל, ונועהת הפרדתו יגוןמ מצעי, אתמרורו
 עבודה.ה סיוםב סילוקםו ירוקםפ עבודהה אתרב

 אחרה  הציודו מוצריםהמועצה, ה דיי לע וא קבלןה דיי לע סופקוש חומריםה לכ ובלתה ה.
 עבודהה רתאל  ובדיםע סעתה כןו פריקתםו עמסתםה הז בכלל, וחזרתם, העבודהה אתרל
 ממנו.ו

חזקתםאנסתיימו, ש עבודהה לקיח לע מירהש כן, ושמירתםו ציודו ומריםח חסנתא ו.
 .ליהםע הגנהו 

 ךכ  שםל  דרושיםה מדידהה כשירימ כלו סימוןה לש חידושוו ירוקפ רבותל סימוןו דידהמ .ז
 תכניות.ה פיל עבודהה לכ ביצועל נדרשות, ההואש סוגו יןמ כל, מהוצאותה לכ ח.  
 חוזהה יפ לע חריםא סמכיםמ וא כניותת עתקיה הכנתל נדרשותה הוצאותה לכ ט.  

 מניז ניקוזל אשרב דיןה הואו ביטולןו ידושן, חחזקתן, אעוקפותו מניותז רכיםד כשרתה י.
 .מנומ עודפיםו סולתפ סילוקו עבודהה תרא יקוינ  

, לו, בכס, מניהק ס, מוציאליותס הטבותו יטוחב קרנותל יסיםמ מיניהםל ביטוחה מיד  יא.
 .הואש סוגו יןמ כלמ היטליםו גרות, איסיםמ

 פקס עליב הבהביםמ נסיםפ רבותל כוונהה אביזריו מרורים, תיםטלש הצבתל הוצאותה .יב
 .חוזהה יפ לע נדרשכ סיג'ר יונ מחסומי( ורךע ווהש וא פקו)ס צמיע חכו

 .נועהת הכוונתל וטריםש . יג
 שוטף.ה עדכונםו מניםז וחותל הכנתל הוצאותה .יד



 
 ןמוצא ילא , לעבודותה וגיס כל( לAS MADE" )יצועב אחר"ל כניותת כנתה גיןב הוצאותה . טו

 כתבב מופיעותההעיליות ו רקעיותק-תתה מערכותה כלו בניםמ בישיםכ רבות, לכללה
 לע וצעוב לאש פילוא עבודהה ביצועל הקשורותו עבודהה אתרב נמצאותה אלהו כמויותה
 .קבלןה דיי

 חשמל.ו יםמ צריכתו ספקתא .טז
 חוזהה יפ לע תחייבויותיוה ילוימ םע קשרב קבלןה לש הנזקיםו הוצאותה לכ .יז
 קבלןה ווחיר . יח
 לכעל , מנומ לקח מהוויםה מסמכיםה וא חוזהה תנאימ מתחייבותה הוצאותה תרי לכ . יט

 לכ הז  בכלל, ועקיפותה הןו ישירותה ן, ההםמ נובעיםה ו, אמםע קשורותה ו, אטיהםפר
 ולןכ אמורותה ההוצאותש ין, בהערבויותו מימוןה וצאותה רבות, לקבלןה לש תקורהה
 . עתידב הםל יוודענהת הןש ביןו צדדיםל תהע דועותי

 
  דהש שרדמ 00.31

 
שרד שדה חדש שיכלול: מולתחזק על חשבונו לרשות המפקח  להציב ספק,ל קבלןה לע 

 המצוידות גירותמ םע פחותס"מ ל 160X 80  דלוגבמשרד, שירותים, מטבחון, שולחן משרדי 
לדה עם מנעול נעול בצילינדר, פ רוןא 1, תוכניותל תלהמ 1, סאותכ 6,  מפתחותו מנעוליםב

כולל מיגון נגד גניבה,  מקרר, לוח לתליית  btu 20,000מפוצל חדש בהספק מינימלי של מזגן 
תוכניות, חיבור למים, ביוב )כולל מיכל ספטיק(, טלפון ומכשיר פקסימיליה, כולל אספקת 

 .נייר לפקסימיליה לכל תקופת הביצוע
חדש מסוג אינטל או שוו"ע, מצויד בתוכנת כתבי כ"כ יספק הקבלן על חשבונו מחשב  

רוסופט פרוג'קט ללוחות הזמנים, לרבות תוכנה לצפייה של כמויות ומחירים ובתוכנת מייק
 תכנות אופיס מהדור החדש וכן חיבור אינטרנט לדואר אלקטרוני.

 חשבונות הטלפון, ההתחברות לאינטרנט וכו' הינם על חשבון הקבלן וישולמו על ידו.           
ומי מים, חשמל המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן במשך כל תקופת הביצוע, כולל תשל 

 וטלפון.
 למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, חשמל וסידורי תברואה. 
  מבנה. החשמלב לתאורתוו ומיי-יוםה וולניקיונ מבנהה שמירתל חראיא היהי קבלןה 
.                         רגנראטו אמצעותב וא החשמלוספטיק(  מים, הביוב )הכולל מיכלה רשתל חוברי 

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או כל נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את 
החסר כפי שמופיע בסעיף זה של משרד השדה.                                                           

את השטח הקבלן יפרק את משרד השדה עם גמר העבודה ויסלק הפסולת כולל הב
                              לקדמותו.                                                                                              

ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המשרד כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם            לא  
ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים              השוטפת, השרתים הנוספים כאמור לעיל. כל

  והפלאפונים, כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.
 
 תיקותע 200.3
 

 םע יד. מעתיקותב פגועל וו/א קחתל איסורה תכליתב סורא תיקותע ימורש חוקל  התאםב 
 כךל לגרוםו שטחה תא גדר, ל מפקחל ךכ לע הודיעל קבלןה בייח עתיקותה ציאתמ  
 .מדינהה רכושכ ממצאיםה תא ראותל קבלןה ל. עהשטחמ צאוי לאו פגעוי אל ממצאיםש 

 
  שראלי קרקעימ ינהלמ נחיותה-האתרמ רוסג חומרו לעים, ספרע וצאתה 300.3
 

 חומרה תוךמ וסגר ומר,  חלע,  סעפרב שימושה ודע ל, כיתוחפ בודותע מכרזיב א. 
 מלוגיםת שולמוי א, לחוזהב מוגדרכ מפותחה אזורה ילצורכ םה שטחב קייםה
 . מינהלל

 
 שי, חרא גורםל מסופקו אתרה שטחמ וצאמ גרוסה חומר,  הסלעים, העפרה םא ב. 

 . מינהלל מלוגיםת גביול שלםל
 
 

                                                 



 
  הגשת חישובים לחשבון סופי 00.34

 
 בהתאם ועל פי וכמויות עבודות אחרות להגיש את חישובי כמויות העפרעל הקבלן 

 דרישות הפיקוח והמתכנן.
 הינן על חשבון הקבלן ומחושבות במסגרת סעיפי היחידות.  עלויות בגין ביצוע הנ"ל

הגשת חישוב הכמויות תבוצע בתוכנה התואמת את תוכנת המתכנן כך שפורמט הגשת 
 לדרישות הפיקוח והמתכנן.החישובים יתאפשר בהתאם 

 כל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של המפקח.
 
 

 בדיקות 00.35
 

 על הקבלן להזמין על חשבונו עריכת בדיקות מכל החומרים ומכל שלבי הביצוע לפי  
מחשבון הסופי. במידה ועלות הבדיקות תהיה גבוהה  2.0%הוראות המפקח, בשיעור של 

ן הסופי, אז תשולם לקבלן תמורה לפי עלות הבדיקות בפועל )על מסך של חשבו 2%-מ
 בסיס חשבוניות מס( + רווח הקבלן. 

 
 

 עדיפות בין מסמכים    00.36
 

 ביצוע ןלענייעדיפות 
 

במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מכרז/חוזה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר 
 הקדימויות הבא:

 
 . חוקים ותקנות של מדינת ישראל וגורמים מוסמכים כגון: חוק החשמל, הנחיות "בזק" וחברת 1

 הכבלים לביצוע עבודות תשתית וכדומה.    
 . תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"(2
 . המפרט המיוחד3
 . כתב הכמויות4
 . אופני מדידה מיוחדים5
 . המפרט הכללי 6
 צרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים . "הוראות יצרן" של י7
 

 פרושו של המפקח הוא המוסמך והקובע. - רבתיאובמקרה של אי הבנה או חסר 
 
 

 מנהל עבודה אחראי 00.37
 

על הקבלן למנות לכל תקופת הביצוע מנהל עבודה בעל תעודת הסמכה אחראי בעל סמכויות מלאות. 
מנהל העבודה יירשם במשרד המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט את כישוריו של מנהל העבודה. 

תחילת עבודתו של מנהל העבודה מותנית באישור כתוב  .תעודת מנהל עבודה בתוקף ויישאהעבודה 
 קח/המזמין.של המפ

מודגש בזאת כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה משך כל זמן ביצוע העבודה עליה הוא 
ממונה והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה ע"י המפקח. מנהל העבודה האחראי 

של יחיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי 
מנהל עבודה אחראי. הרשות המקומית והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה באם 

 לדעתם הוא אינו עומד בדרישות ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.
 
 
 

 שלט לפרויקט 00.38
 

מ'. על גבי  X 5.0 3.0 -קבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת בגודל של כ
 השלט יופיו:



 
 היזם,  -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות,  - 
 פרטי הקבלן כולל שם מנהל העבודה וטלפון נייד,  - 
 פרטי מתכננים,  - 
 פרטי ניהול ופיקוח.  - 

גודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח. לא ישולם 
 ור השלט והתקנתו ורואים אותו ככלול במחירי העבודה. בנפרד עב
 

 הערה חשובה
 

במידה וכתב הכמויות חולק למבנים )לצורך נוחות של המזמין בלבד( על הקבלן לציין בהצעתו את 
אותו המחיר לסעיפים דומים המופיעים במבנים השונים. במידה והקבלן יציע מחירים שונים, 

 ך ביותר.המחיר הקובע יהיה המחיר הנמו
 
 

                         __________________ 
                  קבלןה תימתח                

  



 
 

 מסמך ג'-2
 

 36ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 

  תשלוםו דידהמ ופניא
 
 
  מחיריםו דידהמ ופניא  00 - רקפ
 

  חוזהה תנאיב תחשבותה  0.01
 

 חוזהב מפורטיםה תנאיםה כלב מחיריםה הצגתב תחשבה אילוכ קבלןה  תא ואיםר  
  כרוכותה הוצאותה לכ תא כולליםכ יחשבוי הלןל מוצגיםה מחירים. הסמכיומ לכ לע
 לשהוכ נאית בנתה י. ארטיהםפ לכ ל"ל, ענה מסמכיוב מוזכריםה  תנאיםה מילויב
 כתבב  נקובה מחירה שינויל יבהס שמשת א, לקבלןה צדמ וב תחשבותה יא וא
  כפיפותב ימדדנהת  עבודותה ל. ככלשהו וסףנ תשלוםל עילהכ וו/א  כמויותה
 . להלןד בסעיפיםש להוראותו כלליה מפרטב כלוליםה  לתנאיםו הוראותל

 
 : באה עדיפותה דרס פיל קבעי חריגותה עבודותה לש חירןמ  0.02

 
 . בחוזהש כמויותה כתבב יחידהה חירימ לש רוטפ. 1   

 
 . 10% לש בהנחהו עבודותה יצועב מועדל קף", תקל"ד חירוןמ. 2   

 
 . מנהלע"י ה מאושרו מפקחע"י ה סוכםמ חיריםמ יתוחנ. 3     
 

  בדכ כנימ ציוד'י לגר חירימ  0.03
   
 ימוןמ ולל)כ קבלןל תשלוםה היה'י ירגב בדכ כנימ יודצ עסקתה לש  קרהמ כלב  

 ציודל ארציתה מועצהה תחשיבב  נקוביםה מחיריםל  אםתה( באשיר בלןק  בודותע
  -: באיםה שינוייםב כנימ

   
 .20% ופחתוי נקוביםה המחיריםמ .1  

   
 : באיםה סעיפיםב תחשיבב מפורטיםה תנאיםה חולוי אל .2  
    
 . עותש 12 וא 10 לש רציפהו לאהמ עסקהה 2.1   

 
 . חלנ קיוחלב וא אבןב עורבתמ דמהא בורע וספתת 2.2   

 
 נקודת ל בחזרהו עבודהה קוםמ לא ציודה עברתה  בורע וספתת 2.3   
 . מוצאה    

 
 . ציודה לע מירהש בורע וספתת 2.4   

 
 מלחה םי באזור,  ימונהד -מיתר  קומ רומהד בודהע בורע וספתת 2.5   
 . בערבהו    

 
 . בדבל פועלב בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .3  

 
 . קבלןה לש שוטפיםה חשבונותה מסגרתב היהי תשלוםה .4  

 
 



 
  'ירגב דםא-חכ בודותע 0.04 

  
ועלים בגירים )מעל גיל פ בורע כוניםנ היו'י, יגר תנאיב אדםה חוכ עבודתל מחיריםה .1 

 . חוזהה מסגרתב יועסקוש מקצועותה וגיס כלל (18
 

 תאושרנהו נשיםהא ועסקוה וב בודהע וםי ותוא סיוםב יומןב רשמנהת עבודהה עותש .2 
 . יוםה אותוב מפקחה דיי לע

 
 : באיםה פרטיםה תא כלולת רשימהה .3 
 . המדויק עבודהה מקוםו פועליםה מות, שעבודהה עות, שאריךת  

 
 שעותכ חושבנהת ןה תשלוםה  לצורךו וספתת  לכ ןתינת  אל וספותנ  עותש בורע .4 
 . גילותר  

 
 אל עותש בורע וספתת לכ לא, לטונ ותימשמ בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .5 

 . לשהןכ חרותא וספותת וא  עבודהה מקוםל  חזורו לוךה  סיעות,  ניאליותר
 

 : תא יתרה יןב כולליםכ חשבוי בודהע שעתל מחיריםה .6 
 

 . עבודהה שטחל חזורו לוךה ובדיםע סעתה 6.3  
 . ממנהו עבודהל נסיעהה מניז 6.4  
 . קבלןה יודצ רבות, לדהובע כליב ששימו מיד 6.5  
 '. כדו יצועב הנדס,  מבודהע  נהלמ וללכ  אתרב עבודהה  יהולנ וצאותה 6.6  

 
 : דלקמןכ היוי עבודהה כרש עריפית .7 

 
  עבודהה אשר( כסוגיםה לכ מוצע)מ קצועימ ועלפ 7.1  
  שעהש"ח ל  65  :מלאכהה ביתב וא אתרב בוצעתמ   
  שעהש"ח ל  45 "ל:נכ תנאים( בקצועימ א)ל שוטפ ועלפ 7.2  

 
 
 
 
 
 
 

__________________                                                                        ________________ 
 קבלןה תימתח      אריךת 
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 ניםכנימת מתרש

 0542178078 טלפון:   גולן אלמוג:    ריכל  אד 

 טלפון:    :  /ספורט תעשיה עץכנן יומת 

 טלפון:    :     יןדסת בנהנ 

 טלפון:     :    מים וביוב 

 טלפון:    :    ועהתנישים וכב 

 טלפון:    :   רתשומל ותקחש 

  טלפון:    :    ר וייזוג אמ 

 טלפון:    :    וסטיקהאק 

 050-7753215 טלפון:  בן אידלמן       :     יחות בט 

 ון:טלפ    :    ס סוקע וביקר 

 טלפון:    :         טחתוח השפי 

                   0526225591 טלפון:  עלאדין אבו עיד :  נגישות 

 טלפון:    :   וריהוט יםצוב פנעי 

 טלפון:    :     ידות מד 

 03-6193670טלפון:    נברגרימאיר ג:   ויות   כמרטים ומפ 

 טלפון:    :   ייקט רוהול הפני 
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 א'מך סמ

 ותנאים נוספים לןעת הקבהצ
 
 
 ן  המזמין(.הל)למועצה איזורית בני שמעון  כבוד:ל

 ן המבנה/העבודה(הל)ל ____________ .:ע.מ _________________________________ נדון:ה

 
 מכים למכרז/ חוזה זהמסשימת הר . 1

  רףמך מצומס מצורף נומך שאימס
אים נות בלןקה עתהצ 

 נוספים
 מך א'מס

)החוזה  3210יצוע מבנה על ידי קבלן, מדף לב זהאי החותנ
 (1996-נוסח תשנ"ו, ישראל הסטנדרטי של מדינת

 סמך ב'מ 

פרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המפרקי  כל
המדידה ותחולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים, 

 במהדורתם העדכנית ביותר.

 ג'  ך מסמ 

 1' גמך מס ים מיוחדיםליאים כלתנ 

ד ואופני וחפרט מימ 
 מדידה מיוחדים

 2סמך ג' מ

 מך ד'מס ותב כמויכת 
 מך ה'מס יותכנרכת התמע 
 מך ו'מס  מיוחדיםה אי חוזתנ
 מך ז'מס  ץ לביסוס המבנהועחיות יהנ
   

 רות:הע
משרד הביטחון ומשרד הבינוי  ותתתפשהב ללים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדתהכפרטים המ 1.1

( 3210או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. המפרטים ותנאי החוזה )מדף והשיכון 
-, תל9אחד העם רח' , 15מגדל שלום, קומה ניתנים לרכישה במרכז ההפצה של פרסומי הממשלה, 

  web@lapam.gov.il .140444503 ן:פוטל. 65251 אביב
 ם.יים ובין שאינם מצורפפרומצ הםן שדלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בי יםסמכהמ כל 1.2

 
 ונחים ושינויים בהגדרות המופיעות במסמך ב' ובמסמך ג' למכרז/ חוזה זה.למגדרות ה . 2

אל", "הממשלה", "המשרד", "המנהל", יש לקרוא "המזמין" כהגדרתו במכרז/חוזה שרמשלת י"מ 2.1
 .סמך מטעם המזמין כבא כוחוזה, לרבות כל אדם שיו

ו "המפקח": האדם או האנשים או הגוף המשפטי שימונו על אהמפקחים" ", "חפקהמס דנמה"ה 2.2
 ה.ז לעת לפקח על העבודה נשוא המכרז/חוזה תעמ ןימידי המז

מהנדס", "המתכנן" הם המתכננים המופיעים ב"רשימת המתכננים" שבראש ", "האדריכל"ה 2.3
 תכנון בע"מ. המכרז/חוזה זה ו/או א.ב.

 
שרד המזמין ובמשרד המתכנן. השאלות יופנו מלקבל ב ראפש תוצעהבנת הפים להוסברים נ. הס3

 שאלות ומכתב התשובות יצורפו לכל מסמכי ההצעה עם הגשתם.הב כתמ ותקע בכתב.
 
 לוי המסמכים ע"י הקבלןמיחיות ל. הנ4
כל  לשכ "סהת הד כל סעיף, לחשב אלרשום בדיו בכתבי הכמויות את מחירי היחידה ליע ל המציע .א

הריכוז )לא כולל מע"מ(  ל דףסעיף, לסכם כל פרק, להעביר את הסכומים לדף הריכוז ואת הסה"כ ש
למסמך א', הצעת הקבלן. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי ובדפי ההצעה עלולים לגרום לפסילת 

  ההצעה.

mailto:web@lapam.gov.il
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 חירימאת בז דהולה עבת ייחשב כאילו כלויוצג מחיר כלשהו מסעיפי רשימת הכמויו לאמקרה שב
 הסעיפים. רית

 ך אינם כוללים מס ערך מוסף.א מינהםידות כוללים את כל המיסים ליחחירי המ .ב
ע לתת הנחה על המחיר הכולל של הצעתו, יהא עליו לציינה באחוזים )לא כסכום מוחלט( צימה רצהי .ג

ם תה על אודהיחי יירחשוב מיהווה בסיס לחיולחשבה כניכוי כולל מסכום הצעתו. אחוז הנחה זה 
 קטעי כמויות בהם ניתנה ההנחה.

בהצעתו תתוקן ע"י המזמין  טהא מסכים מראש כי טעות חשבונית או השמוהי ה כזר בהיציע מצד. המ
 וע"י כך יתוקן סך כל ערך הצעתו, בהתאמה.

 זרוחה יכנית. כל חומר ההצעם, ללא יוצא מהכלל, על כל דף ממסמכי ההצעה ועל כל תותוציע יחה. המ
עם כל המסמכים,  עימצה תמעטפות. במעטפה האחת, סגורה וחתומה, תרוכז הצע 2-מות בלשב

 התוכניות בשלמותן. כלבמעטפה השניה ירוכזו 
 
 כים והשימוש בהםסמזרת המ. הח5
 ם שהוגשו לקבלן לשם הגשת הצעתו הם רכושו של המזמין והנם מושאלים למציע, לשםכיל המסמכ

 אלמחזירם למזמין עד המועד האחרון להגשת ההצעה, בין אם יהן ללבתו. על הקהכנת והגשת הצע
 יש את ההצעה ובין אם לא.גיו

ייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים שלא לשם הגשת הצעתו וישא בכל נזק שייגרם תחקבלן מה
 למזמין ו/או למתכנן בגין שימוש חורג מהאמור.

 
 הקבלןת קף הצע. תו6
 ( יום ממועד הגשתה.תשעים) 90ך תקופה של שמבה פתקד בן תעמובלת הקצעה
 
 יתקאבות בנ. ער7
, באם 13/03/2021עד לתאריך  ₪ 60,000 בשיעור ן לצרף להצעתו ערבות בנקאית לפרעוע ל המציע

 –ן שהצעתו נתקבלה על ידי המזמין לה. קביבלג ומתן ין לאחר משאנתקבלה הצעתו בין באופן מיידי וב
יסרב הקבלן לחתום על  ןכלאחר מו –קורית ובין לאחר משא ומתן מהה ורתצהוגשה בש ין כפיב

 ההסכם, יוחלט סכום הערבות לטובת המזמין. 
 
 ותטרנטיב. אל8

ם ער שק אללמסמך נפרד והצעה לפי כל תנאי הצעה זו רשאי להגיש בנוסף, על גבי  ישלן שהגקב 8.1
מבחינת שיטות העבודה, , ןתקצמ וטפסי ודפי ההצעה, אלטרנטיבות לביצוע עבודות, כולן א

החומרים, האמצעים הטכניים והידע שברשותן ובלבד שלא תהיינה פחותות באיכותן ובהקיפן 
 מהנדרש בכל מסמכי הצעה זו.

ש בהתאם גושת ההצעה םוע מסכופק, אין הגשת אלטרנטיבה כדי להוסיף או לגרס ען הסרלמ 8.2
 יה של הצעה כלשהי.יאו דח הללתנאי הצעה זו ואין בה כדי להכריע בדבר קב

 
 קבלן לצרף להצעתועל המכים ש. מס9
 הצעה לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:ה ל מגישע

 ד השומה או מרואה חשבון, על ניהול חשבונות כחוק.קישור מפאי 9.1
 .ה"שרמתעודת "עוסק מו שרתק מאוהע 9.2
 למס ערך מוסף. חוודי על שוראי 9.3
 ישום וסיווג אצל רשם הקבלנים.ר שור עלאי 9.4
 לעיל. 7ש בסעיף דרבות כנער 9.5

 
ב לבצע את כל התחייבויותיי על פי ההסכם בסכום כולל של _____________ ש"ח  ייני מתח. הנ10

במילים:___________________________________________________________לפי 
אינם כוללים מס ערך מוסף וכי  הים אלהסכם. ידוע לי כי מחירל' ד ךבמסמ חירים הנקוביםהמ

 המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועד התשלום
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יאוחר  אהמלאה של המזמין והמפקח, ל ב להשלים את המבנה/העבודה לשביעות רצונםייני מתח. הנ11
יך מהתארעבור ביצוע  מים קלנדרייםי 150ועוד  עבור תכנון ורישוי לנדרייםקמים י 90מאשר 

 ם עם המזמין.סכהה ימתחתתאריך מ צו כזה, רעדיבה,או הנקוב בצו התחלת העבודה, 
לכם לוח זמנים מפורט לביצוע המבנה/העבודה על בסיס המועדים א יב להכין ולהמציחינני מתה

 הנ"ל ולעדכנו בצורה שוטפת.
 

יך הגשת הצעתי זו יום מתאר 90כי הצעתי תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של ם י מסכי. אנ12
 .ל"יום הנ 90הצעה זו תוך  לבטלאוכל לכם לא 

 
עה זו, מחייב אותי ההסכם כאילו היה חתום על ידי ואם הצבזה כי מיום חתימתי על  ירני מצה. הנ13

לדרישה על פי הוראות  ל בהתאםעאדרש להתחיל בביצוע המבנה/העבודה לפני חתימת ההסכם אפ
 ההסכם.

דה ובהעלת חני, בהתאם לצו התממש רשייד ביצוע המבנה/העבודה בתאריךיב להתחיל בחינני מתה
 שיינתן על ידי המזמין.

 
 תתקבל, הריני מתחייב:י ם הצעת. א14

 הסכם בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי המזמין.ה תום עללח  14.1
למסמך ב'  7מין עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית בהתאם לדרישות סעיף מזמציא ללה 14.2

 זמין.מהי דעל י ר תהיה בתוקף לתקופה שתידרשלהסכם, ואש
 

אשלים את המבנה/העבודה, או שלב כלשהו ממנו במועד שנקבע במסמך ו' להסכם א קרה של. במ15
בלוח הזמנים,  כמפורט םלעיל ו/או במועדי 11מהזמן הנקוב בס' ר א יאוחלובהיעדר מסמך כאמור, 

ם ימסכויים מבמועד התשלום, בתור פיצו מערך שכר ההסכם 0.05%אהיה חייב לשלם למזמין סך 
ף להקפאת ההתייקרות על חלקי וסיממה של איחור בהשלמת המבנה/העבודה בנ לכ בעדמראש 

סכם ההעבודה שלא הושלמו במועד שנקבע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין עפ"י ה
 על פי כל דין. וו/א

 
 יםמכבכל המס ינתיכי עימסמך ג' למכרז/חוזה זה, כי נמצא ברשותי המפרט הכללי,  ירני מצה. הנ16

לם מהווים את הצעתי למכרז/ חוזה זה, ויהוו חלק כולעיל והבנתי את תכנם וכי  1רטים בס' ופהמ
 יחתם כזה.יבלתי נפרד מההסכם ביני לבין המזמין באם 

 
הגישה לאתר,  כי סיירתי באתר המיועד לביצוע המבנה/העבודה, בדקתי את אפשרויות ירני מצה. הנ17

דעת, הבנתי את כל האמור במכרז/חוזה זה על כל פרטיו, ל שתייקב רים אשרבסהה את כלקיבלתי 
ושתכנון המבנה/העבודה, התקנים המחייבים וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות 

 ם ומוכרים לי היטב ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.ידה ידועוהמבנה/העב
 

בשלמות ובין השאר את כל  הדובעהש לביצוע ורהד את כלי הצעת המחיר כוללת כ ירני מצה. הנ18
ת והמקריות העשויות להידרש בביצוע העבודה בכל היקפה והנני מתחייב לבצע יוההוצאות הכלל

במסמך ד' )כתב הכמויות( מבלי לבוא בדרישות  יו על ידנאת העבודה כולה באותם המחירים שצוי
 ן.נוספות ו/או טענות כלשה

 
ערבות ה ר קבלה סופית, הנני מתחייב להחליף אתושאי לתקבובטרם  היבנהעבודות סיום  . עם19

לעיל בערבות לאחריות ולשם הבטחת ההוצאות שהמזמין עלול להוציא לצורך  14המצוינת בס' 
אם אלה לא יבוצעו על ידנו כמוסכם. תנאי ערבות זו יהיו בהתאם לס' בשנתיים הביצוע התיקונים 

רש על ידי המזמין לפי המועד הנקוב דישת פהקוערבות לתותוקף ה למסמך ב' להסכם 63 (5)
 הלן.ל 1יות הקבלן במסמך ג'חרלא

 
כי ידוע לי שאין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  ירני מצה. הנ20

 לקל חוהוא רשאי לבט ידוע לי כי אין המזמין מתחייב למסור לביצוע הקבלן את כל העבודות
 יצוע ע"י קבלנים אחרים.בל ןרסמדות או לובעמה
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י בשיקולו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי, כולה או חלקה, זכאי המזמין להביא כ דוע ליי
ניין בנסיבות העניין והנני מאשר ומצהיר כי אני מקבל לכל עבחשבון גורמים ושיקולים כפי שיראו ב

 .זמיןי של המדעבלהמלא ושיקול דעתו העניין האמור בסעיף זה את 
 
 _____________________    ריךאת
 
 _____________________   ה ימתח
 
 ________________________________  וחותמתן הקבל םש
 
 ________________________________   לןקבתובת הכ
 

    ________________________________ 
 

    ________________________________ 
 

    ________________________________ 
 
 _____________________    לפוןט
 
 _____________________    קספ
 
 _____________________  מורשה סקספר עומ
 

 _____________________ ם בפנקס הקבלניםשור רימספ
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 1סמך ג' מ

 ים מיוחדיםללנאים כת
 

 הודור העבתא 00.01
 __________________________________________ זה מתייחס ל: זהכרז/חומ *
 ________________________  ולל כ המבנה ___________________________ ב *

_____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

 
 'ג" במסמך תמוקדמו" 00ק ולת פרתח 00.02

זה ל מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים מכרז/ חוזה ש וקדמות(מ) 00ם מתוך הפרק פיל הסעיכ 
 דידת פאושל(.)מ 004יף עסט עלמ

זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים  מךטרת מסמ 
 של מסמך ג'. 00בפרק או המשלימים את האמור 

 
 םקומבקור בי 00.03

, תויבקר במקום הבניין, להכיר את תנאי העבודה, הגישה למקום, מצב התשתל הקבלן על 
 התנאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע העבודה. רתי לקע, וכי הקראנת

 
  תרגון האאר 00.04

בע על ידי המפקח. על נות הקבלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקרגטח התאש 
הקבלן לקבל מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג לקבלת אישור 

 הנדרש.לפי הרשויות המוסכמות 
 

  גידור   00.05
הקים באתר על חשבונו גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ל הקבלן על 

ה דת ולפי תקנות משרד העבודה. בגמר העבוולהגנת הרכוש, הכל בהתאם לחוקי הבטיחו
 לולכל כל הנ"ל ע"י הקבלן וישארו בבעלות הקבלן. הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן ויפורק

 במחיר ההצעה. הז םקשר עאת ההוצאות ב
 

 ירהשמ 00.06
ב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה ייקבלן חה 

לן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא בע"י הק ו, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחלמבנים
הזהירות  יעמצאקוט בין. על הקבלן לנהמזמהקבלן בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על 

 הדרושים.
 

 לןרד לקבמש 00.07
בשטח העבודה משרד לקבלן, מוגן בפני השפעות מזג האויר, אשר ישמש רק ם ש להקיי 

ניות. יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד כלחן לתווה זו. במשרד יש לספק שולחן, כסאות ושלמטר
לן, הקבח כו-באמקום. במשרד ב חקפמהנקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות 

המתואר לעיל, יש לשמור על כל התוכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות יומני 
שטח הבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר הע

 ותו. מלקד
 

 ארעיים ושימוש במבנים קיימים יםמת מבנהק 00.08
מבנה ארעי של הקבלן )כגון משרד,  לכל שקמתו טעון ה 37ף יעס' ב ךור במסמאמנוסף לב 

מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'( אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. 
 זמין.ממבנים קיימים מחייב אישור בכתב של השימוש ב
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 קחנה למפמב 00.09
 האוירהשפעות מזג  ינפב ןגם על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה מוקיקבלן יה 

 וש המפקח.מילש
, מ', מזגןס 80X80חלונות מזוגגים במידות:  2ול: דלת אטומה ניתנת לנעילה, כלמבנה יה 

וכניות וארון פח ניתן תכסאות, לוח קיר לתליית  3ט בשולחן, יצוף או חיפוי רצפה וירוהר
 חשבוןבסעיף זה על  רומאה לנעילה. כמו כן יחובר המבנה בחיבור זמני לחשמל ולטלפון. כל

ן כולל סילוק המבנה מהשטח והחזרת מצב השטח לקדמותו עם סיום העבודה. המבנה לבהק
 הינו רכושו של הקבלן.

 
 טשל 00.10

יכיל את שם העבודה, שם  לו. השלט על חשבונו שלט באתר הבניה או בסמוך יןתקקבלן יה 
לו, דוגה, שיעו יהמתכנן או המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים.  תוכן השלט, החומר ממנ

צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט, ייקבעו בלעדית 
 ע"י המפקח.

 
 לם וחשממי 00.11

. 00.42, 00.41כפוף לאמור במסמך ג' סעיפים בראי לאספקת המים והחשמל, אחקבלן הה 
מו עם המפקח תוא( יחברותיידרש לצורך הת )באםמועדי ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות 

 כדי שלא לגרום הפרעה למזמין.
ן של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמיה כל מקרב 

 ים או חשמל מכל סיבה שהיא.מהפסקת  ןאחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגי
 

 המזמין טחועה בשתנ 00.12
ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין. כלי  ומנמודה ון אל מקום העבימזמה חועה בשטתנתיבי הנ 

 רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.
ן מתחייב לציית למו והקבעזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטי התנועה בשטח המהלוקי ונח 

 ובעו לבי התנועה שנקיתנ תומלכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על של
קן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת תיו

 בטון, פיזור חומר וכיו"ב.
 

 ארעיותה ישכי גדר 00.13
ה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי ענן תבוצה –ת ושה ארעיירשו דרכי גידמידה שב 

ן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לבהק יחזירמידה שיידרש ב. הדובעהקבלן עם גמר ה
 לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

רכי הגישה הארעיות דהמפקח.  תדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיוור על עבירות השמקבלן יה 
 ר ללא תמורה. חא םרוגאינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכי אלו לכל 

 
 ומעמד הקבלן בשטח המזמין דהח העבושט 00.14

הקבלן מפנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ב שומת לת 
  התנועה כפי שיוגדרו ע"י המזמין.ולנתיבי 

מעמדו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו הוא מעמד של בני רשות בשטחו של י וסכם כמ 
 מין.המז

 
  לינת פועלים באתרו יןממזמה רותיםשי 00.15

לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי ן א תינתלסכם אחרת בכתב בין הצדדים, יולא אם א 
 ירותים סניטריים, טלפון, לינה וכיו"ב.המזמין כגון: אוכל, מקלחות וש

 ת כי לינת פועלים באתר טעונה אישור מוקדם בכתב של המזמין.זאודגש במ 
 



 

T|my doc | מפרטים | k-800 neur | npry | npry cxhx  

9 

 ההסביביכות א ירה עלשמ 00.16
וט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"י נקקבלן יה 

קין תביעות רצון המפקח. על הקבלן לההמפקח, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לש
 .חפקמה שבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות רצוןחעל 

 
 ץנפמרי חו 00.17

 ומרי נפץ במסגרת מכרז/ חוזה זה אסור בהחלט.בחשימוש ה 
 

 ת היום בימי חולעוודה בשעב 00.18
עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל  כלכפוף לב 

ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא 
חלט, במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל ת בהיחכרו הבלתי נמנעת א

בתון יושג על ידי את אישורו המוקדם. כל אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי ש
 הקבלן.

 
 מפקחה אום עםתי 00.19

תחיל בביצוע הל ןיא, ת תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקוםדול העבוכ 
 ללא תיאום מוקדם עם המפקח. יהלשכבודה ע

 
 דהבוורת העבק 00.20

כשירים הנחוצים להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמ יבבלן חיהק 00.20.01
היה תמיד הרשות להכנס למבנה, או למקום העבודה של . למפקח תדותובשביל בחינת העב

 נה.במהל ישבה בם, בהם נעשית עבודירחא הדהקבלן, או למקומות עבו
לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם  איפקח רשהמ 00.20.02

 ע על ידו.בופה שתקקהת ךקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תולתוכניות או להוראותיו וה
מתאימים לעבודה  יתבלכ ורשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים ל יהפקח יההמ 00.20.03

שאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות ר ההיין ו ככמ. ובמבנה
פקח המנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר ש

רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי  יהיה
ני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא טכמפרט ה, הדעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות

 תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.
ל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב כהקובע היחידי והאחרון ב יהפקח יהמ 00.20.04

 העבודה ולאופן ביצועה.
א בכדי יהשה דבוו עעומד לכסות איז אוודעה מוקדמת בכתב לפני שהקח הלמפן בלן יתק 00.20.05

רה לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במק
ת הכיסוי מעל העבודה, או להרוס אלהסיר  תורוהשלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח ל

 כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
קבלן להחליף את ה מן לדרושמפקח. למפקח הזכות ה יי המשנה תאושר על ידלנקב ירתחב 00.20.06

קבלן משנה לא קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת 
 לשהו.כתשלום  וה אדתהיה עילה לעיכוב כלשהו בעבו

הקבלן לביצוע  לש אהלמהין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו זמגחת המהש 00.20.07
 פי כל תנאי ההסכם.ל העבודה

 
 ן וערעור על גבהים קיימיםמוויה, סיהת 00.21

לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה. כל  בע המשמשות מוצא למדידות תימסרנההקקודות נ 
יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  והסימון המדידות, התויות

יימים קה יםהגבת היהיה על הקבלן לבדוק א ןכ יבדקו ע"י הקבלן. כמו ואו/ ומאחרים, יושל
 15-קח לא יאוחר מהמסומנים בתוכניות. כל ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפ

ובאו לאחר מכן, לא ילקחו בחשבון. על הקבלן יטענות ש. ודהבימים מיום קבלת צו התחלת הע
אשר נעקרו ממקומן  תודך או להתקין מחדש נקורוצה יפלהתקין נקודות קבע נוספות ל

מטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו מודדים מוסמכים ויספק על חשבונו את כלשהי. ל מסיבה
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ל תקופת העבודה עד למועד סיומה כמכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל ה
 ומסירתה. 

 לתי נכון.ב ןבודה שתבוצע לפי סימוע לכ ונויהיה להרוס ולבנות מחדש על חשבן ל הקבלע 
 

 אקלים ומי תהום יזקי נבפננה הג 00.22
עים הדרושים להגנת זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצל מהלך כב 

ני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, פומרים בחוה םהמבנה/העבודה, הציוד הכלי
 שמש וכו'. 

 יםשהדרו חשבונו הוא, בכל האמצעיםל ניין קיים ינקוט הקבלן, עת לבתוספל מקרה שב 
 הגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר. ל
ל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח וט בכנקקבלן יה 

 קח.פמהל ש םהעבודה וירחיקם במהירות המירבית למקום שיקבל את אישורו המוקד
והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת  םמי שאבותנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת מהגמצעי הא 

קופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן תעלות ניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל ת
 האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. וכן בכל בגמר הביצוע

ל באופן ובהיקף שיהיו כהוההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, י ל אמצעכ 
 נו המלאה של המפקח.וצר תשביעול
ים אשר אושרו ע"י המפקח, יגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרוששיל נזק כ 

 ן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.ליתוקן ע"י הקב
 מים,י מזג האוויר, לרבות גשאנתבעבודה הנגרמים עקב  םיבוכיעמודגש בזה כי  פקהסרת סל 

 שבו ככוח עליון.חיי אל
 

 נים ומתקנים קיימיםמבריות לאח 00.23
יו להגישה א מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי ה אחראי לשלמותהיקבלן יה 

קרקעי על  תתן קתמויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי 
 פן הטיפול בו.ואל עותיו הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הורא

באנשים, במבנים וט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה נקקבלן יה 
 ה לכל נזק או פגיעה כאמור.אריות מלחבא אבמתקנים ובתכולתם ויש

מפעיל ולוודא הו ע למפקח על פרטי הכליידולה שיע החפירה בידיים או בכלי מכני, צופני ביל 
 ורות בתוואי החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קוי ביוב, מים וכיו"ב.ניצ ולים אכי אין כב

אם קיבל ובין אם לא  נ"ל ביןהים נחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקבא שאקבלן יה 
 קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

ן מצהיר בזאת כי לבהק. עליו יגרמו לנזל מבלי להודיע רשחמורים נגד קבלנים א םיצעד וטינקי 
מים ומתחייב הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיי

ח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו קצון המפרות עלתקנם על חשבונו לשבי
 כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 
 ה קייםבנודה במעב 00.24

או בסמוך למבנה קיים אשר נמשכת בו  רבויאו בחבודה מבוצעת במבנה קיים העמקרה שב 
עם המפקח כל עבודה לפני ביצועה הפעילות השגרתית והשוטפת יהיה על הקבלן לתאם מראש 

יו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם תת הנחיואולקבל 
 ל המשתמשים במבנה.ש הליגרה

הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההזנה  יעדואום מחד יקפיד הקבלן על תייומן אופב 
 השונות כגון: מים, שחמל, ביוב, תקשורת וכו'.

 עיף זה.סהאמור ב כל ןיקבל כל תמורה נוספת בגיא קבלן לה 
שים על מנת למנוע רדנה תוקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחה ן נדרשכ 

 שתמשים בהם. מהו םתכולתריכוז למבנים הקיימים, ו שנזקי נפ
 באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.  שאקבלן יה 
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 יםלבצוע בשבי 00.25
לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה ן ל הקבלע 

רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה 
 לא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע. ו וםלפת תשאת הקבלן בתוס

 
 ותים לגורמים אחריםיראום ושתי 00.26

ה נוספת, שירותים לגורמים רללא תמו במסמך ג' יתן הקבלן, 00.48ור בסעיף מאנוסף לב 
ן ניאמזמין לעבודות במבנה אשר ה םעטמ אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים

 וקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. זחתי דובה, עכלולות במכרז/ חוזה ז
 חרים יהיו כדלקמן:שעל הקבלן לתת לגורמים אם שירותיה 
 חשמל ותאורת עזר.ם, פקת מיסא 00.26.01
 ו.מציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתורן אינפמת 00.26.02
עיות, ה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארישכניסה לאתר, ג ותן אפשרמת 00.26.03

 הליכה וכו'. יירצ
 המערכות עם הגורמים האחרים.  די חיבור הפעלה והרצה שלועוונת מהכ 00.26.04
 צעי הרמה ושינוע.מש בכל אאמר וש מתואםימשרות שאפ 00.26.05
לא ייפגעו ע"י פועלי ש ךכ, םישל ציוד ו/או עבודות של גורמים אחר רהנה סביהג 00.26.06

 .ןלהקב
 .דהועבר הי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמללקיון כני 00.26.07
  

 יסופקו ע"י המזמין שרמרים אחו 00.27
כות מחשבון הקבלן בעד ננכון וללאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר אחר שיראה רשמזמין ה 

 אספקת חומר זה.
יצורו בארץ או בנמל  וםע"י הבלן והוא יקבלו במק קדביי ל/או מוצר שיסופק כנ"ו ל חומרכ 

תו ולשלמותו ויקבעו ויהיה אחראי לשמיר הדבועקום הישראל במקרה של ייבוא. יובילו למ
 במקום כדרוש.

ום העבודה. חומרים ו/או מוצרים קגיעו למהיע למפקח על כל חומר מיד עם ודקבלן יה 
ופקו ע"י הקבלן מחדש על חשבונו הוא סי ןלבקכתחליף לאלה שייפגעו או יישברו ע"י ה

 לשביעות רצון המפקח.
מוצרים כאלה. חומרים שהקבלן ם בגלל הצורך להחליף רגשי איחורה אחראי לכל היקבלן יה 

 ה. דלא השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבו
 

 תרנדס באמה 00.28
כי התיאום והפיקוח על לצר יק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצועעסקבלן יה 

עצמו או  ןבלקכן ה נדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. אלא אםהמ, העבודה
של מסמך ב' הוא בעצמו מהנדס רשום ויטפל בעבודות  13מך כאמור בסעיף בא כוחו המוס

 ית.שאי
 

 הודמן העביו 00.29
 רשום כל יום:י ובו, ןה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלודומן עבי 

 .וגיהםים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסעלפר הפומס 00.29.01
 והסחורות שנתקבלו יםמרהחו כל 00.29.02
 .טת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבנייןורימה מפרש 00.29.03
 ר.ג האוימז 00.29.04
זמין או מל תודעד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיווחדור מיבמ 00.29.05

 דרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.ב למפקח אם הוא בחר
וא בוחר בדרך זו במקום ה אם המפקחן בולט: הוראות ודרישות ד ובאופוחדור מיבמ 00.29.06

 שליחת מכתב מיוחד.
 אש ובכתב ע"י המפקח.ראושרה משה היומית ודטי העבפר 00.29.07

 עד עבודות יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן. ב שבונותח
 י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין."ע דה יחתם כל יוםבוומן העי
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המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  ףהד: עתקיםה 3-דה ינוהל בבוומן העי
ן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים לע"י הקב רסהעתק המפקח יימ

 בוע. ש סוף כלב רשום, ואם לא,
מין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה ימסר היומן הכרוך מד לרשות המזועיומן יה

 ם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.שלד וויעמ למזמין לשמירה,
בלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן הקישומי ר

שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים אותו ב חביומן העבודה לגבי רישומי המפק
 הרשומים בו.

 
 ועיצופת הבתק 00.30

העבודה בהתאם לזמן הנקוב במסמך א' למכרז/ חוזה זה ויחוייב בפיצויים בגין פיגור  תא ייםיס בלןהק
 בהתאם לנקוב במסמך הנ"ל.

 
 םח זמנילו 00.31

ן לוח זמנים שייערך בשיתוף הקבל י"עום צו התחלת העבודה יוגש ימ םוי 15מאשר ר א יאוחל 
ההסכם. הלוח,  יכסממקבע בפעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנ

 .ןעם הקבל הזשיאושר על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחו
ערוך בצורת לוח גנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן  יהלוח יהה 

את הסטיות והשינויים העתידיים להיווצר מסיבה כלשהי. העדכון וישקף  שדויעודכן מידי חו
ות והקשר ביניהן. בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד דובהע דרי סיהיה אך ורק לגב

ודה. איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי בסיום העל שחד
בנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז שלמת המה ות העבודות אינו מבטיח אתמדקתה בקצ

 מפקח.שיורה ה מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי
 

 העבודהב בור קצתג 00.32
עמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה לקה כדי יקח כי התפוקה אינה מספמפחליט הי 

 עבודה ע"י: ה עוציבבכתב להורות לקבלן להגביר קצב 
 מות וסוגים לפי קביעת המפקח.סף בכונ דאת ציוהבא. 
 העובדים לסוגיהם השונים. ותדלת כמהגב. 

, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה החנומוימי ות ילודה בלעבג.  
 צבים.קנים המומזהמ
הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח ת ואים אר

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור  הזמנים, לרבות האמור לעיל,
 ת בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב. ופוסנשעות הציוד, תגבור כוח אדם, עבודות 

צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג ל מקרה שב
 ות מיוחדות כנ"ל.דה בשעובעת ההיתרים הדרושים בקשר לגשהל ונבעצמו ועל חשבו

 
 ערך"ה צר "שוומו 00.33

ה פירושו שרשאי הקבלן להציע ז זהוכרז/חערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מ והונח "שוהמ 
טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ערך וכן כל שינוי  , מבחינתךרעכאלטרנטיבה מוצר שווה 

בין אם המוצר הוחלף  המפקח, לשף טעון אישור מוקדם בכתב לחוהש רבמחיר הסעיף של מוצ
 ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.

ות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר משם ימוזכרבמכרז/חוזה זה בו ם כל מקוב 
וכו', נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר כאילו 

צר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה. כל הציע מול ידו "או שווה ערך" והקבלן רשאב לינכת
 .של מסמך ג' חל גם על מוצר שווה ערך 001הנאמר בפרק 

 
 וגמאות ודגימותלדשורים אי 00.34

של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו  ת, דוגמאותיונם, הציוד, תוכטיל הפריכ 
את אישור המתכנן וכן לן לקבל קבכנן או שחלה עליהם חובת התמה וא לפי בחירת האדריכל

ד לפני חאש דשר חוקח, לא יאוחר מאמפוגשו לי –כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 
 שור לדוגמא.ידרוש הא רהוהתאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעב
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ות ולפי הוראות כמסומ תלבצע על חשבונו בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדון ל הקבלע 
ת תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל למפקח א רוסהמפקח ולמ

 .לנ"לנוסף בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן ב
 

 ודצימרים וחו 00.35
שר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה אל ציוד כמכונות, המכשירים ו, החומריםה 

משו לעבודה יהיו מרים שישוחהת לגבי טיבה ואיכותה. כל ושירדה בהם כדי להבטיח את קיום
את חלקי  ןבושיא בחחדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להב

מכניות. עניין זה חל במיוחד על  ל תקלותשם יהחילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקר
 .עציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצו

ם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם קח אין בהמפיוד אשר לדעתו של הוצומרים ח 
בהתאם לדרישות  ו, אעשנקב לדרישות המפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים

, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו עים שנקבנזמההמפרט או קצב התקדמות בהתאם ללוח 
 לדרישות. םיפו בציוד וחומרים המתאימלחויו, וממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונ

קום שום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במב א יוחלל 
 ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח. תמוכב

 
 יקף העבודהבהנויים שי 00.36

מר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות, להגדילן או להקטינן, לבטל עבודות או שומזמין ה 
ת ולפצל את העבודות. חשבון עם הקבלן יעשה לפי מחירי היחידה ולפי ותן באחרונשל

וי כמויות ו/או ביטול עבודות כמתואר לעיל לא ישמש עילה נשישה. עמל הכמויות תבוצענה
 לשינוי מחירי היחידה.

 
 דהבוצול העפי 00.37

ים יהיה שיעור התמורה לקבלן באחוז 003( סעיף יללכה טר במסמך ג' )המפראמתאם לנבה 
 ביגל 5%-לגבי האפשרות א' ו 8%מערכן של העבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים האחרים 

 ות ב'. רשפא
 

 )רג'י( תת יומיוופות, סעיפים חריגים ועבודוסודות נעב 00.38
בל לא הוגדרה א, הנבמהכל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע  צעבלן יבהק 00.38.01

 ות.בסעיף מסעיפי כתב הכמוי
ת אשר אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת ספודה נועב 00.38.02

 מחירה מראש ע"י הסכם בין הקבלן למזמין. עת, ייקבויהכמו
 לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומהר ודה אשעב 00.38.03

אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה הנדונה  הדובהכמויות, תשולם לפי שעות ע תמישרב
 ה.ב מית"( ולפי כמויות החומרים שלמעשה יכללויובודה ב"ע)להלן, 

המפקח ואין הקבלן רשאי לבצעה על  בכתב של ה ביומית מותנה בהוראה מוקדמתודצוע עבבי 00.38.04
הדברים  תרכל יהאחריות לניהול העבודה וולם דעת עצמו, שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח א

 להם אחראי הקבלן במסגרת הסכם זה הם בתוקף גם לגבי עבודות אלו.
יצוע בביומן, ואין הקבלן רשאי לתבוע  המפקח "יע שעות העבודה האלו ייעשהל ישום שהר 00.38.05

 ןמויב עבודה" לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראת המפקח ונרשמו באותו יום ת"שע
 העבודה.

מיד שעת נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. הוצאות בגין הבאת ת התהי דהת העבושע 00.38.06
ן כנכללות ותואים אר –ת וילסוציאה תאנשים או כלים והחזרתם וכן רווח הקבלן וכל ההוצאו

 עבודה לפי הסוג כפי שיפורט.היר שכר חבמ
וכל הדרוש  הדוק, שמנים, כלי עבון דלגכ רזהערי כמויות, המחיר כולל גם את כל חומה בתכב 00.38.07

לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל 
ל אותם והקבלן והוא לפס יל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאיעי די וניאשהוקצה לעבודות אלו 

 ה על הקבלן.תהיינ וזכ הפיצטרך להחליף אותם על חשבונו. כל ההוצאות הנובעות מהחל
 מרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונות אישורו של המפקח. חוויות הכמ 00.38.08
הן ונה על ידי המפקח רושותא הנקספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה תיבדלאוצאות ה 00.38.09

 ממחירם. 10%ם מקרה על מחירי רכישתם אצל ספקים סיטונאים בתוספת של ויעלו בש לא
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 יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות קבלות חתומות על ידי ספקים. ,שם יידרא 00.38.10
ות, פסונזכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב הקשורים לעבודות א בלן יההק 00.38.11

 פים חריגים או עבודה ביומית.יסע
 

 ב לחישוב כמויותחשמוש במשי 00.39
תיאום עם המפקח ב ההכמויות בעזרת מחשב. ההכנה לעיבוד תיעש יב להכין אתחיבלן מתהק

ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא 
 ידרשו ע"י המפקח.יש דיםעומבשיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות 

 ת הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.אול ההוצכ
 

 יותכנתו 00.40
וזה זה מכיל תוכניות "למכרז בלבד" שאינן ח רכת התוכניות( של מכרז/מעסמך ה' )מ 

ממושלמות לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי 
נת לוח זמנים לביצוע. הקבלן המציע כצעה ולההה ת, לקביעת סכוםויוהכמכתב ב יחידות

שינוי מחירי ל המספיק ולא יבוא בשום תביע םנמא לדע הנ"מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמי
 היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התוכניות הלא מושלמות.

 נה לו תוכניותמסרה, תעבודה וראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצועההם מתן ע 
 דה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. ייצוע במבל

 
 ירוקמנון הכבתנויים שי 00.41

אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם  59, 58, 57,  56ור במסמך ב' בסעיפים אמנוסף לב 
ה יחידה בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו יהיה מחיר השינוי מבוסס על מחירי

עת הקבלן. אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בהצש
 ר השינוי כולו.מחי שור עלמהמפקח בצירוף אי

 
 מסמכים ופירושם יןבת יפועד 00.42

של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראות שבמסמכי ההסכם ה כל מקרב 
בע בלעדית קהמפקח י .ךבו של המפקח לכלי ומתת תשא השונים חייב הקבלן להסב מיד

של עבודה כזו לפני  העוציבחיל בוסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא ית
 הנחיות המפקח בנידון. תאשקיבל 

בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל ה כל מקרב 
 . והמפקח ולקבל הנחיותי

ירות ו/או אי הבנות ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, תבעצמו ס שבו יפרש הקבלןקרה מ לכל 
 ות מלאה ללא אישור בכתב של המפקח.הקבלן ישא באחרי

של אי התאמה בין התאור והמידות שבכתב הכמויות )מסמך ד'( לבין המידות ה כל מקרב 
אילו כ ראת המחי (, רואים2'ג 1'', גשבתוכניות )מסמך ה'( או במפרטים השונים )מסמכים ג

 ע לפי התיאור והמידות שבכתב הכמויות.בנק
יות )מסמך ד'(; מוהעדיפויות כדלהלן: כתב הכ רדס יפלו ידה והתשלום ייקבעמדופני הא 

(; המפרט הכללי )מסמך ג'(; תכניות )מסמך 2מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים )מסמך ג'
(; 1ליים מיוחדים )מסמך ג'לתנאים כ להסכם(; פוו'( )אם צורסמך מ)ה'(; תנאי חוזה מיוחדים 

 .)מסמך ב'( 3210הצעת הקבלן )מסמך א'(; מדף 
 

 והמפרטים ותב כמויכת 00.43
ות והמפרטים מהווים השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת ויתב הכמכ 

ורט בכתב המפא והמל היבתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרטים או את ביטוי
תן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר יאף אם נ. תוהכמוי

 ורים דומים ליתרם. אית ןתממחייב 
מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות  60מר במסמך ב' סעיף לנא נוסףב 

 ן.הינעל רשימות למי סותבוסת המויבכתב הכמויות )מסמך ד'( ניתנו באומדן, כולל אותן כמו
 םאבלן יעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתלקתשלום ה 

 מסמך ג'. ו 2' ות המדידה שיפורטו במסמך גטישל
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 ה מיוחדיםידפני מדאו 00.44
ר אחרת במפורש בכתב הכמויות, יכללו מחירי היחידה שבכתב הכמויות את כל אמם לא נא 

ם של מסמכי המכרז/החוזה ובאופן מיוחד את הנאמר יבסעיפים הרלבנטם ורקיר בפומהא
 ינמשרדי(.בה יוחדים( וג' )המפרט הכללימ הדידמ)מפרט מיוחד ואופני  2במסמכים ג'

 
 (As Madeות )עדכניות תו 00.45

 ןכלפי הביצוע ות עודכנו( מAS MADEלהגיש עם סיום עבודתו תוכניות עדות )ן ל הקבלע 
ות התברואה, חשמל, מיזוג אויר וכל חלק בנין אחר כ' של מערוקטלוגים וכה, עלהפ תהוראו

 אחרים.  יםלהגיש עליו תוכניות עדות או מסמכשידרש במסמך ממסמכי המכרז 
ות ישורטטו על גבי העתקה שקופה של תוכנית המקור של המתכנן שתימסר לקבלן, עדכניות ת 

נאי לקבלת עבודה. לא תניות האלה היא וכהת שתדו. הגי ליתואמו עם המפקח ויאושרו ע
ביעות כספיות של לת סתשולם תוספת מחיר בגין תוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסי

 יים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.וניהקבלן על ש
 

 הבנייןר קוי אתני 00.46
הוראה  ומיים מקבלתי וךת, בן לזמןמזע וישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מבצקבלן יה 

ם ירחאיקוי מהמפקח, וגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים נל
 סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין. תאסור למזמין את אתר הבניין וימו
 לוריד כי שף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות והחלונות,שפקבלן יה 

סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר  ןם וכיחראבע ונוזלים צ מיכת
רצפות יישטפו במים וסבון. . האת הבניין מוכן לשימוש מיידיו תמולשומאת כל העבודות 

הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום את בורות הסיד 
 וכו'.

למפקח. הקבלן יהיה אחראי להשגת  עליו רהולן למקום שיקבה ידי סולק עלפסולת תה 
קב ע ולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלוספה תכהאישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפי

 שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל. 
 

 יםונק ותיקבד 00.47
 מן:לקכדת( וירנים )אחוקזה תהיה תקופת הבדק והתי זהכרז/חובמ

ניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי הבבודות ע 00.47.01
 ן תעודת הגמר. מת תאריךמ ה אחתשנהמכרז: 

 שנים מהתאריך הנ"ל. 5דוד ואיטום: ביבודות ע  00.47.02

 שנים 3רות ומסגרות אומן: נגבודות לע  00.47.03

 שנים 3ומיניום: אלבודות לע  00.47.04

 שנים. 5רש וסיכוך: ח ותגרנ, ךוסיכו שרגרות חמסבודות לע  00.47.05
האחרים. בכל מקרה שמצוינות  זרכמה יופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכתקכן כל ו
 פה הארוכה יותר.קוקבע התתהמכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות,  יכממסב
, כזו דהועתר היעדב וק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין אבדקופת הת

בתוך ודות בעב ועמתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופי
המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה  דהתקופת הבדק הנקובה לעבו

 על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 

 תרותכו 00.48
ז נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק כרהמי מכסמל שאר כבבמסמך זה וש כותרותה 

 להן בפירוש המסמכים.
 

 ( ובמפרט המיוחד1יוחדים )מסמך ג'מה בתנאים הכלליים ורכל האמש תאבז דגשמו 00.49
לול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע כמפורט ( כ2'מסמך ג) 

  במסמכים הנ"ל.
  ___________________ :אריךת       

 לן: __________________________    קבתימת הח 
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 מפרט מיוחד –' 2גמסמך 
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(                              

 

 עבודות תכנון וביצוע - 90פרק 
 

 .תכנון וביצוע מבנה של בניה מתועשת במתחם הועדה המקומית מ.א. בני שמעון 90.1
 

סעיף זה מתייחס לתכנון וביצוע עבודות שלד ומעטפת ומערכות חשמל, תברואה, מיזוג אויר  90.1.1
 וכו'.

 או ש"ע.או "היחידה" " ישראמאריןכמבנה מתועש כדוגמת תוצרת חברת " המבנה יבוצע
 

  אפיון קונסטרוקציה 90.1.2
 
  כללי .1

למשרדים, בידוד אקוסטי יבוצע לפי דרישות יועץ  1045בידוד תרמי יבוצע לפי תקן 
אקוסטיקה. הקונסטרוקציה תקבל הגנה נגד אש לפי התקנים או לפי דרישתו 

 .הספציפית של המפקח
 

  ביסוס .2
 הביסוס יעשה לפי בדיקות קרקע שיבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 מ' עומק. 1-וכלונסאות יבוצעו לא פחות מ
 
  רצפה .3

 המעודכן ביותר. 446רצפת המבנה תהיה רצפת בטון ותתוכנן לפי תקן 
 גמר הרצפה יתאים להדבקת ריצוף גרניט פורצלן.

מסביב לרצפה יבוצעו קורות מסד שיותאמו  ק"ג/מ"ר. 300עומס שימושי של הרצפה 
 ס"מ מתחת למפלס הפיתוח.  20לפיתוח. עומק הקורה יהיה לפחות 

 
  קירות .4

, שלד הקירות יהיה מפלדה 90.1.3הקירות יבנו בשיטה מתועשת כמפורט בסעיף 
 ויכלול עמודים לנשיאת הגג. עמידות הקירות הנושאים לאש שעתיים לפחות. 

 
 גג .5

על גבי שלד פלדה מפרופילים מקצועיים וסיכוך בפנל פח מבודד כמפורט  הגג יבנה
 .90.1.3בסעיף 

ק"ג/מ"ר. העומס הנ"ל הינו  20ק"ג/מ"ר. שימושי נוסף  50מערכות  -עומס שימושי לגג 
 בנוסף למשקל העצמי של התקרה האקוסטית.

 
 תאור כללי של שלד המבנה 90.1.3

 
 רצפת המבנה .1

 בטון ע"פ תכנון מהנדס הקבלן.רצפת המבנה תבוצע מ
 
 קיר חיצוני הקפי מתועש .2

 הקירות יבוצעו בשכבות כדלקמן: 
 

 קרום פנימי א.
 מ"מ כל אחד. 16עמיד באש בעובי אדום לוחות גבס  2 

 
 קרום חיצוני ב.

מ"מ עם טיח בסיס אקרילי עליו מוטבעת רשת  12.5לוח דנסגלס בעובי  
ס"מ, על גבי הניצבים, מצופה שליכט  20פיברגלס, מחובר ע"י ברגי פח כל 

 צבעוני או ש"ע בגוון לבחירת האדריכל.
באזורים המסומנים בחזיתות יש להציע פתרון לחיפוי קשיח לאישור  

 האדריכל.
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 בידוד ג.

 .3צמר זכוכית בעובי " 
 
 

 שלד ד.
מ"מ. עמידות האש למשך  100מתכת מפרופילי פח מכופף ומגולוון ברוחב  

 שעתיים.
 
 

 קירות פנימיים.           3
, זקף פח מכל צד מ"מ25עובי כפול בס"מ מלוחות גבס לבן  10מחיצת גבס               

וכולל כל  2ס"מ, כולל בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית עובי " 40מגולוון כל 
האביזרים הנלווים והתקניים עפ"י מפרט מחיצות גבס תוצרת חברת 

 "אורבונד" או ש"ע.    
 גג המבנה .4

 גג המבנה יבוצע כדלקמן: 
 עמידות באש לשעתיים. -קונסטרוקצית פלדה מגולוונת  א.
. צמר סלעים עם מעכבי בעירהמילוי במ"מ  50סיכוך בפנל פח מבודד בעובי  ב.

 הפחים מגולוונים וצבועים.
 .3בידוד במזרוני צמר זכוכית בעובי " ג.
 מ"מ. 16י ( בעובX-TYPEתקרת גבס אדום עמיד באש ) ד.
מ"מ בגמר טיח דקורטיבי חיצוני  12.5ארגזי רוח מלוח דנסגלס בעובי  ה.

 .DRYVITמתוצרת 
  מ"מ. 2בעובי  וצבוע בתנורלמי גשם מפח מגולוון ות ומרזבים מזחל ו.

  בתחתית המרזבים תוצב אגנית ניקוז מבטון.             
 

 כללי 90.2
 

 אופי העבודה .1
דה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד, הקבלן יתכנן ויבצע העבו

התוכניות והפרטים העקרוניים המצורפים, התקנים הישראליים והתקנים של ארצות אחרות 
)בהעדר תקנים ישראליים( באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל ההוראות, החוקים, הצווים 

 והתקנות.
וישמשו כמורה דרך לגבי הצורה, האופי  הדרישות שבמכרז/חוזה זה הן דרישות מינימליות

 והטיב של המבנה.
 
 תוכניות מנחות .2

למכרז/חוזה זה מצורפות תוכניות מנחות )תוכניות עקרוניות(. תוכניות אלה יחד עם ההנחיות 
המנחות, מהוות יסוד לתכנון מפורט ע"י הקבלן מבחינת אדריכלות וקונסטרוקציה ומערכות 

 , פיתוח וכדו'.תברואה, חשמל, מיזוג אויר
 
 המסמכים שעל הקבלן להגיש עם הצעתו .3

ועל התוכניות המנחות  2-הצעת הקבלן תהיה מבוססת על המפרט הטכני הנדרש מסמך ג'
 והמפרטים העקרוניים המצורפים אליו. יחד איתן יוגשו הנתונים והמסמכים הבאים:

 תאור כללי של המבנים. א.
וע של המבנים עפ"י הצעת הקבלן. פירוט מלא מפרט המתאר את שיטת הייצור הביצ ב.

של כל החומרים המרכיבים את השלד ותגמירים, לרבות סוגי הטיפול שקיבלו לפי 
 ובזמן הייצור.

 חישוב סטטי של המבנים. ג.
 (.1:5, 1:10, 1:50תוכניות חזיתות וחתכים של המבנים )פרטים עקרוניים, בקנ"מ:  ד.
 - 755אש של רכיבי המבנים בהתאם להגדרות בת"י הוכחות בדבר עמידות בדרישות  ה.

 "סיווג חומר בנייה לפי תגובותיהם לשריפה".
 
 הנחיות תכנון .4
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הקבלן יבצע את התכנון המפורט של העבודה על חלקיה בכפיפות למפורט במסמכי  .1
ההצעה. התכנון של המבנה יבוצע ע"י הקבלן על יסוד התכניות וההנחיות במסמכי 

על יסוד הנחיות נוספות של המתכננים ו/או המפקח במידה שתמסרנה לו  ההצעה ו/או
 כאלה.

 
התכנון יבוצע לפי דרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי והתקנים הישראלים  .2

העדכניים, באורח מקצועי ובכפיפות להוראות בחוקים, צוים ותקנות בנות תוקף 
 מטעם הרשויות המוסמכות.

 
בודה יעשה תוך תיאום התייעצות ואישור בכתב של המזמין, התכנון המפורט של הע .3

המתכננים והגורמים הנזכרים לעיל, רק לאחר קבלת האישור הסופי לתכנון ללא 
 הערות והסתייגויות מטעם נציגי המזמין המוסמכים יתחיל הקבלן בביצוע העבודות.

 
 המתכננים מטעם הקבלן .4

כם זה, יתוכננו ע"י אדריכל, מהנדס כל עבודות התכנון הדרושות על פי הצעה/הס
קונסטרוקציה, מהנדס תברואה, מהנדס חשמל ומתח נמוך,  יועץ בטיחות, יועץ 

נגישות, מהנדס מיזוג אויר, מתכנן פיתוח וכן כל יועץ אחר שפי שיידרש. בכל מקרה 
 יהיו אלה מתכננים שרויים ורשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

עונים אישורו של המזמין. הסכם הקבלן עם המתכננים המתכננים מטעם הקבלן ט
מטעמו יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן מטעם הקבלן, הן כלפי המזמין 

והן כלפי הקבלן, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית נאותה לפי כל כללי 
וח המקצוע והתקנים. במסגרת הסכם זה יבצע כל אחד מהמתכננים מטעם הקבלן פיק

 עליון בתאום עם המפקח.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל מתכנן מבין מתכנני הקבלן וזאת ללא כל 

צורך בהסבר, והקבלן מתחייב למנות מטעמו מתכנן אחר שיאושר ע"י המזמין. הקבלן 
 לא יקבל כל פיצוי עקב אי אישור המתכננים.

, יתחיל הקבלן בעבודות רק לאחר קבלת אישור המזמין בכתב לרשימת המתכננים
 התכנון.

 
תוכניות הקבלן תהיינה ברורות ומדויקות ותכלולנה את כל המידות והפרטים  .5

 הדרושים לביצוע העבודות.
 תוכניות העבודה הנדרשות הינן: 

תוכניות עבודה מפורטות לשלד המבנה לרבות ביסוס, רצפה, שלד קירות, שלד  -
 לגג וכו'.

 עץ קרקע.תכנית ביסוס ודו"ח יו -
, 1:5, 1:1לרבות פרטי בנין מפורטים בקנ"מ  1:10תוכניות אדריכלות בקנ"מ  -

 לפי דרישות האדריכל. 1:20
תוכניות עבודה מפורטות למתקני תברואה וספרינקלרים לרבות חישובים  -

 הידראולים לספרינקלרים. )במידה וידרש ע"י איגוד ערים לכבאות(.
 ני חשמל ומתח נמוך.תוכניות עבודה מפורטות למתק -
 תוכניות עבודה מפורטות למתקני מיזוג אויר. -
 תוכניות עבודה מפורטות לעבודות פיתוח מסביב למבנים. -
 כל תכנית אחרת ע"פ דרישת המזמין לצורך הבהרת התכנון והביצוע. -
על הקבלן להגיש תכנית להתחברות מערכות חשמל ותברואה עם תשתיות חוץ  -

 גישה לאישור המזמין. בצורה נאותה ולה
על הקבלן להגיש תכנית להסתרת מערכות מיזוג אויר )מעבים( על הקרקע  -

 ולהגישה לאישור המזמין. 
 

היה ויתגלו תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין ו/או המתכננים לבין  .6
 הקבלן, תהיה הכרעתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 
ידי המזמין, המתכננים -תחייב לבצע את כל השינויים והתיקונים שיידרשו עלהקבלן מ .7

והמפקח מטעמו עד שהמזמין והממונים מטעמו יאשרו בכתב כי התכנון הקבלני 
 מתאים לדרישות ההסכם על נספחיו ומניח את דעתם.

 האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים של התכנון המפורט. 
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מערכות של תוכניות הביצוע על נספחיהם לשימושם של  3, על חשבונו, הקבלן יספק .8
המזמין והמפקח. בנוסף לכך יספק הקבלן, על חשבונו, דיסקט של כל תכניות הביצוע 

 לשימוש של המזמין.
 
התמורה עבור עריכת התכנון הכללי והמפורט כלולה במחירים שיגיש הקבלן בהצעתו,  .9

 ור התכנון.לא ישולם כל תשלום נוסף עב
 

מידות המבנים וכמויות האביזרים למיניהם )דלתות, חלונות, כלים סניטריים, אביזרי  .10
חשמל, מתקני מיזוג אויר וכדו'( כפי שמופיעות בתכניות המנחות מחייבות את הקבלן. 
כל שינוי שבדעת הקבלן להציע חייב לקבל את אשורו המוקדם בכתב של המפקח ללא 

 שנוי במידות. אשור כזה אין לבצע
 

 אחריות הקבלן לתכנון ולביצוע .11
מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית 

לטיב התכנון, ובכלל זה ליציבות המבנים וחוזקם ולהתאמת המבנים השונים לדרישות 
 החוזיות. 

ם הסטטיים שבוצעו על אישור המזמין והממונים מטעמו על התכנון המפורט והחישובי
ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית 

לשקיעות, אי דיוקים ו/או ליקויי תכנון כלשהם העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר 
 או בכל זמן מן הזמנים, ולא יגרע ממנה.

ו/או בהתאמת התכנון כל נזק הנובע מליקויים בתכנון ו/או בחישובי חוזק או יציבות 
 לדרישות החוזה ו/או לדרישות המזמין יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכך שהעבודה תיעשה בדייקנות ובשלמות 
 בהתאם לתכניות הביצוע כפי שיערכו על ידיו ויאושרו ע"י המזמין.

 
 תקופת התכנון והביצוע .5

 
( ימים מיום צו התחלת העבודה, יספק הקבלן לאישור המזמין 30ים )תוך שלוש .1

תוכניות מפורטות. הגשת התוכניות במועד ואישורן הינה תנאי להמשך עבודתו של 
 הקבלן בחוזה זה.

 יום. 14התוכניות תיבדקנה ע"י המזמין תוך  
סופי  התוכניות תתוקנה מיידית ע"י הקבלן בהתאם להערות המזמין ותוגשנה לאישור 

 ימים. 14תוך 
 

תוך שבוע מים צו התחלת העבודה, על הקבלן להציג לאישור המזמין לוח זמנים  .2
 לביצוע העבודה בשיטת "גאנט" שיכלול את הנושאים הבאים:

 הערכות לתכנון והזמנת חומרים. .1
 תכנון מפורט. .2
 פירוט לו"ז לייצור רכיבים. .3
 פירוט לו"ז להרכבת המבנים באתר. .4
 

 בקרת איכות .6
 

על ייצור המבנים תבוצע בקרת איכות, באחריות המפעל המייצר, להתאמה למפרטי  .1
הייצור ולתקנים הכלולים בהצעה, בקרת האיכות תבוצע ע"י מהנדס או הנדסאי 
מטעם הקבלן ותכלול את כל השלבים בייצור המבנים ורכיביהם. דו"חות בקרת 

 וע הבקרה, ויוצגו לפני המפקח לפי דרישה. האיכות יירשמו בכתב, עם תאריכי ביצ
 
על הקבלן להציג לפני שימוש בחומר או מוצר כלשהו אישור עדכני על עמידתו בתקן  .2

יש לבצע בדיקות מתאימות במעבדה  -ישראלי המתאים. בהעדר אישור כנ"ל 
 מוסמכת. לא יאושר שימוש בחומר כלשהו ללא אישור.

 
 
 

 שינוע והובלה 90.3
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ביל יהיה ניתן לניוד בכבישי הארץ, בהתאם לרוחבי הדרכים ובהתאם לתקנות התעבורה המבנה הי
הישראליות, לדיני התעבורה ולדרישות הרשויות הנוגעות בדבר. על הקבלן להצטייד באישורים 

 הדרושים מאת הרשויות.
 
 
 

 
 חתימת הקבלן: __________________   תאריך: ______________
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 התוכניותמערכת  -מסמך ה' 
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(

 
 אדריכלות

 
 קונסטרוקציה

 
 חשמל

 
 תברואה

 
 מיזוג אויר

 
 
 
 
 

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה, לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או שינויים אשר המפקח 
 רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 
 
 
 
 

 חתימת הקבלן: __________________   _תאריך: _____________
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 תאריך: __/__/__

 נספח ו'
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 0024853ד.נ. הנגב 

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 36/ה/2020מס'  פומבימכרז 
 תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה 

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( "סכום הערבות")במילים: ______________________________ ש"ח( )להלן: 
 (."הנערב"שתדרשו מאת _____________________________ )להלן: 

 
מפעם לפעם על ידי סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
לחודש  15 -, שהתפרסם בהידועחודש הלעניין ערבות זו, יהא מדד  "המדד היסודי"

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
י קבלת דרישתכם על פי לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפנ "המדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
של המדד החדש לעומת המדד היסודי.  ההמדד היסודי, יוגדל סכום הערבות בשיעור העליי

וב אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנק
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה  .3

או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, 
ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות,  רתישאובמקרה כזה לאחר כל תשלום 

בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם, לא יעלה על סכום הערבות 
 בתוספת הפרשי הצמדה.

 
)שלושה( ימים  3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא יאוחר מאשר תוך  מידאנו נשלם לכם,  .4

דכם בגבולות סכום הערבות ובתוספת ממועד קבלת דרישתכם, כל סכום שיידרש על י
הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו 

ר כלפיכם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אח
 כלשהו את תשלומו של סכום הערבות, כולו או מקצתו. 

 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו  _/_/_ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .5

בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק לא תתקבל. לאחר תאריך זה 
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 להעברה או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           



 

 

1 

 

 ' זנספח 
 

תכנון רישוי וביצוע 
הקמת משרדים מבנייה 

מתועשת במתחם 
 המועצה

 
 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 36/ה/2020
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  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח
 36/ה/2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 
 ( ז) מסמךב מפורטיםה סעיפיםה חולתת
  מסמךב אמורה תא היאש לכ חרתא ורהבצ שנותל וו/א החליףל א' בז סמךמ  יכ זהב  מוצהרו וסכםמ

 אמורה יןב תאמהה יא וו/א תירהס תיוצרש קרהמ כל.  בעבודהה בצועל תנאיוו חוזהה ופסט -ב' 
 . הז סמךמ וראותה חולוי -ב'  מסמךב אמורה ביןל הז מסמךב
 
 . וסףמ רךע סמ ולליםכ ינםא הז וזהח/מכרזב נקוביםה מחיריםה .1
  שבונותח גשתה .2

 . ותקיםע 1+  מקורב וגשי שבוןח לכ 2.1 
  הגישל קבלןה  ל.  עיומני עבודה ובצרוף   כמויותו דידהמ  דפיב לווהי  שבוןח  לכ 2.2 

 . עתקיםה שניב הכמויותו מדידהה פיד ת, אמפקחה בדיקתל
 : יצוינו שבוןח כלב 2.3 
 . חוזהה ספרמ -  
 . עבודהה םש -  
 חוזהה רךע -  
 . עבודהה תחלתה אריךת -  
 . עבודהה יוםס ךיארת -  
  
 כמויותה עיפיס לכ תא - בוצעוש כמויותה טורל מקבילב - וסףנ  ורט כלולי  שבוןח לכ 2.4 

 . מקוריה כמויותה בכתבש
 

 . צטברמ שבוןח היהי שבוןח לכ 2.5 
 

 בודותע ביןל כמויותה  כתבל בהתאםש  בודותע יןב  פרדהה  היהת  שבוןח  כלב 2.6 
 . ריגותח ות ו/אוספונ

 
 ןמ חלה צטברתמ בולריתט צורהב פרדנ דףב בוצעו, יקדמותמ החזריו החישובים לכ 2.7 

 . ראשוןה חשבוןה
 

ע"י  וגדרוי קטעים, הזמיןלמ סירהמ צורךל שלמותםב טעיםק השליםל מחויב קבלןה 2.8 
 .עתל עתמ הפרויקט נהלמ

  על הקבלן להביא לאישור המתכנן/המזמין  את דוגמאות התגמירים  בטרם  רכבתם            
 בשטח.                       

 
פרוטוקול סיור הקבלנים מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן      2.9

 חתום על הפרוטוקול לצרפו למסמכי המכרז.  
    

 שיקול דעתה הבלעדי.תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודה בלבד וזאת ע"פ המועצה  2.10
 לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל נושא הקשור להיקף העבודה וחלקיה. 

 
  הגשת חישובים לחשבון סופי   .112            

  אבני דרך  וכמויות עבודות אחרות על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר         
 עם הקבלן בטרם  בהתאם לסעיפי החוזה שייקבע          

 
תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, של סכום השווה בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן מוסכם כי . 3

אחר שיגיש הקבלן למזמין.סופי או ( מערך כל חשבון חלקי או אחוז .50פרומיל ) 5 -ל  

 
 

 חתימת הקבלן : _____________
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  1'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 בודהע תחלתה וצ
 
 
 
 
 
 
 
 

 פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 36/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               
 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 36ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

 .תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים במתחם המועצה: פרויקטלהתחיל בביצוע 
 

יום  90) - ימים קלנדריים (מאתיים ארבעים) 240ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2
 .יום לביצוע( 150-לתכנון ורישוי ו

 
 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .שמעוןאגף הנדסה מועצה אזורית בני ח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .אופן ודרכי ביצוע העבודה ולוחות זמנים .7.1

  .וקבלני המשנהמנהל העבודה ,שמות מהנדס האתר  .7.2

המפקח באתר  מאושרות לביצוע העבודה יימסרו לכם ע"י תכניותסטים של  3 .8

. 

 
 בכבוד רב,

 
 

      ____________  _____________             _____________ 
 לדימיר פיצ'קרו           נטע לי אביטל                           ניר זמיר           

 מהנדס המועצה                      המועצה יתגזבר         ראש מועצה   
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 2'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 שלמהה עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 36/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
 מתחם המועצה תר: א

 
 36/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
 .תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה  :הפרויקט םש
 
 :אשונהר סירהמ
 גרועל בלי, ממבנהה מתלשה תא אשרל רינוה ממשלתיה הסכםב 54 סעיףל התאםב

 הסכםה ל( שכללב עד)ו 57 דע 55 מסעיפיםו הז סעיףמ נובעת, הקבלןה אחריותו תמההתחייבויו
 .ממשלתיה
 
 :סיורב משתתפיםה שימתר
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ _______  שותר
 

____________ ________ ________  ________ 
 

____________ ________ ________  ________ 
 
 הערותו ליקוייםל רטפ צוננור שביעותל שלמותהב וצעהב עבודהה יכ צאנומ סיורה רחאל
 :טהמ מפורטיםה
 

 _________________________א.____________________________________
 

 ב._____________________________________________________________
 

 ג.______________________________________________________________
 

 _______________ד. ______________________________________________
 
 :  ________תאריךל ד"ל ענה ליקוייםה תא תקןל קבלןה לע
 
 ________________ תאריךב ערךי סופיתו ניהש למסירה"ל ונה תיקוניםה קבלתל יורס
 ___________. שעהב
 
 תימותח
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ  _____ שותר
 

_________  _______ _________  _______ 
 

_________  _______ _________  _______ 
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 3'ז  סמךמ

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסירה שניה
 וסופית

 
 
 
 
 
 
 
 

      פומביז מכרמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 36/ה/2020
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 3מסמך ז'
 

 סופיתו ניהש סירהמ
 
( יקונים"ח תו)ד אשונהר סירהמ לש רשימהה פיל הקבלןמ נדרשוש תיקוניםה יצועב לע ישורא
 : _____________תאריךמ
 
 יהויז רטיפ
 

 
 מתחם המועצה  תר:א

 
 36/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 . תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה
   

 .               מבנהה שלמתה אריךת
 
  תאריךמ אשונהר מסירהב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםו הנא

 .מלאהה צוננור שביעות___________ל
 

 :וכחיםנ
 

 :קבלןה טעםמ מבנהה וסרמ
 

_______________________   __________________ 
 תימהח       םש 

 
 : ____________רשותה טעםמ מבנהה קבלמ
 

___________  ______________  _______________ 
 תימהח              פקידת            םש       

 
 : חברהה מטעםו מבנהה טעםמ
 
 _____________  _____________     :פקחמ

 תימהח                                             םש                
 
 _____________  ____________   :פרויקטה נהלמ

 תימהח                                             םש                                                                             
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 4'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקב ספחנ
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 36/ה/2020
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 4'ז מסמך
 

 דקב ספחנ
 
 

ל כ וא ודשיםח 12 לש קופהת ירושה" פבדקה קופת"ת באיםה םבענייני יכ זהב וסכםמ .1
 .שלמהה עודתת מתןמ חוזהע"י ה תקבעש חרתא קופהת

 
חוזה ה וראותה לכ חולוי בדקה תקופתב יקוןת וב נדרשש עבודהה לש לקח לכ לע .2

 .תיקוןה שלמתד המועמ וספתנ נהש משךל הז נספחו 
 
ביצוע ל כלליםה תנאיםב מפורטכ תיקוניםה תא קבלןה בצעי בדקה קופתת לכ מהלךב .3

 שיטהלביצוע ה דרכיל בהתאםהמועצה ו ודעתה תאריךמ בירס מןז וך, תהז בנספחו עבודהה
 קבלןה תאפטור י אל הז עיףס פיל מפקחה ישורא מפקחע"י ה יאושרוש זמניםה ללוחו

, תכניתה תארישתו ד לפיו מפקחה לש אישורול קבלןה גישה א. לביצועה טיבל אחריותומ
 .קבלןה שבוןח לע מפקחה ותןא קבע, יזמניםה לוחו שיטהה

 
בוצעוי תיקונים. הפסקהה לאל הםב משיךי ואה תיקוניםה ביצועב קבלןה שהחלמ .4

 .פקחהמ רישתד פיל היקבעל שויע תיקוניםל עדיפויותה דר. סרגילותה עבודהה שעותב 
 
 חריא .וחותנ איו פרעותה גרימת, מאפשרה מידת, במנעי קבלןה תיקוניםה יצועב זמןב .5

 וא הםבמקומות ה שארו עבודהה תרא צבמ תא קדמותול קבלןה חזירי תיקוניםה שלמתה
 .תיקוניםה ביצוע, מעקיפיןב וא מישריןב נפגעוש וא תיקוניםה וצעוב רכםד

 
 יהיה ,הז ספחנ לפיו חוזהה פיל תיקוניםו דקב ענייןל ותיויתחייבוה חרא קבלןה מלאי אל .6

 יפויהמועצה ש תא  שפהי הקבלןו קבלןה שבוןח לע ליקוייםה יקוןת תא בצעל שאיהמועצה ר
 יוה םא "ד,וע תושכר טרח שפטיותמ וצאותה רבות, להוצאותה לכ תא הל ישלםו לאמ
 .אלהכ

 
 קבלןה תאיזמין , ובדקה נתש תוםל וךמסב בדקה יקורתב יצועב שםל ועדמ יקבעהמועצה  .7

 .פחותל מיםי בעהש לש כתבב קודמתמ הודעה, בהב השתתףל
 
 
 
 
 
 

 : _____________בלןק       
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 5'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 36/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 _________________________________________________________"מ חה נוא
 
 תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה. :בודותע יצענוב שרא
 
 36/ה/2020 'סמ וזה"י חפע מועצה אזורית בני שמעון בורע
 
 מצטברה סופיה חשבוןה יפ לע נול מגיעהסכום )כולל מע"מ( ה יכ זאתב אשריםמ_ ______ יוםמ
 ____________ש"ח. ואה דינוי עלו דכםי לעמאושר ה
 

 ש"ח(____: ______________________________________________מילים)ב
 
 _______ש"ח_________ לש סך"ל בנה סכוםה תרתי תא נקבלש אחרל יכ צהיריםמ נוא
 גדנ הואש יןמ וא וגס כלמ וספותנ רישותד וו/א ענותט וו/א ביעותת לכ נול היינהת אל

 וזהח לביצועו תשלוםל הנוגעו קשורה כלב נהליומ וו/א מועצה אזורית בני שמעון –המזמין 
 .36/ה/2020

 
 "לנה סכוםה יכ אשריםמ ננוה עילל אמורה כלליותב פגועל מבליו טובה סדרה מעןל
מועצה אזורית בני שמעון בנוגע לביצוע החוזה  –המזמין  אתמ נול מגיעה לכ תא מכסהו הווהמ

 .36/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 36/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 36/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

  תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה.עבודה:ה הותמ            
 

 
 םה ףא הןב הכרוךו בדקה בודותע כלו חוזהל התאםב הושלםו וצעב מבנהה י, כזהב אשרל ריניה
 .מלאהה צוניר שביעותל חוזהל התאםב
 
 
 
 
 
 
 ______________ ופיתס סירהמ אריךת
 
 
 
 
 _____________ תימהח  ________________ םט, שפרויקה נהלמ
 
 
 
 
 _______________ אריךת

 



 

1 

 

 
 תאריך: __/__/__

 
 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות - נספח ח'

 
 

הקבלן"( מאשרים בחתימתנו בשולי )"אנו הח"מ ___________________________
 הבאות:מכתב זה כי אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות 

 
  36ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין,  תכנון רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה
ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות 
מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל 

ודה, הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים  1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -תשי"ג 

והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל ה מועצשפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של ה
ה וכלפי כל הבאים מכוחה מועצ, ניטול על עצמו את כל האחריות כלפי ההעבודה בפרוייקט

בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על לשחררם ו/או לשפותם 
 ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או קבלן משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

מ' והיא  2לבצע גידור שטח הפרויקט לפני תחילת העבודות בשטח. גובה הגדר יהיה מינימום  .2
מועצה ו/או רכז הפרויקט יאשרו תבנה מלוחות עץ ו/או פח מכופף מדגם איסכורית. מהנדס ה

את תקינות הגדר בטרם התחלת העבודות בשטח. הגדר תישמר תקינה ושלמה עד לסיום 
 העבודות. 

טחונו ילספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לב .3
רך בכך על פי דין ולנוחיותו של הציבור במקום ביצוע העבודה )"האתר"( ובכל מקום שיהיה צו

ה. מבלי מועצמנהל הבטיחות של המפקח הפרוייקט ו/או מנהל העבודה ו/או וכפי שידרוש 
לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה 
מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום 

בודה, במידת הצורך. כמו כן, נבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לאחר שעות הע
לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, 

לחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש וונדאג כי כל עובדינו, ש
 ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה.בהתאם להוראות כל דין 

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל  .4
המועצה, ובכל או מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או /התקנים ובכל דרישות הדין ו

ומוסד, נשתמש אך ורק בציוד הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות 
מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל האישורים, 

הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו  תוהרישיונוההיתרים 
אישורים על , םמועצה, על פי דרישתמפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או המתחייבים להציג ל

המועצה ו/או תעודות מפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או התאמת החומרים והציוד לדרישות 
בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור 
נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

. אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה
 העבודה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ובנספחיו, מובהר כי השימוש בציוד הינו על אחריות הקבלן  .5
בלבד ובכל מקרה המועצה ו/או מי מטעמה אינו נושא באחריות או חבות כלשהן לכל נזק, ישיר, 

 תי עקב השימוש בציוד.עקיף או תוצא

רווח, תשלום או הוצאה  -הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק, הפסד, אובדן .6
שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה 

 נגדם על ידי הקבלן ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש מעבודת הקבלן.
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מפקח הפרויקט ו/או אחראים לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון אנו נהיה  .7
מנהל הבטיחות של המועצה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת מנהל העבודה ו/או 

העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה 
מנהל הבטיחות מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

צה לא תקבל את האתר מאיתנו ללא קבלת . ידוע לנו כי המוערצונםשל המועצה ולשביעות 
 קיון האתר.יעל נמפקח הפרויקט אישור בכתב של 

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: .8

המועצה התראה ראשונה על מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או לאחר שנקבל מ .8.1
ים לפעול לתיקון החריגה לאלתר אנו מתחייב -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

מהמועצה התראה שניה על חריגה  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2
אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור  -כל שהיא מהוראת הבטיחות 

 צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. מבלי שיהא ₪, 1,500של 

מהמועצה כל התראה נוספת  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ לאחר שנקבל .8.3
מפקח הפרויקט אנו מתחייבים לנהוג על פי החלטות מ -להתראות המפורטות לעיל  מעבר 

סקת עבודה זמנית או , לרבות יישום החלטות בדבר הפהמועצה העבודה ו/אוו/או מנהל 
 סופית. 

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם ב נישא נו א .9
לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני 

שבא בשמנו או מטעמנו, המשנה שלנו ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי 
 כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו,

עובדינו, שלוחינו, אלה הנתונים למרותנו, קבלני המשנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם  והן מצד
 ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה  מועצהאנו משחררים בזאת את ה .10
שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני 
המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או 

רמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נג
 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  מועצהאנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את ה .11
דין שייפסק כנגדה, לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד המועצה ו/או פסק שוכל ת

 רבותבין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל
צאות, קנס או תשלום חובה מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל הו

סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות 
ות ושכר טרחת עורך דין. המועצה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה הוצא

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.
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 העסקת עובדים -הצהרה - ט'   נספח

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

תכנון  " 36/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 "רישוי וביצוע הקמת משרדים מבנייה מתועשת במתחם המועצה

 בתצהיר זה:

גם בעל   -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד 
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מהאחראים 

  מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
 .1981-נקאות )רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הב     -    "שליטה "

. הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון  __
 , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
קה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זרים )איסור העס2002

 .1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 :)יש לסמן( אחד מאלה בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן )ב(
  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  הקבלן )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 

 - יין סעיף זהלענ 
 כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 .הקבלןחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)
 ;בעל השליטה בו )א(  

 ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו  )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם הקבלןבמהותו להרכב כאמור של 

 הקבלן;דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3)
 בקבלן;הותית בידי מי ששולט שנשלט שליטה מ

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

י או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 אדם.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 
  חתימה          

 
 אישור

_______, ____________הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד ____
_____, ולאחר ______, ת.ז.______________________________ה"ה ____

וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

____________
חתימה וחותמת 

 עו"ד



                                        
 

 
 נספח יא'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 
 

 לכבוד 
 ( "המועצה: ")להלן המועצה האזורית בני שמעון

 
 

 א.ג.נ.,

( במסגרת "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  36ה//2020הצעתי במכרז מספר 

 במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89סעיף .  2.1

 כדלקמן :

לאחד האמורים חלק העולה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 ."בת, אח או אחות

 כדלקמן:הקובע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"

סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 

שירות מהשירותים שהמועצה של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת 

מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם 

 ."א)ב( לגבי חברי המועצה89זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  . 2.3

 ברשויות  המקומיות הקובע:

בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״ח

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   -״חבר מועצה״ 

 "בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ואף לא מי בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  .3.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 .אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות  .3.3
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ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה  2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות  89ור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ובאיש

 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .6

 אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 חתימה של המציע:_____________________ חתימת מורשי

 

 אישור עו"ד : _________________, אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 
 



 ב"י נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטיםיחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

  שם
 מועצה אזורית בני שמעון

חברות בנות ו/או חברת ו/או 
האם ו/או עובדיהם ו/או 

 מנהליהם 
 
 

  שם
 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

תכנון רישוי וביצוע : אחר☒
הקמת משרדים מבניה 

במועצה אזורית בני  מתועשת
 שמעון

 

 משכיר☐
 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
500262415 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 צומת בית קמה

 85300ד.נ. נגב 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 
 

 ₪  במלוא ערכו    
 

 ויתור על תחלוף  – 309
 נזקי טבע -313
 גניבה  – 314
 רעידת אדמה – 316
 ראשוניות -328

 

       
       
       

 ₪  2,000,000     צד ג'
 

 אחריות צולבת -302
 הרחב שיפוי -304
 -הרחבת צד ג'  -307

 קבלנים וקבלני משנה
 ויתור על תחלוף -309
 כיסוי לתביעות המלל  -315
מבקש  -מבוטח נוסף  -318

 רהאישו
מבוטח נוסף בגין  -321

 /מחדלי המבוטח מעשי
מבקש האישור  -322

 מוגדר כצד ג' בפרק זה
 ראשוניות -328
רכוש מבקש  - 329

 האישור ייחשב כצד ג'
 6,000,000     אחריות מעבידים

למקרה, 
20,000,000 

 לתקופה

 ₪ 
 

 אחריות צולבת -302
 הרחב שיפוי -304
 ויתור על תחלוף -309
 היה - נוסף מבוטח -319

 מי של כמעבידם וייחשב
 המבוטח מעובדי

בקש האישור מוגדר מ -322
 כצד ג' בפרק זה

 אשוניותר -328
     אחריות מקצועית

 
 
 
 

2,000,000  ₪ 
 

 מסמכים אובדן – 301
 אחריות צולבת -302
 דיבה, השמצה -303
 הרחב שיפוי -304
 ויתור על תחלוף -309
מבוטח נוסף בגין  -321

 מעשי
מרמה ואי יושר  -325

 עובדים
 פגיעה בפרטיות -326
 עיכוב / שיהוי -327
 ראשוניות -328
 חודשים 12גילוי  -332

      חבות מוצר
 

  

        אחר
 



 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 038 -יועצים/ מתכננים

 040 -מהנדס, אדריכל, הנדסאי 
 085 – שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(

 
 069 – קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 009 -קבלניות עבודות -בניה 
 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום_ 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 


