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 08/22מכרז פומבי מס' 
 

 תיקון פרצים ברשת מים וביוב 
 א  מסמך

 ת נ א י       ה מ כ ר ז 
 

 

  ים (, מזמינהמזמין  -)להלן    ו/ או מעלה אדומים חברה לתכנון ופיתוח  עיריית מעלה אדומים

הצעות למכרז    אתבז להגיש  וביוב  8/22מציעים  מים  ברשת  פרצים  וזאת בהתאם    לתיקון 

 למסמכי המכרז 

 

 מסמכי המכרז 

 . מסמך א -תנאים כלליים •
 .במסמך  -רשימת עבודות קודמות  •
 .ג מסמך  -  מיוחד טכני מפרט  •
 . דמסמך  – הסכם המכרז •
 . המסמך  – כתב כמויות •
 .ומסמך  –ת הבהרות לכתב כמויו •

 

   ההתקשרות:  עיקרי .1

 איתור מקור הנזילה/פרץ  •

 חפירה/חציבה, ריפוד ומילוי   -עבודות עפר •

או כל סוג אחר ע"י ריתוך ועבודות רתכות    PEתיקון פרצים בקווי מים מפלדה או   •

או פתרון אחר בהתאם למצבו הספציפי של כל פרץ ופרץ )סדק, חור, קטע פגום  

 וכו'(. 

א.צ /פלדה ע"י החלפת קטע צינור או השחלת  /P.V.C תיקון פרצים בקווי ביוב מ   •

 . מזמיןה למצבו הספציפי של הפרץ ולפי החלטת  שרוול בהתאם 

 .אספקת חומר מילוי לאתר ופינוי פסולת מהאתר לאתר שפיכת מאושר •

אספלט/ריצוף • להלן    וזאת ,  תיקוני  המפורטות  וההנחיות  הדרישות  לכל  בהתאם 

 ובמסמכים הנספחים. 

 : להשתתף במכרז הרשאים .2
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להשתתף במכרז ולהגיש הצעה בהתאם לתנאיו אך ורק קבלן שמתקיימים בו כל   רשאי .א

 :במצטברהבאים  ותנאי הסף הדרישות  

בנאיות,   • לעבודות הנדסה  רישום קבלנים  חוק  לפי  על מגיש ההצעה להיות רשום 

תקנות  1969  -תשכ"ט לפי  אחד  באתר  בנאיות  הנדסה  עבודות  לביצוע  ומסווג   ,

  1984  -דסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"דרישום קבלנים לעבודות הנ

( או בענף ראשי ביוב ניקוז ומים  410בענף הנחת צינורות  )קבוצת סיווג א' סימול  

או בענף הנחת מי ביוב וניקוז מים )קבוצת סיווג ב'  (  400)קבוצת סיווג ב' סימול  

כך  260סימול   על  אישור  הצעתו  הגשת  עם  להמציא  ההצעה  מגיש  ועל  מרשם  ( 

 הקבלנים.

חייב הקבלן הזוכה להיות בעל יכולת בצוע עצמית של עבודות נשוא המכרז, כולל   •

כל הציוד והצוותים הנדרשים לביצוע העבודות הנ"ל בשלימותן. לא יותר לקבלן  

 למסור עבודה בחלקה או בשלימותה לקבלן משנה, ללא אישורו של המזמין. 

פירוט    -ניסיון   • להצעתו  יצרף  דומות  המציע  עבודות  שתי  הכולל  קודם,  ניסיון 

לפרסום מכרז    עד  במורכבותן שביצע כקבלן ראשי במהלך שלוש השנים הרצופות

 זה, עפ"י הטבלה המצורפת. 

 . רשומה כדין ברשם החברות משתתף שהינו חברה •

כספי • להיות    -  היקף  המציע  כספי  על  מחזור  נומינלי  בעל  משבהיקף  יפחת   -לא 

)לפני מע"מ( לשנה, במהלך כל אחת    (חמישה מיליון שקלים חדשים)   ₪  5,000,000

)השנים    3-מ זה  מכרז  פרסום  שלפני  השנים  לעמידה   2020עד    2018)שלוש(  כולל(. 

 של המציע. בתנאי סף זה יש לצרף מסמך מהרו"ח 

 . ערבות בנקאית אוטונומיתמציע אשר צירף להצעתו  •

 . חובה –השתתפות במפגש / כנס הקבלנים  •

 יש להציג קבלה.  –מסמכי המכרז  רכישת •

בלוח המחירים מצוינים רק רשאי הסעיפים של העבודות שיש לבצע ואין הם ממצים  .ב

שבתנאים, במפרט הטכני   המתאימיםאת התחייבות הקבלן אלא כפי שתוארו בסעיפים 

 וביתר מסמכי המכרז.

רשאי להזמין במסגרת מכרז זה כל כמות שהיא מכל סעיף שבלוח המחירים.   המזמין .ג

יהיה  ביטוי בכתב הכמויות, המחיר  ובוצע סעיף שאינו מוצא  ואף מעבר לכך, במקרה 

בהנחה   מעודכן  האחרון  דקל  עפ"י הצעת מחיר שתאושר   15%לפי מחירון  ולחילופין  

 מראש.

למסור חלק מהעבודות שבמכרז זה עיריית מעלה אדומים שומרת לעצמה את הזכות   .ד

לקבלן אחר אם הקבלן הזוכה לא יעמוד בתנאים שייקבעו ע"י המזמין. כמו כן עיריית 

מעלה אדומים שומרת לעצמה את הזכות לפצל את העבודה נשוא מכרז זה בין מספר 

מכרזים  לפרסם  הזכות  את  לעצמה  שומרת  אדומים  מעלה  עיריית  כן,  כמו  מציעים. 

לעבודו ספציפיות. נוספים  כלשהוא   ת  תשלום  הזוכה  הקבלן  יקבל  לא  הנ"ל  במקרים 
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ו/או סכום כלשהוא ו/או פיצוי כלשהוא בגין מסירת חלק מהעבודה שבמכרז זה לקבלן  

 אחר כאמור, ולא בגין פרסום מכרזים נוספים לעבודות ספציפיות, כאמור.

, וכן להשיג  על הקבלן להשיג את כל האישורים החוקיים לשם חפירות בשטח העבודה .ה

לסימון   )בנוסף  קרקעיים  התת  השירותים  של  מיקומם  סימון  המוסמכות  מהרשויות 

הדבר  אם  מטעמם,  מפקח  העמדת  כולל  הנ"ל  הרשויות  להוראות  ולציית  שבתכניות( 

 יידרש.  

ההוצאות   .ו כל  זה.  סעיף  קיום  מאי  כתוצאה  שייגרם  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 

זה   סעיף  הוראות  לביצוע  בהצעתו,  הדרושות  הקבלן  שיגיש  היחידה  במחירי  כלולות 

יידרש ע"י הרשויות המוסמכות,  למעט הוצאות העסקת שוטר בשכר, שבמידה והדבר 

 יחול על המזמין. 

צורך  .ז וללא  ארוך  לטווח  חפירה  רישיון  להמציא  המבצע  על  העבודה   אפיון  לאור 

 בהוצאת רישיון על כל עבודה בנפרד. 

יהי  .ח במכרז  שיזכה  הקבלן  העבודות ברשות  לביצוע  הדרושים  והציוד  המכשירים  כל  ו 

 נשוא מכרז זה. וכן מלאי מאביזרים וספחים בהם עליו לעשות שימוש באופן שוטף. 

קצרה .ט בהתראה  עבודות  על  ומדובר  מהמזמין,    ,מאחר  קריאה  קבלת  של עם  חובתו 

הקבלן להודיע בכתב )פקס( לפני תחילת העבודה למשטרת מ.אדומים ולמפקח על פרטי  

והלו אמצעי  "העבודה  ברשותו  להחזיק  הקבלן  על  העבודה  לאפיון  המשוער.בהתאם  ז 

שלטי תמרור זמני, שלטי אזהרה, שלטי כיוון, נצנצים, פנסים,   של  בטיחות מינימליים

על    קונוסים, מעקות וציוד עזר נוסף ועליו לפרוס לפי הצורך ובתאום עם נציג משטרה. 

רגל בהתאם לצורך ועליו לכלול את כל הוצאות    הקבלן להסדיר מעברים זמניים להולכי

 . במחיר הצעתו נלוות אלה

רתך  .י כל  עבור  בתוקף,  אישית,  הסמכה  תעודת  להציג  יחויב  במכרז  שיזכה  הקבלן 

שיועסק על ידו בביצוע העבודות שבמכרז זה, לא יורשה לקבלן להעסיק בעבודות מכרז 

הסמכה. תעודת  הוצגה  ולא  עבורו  רתך  בא    זה  זה  הטכני  סעיף  במפרט  לסעיף  בנוסף 

 "העסקת רתכים". 

 הקבלן יעבוד עם מספיק עובדים וכלים, על מנת לבצע את העבודה בזמן הקצר ביותר. .יא

 תקופת ההתקשרות:  .3

זה   מכרז  נשוא  החוזה  ביצוע  זהתקופת  חוזה  על  החתימה  מיום  השלמת    לשנה  עד  או 

 הכמויות כולל הגבלתן בהתאם לנוהלי עיריית מעלה אדומים.

לי לגרוע מן האמור, מוסכם בין הצדדים כי המזמין יהיה רשאי להאריך את החוזה עד  מב

 שתי תקופות נוספות של שנה כל אחת, באותם תנאים המפורטים בחוזה הרצ"ב. 

 :  מסמכי ההצעה .4

 מעטפת המכרז תכלול את כל המסמכים שלהלן:  

צמודה, שהופקה לבקשתו מאת   .א אוטונומית בלתי  יצרף להצעתו ערבות בנקאית  המציע 

יהיה   שסכומה  אדומים  מעלה  עיריית  לפקודת  בישראל  אלף    50,000בנק  )חמישים   ₪
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תוך   ייעשה  החילוט שלה  כי  יצוין  בערבות   . דרישת העירייה    7שקלים(  ימים מקבלת 

 .  31/10/22אצל הבנק ותוקפה יהיה עד ליום 

 נוסח הערבות יהיה כמקובל בבנקים ולא נדרש נוסח מובנה מסוים.  •

 .  תיפסל על הסף -הצעה שלא תכלול ערבות זו   •

החוזה ונספחיו לרבות מפרטים, תכניות, כתבי כמויות חתומים ע"י מורשי החתימה של   .ב

 המציע.  

  מעטפת המכרז תהיה סגורה היטב וללא סימן מזהה של המגיש.  .ג

ת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  אישור תקף למועד הגש .ד

 . 1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

ואישור של  .ה כדין  צילום של תעודת ההתאגדות של המציע בחברה או שותפות הרשומים 

 רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחייב בחתימתם את המציע.  

 . לעיל   הקבלנים בדבר רישום המציע בסיווג הנדרש בתנאי המכרז  אישור מאת רשם .ו

 רשימת עבודות קודמות כנדרש בתנאי המכרז לעיל.   .ז

ע"י   .ח בין  אליהם,  ביחס  הסתייגות  כל  או  במכרז  במסמכי  שייעשו  תוספת  או  שינוי  כל 

תוספת ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף  

 עלולים להוביל לפסילתה.  

 

 :  מסמכי המכרז .5

 

המכרזאת   .א בכתובת   מסמכי  המזמין  של  האינטרנט  מאתר  להוריד  יהיה  ניתן 

https://www.maale-adummim.muni.il – .מחלקת מכרזים 

המכרז   .ב מסמכי  ממועד    –רכישת  מסמכי    09.06.2022החל  את  לרכוש  יהיה  ניתן 

של   בעלות  תנאי    1,500המכרז  הינה  המכרז  מסמכי  רכישת  יוחזרו.  שלא   ₪

 להשתתפות במכרז. 

"( יוכנסו לאתר  ההבהרותחיות, תשובות לשאלות וההבהרות )להלן: "בנוסף כל ההנ .ג

 ע"י המזמין במהלך המכרז. 

ולצרף   –על המציעים להוריד מהאתר את כל המסמכים   .ד מסמכי המכרז וההבהרות 

 אותם ממולאים וחתומים כנדרש.

עד ליום לפני מועד באחריות המציעים לבדוק ולוודא שיש בידיהם את כל המסמכים   .ה

 . 15:00הצעות למכרז בשעה הגשת ה

ביום   .ו ייערך  באתר  מציעים  המפגש    0012:  בשעה  15.06.22סיור    נקודת 

 . ויערך סיור באתר העבודה – 3בבית העירייה בקומה 

 ההשתתפות בסיור היא חובה ובבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז.  .ז
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את מעטפת ההצעה כשהיא חתומה היטב וכוללת בתוכה את כל המסמכים שיפורטו   .ח

ביד    7בסעיף    להגיש  יש  יאוחר    אישיתשלהלן,  לא  הדואר(  שירותי  באמצעות  )ולא 

בשעות   15:00בשעה     2022/06/30מיום   העירייה  של  המכרזים  במחלקת 

ולו אף בדקות  הקבלה המפורטות לעיל. מעטפה שלא תוגש עד המועד והשעה הנ"ל 

 אחדות, לא תתקבל ותוחזר למציע.  

 עם הגשת ההצעות.  ריימס מועד פתיחת המעטפות   .ט

ימים לחתום על כל   7יהיה חייב המציע תוך    -הודיע המזמין למציע על זכייתו במכרז   .י

כמפורט   המציע  לפקודת  אוטונומית  בנקאית  ערבות  ולהמציא  ההתקשרות  מסמכי 

 בחוזה וזאת להבטחת התחייבויות המציע עפ"י החוזה.  

 

   -המציע ביטוחי .6
 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות   .א

נספח ובהקבלן "    י "ביטוח  21  סעיף"( בההסכם ההתקשרות" )להלן: "  הסכם' " ב  במסמך

לחוזה ביטוחי    ב  מהות    לרבות"  הקבלן"אישור  המכרז   השירותיםאת  מסמכי  לפי 

ה  וההסכם ממבטחיו  קיבל  כי  בזאת  ומצהיר  כל במלואן  את  עבורו  לערוך  תחייבות 

 הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. 

מתחייב   .ב ההצעה  המכרז   ככל מגיש  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים  את  לבצע  שיזכה, 

בידי    הז והחו ממועד    המזמיןולהפקיד  יאוחר    מתן או  /ו  העבודות  ביצוע  תחילתלא 

)בנוסחו המקורי(   הקבלןאישור ביטוחי    ב' לחוזהנספח  , את  לתחילתן  וכתנאי  השירותים

 . תמבטחה חברהכשהוא חתום כדין על ידי ה 

מתחייב   .ג כאמור,  הביטוחים  עריכת  אישור  להמצאת  לדרישת  המציע  בנוסף  בכפוף  כי 

)שבעה( ימים ממועד קבלת דרישתו, העתקים מפוליסות    7  בתוך  לו בכתב ימציא    המזמין 

 . הביטוח הנדרשות

הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה    מובהר בזאת במפורש כי כל  .ד

הסתייגויות   תתקבלנה  לא  ההצעה  הגשת  לאחר  לכך.  שנקבע  המועד  ובתוך  להבהרות 

יתעלם מהם והנוסח שיחייב    המזמין  שינויים  שייערכו  ככללדרישות הביטוח. מובהר, כי  

 וההסכם הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז 

בזה, .ה ביטוחי    ב' לחוזהנספח  של אי המצאת    במקרהכי    למען הסר ספק מובהר  אישור 

הא רשאי למנוע  י  מזמיןה  -  , חתום כדין על ידי מבטחי המציע )בנוסחו המקורי(הקבלן

תחילת  מהמציע   מועד    השירותים  מתןאו  /ו,  המערכת  התקנת או  /ו  הציוד  אספקתאת 

 .בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש
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בסעיף    בנוסף .ו מהאמור  לגרוע  כי    6.7ומבלי  בזה,  מובהר  המצאת   במקרהלעיל,  אי  של 

במציע    לראותרשאי    המזמין  יהא,  לעיל    6.7בסעיף   כאמור,  הקבלן  ביטוחי  אישור  נספח

 ו/או לבטל את זכייתו במכרז.   ההסכם את שהפר כמי

כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים   יודגש .ז

 להם  ואין  מבטחיו  עם  בדק  כי  המציע  אישור  המהווים,  המציע  של  וחותמת  בחתימה  אלא

 .  הנדרשים  הביטוחיים והכיסויים התנאים, הנוסח  לגבי  הסתייגות

 

 

 חני כהן, עו"ד

 מנהלת מחלקת מכרזים 

 אדומים עיריית מעלה 
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 חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד(  )

                                        שם החברה/הקבלן המציע 

 

                                        שמות מורשי החתימה  

 

          כתובת 

 

          מס' טלפון 

 

          מס' פקס 

 

          מספר עוסק מורשה  

 

 אישור עו"ד 

 

"( מאשר בזה כי  התאגיד______________)להלן: "ל אני הח"מ _______________________ עו"ד ש
___________________, אשר חתמו על הצעה זו, בצירוף    -ו_  חתימת/ות ה"ה___________________

 ועניין. חותמת התאגיד, מחייבות את התאגיד לכל דבר  

 

כי   שהזהרתיו/הם  ולאחר  הנ"ל,  ה"ה  בפני  הופיע/ו   ______________ ביום  כי  בזה  מאשר  אני 
עליו/הם לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ו כן יהא/ו צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ו  

 . עליה בפני מ)ו(את נכונות הצהרתו/ם וחת

 
 
 
 
 
 ___________________  _______________________ 

תאריך    חתימת עו"ד                
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 עיריית מעלה אדומים 

   08/2022 מכרז פומבי מס' 

 תיקון פרצים ברשת מים וביוב

 תנאים כלליים 

 ב' מסמך 

 

 רשימת עבודת קודמות

 

אצל   זהות המזמין  מקום העבודה שנת הביצוע  קשר  איש 
 המזמין

מספר טלפון של 
 איש קשר  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 :______________ חתימת המציע
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 'ג מסמך

 מפרט טכני מיוחד 

 תיאור העבודה:  .א

 להלן פירוט הפעולות/עבודות הכלולות במכרז: 

מוסמך   .א גורם  קריאת  לפי  לעבודה  ליציאה  מידית  מעלה התארגנות  מעיריית 

 אדומים.

 איתור מקור הנזילה/פרץ.  .ב

 חפירה/חציבה, ריפוד ומילוי.  -עבודות עפר .ג

או כל סוג אחר ע"י ריתוך ועבודות רתכות   PEתיקון פרצים בקווי מים מפלדה או   .ד

)סדק, חור, קטע פגום  ופרץ  או פתרון אחרי בהתאם למצבו הספציפי של כל פרץ 

 וכו'(.

א.צ /פלדה ע"י החלפת קטע צינור או השחלת /P.V.C תיקון פרצים בקווי ביוב מ   .ה

 שרוול בהתאם למצבו הספציפי של הפרץ ולפי החלטת במזמין.

 אספקת חומר מילוי לאתר ופינוי פסולת מהאתר לאתר שפיכת מאושר.  .ו

 תיקוני אספלט/ריצוף.  .ז

 קטנת היקף ביוזמת המזמין. ות שונות עבוד .ח

 דרישות מיוחדות  .ב

על הזמנתם של היקפן או  או  תדירות הזמנתן של עבודות  אין המזמין מתחייב  על  .  1

 כל הסעיפים ושל הכמויות שבכתב הכמויות. 

אם וכאשר מכל סיבה שהיא הקבלן לא ימלא אחר הדרישות המיוחדות הנ"ל כגון  .2

האירוע,    למקום  באיחור  הגעה  המזמין,  לפניית  מהירה  תשובה  מתן  בזמן אי  טיפול 

וכו',   הנ"ל  בדרישות  שצוין  מהזמן  התיקון   יהאארוך  את  לבצע  רשאי  המזמין 

שזכה  הקבלן  כלפי  הדבר  את  לנמק  מבלי  שלו,  התנאים  לפי  אחר  קבלן  באמצעות 

 במכרז.

במקרה והוצאות התיקון ע"י הקבלן האחר תעלנה על הסכום שהיה מגיע לקבלן שזכה 

במכרז לפי הצעה זאת אילו היה הוא משלים את התיקון, ישלם הקבלן שזכה במכרז 

 יריית מעלה אדומים.את ההפרש לע

יצטייד באמצעי תקשורת כך שיוכל להיות בקשר רציף עם המוקד  .3 הקבלן הזוכה 

 של עיריית מעלה אדומים. 
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הקבלן הזוכה ימסור את מספרי המכשירים שברשותו למזמין, הקבלן ו/או מי מטעמו 

 יום בשנה במשך כל תקופת החוזה. 365יהיו זמינים במכשיר בכל שעות היממה 

אמצעי  בכל   על  אדומים  מעלה  עיריית  למוקד  להודיע   יש  במכשיר  תקלה  של  מקרה 

 קשר אלטרנטיביים, בהם ניתן להשיגו.

לתקנה   .4 בהתאם  חשבונו  על  בטיחות  קצין  להעסיק  חייב  לתקנות   580הקבלן 

 ביחס לכלי הרכב המועסקים על ידו. 1961-התעבורה, תשכ"א

בודה שהוא נציגו של הקבלן ואיש קשר בעת ביצוע העבודה חייבת נוכחות מנהל ע .5

כי  יתברר  אם  עבודה  מנהל  של  החלפתו  לדרוש  רשאי  המזמין  והפיקוח.  המזמין  מול 

 אינו עומד בכל מטלות העבודה.

לאתר  .6 הפסולת  סילוק  כולל  לקדמותו  השטח  את  הקבלן  יחזיר  העבודה  בגמר 

 שפיכת פסולת מאושר וישאיר את מקום העבודה נקי ומסודר.

 בלן יהיה אחראי לאספקת חשמל / מים לצורך ביצוע העבודה.הק .7

הקבלן יעביר כל חודש חשבון למזמין או למפקח.  המפקח/המזמין  רשאי להפסיק  .8

 את עבודות הקבלן במידה והקבלן לא יעמוד בתנאי זה.

אחת  .9 ותפגע  במידה  תשתיות.  תיאום  ללא  בשטח  חפירה  בעבודות  עובד  הקבלן 

זק, חשמל וכו'( יתבררו אחת משתי אפשרויות. האחת בה הקבלן או  התשתיות )כבלי ב

תשתית   נפגעה  מכך  וכתוצאה  המזמין  נציג  הנחיות  לפי  שלא  פעל  המחפרון  מפעיל 

אחרת, במקרה זה יישא הקבלן במלוא האחריות והנזק. השנייה בה הקבלן או מפעיל  

תשתיות, הקבלן יישא המחפרון פעלו לפי הנחיות נציג המזמין ובכל זאת נפגעה אחת ה

כלומר במקרה זה תישא עיריית מעלה אדומים בעלות   1,000$בהשתתפות עצמית בסך  

 ותחייב את הקבלן בהשתתפות העצמית.

כבישים,  .10 )בניה,  אחרים  קבלנים  עובדים  בו  במקום  עבודה  על  מדובר  בו  במקרה 

עבודתו   לתאום  הדרושים  האמצעים  בכל  הקבלן  ינקוט  למיניהם(  שאר  תשתיות  עם 

 העבודות וזה יהווה עילה להארכת משך ביצוע עבודתו מעבר לצפוי.

 

 אמצעי זהירות  .ג

הקבלן ידאג לבטיחות עובדיו, עובדי המזמין ובטיחות הצבור בכלל, ויהיה אחראי  .1

ינקוט  כן  כמו  לביצוען,  בקשר  או  העבודות  בתחום  תיגרם  אשר  תאונה  כל  עבור 

שריפות   למניעת  הדרושים  באמצעים  עבודות הקבלן  ידי  על  להיגרם  העלולות 

 ריתוך, חיתוך או ציפוי. 

הוראות  .2 לכל  בהתאם  הכל  וכו'  זמניים  גדרות  יקים  אזהרה,  שלטי  יתקין  הקבלן 

 הבטיחות הקיימות.  
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"הנחיות  .3 לפי  יעשו  בטיחותיים  הפרדה  ואמצעי  איתות  אמצעי  תמרורים,  הצבת 

משרד התחבורה, אגף להגנה עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות" בהוצאת  

 : תרשימים ורשימות כמויות. 2התעבורה, המנהל לבטיחות בדרכים, פרק 

מאחריותו  .4 הקבלן  את  תשחרר  לא  כלשהן  תאונות  בפני  זהירות  באמצעי  נקיטה 

פרט  תאונה  של  במקרה  וכו'  קנסות  נכות,  דיני  נזיקין,  דיני  פיצויים,  לתשלום 

 ישחררוהו מאחריות זו.למקרה שבית המשפט או סמכות אחרת 

כל ההוצאות הקשורות בנקיטת אמצעי זהירות כמוגדר לעיל יכלול הקבלן במחירי  .5

 היחידות של כתב הכמויות.

 

 העסקת רתכים  . ד

הקבלן יעסיק לפי הצעה זו רק רתכים בעלי דרגה מקצועית גבוהה ביותר ומנוסים  .1

. רתך אשר יועסק בעבודות הכלולות בהצעה זו    PEבריתוך צינורות פלדה או  

יידרש להוכיח ע"י הצגת תעודת הסמכה ובתוקף שעבר בהצלחה מבחן רתכים ע"י 

   .מפעלים "צנרות מזרח התיכון" או "מפעל אברות"

תהיה באישור מפעל ארצי העוסק בייצור   PEת הסמכה לריתוך צינורות תעוד

 .PEצנרות 

נציג עיריית מעלה אדומים יהי רשאי לדרוש את החלפתו של כל רתך אשר לדעתו  .2

לא יעמוד ברמה מקצועית מתאימה או שלא יתאים לעבודה מכל סיבה אחרת.  

ון הפרצים.  הקבלן יהיה אחראי אחריות מוחלטת לאטימות הריתוכים בתיק

מודגש בזאת כי אם יהיה צורך בתיקון חוזר כתוצאה מעבודה רשלנית העבודה 

 תבוצע על חשבון הקבלן בלבד ללא תמורה נוספת. 

כל עבודות ריתוכים, הנחת צנרת או הרכבת אביזרים יבוצעו עפ"י מפרט הכללי   .3

 . 57, 07פרקים 

 

 עבודות עפר  . ה

בלן בכל האמצעים כדי למנוע  בעת חפירת הבורות לגילוי הפרצים ינקוט הק .1

מפולות העלולות להיגרם עקב האדמה הרטובה, כמו כן ינקוט הקבלן בכל  

האמצעים כדי למנוע גרימת כל נזק למערכות תת קרקעיות אחרות שבקרבת  

 המקום כגון: חשמל, טלפון, מים, ביוב, ניקוז, גז, תאורה וכו'.

של הריתוכים וכל הפעולות  החפירה תורחב ותועמק כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין .2

הנדרשת לתיקון הקו כגון ריתוך, השלמת ציפוי מגן, ובדיקה יסודית של כל  
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העבודות. לאחר בדיקת התיקון יבוצע הכיסוי של הקו בזהירות באופן שלא יגרום 

לתזוזת הצינור ולא יפגע בשלמות הצינור ובידודו. הקבלן לא יתחיל בפעולות כיסוי 

 לקו ונציג המזמין יוודא כי אין נזילה. עד שהוחזר לחץ המים

 הקבלן יבצע ציפוי של הצינור הפגוע בהתאם לסוג הקיים כדי להגן על הצינור.  .3

חומר המילוי ימלא היטב את כל המרחב בין הצינור לבין קירות הבור ותחתיתו  .4

 ללא השארת חלקים ריקים, ובהמשך כל הבור. 

              20-כיסוי הקו יבוצע בשני שלבים: בשלב הראשון ימולא הבור ויכוסה הצינור עד ל

בחול דיונות או סומסום, או כל מילוי אחר שמאשר    דלקודקוס"מ לפחות מעל 

 מפקח המזמין.

בשלב השני להשתמש ביתר החומר החפור בתעלה בתנאי שלא יהיה בוצי ולא יכיל  .5

ושים אחרים כגון: חלקי עצים, שיחים, שרשים, צמיגים, ס"מ, או ג 10אבנים מעל 

 אפר, אשפה וכו', אך כל זה אך ורק באישור המפקח.

ס"מ עובי, בתכולת רטיבות   20המילוי יהודק בכלי יד מכניים בשכבות של 

 אופטימלית.

ס"מ  30-50המילוי ימלא את כל חלל הבור ותיערם מעל לציר הצינור לגובהה של 

 לפחות,  אחרת הקו ימוגן  ע"י עטיפת בטון. מעל פני הצינור

במקרה מסיבות כלשהן )פתיחת הכביש בהקדם לתנועה...( התבקש המבצע למלא  .6

 במקום מילוי בחומר גרנולרי כמתואר לעיל.  CLSMאת התעלה בבטון 

מחירי היחידה של עבודות בתיקון הפרצים לרבות עבודות עפר, כוללים  את כל  .7

ות ידיים ו/או בשימוש בציוד מכני, כלי הובלה,  ההוצאות הכרוכות בעבוד

מכשירים, תמיכות וכו'. כמו כן כוללים את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע  

העבודות בהתאם לדרישות הסעיפים כמצוין בכתב הכמויות )מסמך ג'( ובהבהרות 

 לכתב הכמויות )מסמך ד'(. 

 

 תיקון פרצים   . ו

ע, יבדוק נציג המזמין את סוג  לאחר בצוע החפירה וגילוי מקום הצינור שנפג .1

 הפגיעה ויחליט על דרך תיקונה כגון:

 אטום הסדק או החור על ידי חומר מתכתי.  −

 חיתוך קטע פגום, סילוקו והחלפתו בקטע חדש.  −

 ריתוך פלטה מעל הסדק או החור )חורים(.  −
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 השחלת שרוול )בלון( בקווי ביוב בלבד!  −

בהתאם לסוג  )כגון חבקים( מתאימים  הרכבת אמצעי אטימה מכני −

 הצינור.

כל העבודות הכרוכות בתיקון הפרצים ע"י ריתוך החומרים הדרושים וכל   .2

הדרישות הספציפיות בעבודה מסוג זה יהיה בהתאם למפרט כללי של עבודות  

 . 57-, ו07בניה, פרקים 

תיקון קטע צינור שנפגע ע"י החלפתו בצינור חדש כולל חיבורים, אם ע"י  ריתוך  .3

 אביזרי חיבור. ואם ע"י 

שכבות( והשלמת עטיפת הצינור בהתאם לסוג  2צביעת הצינורות בקטע המתוקן )  .4

 וטיב של עטיפת הצינור המקורי.

 

 התארגנות מידית ליציאה לעבודה  . ז

עם קבלת קריאה מגורם מוסמך בעיריית מעלה אדומים, על הקבלן להתארגן   .1

ולהגיע מידית למקום העבודה. הקבלן חייב להיות במקום העבודה במהירות  

 עמו קשר ראשוני. יצרומשעה מהרגע בו  יותרהאפשרית אך לא 

  עיריית מעלה אדומים שומרת לעצמה את האפשרות להזמין יותר מצוות

אם יוזמן צוות עבודה שני )מחפרון או   פרון או רתכים(,עבודה אחד )מח

  רתכים( תינתן לקבלן אפשרות לזמן התארגנות ארוך יותר עבור הצוות השני

  )הצוותעם הצוות השני  שעתיים והוא יצטרך להיות במקום העבודה תוך 

 שעה!(. מקס' הראשון תוך 

לתיקון הפרץ בהתאם  על הקבלן לדאוג לכך שיהיה ברשותו כל הציוד הדרוש  .2

 להנחיות אותם קיבל הקבלן מנציג המזמין. 

 

 אספקת חומר מילוי ופינוי פסולת  .ח

הקבלן אחראי על אספקה, הובלה, פריקה, אחסנה, פיזור ושמירת החומרים   .1

המיועדים לעבודה, על חשבונו. העלות תיכלל במחירי היחידה השונים שבכתב  

 הכמויות.

חסן כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה  הקבלן מתחייב לספק, להוביל ולא .2

 בשלמותה כולל אספקת כל חומרי העזר. 

החומרים יהיו חדשים שלמים ותקינים ובעלי תו תקן ישראלי )אם קיים   .3

 למוצר זה תו תקן(. 
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חודשים מיום סיום  12אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך  .4

קין )עלות החומר ועבודה(  ומסירה העבודה. ההוצאות בהחלפת חומר הלא ת

 על חשבון הקבלן. 

 על קבלן למסור למפקח תעודת אחריות מהספק על טיב האביזר. .5

לאתר  .6 אחר  לכלוך  וכל  החפירה  פסולת  כל  את  העבודה  ממקום  יפנה  הקבלן 

 שפיכת פסולת מאושר. 

 

 מלאי וציוד הקבלן  .ט

על הקבלן לספק למקום העבודה ציוד מתאים לחפירה והידוק, ריתוך, פיזור  

 הצינורות וכו'. 

 להלן עיקר הציוד והמלאי הנדרש לביצוע עבודות: 

 עם פטיש חציבה. JCB3מחפרון כדוגמת  −

 .  950יעה )שופל( אופני דגם  −

 מיני מחפרון אופני עם כף מחפרון / מטאטא דגם בובקט. −

 רתחת לצנרות פלדה  −

 ל אפשרות להוצאת פלט.לת ריתוך לצינורות פ.א. מצולב, כונמכו −

 מק"ש, וצנרת מתאימה לניקוז.  70עד  2ו"  3משאבת מי ביוב ובוץ "  −

 מסור וקומפרסור לעבודות באספלט ובטון כולל חלקי חילוף. −

מכבש מכני מתאים להידוק מצעים וחול בתעלה, ולשיקום כבישים   −

 ומדרכות.

 . משאית להובלת חול ומצעים −

 כלים ידניים לעבודות שונות −

 מכשיר קשר אלחוטי  −

 מערכת תאורה חילופית לשטח עבודה. −

 פנסים מהבהבים לצורך הכוונת תנועה.  −

 כולל  6מכשיר לקידוח על קו חי בקוטר עד "  −

 מכשיר לגילוי צינורות  −
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 ריצוף ואבן שפה תיקון אספלט, . י

בטון  .1 יציקות  ריצוף,  תיקוני  מדרכה,  כביש,  אספלט  תיקוני  ספק  כל  להסרת 

 וכו', יבוצעו ע"י הקבלן בתום עבודות אינסטלציה. 

שפ"ע  .2 אגף  של  המאושרים  והחומרים  המפרטים  כל  לפי  יבוצעו  העבודות 

 בעירית מעלה אדומים. 

שקיעות,   .3 העבודה,  טיב  לגבי  אדומים  מעלה  עירית  כלפי  אחראי  יהיה   הקבלן 

 התפוררות או כל בעיה אחרת עקב עבודתו. 

וכמפורט  .4 הכללי  המפרט  עפ"י  יבוצעו  בכביש/מדרכה  אספלט/ריצוף  תיקוני 

 בכתב הכמויות והבהרות לכתב הכמויות המצורפות למכרז זה.

פירוק(  .5 )כולל  האספלט  שכבות  כל  לעומק  יבוצע  קיים  באספלט  הניסור 

ישרי בקווים  יהיה  הניסור  מכני,  מסור  תיקן  באמצעות  במחיר  כלול  והוא  ם 

 אספלט, אין שימוש חוזר בחומרים מפירוק. 

חדשות  .6 מרצפות  אספקת  ואכסונו,  הריצוף  פירוק  כוללת  ריצוף  תיקון  עבודת 

 ס"מ עובי.  5במקום אלו השבורות והתקנת ריצוף מחדש על שכבת חול מהודק 

ו .7 בחדשה  שבורה  אבן  החלפת  ואכסון,  פירוק  כולל  שפה  אבני  רכבתם התיקון 

 בתום עבודות המים. 

 

 מדידת העבודות לצורך תשלום . יא

 עבודות עפר .1

הקבלן ידאג למלא יומן עבודה ולהחתים במקום את המפקח מטעם עירית מעלה 

 העבודה בשטח ולא לאחר מכן.  ביוםאדומים. מילוי היומן והחתימה יבוצעו 

המפורט  .1.1 העפר  עבודות  של  היחידה  כל    תמחיר  את  כולל  הכמויות  בכתב 

ההוצאות הכרוכות בעבודות ידיים ו/או בשימוש בציוד מכני, כלי הובלה, 

וכו'    מכשירים, בטיחות  אמצעי  עזר,  חומר  למילוי,  חומר  תמיכות, 

בגמר   והחזרתם  החזקתם  העבודה  למקום  הבאתם  לביצוע,  הדרושים 

 העבודה.

הכמויו  .1.2 בכתב  המפורט  הפרץ  תיקון  של  היחידה  כל מחיר  את  יכלול  ת 

הוצאות הכרוכות בתיקון הפרץ, חיתוך, ריתוך, תיקון, בידוד, כלי הובלה,  

עזר   חומרי  הבור,  לניקוז  משאבות  לרבות  וחשמלי  מכני  ציוד  מכשירים, 

החזקתם   העבודה,  למקום  הבאתם  התיקון,  לביצוע  הדרושים  וכו' 

 והחזרתם בגמר העבודה. 
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נטו  .1.3 העבודה  בשעות  תימדד  בידוד,  חיתוך  -העבודה  תיקון,  ריתוך,   ,

 התאמת קטע, בדיקת נזילות וכו'. 

מספר   כפול  הכמויות  בכתב  הנקוב  היחידה  מחיר  לפי  יבוצע  התשלום 

המזמין  נציג  ע"י  יאושר  אשר  לעיל  כמוגדר  הפרץ  תיקון  עבודת  שעות 

 שייפקח על העבודות. 

 

 התארגנות מידית ליציאה לעבודה .2

ה ע"י גורם מוסמך בעירית מעלה  עבור כל קריא  קבוע   מחיר סעיף זה הינו

אדומים, גם אם העבודה מתבצעת ביותר מאתר אחד. המחיר עבור סעיף 

תשלום  ויהווה  האחרים  הסעיפים  לפי  העבודה  עבור  לתשלום  יתווסף  זה 

עבור הקריאה. אם יהיה צורך בבצוע עבודה או עבודות  נוספות מיד לאחר  

פירה ואחר כך הוזמן רתך  ביצוע עבודה אחרת, או אם תחילה הוזמנה רק ח

או כל צרוף סעיפים אחר ישולם סעיף זה רק פעם אחת. עבודה המתארכת 

עבור  התשלום  נוספות,  פעמים  להגיע  צורך  ויש  אחד,  מיום  ליותר 

 התארגנות ישולם פעם אחת בלבד.

 

 תיקון אספלט וריצוף  .3

לגבי   היחידה  מחיר  הכמויות  לכתב  והבהרות  הכמויות  בכתב  כמצוין 

והכלים   הסעיפים החומרים  כל  את  יכלול  ריצוף  ו/או  אספלט  תיקוני  של 

 לביצוע מושלם של התיקון, הובלתם, החזקתם והחזרתם בסיום העבודה. 

 

 

 

 

              __________________                                           _________________ 

 

 שם המציע                                                              חתימת המציע                     
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 .ד מסמך

 חוזה המכרז 

 
 

 08/22מכרז פומבי מס' 

 תיקון פרצים ברשת מים וביוב 
  

  

 2022שנערך ונחתם ב_________ ביום ___ בחודש _______ שנת  

 

 

 עיריית מעלה אדומים   בין:  

   (  "המזמין" -)להלן   

 מצד אחד        

 

   שם:  לבין:   

   ח.פ  

   מען:  

 

 (  "הקבלן"-)להלן   

 מצד שני   

 

 

 והמזמין פרסם מכרז פומבי לביצוע העבודות כהגדרתן בחוזה זה להלן;   :הואיל 

 

 והקבלן הגיש למזמין הצעה לביצוע העבודות;   :והואיל 

 

קבלת   : והואיל  על  המזמין  של  המכרזים  וועדת  המליצה   _____ מיום  ובישיבתה 

 ההצעה;  

 

 והמזמין החליט לקבל את הצעת הקבלן;  :והואיל 
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והקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע מקצועי, יכולת ביצוע, אמצעים כספיים,   והואיל: 

הכרוך   וכל  והשלמתן  העבודות  את  לבצע  ובאפשרותו  וארגוניים  טכניים 

 יות, במיומנות ובמהירות והכל כמפורט בחוזה זה;  בכך במומח 

 

 הוסכם בין הצדדים 

 

  מבוא, נספחים ופרשנות .1

 המבוא לחוזה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   .א

הם                 .ב הפרקים  כותרות  וכן  משנה  וסעיפי  סעיפים  לפרקים,  החוזה  של  החלוקה 

 לנוחות ההתמצאות בלבד, אין הם מהווים חלק מהחוזה ואין להסתמך עליהם   

 בפירושו או בביצועו.                          

בלתי  .ג חלק  ומהווים  מחייבים  בו  המוזכרים  או  זה  לחוזה  המצורפים                הנספחים 

 נפרד ממנו.  

אליו,   -פירושו    "החוזה" .ד המצורפים  הנספחים  קבלנות",  "חוזה  שכותרתו  זה  מסמך 

מסמכי המכרז  וכן המסמכים הנוספים שאינם מצורפים לחוזה זה, ככל שהם נזכרים 

בהוראותיו של החוזה כנספחים מחייבים. הפניה בחוזה זה או בנספחים ל"חוזה" או  

 ל"מסמכי החוזה" משמעה הפניה לחוזה זה ולנספחיו.  

משמעות בין מסמכי החוזה, בינם לבין  -התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .ה

 עצמם, יקבע המפקח את היחס בין מסמכי החוזה וייתן לקבלן הוראות מתאימות.  

 
 ואלה הם הנספחים המצורפים לחוזה זה:  

 ': מפרט טכני.   נספח א

 ביטוח.    נספח : 'בנספח 

 ': כתב מחירים וכמויות )הצעת הקבלן(.  גנספח 

 

  הגדרות .2

אחרת   .א כוונה  אם  פרט  בצידם,  כרשום  שלהלן  המונחים  של  פירושם  יהיה  זה  בחוזה 

 משתמעת מגופו של עניין.  

 

 לעיל.   1.4כהגדרתו בסעיף    - "החוזה" 

 

על - "המזמין"  בכתב  המורשה  אדם  כל  לפעול  -לרבות  ידו, 

 החוזה.   בשמו לצורך  
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לרבות נציגיו של הקבלן, וכל מי שמצוי מכוחו   - "הקבלן" 

מורשה או  הנוגע  -באתר     בכל  בשמו  לפעול 

 לביצוע העבודות.  

 

אשר    - "המפקח"  אחר  גורם  או  אדם  כל  או  אחזקה  אגף 

כבא  המזמין  ע"י  לעת  מעת  כדי  -ימונה  כוחו 

ביצוע  השגיח, לפקח  ל אופן  את  ולבקר 

והשלמתן   מהן  חלק  כל  ו/או  העבודות 

 בהתאם להוראות החוזה.  

 

 תיקון פרצים ברשת מים וביוב - "העבודה" או העבודות                                  

   

 

בין מוגמרים בין אם לאו ולרבות כל פריטים,    - "חומרים" או 

 אביזרים, ציוד, מערכות,  מוצרים, חלקים,   "חומר" 

 מכונות,  מכשירים, כלים וכיו"ב.    

 

תוכניות    התכניות - "תכניות"  וכן  זה  לחוזה  המצורפות 

מעת   ליזם  המזמין  ע"י  יומצאו  אשר  נוספות  

 לעת גם אם טרם הוכנו בעת חתימת החוזה.  

 

ואינן   .ב ההגדרות בסעיף זה באות בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפים שונים של החוזה,  

 גורעות מהן.  

משמעות  .ג אותה  להם  תהיה  זה  כבחוזה  הגדרה  להם  שיש  וביטויים  בנספחי    מלים  אף 

 החוזה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.  

 

   הצהרות הקבלן .3

ניסיון רב בביצוע עבודות הזהות לאלה שהוא מתחייב   .א הקבלן מצהיר שהינו מומחה ובעל 

 לבצע עפ"י חוזה זה.  

המציע רשום בעת הגשת הצעתו בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות   .ב

 . 2)ב(  260עבודות מים וביוב בענף  ותקנותיו 1969 -הנדסה בנאיות התשכ"ט

באם עומד הקבלן לבצע עבודה באמצעות קבלן משנה, לא יתקשר הקבלן עם קבלן משנה   .ג

מקו זה  משנה  קבלן  כי  המפקח  אישור  נתקבל  הוא  בטרם  וכי  ואמין  כמקצועי  עליו  בל 

על   מתאים לביצוע עבודות בהיקף ובמורכבות של  כן,  כמו  זה.  חוזה  נשוא  העבודות 
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וקבלני המשנה    היועצים המקצועיים  רשימת  לאישור המפקח מראש את  הקבלן להמציא 

 שיועסקו על ידו וזאת כתנאי להעסקתם.  

וכי   .ד לבדוק,  ההזדמנות  לו  שניתנה  מצהיר  את הקבלן  זה,  חוזה  נספחי  את  רב,  בעיון  בדק 

הבי  כמויותיהם  ן  המפרט  את  ובו,  אליו  הגישה  ודרכי  האתר  את  של   משרדי,  וטיבם 

הציוד,   של  וההעמדה  האחסנה  מקומות  את  העבודות,  לביצוע  הדרושים  החומרים 

המיתקנים, המכונות ויתר החומרים שהוא זקוק להם. כן מצהיר הקבלן כי קיבל את כל  

הביאורים והידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולים להשפיע על    ההסברים,

הנ"ל   כל  את  ומצא  בחוזה  להתקשר  כדי  לו  דרושים  היו  ואשר  החוזה,  שכר  ועל  החוזה 

יסוד טענת אי   לשביעות רצונו המלאה. לקבלן לא תהיה כל זכות תביעה מסוג כלשהו על 

 עבודות. ידיעה או אי הבנה של גורם כלשהו הקשור ב

לעיל, מצהיר הקבלן כי בירר עם הספקים והיצרנים    דמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .ה

בהתאם   החומרים  הספקת  את  ויבטיח  העבודות  לביצוע  הנדרשים  החומרים  של  השונים 

לתנאי החוזה ובמועדים שיאפשרו לו לעמוד בלוח הזמנים של החוזה, וכן כי עשה את כל  

ש כדי  הדרושים  מספיק  הסידורים  במספר  מיומנים,  טכניים  צוותים  לרשותו  יעמדו 

הזמנים   ללוח  בהתאם  החוזה,  לתנאי  בהתאם  העבודות  את  לבצע  כדי  מתאימה  ובאיכות 

 הכלול בו.  

לעיל, הקבלן מצהיר כי ביקר באתר ובסביבתו ומצא   דמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .ו

 ידו. -לכי אין מניעה להתחיל בביצוע העבודות נשוא החוזה ע

להסיר ספק, ביצוע עבודה ע"י קבלן משנה מטעם הקבלן אינה גורעת מאחריותו המוחלטת   .ז

 של הקבלן כלפי המזמין לכל היבטיו של נשוא חוזה זה.  

 ביצוע העבודות  .4

המזמין מוסר בזה לקבלן את ביצוע העבודות והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את   .א

מ מקצועית  בצורה  ולהשלימן  התנאים  העבודות  עפ"י  והכל  מעולים,  מחומרים  עולה, 

 וההוראות שבחוזה.  

פרטי   .ב לגבי  שאלות  וכן  טכניות  שאלות  יתעוררו  העבודות  ביצוע  במהלך  כי  ויתכן  הואיל 

חומרי   על  לספקם,  הקבלן  על  ואשר  העבודות  לביצוע  המיועדים  והמלאכות  החומרים 

ההרכב הייצור,  אופן  ואת  שלהם,  המשלימים  והחומרים  של המשנה  וההספקה  ה 

הוסכם בין הצדדים שכל   -החומרים לרבות האביזרים והמערכות מהן מורכבות העבודות  

ידו  -ידי המפקח וכל הוראה שתינתן על-שאלה כזאת תיפתר בעת מהלך ביצוע העבודות על

כמו הקבלן.  את  ביצוע  -תחייב  כדי  תוך  לזמן  מזמן  לקבלן  להמציא  המזמין  רשאי  כן 

ובא העבודות,   העבודות  הוראות  את  לבצע  מתחייב  והקבלן  הצורך,  לפי  ורים, 

על נכלל  כבר  זה  בסעיף  האמור  כי  בזה  ומוסכם  ובאורים  הוראות  לאותן  ידי  -בהתאם 

 הצדדים כשהסכימו על שכר החוזה.  

או שהיה הקבלן מסופק   .ג למשנה  הוראה אחת מהוראות החוזה  בין  גילה הקבלן סתירה 

ממנו, או משמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו    או של כל חלק בפירושו הנכון של מסמך  
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ייתן   והמפקח  למפקח  בכתב  הקבלן  מייד  יפנה  החוזה   את  כהלכה  מפרש  הקבלן  אין 

 בדבר הפירוש שעל הקבלן לנהוג לפיו.   -הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך 

לדרישות  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, בהתאמה מלאה   .ד ובהתאם  למפרטים 

ואי ל המפקח ו/או של כל  ש כל סטייה בביצוע  לעיל  -רשויות מוסמכות.  התאמה לאמור 

על   ידי המפקח תגרור  -שלא תאושר מראש ובכתב על העבודות  לתיקון  חובה  אחריה 

חשבונו ועל אחריותו של הקבלן ללא ארכת זמן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד  

 .  למזמין עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין

העבודה תבוצע לפי התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות המצורפים והכל בכפוף להוראות   .ה

הנתונות   החוזה. על הקבלן לבדוק את כל התכניות והמסמכים, את כל המידות  

 בהם ואת התאמתם למצב באתר.

היה ובצע הקבלן עבודה בטעות או בסתירה למסמכים, או לפי פרטי ביצוע אשר לא קבלו   .ו

חשבונו,   על  לשנותה,  או  אותה  לתקן  עליו  ויהיה  כאחראי  יוחזק  הוא  מוקדם,  אישור 

 בהתאם להוראות המפקח.  

  הפיקוח .5

על  .א העבודות  ביצוע  על  המזמין  מטעם  אשר -הפיקוח  המפקח  בידי  נתון  יהיה  הקבלן  ידי 

 ידו. המפקח יוכל למנות איש או אנשים שיבצעו את עבודת הפיקוח מטעמו. -יתמנה על

את   .ב לבדוק  רשאי  המפקח  יהיה  החוזה,  לפי  למפקח  הניתנת  אחרת  זכות  לכל  בנוסף 

את לבדוק  וכן  ביצוען  על  ולהשגיח  טיב   העבודות  ואת  בהם  שמשתמשים  החומרים  טיב 

ידי הקבלן בביצוע החוזה. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מפרש -המלאכה שנעשית על 

 כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא. 

הקבלן יאפשר למפקח ולבאי כוח המזמין לבקר בכל עת במקום ביצוע העבודות וכן בכל  .ג

ידי הקבלן או עבורו לשם הוצאה לפועל  -שר בו נעשית עבודה עלמפעל ובכל מקום אחר א

קצב  ושל  החומרים  טיב  של  טיבן,  ושל  העבודות  של  ביקורת  לצורך  ו/או  העבודות  של 

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

מנה, והודעה  המפקח רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה  שנעשתה, או כל חלק מ .ד

לבדוק   רשאי  המפקח  כמספקת.  תחשב  באתר  מטעמו  לאחראי  או  לקבלן  המפקח  מצד 

ולבחון בעצמו או בעזרת מישהו אחר, כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה. המפקח  

  פסל  רשאי לפסול כל חומר אשר אינו בהתאם לחוזה או שאינו מתאים לביצוע העבודות. 

כ חומר  או  מסוימת  עבודה  ו/או    -לשהו  המפקח  לתקן  ו/או  להחליף  מחויב  הקבלן  יהיה 

להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש  

הכל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חומרים כאלה מן    -בחומרים שנפסלו או  שלא אושרו  

 האתר.

ה  המפקח רשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלב של   .ה לקבוע  ביצוע  החלטתו  על  עבודות 

עדיפות של כל עבודה שהיא או של חלק ממנה לגבי העבודות האחרות, והקבלן יהיה חייב  
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על  שייקבע  העדיפות  לסדר  בהתאם  העבודות  את  נקבע  -לבצע  אם  בין  וזאת  המפקח  ידי 

 מראש סדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נקבע כלל.  

ת זכות הפיקוח הנתונה לו בהתאם לחוזה. הפעלת  המזמין זכאי להפעיל או שלא להפעיל א .ו

אי או  לטיב  -הפקוח  הבלעדית  מאחריותו  הקבלן  את  יפטרו  לא  המזמין  ע"י  הפעלתו 

 החומרים והעבודות ולקיום כל תנאי החוזה.  

המפקח.   .ז להוראות  בהתאם  הכל  בעבודות,  שיתגלה  ליקוי  כל  מיידי  באופן  יתקן  הקבלן 

תשומת  העדר  או  כנ"ל  הוראות  לביצוע    העדר  לקבלן  הצדקה  יהוו  לא  המפקח,  מצד  לב 

 עבודה פגומה, ולא יגרעו מאחריותו לתקנה ו/או לכל נזק בגינה.  

   כח הקבלן-מינוי בא .6

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כדין שימצא באתר בעת ביצוע העבודות ואשר יהיה בעל   .א

 ניסיון מספיק בביצוע של עבודות דומות מבחינת אופיין והיקפן.  

באה .ב את  להחליף  מהקבלן  לדרוש  רשאי  יהיה  שבא  -מפקח  ימצא  אם  הקבלן  -כוחו,  כח 

אינו מתאים למילוי תפקידו. המפקח רשאי שלא להתיר ביצוע עבודות באתר ללא נוכחות  

 כח הקבלן .  -בא 

כבא -בא .ג ישמש  הקבלן  והמסמכים  -כח  הביאורים  ההוראות,  וכל  ומוסמך  רשמי  כח 

 כאילו נמסרו לקבלן עצמו. ידי המפקח דינם -שימסרו לו על

 

  אספקת חומרים, ציוד וכח אדם .7

עבודה כוללת את כל העבודות, החומרים  כל יחידת  מוסכם בזאת כי התמורה עבור בצוע   .א

ביטוחים,  העבודה,  כלי  הפיגומים,  ההובלות,  הציוד,  לביצועם  הנדרשים  העזר  וחומרי 

 הוצאות מכל סוג שהוא, וכל דבר אחר הנדרש כדי להשלים את ביצוע העבודות.  

כתבי הכמויות, המפרטים והתכניות המצורפים לחוזה זה באים לתאר מערך ביצוע שלם  .ב

המזמין   אשר יקבל  סיומו  הקבלן  ו מכל עם  על  לפיכך,  לשימושו.  ומוכנים  גמורים  לים 

להביא בחשבון התשומות את כל הדרוש לביצוע העבודות, אספקת כל החומרים, הציוד  

גם אם לא נזכרו במפורש בכתבי הכמויות ו/או במפרטים אך חיוניים    שימוש בציוד וכד',

המכל שלולהשלמת  מחיריו  את  ורואים  כל   לים  את  מראש  ככוללים  בהצעתו  הקבלן 

 האמור לעיל.  

הקבלן מתחייב לספק לאתר את כל הציוד, החומרים, המוצרים והכלים הדרושים לצורך  .ג

תהא   למזמין  המזמין.  ב"כ  ידי  על  שינתנו  להוראות  בהתאם  ולאחסנם  העבודות  ביצוע 

יובאו על  ואסור לקבלן  ידי הקבלן לאתר,  -זכות בעלות על כל החומרים והמוצרים אשר 

 להוציא כל חומר שהוא מן האתר. 

כל החומרים הנועדים לביצוע העבודות אשר על הקבלן לספק לפי חוזה זה יהיו מאיכות   .ד

ו/או   המזמין  החוזה.  ולהוראות  הישראליים  התקנים  לדרישות  ויתאימו  מעולים  ומסוג 

חומ כל  לדרישות.  התאימו  שלא  ומוצרים  חומרים  לפסול  רשאים  יהיו  ומוצר המפקח  ר 
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 -אשר הובא לאתר ואשר לדעת המזמין או לדעת המפקח אינו מתאים לדרישות החוזה  

 ידי הקבלן ועל חשבונו הוא.   -יורחק מיד על

הוראות המפרטים    -בכל מקרה שהוראות מפרטי חוזה זה מחמירות מדרישות התקנים   .ה

 עדיפות.  

ם, ציוד או חלקי עבודות  אף האמור בכל דין, לקבלן לא תהיה זכות עיכבון על חומרי-על .ו

 ידו וכן לא תהא לו זכות עיכבון על המבנה או כל חלק ממנו.    -שיבוצעו על

-הקבלן ישלם על חשבונו את כל ההוצאות הכרוכות באספקת כח האדם אשר יועסק על .ז

שכר  לרבות  בכך,  הכרוך  אחר  דבר  וכל  בשבילו  התחבורה  אמצעי  העבודות,  בביצוע  ידו 

התשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי, לביטוח לאומי ולמס הכנסה  העובדים, כל המיסים ו 

 עבורם.  

באתר   הקבלן מתחייב להקפיד על כך שכח האדם הפועל   .ח הוראות    -בשירותו  לפי  יועסק 

כל דין ותחיקת בטחון החלה באזור ובמידה שלפי כל דין או תחיקת בטחון חייב הקבלן  

חשבונו   להעסיק רק מי שרשום או בעל   על  לדאוג  הקבלן  מתחייב  היתר,  או  רישיון 

 להסדרת כל רישיון ו/או היתר כאמור.  

העבודות   .ט ביצוע  לצורך  האתר  לגבול  מים  נקודת  להסדרת  חשבונו  על  לדאוג  הקבלן  על 

והקבלן יתקין מונה על חשבונו וישלם את החשבונות שיומצאו לו מעת לעת עבור צריכת  

 המים כאמור.  

חשבונו חיבור חשמל זמני לגבול האתר לצורך ביצוע העבודות והוצאות    הקבלן יסדיר על .י

 צריכת החשמל יחולו על הקבלן.  

במפרט   .יא לאמור  של המפקח בהתאם  לשימושו  באתר מבנה  הוא  על חשבונו  יקים  הקבלן 

 הטכני נספח א' לחוזה.  

 רישוי והיתרים   .8

 עבודות.  באחריותו של המזמין להגיש הבקשות הנחוצות לקבלת היתר בניה ל  .א

באחריותו של הקבלן למלא את כל תנאי ההיתר, ודין תנאי ההיתר כדין תנאי חוזה זה, לכל   .ב

 דבר ועניין 

 באחריות הקבלן להמציא תעודת גמר למבנה מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה.   .ג

 עבודות ארעיות  .9

סולמות  .א מורמים,  מעברים  תימוך,  מערכות  פיגומים,  חשבונו,  על  וירכיב,  יספק    הקבלן 

על הקבלן  התחייבויות  ויתר  העבודות  לביצוע  הדרושים  באלה,  כיוצא  אחרים  פי  -ואמצעים 

העומסים   קבלת  לשם  וקשיחים  יציבים  יהיו  אלה  ארעיים  שמתקנים  יבטיח  הקבלן  החוזה. 

בחינות למטרותיהם. הקבלן ירכיב, יחזק, יחזיק, יחדש,  אשר להם נועדו ומתאימים מיתר ה

בעבודה   הבטיחות  בצרכי  בהתחשב  הכל  האמורים,  הארעיים  המתקנים  את  ויחליף  יתקן 

של    ובהוראות החוק והרשויות המוסמכות. הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם
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המתקנים הארעיים האמורים ולכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שייגרם כתוצאה מתקלה כלשהי  

 שתארע בהם, ויתקן ללא דיחוי כל נזק כאמור.  

הקבלן יחזיק על חשבונו את המתקנים הארעיים האמורים במצב תקין משך כל תקופת ביצוע   .ב

מוקדם של המזמין. בגמר  העבודות. מיקום המתקנים הארעיים ככל שיידרשו טעון אישורו ה

ויחזיר את המקום למצב שהיה בו   ביצוע העבודות יפרק הקבלן את כל המתקנים הארעיים 

 ערב הקמת המתקנים הארעיים, הכל לשביעות רצון המזמין. 

 בדיקות ודגימות  .10

הקבלן מתחייב להימנע מכיסויו או הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה   .א

 הסכמתו של המפקח.  או מוסתר ללא  

בכתב שהחלק   .ב למזמין  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  להיות מכוסה  שנועד  הושלם חלק מהעבודה 

האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון את החלק האמור מהעבודה  

 לפני כיסויו או הסתרתו.  

ה  .ג לפי  מהעבודה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  לצורך  הקבלן  המפקח  וראת 

מילא   לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  לתיקונו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו  בחינתו  בדיקתו, 

הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות  

 חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לקדמותו. 

דגימות בין באופן כללי ובין מעת לעת ועל הקבלן לבצע  המפקח ימציא לקבלן מערך בדיקות ו .ד

 על חשבונו במכון בדיקות מוסמך כפי שיורה המפקח.  

 תחולנה על הקבלן.    3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמור בסעיף קטן   .ה

 דמי בדיקות ודגימות של חומרים ומלאכות ככל שיורה המפקח, יחולו על הקבלן.   .ו

המעבדות   .ז את  לקבוע  רשאי  ביצוע  המפקח  את  ולהזמין  הבדיקות  את  שיבצעו  המכונים  או 

 הבדיקות תוך חיוב הקבלן בהוצאותיהן כאמור.  

בכל   .ח לקבלן  לנכותן מכל סכום שיגיע  זה על הקבלן, רשאי המזמין  לפי סעיף  הוצאות שחלות 

 זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מאת הקבלן בכל דרך אחרת.  

  שמירה על הוראות החוק ובטיחות .11

העבודות.   .א ביצוע  על  החל  דין  כל  הוראות  אחר  בקפדנות  ולמלא  לשמור  מתחייב  הקבלן 

ו/או   הקבלן מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי המזמין וכלפי כל הבאים מכוחו לשחררם 

ידי הקבלן    -לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כנ"ל שנעשתה על

 משנה מטעמו.  ידי אחד מעובדיו ו/או מקבלני -ו/או על

ואת    1954     -הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד   .ב

הוא  -שעל והתקנות  1970,  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש,( תש"ל   וכי  פיהם, 

תחיקת  כל  ו/או  הנ"ל  והתקנות  ההוראות  לשמירת  האחריות  כל  את  עצמו  על  מקבל 

ג הקבלן בהתאם לתקנות בדבר שימוש בחומרי נפץ והחסנתם  בטחון החלה באזור. כן ינה
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התשי"ד    נפץ,  חומרי  לחוק  בטיחות    1954בהתאם  לצרכי  צופים  להצבת  אחראי  וימנה 

 ביצוע הפיצוצים.  

ולנוחיותו של הציבור,  .ג לביטחונו  זהירות  לספק, על חשבונו הוא, אמצעי  הקבלן מתחייב 

ידי    -ידי המזמין ו/או על -כך או שיידרש עלבכל מקום בתחום ובגבול האתר שיהיה צורך ב

על  על -המפקח או שיהיה דרוש  דין או  פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי בכל הנוגע  -פי 

 ידו.   -לעבודות המבוצעות על 

של  .ד עבודה  בתחומי  כולל  כולו,  האתר  ובטיחות  בעבודה  לבטיחות  אחראי  יהיה  הקבלן 

ועד  הביצוע  תקופת  כל  במשך  ואחרים  משנה  הבניין.    קבלני  של  הסופית  למסירתו 

האמורה.  לתקופה  בטיחות  כאחראי  מעובדיו  אחד  את  הקבלן  ימנה  זה,  תנאי    להבטחת 

שבוע   ויוצג למפקח תוך  דין  כל  ו/או  זה  גורע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה  זה אינו  מינוי 

 מקבלת צו התחלת עבודה על גבי טופס כדלקמן:  

 

 תאריך__________   

 

 אני החתום מטה _________________________   

 מנהל עבודה באתר _______________________   

 לפי חוזה מס' __________________________   

 באתר עפ"י תנאי ההזמנה.   מצהיר בזאת כי ידוע לי כי הנני אחראי הבטיחות  

  

 טיחות  כן מצהיר אני כי הנני מורשה מטעם הרשות המתאימה לעסוק בנושא הב

   1970וכי אפעל בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל .

 

 _____________ ______________  

 הקבלן  מנהל העבודה  

 

 ראחזקת מקום העבודה ורווחת הציבו .10

בשטח   .א הניקיון  על  ישמור  הוא  והמפקח.  המזמין  של  רצונם  לשביעות  באתר  יפעל  הקבלן 

יבצע על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח ניקיון כנדרש ויסדר  המוקצה לו לביצוע העבודה,  

את   הקבלן  קיים  לא  המפקח.  או  המזמין  ב"כ  יצביע  עליו  במקום  והציוד  החומרים  כל  את 

 . רשאי המזמין לבצע את הניקיון ואת סידור החומרים הנ"ל על חשבון הקבלן -ההוראות הנ"ל  

את  .ב לנקות  הקבלן  מתחייב  העבודות  ביצוע  אשפה,    בתום  שיירים,  מכל  המבנים  ואת  האתר 

נסורת, פסולת, חומר מיותר ומכל לכלוך אחר הנובע מביצוע העבודות, וכן לנקות כל עקבות  

 ידו.  -לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים, הנובעים מביצוע העבודות על 
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בנוחיות הציבור   .ג לצורך  פגיעה שלא  ביצוע העבודות לא תהיה  כדי  ולא  הקבלן מתחייב שתוך 

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

 בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא.  

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל,   .ד

רים וכיו"ב תוך כדי ביצוע המבנה, בין  כבלים, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אח

שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה, יתוקן  

רשות   או  אדם  כל  ושל  המפקח  של  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן  הוא  חשבונו  על 

ב, בתיעול, חשמל,  המוסכמים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביו

 כבלים, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.  

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר נתונות במצב   .ה

שיקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל  

ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של  תחילה הרישיון הדרוש לכך   מהרשות המוסמכת 

הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה  

 בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים.  

 יומן עבודה  .11

פ"י דוגמא  הקבלן ינהל באתר יומן עבודה במקור ובשני עותקים נוספים )למפקח ולמזמין( ע .א

כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודות לרבות   יום  מדי  יירשמו  בו  ע"י המפקח,  לו  שתסופק 

על   העובדים המועסקים  הציוד,  -מספר  החומרים העיקריים,  כמויות  בביצוע העבודות,  ידו 

ידו  -ידו וכן אלה אשר הושקעו על-הכלים והמכשירים אשר הובאו לאתר או הוצאו ממנו על

העבודו כבסעיף  בביצוע  שינויים  פקודות  קבלת  העבודות,  בביצוע  והפרעות  תקלות    26ת, 

והערות  הוראות  לדעת    להלן,  אשר  אחר  דבר  כל  וכן  העבודות  ביצוע  מהלך  דבר  המפקח 

כי   מצהיר  הקבלן  העבודות.  ביצוע  במהלך  העובדתי  המצב  את  לשקף  כדי  בו  יש  המפקח 

 ביצוע העבודות.   ת כל מהלךהפרטים שיירשמו ביומן יהיו נכונים וישקפו נכונה א

ניתנו לקבלן בכתב ותחייבנה   .ב ירשמו ביומן ע"י המפקח יחשבו כאילו  הוראות והערות אשר 

 את הקבלן ואת המזמין, בין אם ניתנו בנוכחותם ובין אם לאו.  

לא   .ג אולם  בהם,  הכלולות  העובדות  על  הצדדים  בין  כראיה  ישמשו  ביומן,  המפקח  רישומי 

ל עילה  כשלעצמם  בחתימת  ישמשו  אושרו  כן  אם  אלא  החוזה,  עפ"י  כלשהו  תשלום  דרישת 

 המזמין. 

   אחריות לנזיקין .12

מיום תחילת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ועד להשלמת העבודות, יהיה הקבלן אחראי לשמירת   .א

על וכל דבר אחר שיובא  ידו לאתר או שהועמד לרשותו לצורכי  -החומרים, הציוד, המתקנים 

ידי המפקח. בכל מקרה של נזק או אבדן הנובע מסיבה    -ידי המזמין או על-ביצוע העבודות על

קבלן לתקן את הנזק או האובדן על חשבונו הוא ללא כל דיחוי ולגרום לכך  יהיה על ה  -כלשהי  

 שעם השלמת העבודות ימצא הכל במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.  
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הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק או אבדן שייגרמו לעובדיו   .ב

מביצוע  כתוצאה מביצוע   ו/או לכל מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו כתוצאה  או  העבודות 

עבודות הבדק ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא  

 בקשר לכל תאונה, חבלה, אבדן או נזק כנ"ל.  

שייגרם   .ג אחר  נזק  ולכל  רכוש,  לנזק  בין  גוף  לנזק  בין  שהוא,  נזק  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 

ד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין  למזמין ו/או לכל צ

ובין   העבודות  ביצוע  במהלך  בין  אליהן  בקשר  ו/או  העבודות  מביצוע  בעקיפין,  ובין  במישרין 

 לאחר מכן, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל הנתון למרותו .  

נזק הקבלן .ד כל  למניעת  הצעדים  בכל  או    ינקוט  סכום  כל  על  המזמין  את  יפצה  הקבלן  כנ"ל. 

לו   ואשר הקבלן אחראי  כנ"ל  נזק שנגרם  כל  בגין  לשלם או להוציא  יצטרך  הוצאה שהמזמין 

 כלעיל, כולל הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של המזמין.  

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק   .ה

ח לאומי וכל צווים, תקנות וכו' שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור  לביטו 

ביצוע   תקופת  כל  במשך  עת,  בכל  יהיו  בשירותו,  והפועלים  שליחיו  עובדיו,  שכל  באופן  לעיל, 

 פי החוק הנ"ל. -העבודות, זכאים לכל הזכויות שעל 

שיוע .ו העובדים  של  המעסיק  בלבד  שהוא  בזאת  מצהיר  על הקבלן  נושא  -סקו  בלבד  והוא  ידו 

 או לפי כל חוק אחר.   באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד לפי חוק הביטוח הלאומי  

העניינים   .ז בכל  המזמין  של  מטעמו  או  בשמו  לזמן  מזמן  הפועל  מאוגד  גוף  או  אדם  שום 

אישית    המפורטים או הנוגעים לחוזה זה או לביצועו או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחריות

כמפורט   מענייניים  הנובעת  הנ"ל  נגד  תביעה  עילת  כל  על  מראש  מוותר  והקבלן  הקבלן  כלפי 

 לעיל. האחראי כלפי הקבלן למילוי התחייבויות המזמין עפ"י החוזה הוא המזמין בלבד.

 ב י ט ו ח   .13

  הוראות  יחולו  הקבלן  על  כי  מובהר  דין  כל  פי  על  או/ו  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  מחבות  לגרוע  מבלי

 ממנו  נפרד בלתי  חלק ומהווה' ב כנספח זה להסכם ב"המצ  הביטוח  נספח

   התחלת ביצוע העבודה .14

בכתב   בהוראה  המפקח  או  המזמין  ע"י  שייקבע  בתאריך  העבודות  של  בביצוע  יתחיל  הקבלן 

התקופה   תוך  העבודה  להשלמת  הדרוש  בקצב  בביצוע  וימשיך  עבודה"  התחלת  "צו  שתיקרא 

 שנקבעה בחוזה זה להלן. 

 העמדת האתר לרשות הקבלן .15

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או בשעת מתן אותה ההוראה, יעמיד המפקח לרשות  

בהתאם   והמשכה  העבודה  של  ביצועה  להתחלת  הדרוש  ממנו  חלק  או  העבודה  אתר  את  הקבלן 

 ללוח הזמנים הנקוב בחוזה זה להלן. 

 סימון  .16
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וכן  הקבלן באמצעות מו נקודות הקבע שלו  ויסמן על חשבונו את  דד מוסמך, יקבע את קו הבניין 

של   ולנכונותם  המבנה  של  והמדויק  הנכון  לסימון  אחראי  יהיה  הקבלן  המגרש.  גבולות  את  יסמן 

הבניין   הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי המבנה   וקווי  הקבע  נקודות  עם  בהתחשב 

 ות הסימון חלות על הקבלן.  שנקבעו וסומנו ע"י המזמין. הוצא

 לוח זמנים   .17

מסגרת חוזה זה בהתאם ללוח זמנים שייקבע ע"י המזמין  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ב .א

 במועד שנקבע.  ולהשלימןבכל הזמנה פרטנית  

 מובהר כי המועדים בחוזה מהווים תנאי עיקרי ויסודי בו.  .ב

או   .ג בעובדים  מחסור  שביתות,  כגון  העבודות  בביצוע  הפרעות  כי  בזאת  מובהר  ספק,  להסרת 

מצד   דיחוי  כל  להצדיק  כדי  בהם  יהא  לא  מהמקובל  רבים  גשם  ימי  וכן  בחומרים,  מחסור 

 ת. הקבלן בהשלמת העבודו

הצעה, ידוע לו מראש כי קיים מחסור כללי בפועלים בתחום  כן מצהיר הקבלן כי בהגישו את ה .ד

הבניה, כי לקח זאת בחשבון מראש בעת הגשת הצעתו הגשת הצעתו וכי לא תשמע ממנו כל  

 טענה ו/או דרישה גם עקב כך. 

יבצע המזמין או מי מטעמו, עבודות  -ידוע לקבלן כי ייתכן ובמקביל לביצוע העבודות על  .ה ידו, 

גרמו   ך לא תישמע מאת הקבלן כל טענה כאילו  נוספות באתר ולפיכ אלה  עבודות  ביצוע 

 לפיגור בלוח הזמנים הואיל והקבלן לקח בחשבון מראש עניין זה בהתחייבו בלוח הזמנים. 

 קצב ביצוע העבודות .18

בלוח      .א עמידה  מבטיח  אינו  העבודות  ביצוע  שקצב  בדעה  המפקח  יהיה  שהוא  זמן  בכל  אם 

המפק כך  על  יודיע  עלהזמנים,  הדרושים  באמצעים  מיד  ינקוט  והקבלן  בכתב  לקבלן  מנת  -ח 

  7להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן ויודיע עליהם למפקח בכתב בתוך  

ידי המפקח אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום  -מתן הודעה כנ"ל על-ימים. אי

 העבודות במועד שנקבע בחוזה. 

בקריטיות     .ב שנקט  התחשב  שהאמצעים  בדעה  יהיה  המפקח  אם  הרי  הזמנים,  בלוח  עמידה  של 

מנת להבטיח את השלמת העבודות בזמן  -לעיל אינם מספיקים על  21.1בהם הקבלן לפי סעיף   

לנקוט   יש  המפקח  שלדעת  והפעולות  האמצעים  על  בכתב  לקבלן  המפקח  יורה  בחוזה,  הקבוע 

א  האמורים,  באמצעים  לנקוט  מתחייב  והקבלן  שיהיו  בהם  נאותים  חילופיים  באמצעים  ו 

 לשביעות רצון המפקח.

   איחורים בביצוע העבודות .19

בחוזה להשלמתן, החל מהיום    20.1אם לא ישלים הקבלן את העבודות במועד שנקבע בסעיף    .א

ומוסכם    20.1  הראשון מן המועד שנקבע בסעיף, כפיצוי קבוע  לשלם מזמין  מתחייב הקבלן 

של   כנזק    1000מראש סכום  איחור  של  יום  כל  בשל  הצעתו  חודש הגשת  בגין  ומע"מ  ש"ח  

מוערך ומוסכם מראש ומבלי שהמזמין יהיה חייב להוכיח את נזקו. תשלום הפיצוי הנ"ל אין  

בו כדי למנוע מהמזמין לתבוע מהקבלן במצטבר לפיצוי על נזקים נוספים במידה ואלו נגרמו  
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הקבלן   העבודות.  בהשלמת  פיגורים  עקב  לגבות  לו  רשאי  יהיה  המזמין  כי  בזאת  מסכים 

 סכומים אלה מהקבלן בכל דרך שיראה לנכון.  

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסכימים בזאת הצדדים כי אם הקבלן לא ישלים את   .ב

ביצוע העבודות במועד הקבוע על פי החוזה, לא יעביר המזמין לקבלן כל תשלומים שהם, ככל 

 הוראות חוזה זה.שיגיעו לקבלן עפ"י  

הקבלן   .ג שחרור  משום  כשלעצמו  בו  אין  זה  כבסעיף  הניכויים  או  הפיצויים  תשלום 

 מהתחייבותו להשלים את העבודות או משום שחרור מכל התחייבות אחרת שלו לפי החוזה. 

לו מהקבלן בהתאם להוראות החוזה מכל סכום   .ד כל סכום שיגיע  לנכות  המזמין יהא רשאי 

 שהוא מאת המזמין, וכן יהא רשאי לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת.  שיגיע לקבלן בכל זמן 

 ( באות להוסיף על תרופותיו עפ"י כל דין. 22להסיר ספק, תרופות המזמין עפ"י סעיף זה )  .ה

   השלמה .20

כל העבודות   .ב כי הושלמו  והמפקח    -היה הקבלן סבור  על כך הקבלן למפקח בכתב  יודיע 

ימ סור המפקח לקבלן רשימת תיקונים הדרושים יבדוק את העבודות. עם תום הבדיקה 

על לכך  שתיקבע  התקופה  תוך  לבצעם  חייב  והקבלן  מכן -לדעתו  ולאחר  המפקח,  ידי 

האחריות   מוטלת  הקבלן  על  התיקונים.  ביצוע  של  נוספת  ביקורת  המפקח  ע"י  תתבצע 

 להזמין בדיקות מכון התקנים מבעוד מועד ועלות הבדיקות תחול על הקבלן .  

של .ג מאת   במצטבריהוו    העבודות,  השלמתן  גמר  תעודת  וכן  המפקח  מאת  בכתב  אישור 

 המזמין. 

 אחריות ותיקונים  .21

שיתגלה   .א בחומרים  או  בעבודה  שמקורם  בעבודות  ליקוי  או  פגם  לכל  אחראי  יהיה  הקבלן 

 שנה מעיתוי סיום העבודה. בעבודות במשך 

   .הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ללא הגבלת זמן לאי התאמה נסתרת .ב

התאמה ללא יוצא מן הכלל עליה הודיע לקבלן    -על הקבלן יהא לתקן לדרישת המזמין כל אי   .ג

בתוך שנה מתום "תקופת האחריות" )לפי העניין( כמשמעה לעיל וכן יתקן לדרישת המזמין  

 כל אי התאמה נסתרת עליה הודיע המזמין לקבלן תוך שנה מרגע גילויה. 

יום לפחות    30יקבעו לכך ע"י המזמין, בהודעה בת   תיקונים יבוצעו ע"י הקבלן במועדים ש  .ד

 . ימים מראש 3מראש ותיקונים דחופים, יבוצעו ע"י הקבלן בהתראה בת  

היה ונדרש תיקון הרי  לעניין אותו תיקון יתחיל מנין "תקופת האחריות" מחדש לפי  העניין   .ה

 החל מיום ביצועו.  

לעבודות בתקופת  ע  ( ובכל הנוג24זה )  כל ההוצאות הכרוכות בקיום חיובי הקבלן עפ"י סעיף  .ו

 האחריות יחולו על הקבלן בלבד.

   סילוק יד הקבלן .22

מן הקבלן  של  ידו  לסלק  רשאי  המזמין  יהא  שלהלן  מהמקרים  אחד  ממנו     בכל  ולמנוע  האתר 

ואף   אחרת  דרך  בכל  או  בעצמו  העבודות  את  ולהשלים  כלשהן,  עבודות  בו  ולבצע  מלהמשיך 
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עודפי   את  למכור  מכן  ולאחר  הקבלן,  ע"י  לאתר  שהובאו  החומרים  בכל  כך  לשם  להשתמש 

 החומרים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:  

 

נגד הקבלן בקשת פירוק או, כשהקבלן נמצא בפירוק או כשניתן נגד הקבלן צו  כשהוגשה כ .א

 קבלת נכסים או צו כינוס נכסים או שעשה סידור עם או לטובת נושיו;  

הוסר   כשהוטל עיקול אצל המזמין על כספים המגיעים   .ב לא  והעיקול  לקבלן  שיגיעו  או 

 ימים.    7תוך 

החוזה   .ג את  המחה  או  שיעבד  או  הסב  הסכמת כשהקבלן  ללא  לאחר,  מקצתו  או  כולו 

 . תבהמזמין בכ

 . כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה ו/או מפר את החוזה הפרה יסודית .ד

במידה וטיב העבודות אינו משביע את רצון המפקח או המזמין, והקבלן לא משפר טיב זה  .ה

 למרות הנחיות המפקח;  

לעיל, או    21או   /ו   15  20כשהקבלן אינו ממלא אחר הוראות המפקח בהתאם לסעיפים    .ו

סעיף    של  לסיפא  המפקח בהתאם  רצון  לשביעות  חילופיים  אמצעים  נוקט    21.2כשאינו 

 לעיל.  

או מטעמו, נתן או הציע לאדם כלשהו   כשהוכח שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן   .ז

בביצוע   הכרוך  דבר  לכל  או  לחוזה  בקשר  כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון,  מענק,  שוחד, 

 החוזה.  

הקבלן מן האתר ומביצוע העבודות   קרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסילוק ידו שלבכל מ .ח

ידו מן  5בהתאם לחוזה, מתחייב הקבלן, תוך    ימים מדרישתו בכתב של המזמין, לסלק 

האתר. לא מילא הקבלן אחר דרישת המזמין כלעיל, יהיה המזמין זכאי לפנות לבימ"ש 

מ ובלא  בלבד  אחד  צד  במעמד  מניעה  צו  ערובה  ולקבל  להימצא   -תן  הקבלן  מן  שימנע 

 באתר ו/או להפריע להמשך העבודה ו/או להוציא חומרים, שלו או של אחרים, מהאתר. 

התרופות   זכותו של המזמין לסילוק ידו של הקבלן מן האתר   .ט יתר  כל  על  בנוסף  הינה 

 שלזכות המזמין עפ"י חוזה זה ו/או כל דין. 

  שינויים בעבודות .23

למזמין הזכות להורות לקבלן מזמן לזמן על כל שינויים בעבודות ובכל חלק מהן, לרבות   .א

כמותן   היקפן,  סוגן,  איכותן,  סגנונן,  אופיין,  על    וממדיהןבצורתן,  להורות  זה  ובכלל 

ביטול או על הפסקת או על הגדלת העבודות או כל חלק מהן או על כל   שינוי אחר של כל  

יחידת עבודה. החליט המזמין לבצע שינויים בעבודות כאמור,    חלק מהעבודות או של כל 

כזה,  שינוי  כל  על  לנכון,  שימצאו  וכפי  עת  בכל  להורות,  המפקח  ו/או  המזמין  רשאים 

והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיהם. שום שינוי מכל סוג ומין לא יפגע בחוזה ו/או  

)לעיל  בתוקפו. הוראת המפקח או המזמין על שינוי בעבודות תיק רא "פקודת שינויים" 

 (.  פקודת שינויים -ולהלן 
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ידי המפקח, היא תחייב את הקבלן ותחשב -פקודת השינויים תינתן בכתב ותיחתם על

כחלק בלתי נפרד מן החוזה. היה ולדעת המפקח או המזמין יש הכרח ליתן את פקודת  

לתת את פקודת השינויים בדחיפות וערך השינוי אינו משמעותי מבחינה כספית, יוכל  

 השינויים גם שלא בכתב.  

אפשר למדדה ו/או לקבוע   אשר "לפקודת שינויים"עבודה נוספת שבוצעה בהתאם 

נספח ה'    -על סעיף דומה בכתב המחירים והכמויות )הצעת הקבלן  בהסתמך מחירה

לחוזה( ייקבע מחירה באופן זה ע"י המפקח. עבודה שאי אפשר למדדה או לקבוע מחירה 

 בהסתמך על סעיף דומה בכתב הכמויות והמחירים, ייקבע מחירה ע"י המפקח. 

כל מקרה אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של שינוי כלשהו שהורו לו לבצע מחמת   .ב

 שטרם נקבע ערכו של השינוי. 

מחייב הארכת מועדי הביצוע של  פי פקודת שינויים -ככל שביצוע כל עבודות שהן על .ג

ך הקבלן למפקח, והמפקח יהיה רשאי לתת לקבלן דיחוי בשל  העבודות יודיע על כ

 השינוי, אם ימצא שהדבר מוצדק. 

נוסף לכל ההוראות שלעיל מוסכם בזה כי כל שינוי שהופעלו לגביו הוראות סעיף זה   .ד

ידי הקבלן ביומן העבודה, לרבות רישום מהות השינוי, מיקומו באתר וערכו, -יירשם על 

כח  -ידי בא -ידי המפקח ועל-וייחתם על וכל שינוי יסופרר ידי המפקח -כפי שנקבע על 

 הקבלן. 

   שכר החוזה .24

המחיר עבור כל עבודה יחושב לפי מחיר יחידת העבודה בכתב המחירים )הצעת הקבלן( כשהוא   .א

 מוכפל בכמות שבוצעה בפועל שנמדדה ואושרה ע"י המזמין. 

 . התייקרויות ו/או הצמדותלהסיר ספק מחירי היחידה הם סופיים ולא יישאו כל  .ב

 חשבונות ותשלומים   .25

 ימים.   35התשלום בגין כל עבודה במסגרת חוזה זה יבוצע בשיטת תשלום שוטף+  

   הסבת החוזה .26

הקבלן אינו רשאי להסב את החוזה כולו או מקצתו ו/או להעביר לאחר כל זכות או טובת   .א

על   מהקבלן    -הנאה  למנוע  כדי  לעיל  באמור  אין  ואולם  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  פיו 

הקבלן   את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  שונות.  לעבודות  מטעמו  משנה  קבלני  העסקת 

וזה והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל  מאחריותו ומהתחייבויותיו עפ"י הח

 כוחם ועובדיהם.   -של קבלני משנה, באי

עליו   .ב מקובל  זה  כי קבלן  נתקבל אישור המפקח  בטרם  הקבלן קבלן משנה  ע"י  יועסק  לא 

העבודות   של  ובמורכבות  בהיקף  עבודות  לביצוע  מתאים  הינו  וכי  ומיומן  אמין  כמקצועי 

 הרלבנטיות.  
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הקבלן  .ג כן,  אותם    כמו  אם  אלא  כלשהי  עבודה  ביצוע  משנה  לקבלני  למסור  לא  מתחייב 

בנאיות,   הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  להוראות  בהתאם  רשומים  משנה  קבלני 

 בסיווג המתאים, ואושרו על ידי המפקח מראש. 1969 -תשכ"ט

 ערבויות  .27

מחתימת     7להבטחת ביצוע מלוא חיוביו עפ"י חוזה זה, תוך  .א ימציא  ימים  זה,  חוזה 

הבניה   תשומות  למדד  צמודה  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  למזמין  הקבלן 

( בסיסלמגורים  בסך  מדד  הקבלן(  הצעת  הגשת  חודש  בגין  המדד  שתוקפה     ₪    50,000: 

(. התארכה תקופת הביצוע מכל סיבה  "הערבות לביצוע"  -)להלן:  לכל תקופת החוזה  יהיה  

 להארכת תוקף הערבות בהתאמה.  יגרום הקבלן   -שהיא 

 אי המצאת ערבות או אי חידושה במידת הצורך, תחשב כהפרה יסודית של חוזה זה.   .ב

 תקדים  .28

או .א המזמין  מצד  תהווה    מצד  הסכמה  לא  החוזה  מתנאי  מסוים  במקרה  לסטות  המפקח 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  

השתמש  .ב במקרים    לא  או  במקרה  החוזה  לפי  לו  הניתנת  בזכות  המפקח  או  המזמין 

 מסוימים, אין לראות בכך ויתור כלשהו על זכויות וחובות שלפי החוזה.  

  שונות .29

כל  ה .א לנכות  רשאי  יהיה  מכל  מזמין  החוזה  להוראות  בהתאם  מהקבלן  לו  שיגיע  סכום 

שהוא מאת המזמין וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך  סכום שיגיע לקבלן בכל זמן

ידי הפעלת הערבויות הנזכרות בחוזה. תשלום הפיצויים או ניכויים אין  -אחרת כולל על  

ביצו  את  להשלים  מהתחייבויותיו  הקבלן  שחרור  משום  כשלעצמם  או  בהם  העבודות  ע 

 מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.  

ניתנו   .ב או  הוקנו  זה  שבחוזה  אימת  כל  כי  מפורשות,  בזה  ומוסכם  מוצהר  ספק  להסיר 

למזמין )לרבות באמצעות המפקח( תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי  

זמין לפי כל  הקבלן , לא בא הדבר לגרוע מכל תרופה או סעד העומדים וגם/או שיעמדו למ

)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"ג   עפ"י    1973,   -דין, לרבות חוק החוזים  יוכל,  והמזמין 

שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט כנגד הקבלן בכל תרופה ו/או סעד ו/או סמכות ו/או כוח כפי  

 שימצא לנכון.  

 המועדים הנקובים בחוזה מהווים תנאי עיקרי ויסודי בו.  .ג

אגר  .ד או  היטל  תשלום,  שהוא כל  סוג  מכל  מס  או  הקבלן    ה  על  ואשר  הקבלן  על  המוטל 

לשלמו לרשות מוסמכת כלשהי, יהיה המזמין רשאי לשלמו ולגבותו מאת הקבלן כראות  

 עיניו.  

המותנה בין הצדדים במלואו. כל שינוי של החוזה כולל תוספת    תנאי החוזה משקפים את .ה

 לו חייבים  להיעשות בכתב  ובחתימת הצדדים.  

 חוזה וכל הקשור והנובע ממנו הוא  בירושלים.  ליפוט הייחודי מקום הש .ו
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   כתובות והודעות  .30

כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן כמופיע במבוא לחוזה. כל הודעה שצד אחד צריך לתת לשני  

הצד   לפי החוזה, למעט  הודעות שיש כתובת  לפי  רשום   במכתב  תינתן  העבודה,  ביומן  לרשמן 

שעות    72השני כנגד אישור קבלה. הודעה בדואר רשום תחשב הגיעה לידיעתו של הצד השני כעבור  

 מזמן מסירתה בדואר.  

 ולראיה באנו על החתום

     

  ______________     _______________ 

 הקבלן      המזמין 

 

 

לחתום   המורשים  ע"י  המזמין  בשם  נחתם  זה  חוזה  כי  מאשר  עו"ד,   ,_________  , הח"מ  אני 

 בשמו. 

 

 

  ____________________ 

 , עו"ד   
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