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 7/2017מ/מכרז  
 

  הקמת שני אולמות ספורט  לביצוע
 אילת" באילת "הרי -במתחמי בתי הספר היסודיים "ים סוף" ו 

 
 "המפרט הכללי"

 
המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" )הספר הכחול( בהוצאת 

"המפרט )להלן  ,טחון, משרד הבינוי והשיכון ואחריםימשרדית המשותפת למשרד הבן הועדה הבי
 ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם: ,(הכללי"

 
 

 מוקדמות -לי מפרט כל 00
  מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר 01
 יצוק באתרעבודות בטון  02
   עבודות בניה  04
  עבודות איטום  05
 עבודות מסגרות ונגרות 06
 מתקני תברואה 07
  מתקני חשמל  08
 עבודות טיח  09
 עבודות ריצוף וחיפוי  10
 יעהעבודות צב 10

 עבודות אלומיניום 11
 אבןדות עבו 14
  מסגרות חרש  19
 ן יאלמנטים מתועשים בבני 22
  עבודות פיתוח נופי 40
 עבודות גינון והשקיה 41
 ריהוט חוץ 42
 עבודות גידור 44
  מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות 51
 שונות ורג'י 60

   
אם בפרקים הנ"ל יש הפנייה לפרקים אחרים של המפרט הכללי, ההפנייה מתייחסת למהדורה 

 ונה של הפרקים האחרים, כפי  שהיו ידועים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה.האחר
 
 

אותו ולהוריד אותו באתר המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לר
 :האינטרנט של משרד הבטחון

 
http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx 

 
 

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד 
 הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

 
 הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, 
קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו  קראם והבין את תוכנם,

 בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 -מסמך ה' 
 )מפרט טכני מיוחד(

 
  הקמת שני אולמות ספורט  לביצוע 7/2017מ/עבודה  

 אילת" באילת "הרי -במתחמי בתי הספר היסודיים "ים סוף" ו 
 

 מפרט טכני מיוחד
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 אור כללי של העבודותית 00.1
 

 
 מ"ר ברוטו לרישוי. 1,080 -אולם ספורט חדש בשטח של כעבודות בניה של  - ים סוף

 העבודה כוללת:
 , מסגרות, , איטום ובידוד, בניה, נגרותובטום טרום עפר, עבודות בטון יצוק ודותעב

 , צבע, ושיש , חיפויאויר, חשמל, תקשורת וגילוי עשן, טיח, ריצוףמזוג תברואה, 
 ועבודות פיתוח )לרבות עבודות  , מסגרות חרשאלומיניום, אבן, תקרות אקוסטיות

 פירוק והריסה בפיתוח(. 

         
 מ"ר ברוטו לרישוי. 680 -עבודות בניה של אולם ספורט חדש בשטח של כ - הרי אילת

 העבודה כוללת:
 דות פירוק והריסה, עבודות עפר, עבודות בטון יצוק ובטום טרום, איטום ובידוד, עבו

 בניה, נגרות, מסגרות, תברואה, מזוג אויר, חשמל, תקשורת וגילוי עשן, טיח, ריצוף, 
 חיפוי ושיש, צבע, אלומיניום, אבן, תקרות אקוסטיות, מסגרות חרש ועבודות פיתוח. 

 
 לוח זמנים לביצוע      00.2

 
ימים  ( שלוש מאות שישים וחמישה)   365 בתוךתושלמנה ותמסרנה כולן העבודות 
שיוצא לביצוע  הנקוב להתחלת העבודות בצו התחלת עבודה מהתאריך ,קלנדריים
  . העבודות

 מתייחס לימי לוח, כולל שבתות, חגים, ימי שבתון, ימי גשם וכו'. "ימים קלנדריים"המונח 
 

 
 היקף המפרט 00.3

ראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן יש ל 
זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה  אין 
 הנוסף במפרט זה. 

 
 שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים 00.4

יעבדו במקום  על הקבלן לקחת בחשבון שבמקביל לביצוע עבודותיו נשוא מכרז/חוזה זה
או מטעם גופים אחרים. הקבלן נדרש לשתף פעולה עם  ,קבלנים אחרים מטעם המזמין

 הקבלנים האחרים ומבלי שתהיה לו עילה לתביעה כספית בגין שיתוף פעולה ותאום זה.
 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.5
המכרז את כל המידות, הנתונים       על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי             

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים,   
 במפרט הטכני  ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

 
דיעת ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות, יובאו מיד ע"י הקבלן לי 
וירשמו ביומן העבודה החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה  המפקח  
 סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. מצד הקבלן על  
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 חומרים, ציוד ועבודות 00.6
 

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו מכל הבחינות  .א
לדרישות התקן הבריטי. הם יתאימו כמו  -כני ובהעדרו לדרישות התקן הישראלי העד

כן, לדגימות אותם חומרים אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. חומרים 
אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, וחומרים 

 מתאימים אחרים יובאו במקומם.
יצוע העבודות, טעון אישור המפקח לפני כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לב

התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או 
בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 ויוחלף בציוד אחר מסוג שיאושר ע"י המפקח.
ת באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניו

 התקנים הנ"ל ושביעות רצונו המלאה של המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם 
לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על 

וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחיב להמציא אישור התאמת עבודות לדרישות, תקנות 
 ידרש.יכזה, באם 

 
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו  .ב

מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים  ,אולם .להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים
מאותו מקור. הרשות אין אישור מקור חומרים משמש אישור לטיב החומרים המובאים 

בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים 
 לצרכי העבודה.

, על מסויםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 
אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד  ,הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים

 דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.עם זאת להגיש 
החומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת 

 יה בטיב החומר מן הדגימהיהתאמתם לשימוש בביצוע החוזה הזה, כל סט
המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על 

 חשבון הקבלן.
ה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות הפסקת העבוד

 ,המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת
 ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. ב' להלן, 00.20כהגדרתה בסעיף 

 
עדית. על הקבלן של החומרים וכלי העבודה יעשה ע"י הקבלן ועל אחריותו הבל אחסונם .ג

 לדאוג על חשבונו לשמירה ולביטוח של החומרים והכלים.
 

 ע"י הקבלן בשטחבדיקת התנאים   00.7
 

הנתונים האחרים הדרושים  על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי השטח וכל  .א
להגשת הצעתו ברורים לו. חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שאמנם סייר 

 דועים לו.ושתנאים אלו יבשטח 
כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובמהלך עבודתו תתבצענה עבודות באזור  .ב

מנע מהפרעה ו/או עיכוב כל שהם יהגובל באתר העבודות של הקבלן. על הקבלן לה
לעבודות הנ"ל ויהיה עליו לתכנן את דרכי הגישה שלו לשטח עבודותיו בתאום עם 

 שונות בסמוך.שיבצעו את העבודות ה האחרים, הקבלנים
לפני ובזמן ביצוע  ,אומים הנדרשיםיעל הקבלן לדאוג לקבלת האישורים וביצוע הת .ג

 עבודות. פעולה זו היא באחריות הקבלן ועל חשבונו.ה
שאינם  כל נזק שהקבלן יגרום לעבודות קבלנים אחרים ו/או למתקנים קיימים באתר .ד

, לשביעות רצונו המלאה של , יתוקן ללא דיחוי ע"י הקבלן ועל חשבונומיועדים לפרוק
הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו, כולל תנאים  ,המפקח. חכ"א לא תכיר בכל תביעות

 אשר קיומם אינו מבוטא בתכניות וכו'.
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 השגחה מטעם הקבלן 00.8
 

של מסמך ג', על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:  13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 
"מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים  בא כוחו של הקבלן יהיה

)חמש( שנים  5עם ותק מקצועי של  ,או הנדסאי רשום בפנקס ההנדסאים והאדריכלים
מספיק, לדעת חכ"א, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו  ןניסיוובעל  ,לפחות

רך כל תקופת לאו ,כל שעות העבודהבמשך המוסמך של הקבלן יימצא באתר העבודה 
 הביצוע.

 
 אחריות הקבלן 00.9

בביצוע  ןניסיורואים את הקבלן כיודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל  .א
וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, רשימת  ,עבודות מסוג זה

הן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם יהכמויות, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למינ
 י העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.ובתנא

לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים 
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות 
בתכנון, אי התאמה במידות וכו'. אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא 

וי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות יפעלו כרא
 הכספית והאחרת.

רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל  .ב
עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי  , אם ייגרמו,יגרמויההפסדים ש

או מפגיעה  ות אחרים קיימים,נראות מראש, משבירת צינורות מים או צינור
מהעובדה  כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם התחלת  בתשתיות אחרות, 

העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולות צד שלישי או מכל סיבה אחרת. 
הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק 

ו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו,  או קבלני משנה ממנה, בין אם תבוצע על יד
ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק 

 ממנה.
הקבלן מתחיב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הקבלנים  .ג

זיר כל חלק של המבצעים בשטח, לפי לוח זמנים שיתואם בכל שלב של העבודה ולהח
המבנה, לאחר השלמת עבודתו במבנה, מתוקן בשלמות כפי שהיה לפני התחלת 

 וכו'. מתקני דרך שונים,  למבנים, כבישים, מדרכות סמתייחעבודתו. האמור 
 
 

הקבלן מתחיב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד
ומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, ח

, ואחר שהמפקח מצא את הקבלן אחראי ל ליקויבהתאם לחוזה ולמפרט, או כל 
בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. 

 דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.
שינתן לו ע"י המפקח. באם  ,ך זמן המתקבל על הדעתעל הקבלן לבצע תיקונים אלה תו

לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או 
 ע"י קבלן אחר. 

גרמו לו או יהמזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים ש
ל את הערבות מסכום כל שהוא אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיאותם לנכות 

 שניתנה לו ע"י הקבלן. ,המתאימה
 פעילות האזרחיתהקבלן מתחיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי ה .ה

הסדירה המתנהלת במקום ולעשות כמיטב יכולות, על מנת למנוע תקלות והפרעות 
חומרים ו/או ציוד בצורה  ברשות הרביםמכל סוג שהוא. כן מתחיב הקבלן שלא להניח 

 יש בה כדי להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.ש
הקבלן . קרקעיים -ים ותתיקרקע -הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, על .ו

מצהיר, כי כל נזק אשר ייגרם לאותם מבנים ומתקנים עקב פגיעה בהם תוך כדי ביצוע 
יעות רצונו הגמורה של המפקח, וכי במידה לשב ,עבודתו, יתוקן על ידו ועל חשבונו

ופגיעה מסוג זה תחייב תשלום הוצאות תיקון לגורמים אחרים ו/או תשלום פיצויים 
 מכל סוג שהוא, ישא הקבלן בדמי אותן הוצאות ו/או אותם פיצויים במלואם.
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 תנועה על פני כבישים קיימים  00.10

לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן  
בגלגלים פניאומטיים.  יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים  מצוידיםרכב  באמצעות כלי  
 ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

 
 אחריות למבנים קיימים  00.11

 ואשר אינם באתר ובקרבתו מכל פגיעה במבנים ובצנרת הקיימים עלהימנעל הקבלן 
מהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. ב וכן מכל הפרעהמיועדים לפרוק/הריסה, 

אשר הוא  ,קבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזקה מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על
 יגרום למבנים ולמתקנים קיימים.

 
 אספקת מים וחשמל  00.12

 ועל חשבונו.  על אחריותו, כל החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק ע"י הקבלן
. כל ההוצאות עבור תאגיד המים והביוב עין נטפיםהקבלן יקבל את סידורי המים כמקובל ב

המים יחולו על הקבלן כולל התחברות לקו המים. בכל מקרה של תקלה העלולה להיות 
באספקת המים, יהיה על הקבלן לפתור את אספקת המים בכל דרך אחרת כגון הובלה 

 ולא תוכר כל תביעה בנושא זה. ,כל זאת על חשבונו של הקבלן במיכליות.
 

 אמצעי זהירות 00.13
הקבלן אחראי בלעדית לבטיחות העבודה והעובדים ונקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 

 צינורות, יקוולמניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת 
 חומרים וכו'. הובלת ציוד מכני הנדסי,עבודה בגובה, שימוש במנופים וב

על הקבלן להקפיד לא להשאיר שום מכשולים בשטח שעלולים לגרום פגיעה בעוברי אורח, 
 לרבות יתדות וברזלי סימון, חוטי סימון למיניהם וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 
אלו. הקבלן  םבענייניקיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה  העבודה ויקפיד על

זהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור אמעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי  יתקין,
ערמות וחבילות  של תעלות, בורות, ערימות עפר, םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 

 .יה וכו'בנשל חומרי 
עקב אי נקיטת  ,גרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חייםיה אחראי יחידי לכל נזק שיהקבלן יהי              
 אשר תופנינה אליו. לעומת ,אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה 
 זאת, שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום של אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח              
 בין התובע או התובעים לבין הקבלן.             

בהסכמת  ,את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות
             . כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודהאו פתרון משפטי לסכסוך ביניהם ,שני הצדדים

             העבודה, תכוסה ע"י לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים ממי שנפגע באתר 
 זה. והמזמין לא ישא באחריות כלשהיא בנושא ,הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה

 
 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.14

 
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האתר במשך כל תקופת  
ע"י מפולות אדמה, שיטפונות,  םלהיגרק העלול הביצוע ועד למסירתו למפקח, מפני הנז 
במיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו,  .רוח, שמש וכו' 
או מפני כל מקור מים אחר, כולל  ,הדרושים להגנת האתר מפני גשמים בכל האמצעים  
ונת הגשמים חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך ע 
 מסירת העבודה. וסתימת התעלות הזמניות לפני  
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן  
לשביעות רצונו הגמורה של אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בלי דחוי,  
 המפקח. 
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 סמכויות המפקח 00.15
 

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף את האמור בשאר סעיפי המפרט. .א
 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש לפי מיטב הבנתו את התכניות,  .ב
הירות  בהם. בכל המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי ב

 מקרה, המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
 

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  .ג
 צריכות להתבצע.

 
ה, לקבלני לקהקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או ח .ד

להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן משנה. אין באישור זה של המפקח כדי 
 לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.

 

המפקח  רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות בינים, ללא  .ה
 תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע

 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאםנות, יות בביצוע העבודות השועדיפוסדר                       
 לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.                      

 
אם לדעתו הקבלן חורג  , המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא .ו

מדרישות החוזה ו/או הנחיות המפקח, או עם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 
לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן  המקצוע, כדי למנוע נזק

 אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.
תחילת העבודה, שני העתקים של תכניות מאושרות  לפניהמפקח ימסור לקבלן, 

מסרו לקבלן לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנ
חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כשהן  ע"י המפקח,

 כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.
ירשמו מדי יום ביומו פרטים על מהלך העבודה, תאור יהקבלן ינהל יומן עבודה. ביומן 

בודה, תוצאות של העבודה, מספר העובדים בשטח, סוגי הכלים המבצעים את הע
הקבלן. צורתו המדויקת של ניהול  תהסתייגויובדיקות, הוראות המפקח והערות או 

היומן תקבע ע"י המפקח. הקבלן או בא כוחו חייב לחתום על היומן בכל יום ויום. אין 
המפרט,  שרשם הקבלן ביומן כדי לשחרר אותו מחובת ביצוע הוראות תבהסתייגויו

ן הן יכולות לשמש כעילה למניעת חתימה ביומן. הוראות ואי ,התכניות או המפקח
המפקח ביומן מחייבות את הקבלן, בין שנכח בעת כתיבתן ובין אם לא, גם אם לא 

 נמסרה לו על כך ולו גם הודעה בע"פ.
 תכניות 00.16

 ימסרוהן תכניות לצורך המכרז בלבד. לפני הביצוע י לתיק המכרזהתכניות המצורפות  
  ת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ומוחת תהיינהתכניות אשר לקבלן              
 למכרז. ביחס לתכניות             

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי העבודה עקב עדכונים 
 אלה.

 
 תכניות "לאחר ביצוע" 00.17

 
במתכונת  מדיה מגנטיתסט העתקות + גבי אורגינלים + על הקבלן להכין, על חשבונו, על 

FILE.DWG ( "תכניות "לאחר ביצועAS  MADE תכניות אלה .) יסופקו והמדיה המגנטית
למפקח לפני קבלת העבודה על ידו. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י 

הנקודות שבהן  נה את המפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותןיהמפקח. התכניות תרא
 נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. 

תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך, וערוכות במתכונת המקובלת 
 בעיריית אילת.

 יהיו ע"ח הקבלן  -וכו'  דיה המגנטיתהמדידה, הכנת התכניות והמ -כל העבודה בסעיף זה  
 שולם עבורן בנפרד.ולא י             
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 שיונות ואישוריםיר 00.18

 
שיונות ילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, לחכ"א ולמפקח את כל הר 
יב לטפל בכל הדרוש להשגת יוהאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתח 
ויות הדרושות יב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערביהנ"ל. הקבלן מתח שיונותיהר 
 ולא ישולם לו עבורם.של הקבלן שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו יהר לצורך קבלת 

כוונת המלה "רשויות" בסעיף זה הינה: משרדי ממשלה, חברת חשמל, חברת בזק, חברת 
הכבלים, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, 

 וכו'.מקרקעי ישראל  , מינהלוהביוב "עין נטפים"תאגיד המים 
 

 סדרי עדיפויות 00.19
 

 סדר ביצועהמזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי  
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או  העבודות, הקטעים בו יבוצעו  וכו'.

 לתוספת כל שהיא.
 

 תיעודמעבדה ות יקודב 00.20
 פרוגרמת בדיקות .א

 
בדיקות האיכות תילקחנה בהתאם לפרוגרמת בדיקות שתוכן ע"י המפקח ותימסר 

 לקבלן בתחילת עבודותיו. פרוגרמה זו לא תפחת מההנחיות לבדיקות במפרט הכללי.
 מוסמכתמאושרת ו/או התקשרות למעבדה  .ב

לשם דה"( מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק )להלן "המעב הקבלן יתקשר עם מעבדה
בהשגחה ובפיקוח  ה,שיבוצעו על יד ובדיקות מקור, ביצוע בדיקות השדה הדרושות

מפקח המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות 
בכל הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות  מצוידתהנדרשות ע"י המפקח. המעבדה תהיה 

 רכב. , לרבותבמפרט
ד עם התחלת פעולת הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה המעבדה תחל את פעולתה מי

, ובמידת הצורך תמשיך ותפעל לעריכת עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה
 הבדיקות הנדרשות בתיקוני תקופת הבדק.

 מיד עם חתימת החוזה, הקבלן יודיע למעבדה בכתב, עם העתק למפקח ולחברה שעל ג.         
 את כל תוצאות הבדיקות ישירות למפקח, עם העתק לקבלן. המעבדה להעביר          

 
 תפקידי המעבדה .ג

 .)"בדיקות מקור", או "בדיקות מוצר"( . בדיקות מוקדמות של טיב החומרים1
 . בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2
 . בדיקות לטיב המלאכה.3
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4
 דיאגרמות(.. סיכום וריכוז הבדיקות )כולל 5
 וכו'. ןאת מקום הבדיקות, תאריך ביצוע שמפרט, בין היתר,  ,. ניהול יומן מעבדה6

 
כמות הבדיקות וסוג הבדיקות יהיו לפי שיקולו הבלעדי של המפקח באתר. יודגש, 

 שהמפקח רשאי לדרוש בדיקת מוצר או אביזר גם אם המוצר הוא בעל תו תקן.
 

 כפיפות המעבדה .ד
ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח,  ,הוראות המפקח בלבדהמעבדה תופעל לפי 

 והעתק מהן לקבלן.
 

 שכר המעבדה .ה
 40דמי בדיקות, החומרים  והמלאכות  חלים על הקבלן, בכפיפות  לאמור  בסעיפים  

 ( של מסמך ג' )נוסח החוזה(.7) 40 -( ו 6)
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 כובים עקב בדיקות המעבדהיע .ו
גרם בעבודה ובגמירתה עקב יהעלולים לה ,םכובייעל הקבלן להביא בחשבון את כל הע

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן על בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. 
 רקע עיכובים, אם יהיו, עקב בדיקות מעבדה.

 
 תיעוד ובדיקות .ז

הקבלן ינהל תיעוד מלא ומפורט של בדיקות שיבוצעו באתרי העבודה ו/או אצל יצרנים 
 ות המבוצעות בפרוייקט. התיעוד יכלול גם מוצרים בעלי תו תקן.וספקי מוצרים לעבוד

לתיעוד הנ"ל יצרף הקבלן תכנית עם סימון המיקום של נטילת הבדיקות.  כל ממצא 
בדיקה ללא מיקום ותיאור מפורטים, לא תילקח בחשבון והיא תחשב  כאילו לא 

 נלקחה כלל, עם כל המשתמע מכך.
 

 ובדק אחריות 00.21
 לן לטיב הביצוע ותקופת הבדק יהיו בהתאם לסעיפים המתאימים בחוזה אחריות הקב .א

 ., ובכפוף לאמור להלן53 ובפרט סעיף
חודשים קלנדריים מלאים  12תהיה  ת הבדק בעבודה נשוא חוזה זהומודגש, כי תקופ .ב

 מתום החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה.
 

 מדידות וסימון 00.22
 

ניות הביצוע מסומנים, בנקודות המפגש של קווי הרשת, גבהי הקרקע הקיימת, כפי בתוכא.                 
גבהים אלה )ללא התחשבות בכל  בעת הכנת המפה הטופוגרפית של השטח. שנמדדו 

חישובי הכמויות של העבודות השונות. לפני גבהי ביניים שלא נמדדו( ישמשו לצורך 
בנקודות כפי שהם מופיעים  הקיימים לבדוק את הגבהים הקבלן רשאי תחילת העבודות

אם ממצאי בדיקת הגבהים של הקבלן יהיו שונים מהגבהים . המפגש של קווי הרשת
 14תוך ב על הגבהים הקיימים בתוכניותרשאי לערער יהיה הקבלן המסומנים בתוכניות, 

יערער הקבלן על הגבהים הקיימים, יערוך המפקח צו התחלת העבודה. תאריך יום מ
דיקה גבהים משותפת עם המודד המוסמך מטעם הקבלן וממצאי הבדיקה מדידת ב

יחליפו במקומות הרלבנטיים את הגבהים  ,המשותפת, כפי שיאושרו ע"י המפקח
הקיימים המסומנים בנקודות הרשת בתוכניות ויבואו במקומם, כבסיס לחישוב 

 הכמויות.
ויקט. הקבלן יתקן כל הקבלן אחראי בלעדית למדידה, סימון ומיקום של כל חלקי הפר .ב

ה או אי התאמה אשר נובעת מתוך מדידה סימון ומיקום כנ"ל, ללא ישגיאה, סטי
 ולשביעות רצונו של המפקח. ,תשלום

 
על הקבלן להעסיק מעת לעת באתר לפי צרכי העבודה, כפי שיקבע המפקח, מודד מוסמך  .ג

המודד יאשר  שיבצע את המדידות והסימון באמצעות ציוד מתאים,)להלן "המודד"(, 
 בחתימתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות המודדים.

 
הוא יחדש וינעץ נקודות אם נמסרו, אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו,  .ד

אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות המודדים 
 המוסמכים.

 יבים מהתקדמות העבודות.הקבלן יוודא ביצוע כל המדידות במועדים המתחי .ה
 

 יבוצעו ויתועדו, בין היתר,  המדידות הבאות: .ו
כל הקיים והמחוברים על פני שטח האתר, טרם  ,מדידות גבהים -

 תחילת ביצוע העבודות.
 .MADE  - AS מדידות  -
 מדידות לאיתור מדויק של מיקום דגימות ובדיקות. -

לצורך הבטחת  לפי הנחיות המפקח, םמדידות של אלמנטים קונסטרוקטיביי -
 התאמתם לתכנית ולפרטים.

 מדידות שישמשו לחישובי כמויות והגשת חשבונות הקבלן. -
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כל המדידות תתועדנה על ידי המודד, על גבי תכניות שסופקו לקבלן ו/או באמצעות  .ז
תרשימים )סקיצות( ו/או בתיאור מילולי ו/או על גבי תוכניות שהקבלן יכין,  כמתחייב 

 .מסוג העבודה הנמדדת
 

 כל המסמכים יאושרו בחתימת המודד המוסמך. .ח
 

 הקבלן ינהל רישום מסודר ומלא של המדידות שנערכו במהלך הביצוע. .ט
  

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .י
 

 משרד שדה 00.23
מ'  2.2 בגובהמ' X 6.00 2.50 על  הקבלן לספק ולהציב מבנה או צריף למפקח, במידות כלליות 

 אטומים בפני מים ורוח. ,במתקני סגירה נאותים שיצוידועם דלת אחת ושני חלונות 
  
 הריהוט והציוד יכללו: 
 במנעולים ומפתחות. המצוידותס"מ עם מגירות  160X80שולחן משרדי בגודל  1 
 מתלה לתכניות. 1 
 במנעול ובמפתח. מצוידארון פלדה  1 
 כסאות. 5 
 ויר, בהספק מתאים לקירור המבנה, לשביעות רצון המפקח.מזגן א 1 
 המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילה הביצוע. 
 ולתאורתו בחשמל.  ,יומי - היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה  
הקבלן ועליו לפרקו  ו שלרכוש ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה  
 ובאישורו של המפקח. ,מאתר העבודה עם השלמתה ו ולסלק 

 
 סילוק פסולת ועודפי חפירה 00.24

וכן כל  שיפסלו למילוי באתר,  חפירה/חציבהי חומר חומרי הריסה, חומר פסולת לרבות
 ואחר הנובע מעבודות הקבלן,  כפי שיקבע ע"י המפקח, יסולקו/או חומר מפורק חומר עודף 

האתר אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים ע"י הקבלן אל מחוץ לשטח 
השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית 

 ית אילתיר עבודה זו. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מעירושל הקבלן ולא ישולם בנפרד עב
ולפעול  ,ילוק הפסולת והעודפיםלפני תחילת העבודה, לגבי אתר ס ומינהל מקרקעי ישראל,

עפ"י תנאי האישור. הקבלן מצהיר, כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה שיש לו או 
 בגין האמור בסעיף זה. ,שעשויה להיות לו

 -"פנוי החומר למקום שיורה המפקח", או "פנוי וסילוק עודפים  ופסולת"  שצויןבכל מקום 
 רשותוקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית למ ,אל מחוץ לשטח םהוצאת  :פירושם

, כולל פיזור החומר בשכבות, לפי הוראת הרשות ששיידרלכל מרחק מקרקעי ישראל, 
 או המפקח. , מינהל מקרקעי ישראל,המקומית

יהיו על לאתר השפיכה ו/או תשלום מכל סוג אחר, ו/או מס מודגש כי כל תשלום ו/או אגרה 
כלול במחירי הסעיפים השונים יש לראות את מחירם כקבלן וישולמו ע"י החשבון הקבלן ו

 הכמויות. יבכתב
 

מודגש בזאת, כי על הקבלן לצרף לכל אחד מהחשבונות שיגיש לאישור המפקח )לרבות 
החשבון הסופי( את המקור של כל תעודות הקליטה של עודפי עפר ופסולת, שהובאו לאתר 

החשבון. בתעודות יצויינו בין היתר הפרטים השפיכה מפרוייקט זה בתקופה שאליה מתייחס 
הבאים: תאריך, שעה, סוג החומר, מקור החומר, מס' המשאית, שם הנהג, ומשקל החומר 
שהובא לאתר השפיכה )על בסיס  שקילה בכניסה לתאר השפיכה וביציאה ממנו(. תעודות 

 תב הכמויות.אלה ישמשו, בין היתר, לחישוב הכמויות של העבודות בסעיפים השונים של כ
 

 הובלות 00.25
 

 נחשבת כהכרחית  , הן בתוך גבולות האתר והן מחוצה לו, כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו 
 עבור בנפרדהכמויות. לא ישולם  יבכתבהשונים  פיםהיחידה לסעי יומחירה כלול במחיר           
 מסוג כשלהו. הובלה           

 .מסוג כל שהוא, ולמרחק כל שהוא הקבלן לתשלום עבור הובלה לא תוכר כל תביעה  של           
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 קבלני משנה 00.26

רק על פי אישור מראש מאת המפקח, אולם גם              תעשההעסקת קבלני משנה ע"י הקבלן 
הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל  ריישאאם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז 

 הם.יקבלני המשנה והתיאום בינ
 ,של הקבלן ובדמשטח העבודה של כל קבלן משנה או כל ע ההמפקח רשאי לדרוש הרחק 
ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע  ,אינו מתאים לתפקידו המפקח אשר לפי ראות עיני 
 העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

משנה כל שהוא, שאינו בעל סיווג למען הסר ספק, מודגש בזאת כי לא תותר העסקת קבלן 
מתאים ובר תוקף בפנקס הקבלנים, לסוג העבודות שהקבלן מתכוון להטיל עליו לבצע 

 ולהיקפן.
 

 כמויות 00.27
 .על דרך של אומדןכל הכמויות ניתנות  
כל שינוי בכמות, שיתקבל במדידה הסופית "לאחר ביצוע", ביחס לכמויות המכרז, לא  
 ינוי במחירי היחידה.ישפיע ולא יגרום לש 
 למען הסר ספק, סעיף זה אינו חל על ביצוע המבנה בכתב הכמויות שהינו פאושלי. 

 
 תיאום עם גורמים אחרים  00.28

הקבלן,  של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב  0048בנוסף לאמור בסעיף 
עבודות  חרים שיבצעו בשטח הגורמים הבאים: קבלנים אאפשר שיהיו כי במהלך עבודתו 

, תאגיד עין נטפים, בזק, חב' חשמל )עירייה, רשויות ובדיע וכן שוניםשונות  עבור גורמים 
 .שלהם אחרות, או לעבודות וכו'( לטיפול במתקנים חברת הכבלים

על הקבלן להביא הפרעות אלה בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא 
יב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתיאום זה. לא תוכר יוא מתחוה עם גורמים אלה,

ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהיא בטיב  ,ל הקבלןת או אחרת שיכספכל תביעה 
 העבודה ובלוח הזמנים.

 
 קבלת העבודה 00.29

תבוצע לאחר ביצוע  המושלמת למזמין מסירת העבודה .תימסר למפקח בשלמות העבודה
 ."הכנת תכניות "לאחר ביצועולרבות תיקונים במידה ויידרשו,  מושלם שלה,

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור קיום כל האמור לעיל ויש לראות את מחירם ככלול במחירי 
 העבודות השונות בכתבי הכמויות.

מובא בזאת  .חתימת המפקח על קבלת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה
ושל  יהיה באתר פיקוח עליון של עיריית אילתיכול שביצוע העבודה לידיעת הקבלן, שבעת 

. אולם, בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את גורמים אחרים שקשורים בפרויקט זה
 הקבלן, אלא אם ניתנו באמצעות המפקח.

לכל העבודה לטובת  והאחריות הבדק תקופת חכ"א שומרת לעצמה את הזכות להסב את
 עיריית אילת.

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט כללי ומיוחד, כתב כמויות ותכניות 00.30
במקרה של סתירה בין מסמכים, על הקבלן לברר מהות הסתירה עם המפקח ורק לאחר מכן 

הכללי  ט פרלהמשיך בעבודה. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי או תקן אחר לבין המ
כתב  העבודה במפרט המיוחד, יורבתיאהמפרט קובע. במקרה של סתירה כל שהיא  -

הכמויות והתכניות, המאוחר עדיף על המוקדם. במקרה של סתירה ביחידות המידה 
 בכתב הכמויות.שליחידת המידה  סכמתייחשבמפרט לבין כתב כמויות, יחשב המחיר 

 
 

 וגהותטיחות ב   00.31
ם כנדרש בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדי טונקעל הקבלן ל

בתקנות הממשלתיות, הוראות חוק אחרות וכמו כן הוראות מקצועיות בתחום הבטיחות 
 והגהות.

 םוגהותייהמזמין רשאי להפסיק עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים 
 או לא מתאימים לדרישות המפקח.  ,גרועים

למבנה או לעבודה ו/או הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו 
 לעובדים  ו/או לאדם כלשהו.
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 למצבו הקודם מגרש הבניה בקרבת החזרת השטח  00.32
 

על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבקרבתו עבד למצב בו היה לפני תחילת 
את מצב השטח, המבנים  ו/או לצלם לרשום פקחהעבודות. הקבלן רשאי לדרוש מהמ

 פקחהעבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המ והכבישים בסמוך למקום
הוא חייב בהם. אי דרישה  פקחשלפי דעת המ ,את התיקונים על חשבונו והקבלן יחוייב לבצע

 בנדון. פקחרישום מצב השטח והכבישים, תחייב אותו למלא את דרישות המלמצד הקבלן 
ללנה במחירי היחידה של סעיפי זה תכ ,תנאי יבמילוכל ההוצאות הנוספות הכרוכות  
 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. התשלום 
כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים  
 למניעת הפרעות. 

 
 עבודות בשעות חריגות 00.33

יהיה  ,חוזה זה הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות
או יהיה עליו לעבוד בלילה או  ,עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של פועלים ליום

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום במישרין או בעקיפין )כגון תאורת לילה, בסופי שבוע 
 שיונות, מפקח וכו'( בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.יר
 

 
 ים לציבורשמירה על איכות הסביבה ומניעת מטרד 00.34

בנוסף לאמור בנספח "איכות הסביבה" שבסוף חוברת מסמכי המכרז, תשומת לב הקבלן 
. על הקבלן לקחת פעיליםאזורים עירוניים  תבקרמוסבת לכך, שעבודותיו תתבצענה ב

בחשבון שיהיה עליו לקיים במהלך ביצוע כל עבודותיו, את ההוראות והדרישות של הרשויות 
ירה על איכות הסביבה, לרבות מניעת מטרדי רעש, אבק, לכלוך, השונות בכל הנוגע לשמ

 רעידות וכו'. 
בהגשת הצעתו, רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון את הצורך למלא את כל ההוראות 

 והדרישות של הרשויות השונות, המופקדות על שמירת איכות הסביבה.הדין 
 קע קיום כל האמור בסעיף זה.לא תוכר שום תביעה, כספית או אחרת, מצד הקבלן, על ר

 
 

 )"הפסקת עבודה ע"י חכ"א"( בתנאי החוזה 50הוראות סעיף  35.00
 בתנאי החוזה. 50( של סעיף 8יש לראות כמבוטל את סעיף קטן )

 

 
 תאום סדרי הביצוע ומעקב אחרי התקדמות הביצוע 00.36

לן, עם הוצאת צו התחלת עבודה, תערך "פגישת הפעלה" בהשתתפות נציגי הקב .א
 חכ"א והמפקח. 

 בפגישה זו ייקבעו, בין היתר, הנושאים הבאים: .ב
 סדרי ביצוע ושלבי ביצוע העבודות. - 
 לוח זמנים מפורט )יומי( לכל שלב לביצוע העבודות. - 
 סדרי איחסון חומרים, כלים, ציוד וכו'. - 

 פרוגרמה מפורטת של בדיקות איכות וטיב. -  
בהשתתפות נציגי הקבלן,  תקופתיותאום ומעקב במהלך הביצוע תערכנה ישיבות תי .ג

לצורך מעקב שוטף וצמוד, ובהתאם לצורך, גם בהשתתפות נציג חכ"א, המפקח ו
אחרי עמידתו של הקבלן בסיכומים שהתקבלו ב"פגישת ההפעלה" האמורה בסעיף 

ימיים בין -א' לעיל ולצורך פתרון בעיות שבגלל מהותן אינן נפתרות במגעים היום
 הקבלן והמפקח.

קיום פגישת ההפעלה האמורה בסעיף א' לעיל, ופגישות התיאום והמעקב השבועיות  .ד
בסעיף ג' לעיל, אינו גורע מאומה מחובותיו של הקבלן,  לרבות בכל הנוגע האמורות 

לניהול יומן עבודה, ו/או מסמכויותיו של המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות 
 השונות.

חכ"א תהיה רשאית לצרף לפגישות הנ"ל נציגי עירייה, נציגי רשויות וכו' עפ"י  .ה
 הצורך.

 לעיל יתועדו בכתב ע"י חכ"א או ע"י המפקח. כל הפגישות האמורות בסעיפים א' ו ג' .ו
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 הספקה, הצבה ופירוק של שלט מידע לציבור  00.37

 
 םמידע לציבור, במקו הקבלן  יספק ויציב שלטימים מקבלת צו התחלת עבודה  10בתוך 
 הקבלן בסיום ביצוע העבודות וקבלתן.  רק ויסולק ע"יופעל ידי המפקח. השלט י ןשיסומ

 
והמפקח ומספרי  המתכנן, לפחות ויכלול, בין היתר את שמות 'מ X 3 מ' 2 שלט יהיההגודל 

 . הטלפון שלהם
 
מטר מהמפלס  2.1 -שלט יוצב על שני עמודים לפחות. גובה תחתית השלט לא יפחת מ ה

 הסופי של השטח שמתחתיו.
 

 שלט ימסרו לקבלן על ידי המפקח לפני התחלת ייצורהנוסח הכיתוב והסמלים שיוטבעו על 
 השלטים.

 
 בסיום העבודות.  ווסילוק ועבור פירוקו ולא ישולם בנפרד עבור הספקת השלט והצבת

 מחיר כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה השונים בכתבי הכמויות.
 

 פניה למתכננים ויועצים   00.38
 

הקבלן לא  ננים ויועצים, תיעשה באמצעות המפקח בלבד.כלמת של הקבלןאו בקשה  הכל פני            
 .ל נושא שהואכיועצים בפרוייקט, במהתכננים או המיהיה רשאי לפנות ישירות למי מ

 
  התארגנות באתר     00.39

 
הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה וההתארגנות שגבולותיו מסומנים בתכניות או כפי א.                       

שטח התארגנות המפקח, , באישור "י המפקח. הקבלן יבחר לעצמושיוגדר בשטח ע
דלעיל. עם זאת מובהר  00.23אחד שבו יוקם בין השאר מבנה למפקח כמפורט סעיף  

בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין 
המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו או 

הקבלן להעתיק את שטח  מימדיהם.במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ
 ייעשה הדבר על חשבונו הוא.  -ההתארגנות 

 
על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות כגון: מחלקת הנדסה בעיריה,    ב.  

משטרת ישראל, המפקח על התעבורה וכו', בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור 
ות תנועה שיוטלו הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבל

 עליו מצד הרשויות. 
 

 תנאי תשלום  00.40
 

 יחולו תנאי התשלום כמפורט בסעיף זה:, בתנאי החוזה 62סעיף האמור ב כל על אף 
 כנספח  המצורףשל הגופים המתקצבים יעשה עפ"י נספח תנאי תשלום למכרז זה התשלום  

 .לפרק המוקדמות במפרט        
כתנאי לביצוע בנספח זה לעמוד בכל הדרישות המופיעות הקבלן הזוכה יהיה  חייב 

 התשלומים.
 המממנים.המתקצבים ו כל התשלומים ישולמו כנגד קבלת כספים מהגורמים
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 נספח גופים מתקצבים
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 shimrit@winner.co.il -שימרית רוכוביץ', רכזת אחראית אימון נוער אולמות 
 אבני דרך: 4 –הנחיות להגשת דיווחים לאולמות 

 :1דיווח אבן דרך 
 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - כתב התחייבות .1

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור מתן שעות ייעוץ .2

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - פירוט אבני דרך לפרויקט .3

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - וע אבן דרךאישור ביצ .4

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - דף ריכוז חשבוניות .5

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור מהנדס מפקח .6

 בגין הקמת המבנה בלבד, ללא תכנון, ניהול, פיקוח ופיתוח. – ן מס מקור/העתק נאמן למקור-ח .7

 שו בדיווח הנ"ל.המפרטים את חשבוניות המס שהוג – חשבונות חלקיים .8

 :2דיווח אבן דרך 
 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור ביצוע אבן דרך .1

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - דף ריכוז חשבוניות .2

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור מהנדס מפקח .3

 בגין הקמת המבנה בלבד, ללא תכנון, ניהול, פיקוח ופיתוח. – ן מס מקור/העתק נאמן למקור-ח .4

 המפרטים את חשבוניות המס שהוגשו בדיווח הנ"ל. – ונות חלקייםחשב .5

 :3דיווח אבן דרך 
 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור ביצוע אבן דרך .1

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - דף ריכוז חשבוניות .2

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור מהנדס מפקח .3

 בלבד, ללא תכנון, ניהול, פיקוח ופיתוח. בגין הקמת המבנה – ן מס מקור/העתק נאמן למקור-ח .4

 המפרטים את חשבוניות המס שהוגשו בדיווח הנ"ל. – חשבונות חלקיים .5

 :4דיווח אבן דרך 
 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור ביצוע אבן דרך .1

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - דף ריכוז חשבוניות .2

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - אישור מהנדס מפקח .3

 בגין הקמת המבנה בלבד, ללא תכנון, ניהול, פיקוח ופיתוח. – /העתק נאמן למקורמס מקור ן-ח .4

 המפרטים את חשבוניות המס שהוגשו בדיווח הנ"ל. – חשבונות חלקיים .5

 .להוריד טופס בלינק המצ"ב - גמר פרויקט .6

 בחתימת מודד מוסמך.  AS MADEתכנית עדות  .7

 :כוללת התכנית כי לוודאיש 
 .מרובע ובמטר  , ורוחב באורך לליםהח מידות .א
 .ורוחב באורך האולם זירות מידות .ב
 .השוליים מידות סימון+  הזירה סימון .ג
 .הקהל ושירותי השופטים, ההלבשה חדרי בכל ומקלחות כיורים, משתנות, אסלות – סניטריות קבועות .ד

 ה. סימון וציון כמות מושבים.
 .as madeאישור חב' בקרה ל. 8
 "ח עוצמת תאורה.דו. 9

 .אישור חב' בקרה לתאורה. 10
 .נתוני יצרן/יבואן למפרט טכני רצפה. 11
 אישור חב' בקרה לרצפה.. 12
 .4טופס . 13
 

 assignments-ersmak-https://www.winner.co.il/info/formsלינק לטפסים למקבלי הקצאות: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:shimrit@winner.co.il
https://www.winner.co.il/info/forms-makers-assignments
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 '(וסמך )מ - כתבי הכמויות והמחירים

 
 
 

 
 

 
 
 

 -כתבי הכמויות והמחירים 
 מסמך ו'
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 הקמת שני אולמות ספורט לביצוע 7/2017מ/מס'  -כרז/חוזה   מ

   
 רי אילת" באילת"ה -במתחמי בתי הספר היסודיים "ים סוף" ו 

 
 

 דף ריכוז של כתבי הכמויות
 
 
 
 
 

 7,435,816.50 ... ..................................................................... אולם ספורט "ים סוף"     

 

 

 

 6,902,052 ..................................................................... אולם ספורט "הרי אילת"     

 
 
 

                                  =========== 
                 

 ש"ח 14,337,868.50                                                    :          (שני אולמות הספורטסה"כ )עבור     
 
 /תוספתהנחה____   %
 ש"ח                                                       ( :   *)*פלוס או מינוס(  10%מקס' -)*מחק את המיותר 
 

                 ============ 
 
 
 ______________                    סה"כ ההצעה אחרי הנחה/תוספת        
 
 
 
 
 הצעת המציע. - 11של המציע, יש לרשום בדף  /תוספת*(   את שיעור ההנחה*)    
 
 
 
 
 

_______     __________________                   _______________               _________ 
 חתימה וחותמת הקבלן                        שם הקבלן         תאריך             

 
 
 

 
 
 
 

 מסמך ז' – תנאים מיוחדים לחוזה
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 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
 

 20177/מ/תנאים מיוחדים לחוזה  
 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה
 

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  
החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין  טופס -במסמך ג' 

 ראות מסמך זה.יחולו הו -האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' 
                                                                                                                                        

                                                                                     

                                          
   _______________ 

 חתימת הקבלן                                                                                                                             
 
 
 של מסמך ה'. 00.2משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט בסעיף  .1
 
ש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם על הקבלן לוודא מרא .2

וי טלפון, כבלי וקרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: ק-של שירותים עיליים ותת
י ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי וחשמל ותאורה, צינורות מים, קו

מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע 
 בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.

השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים  
 באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 
 ., כשיעורו באילתערך מוסףמס  יתוסףמחירים הנקובים בהצעה זו ל .3
 
 הגשת חשבונות .4
 

 העתקים. 3כל חשבון יוגש במקור +  4.1 
אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על  -חלקי או סופי  -לא יאושר כל חשבון  4.2 

 הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים. 
 כל החשבונות יהיו ממוחשבים. 4.3 
 :יצוינובכל חשבון  4.4 
 מספר החוזה. -  
 שם העבודה. -  
 ערך החוזה. -  
 תאריך התחלת העבודה. -  
 תאריך סיום העבודה. -  
 המדד הבסיסי. -  
 כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות      4.5 

 כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז שבכתב הכמויות המקורי.                             
 הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.                            

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. 4.6
נוספות  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות  4.7 

 ו/או חריגות. 
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ענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים כל העבודות תבוצ .5
והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות 
בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי 

 סמכותה הרשמית.
א לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמצי 

 או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.
 
קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי -הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת .6

  ם.הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בה
 
הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן,  .7

ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו 
בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל 

 חשבונו.
יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה  הקבלן 

 השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.
 
על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן  .8

המתאימות  במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות
ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים 
הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה 

 וכו'.
 
 הקבלן מצהיר בזה כי: .9
 

 הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה. א.  
 אילת לצרכי מע"מ. באזורנמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה"  ב.  
 בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. ג. 
 בידיו אישור על ניכוי מס במקור. ד. 

 
 מהאישורים הנ"ל.  הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק            
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 מסמך ט'(למכרז )נוסח ערבות 
 

 לתנאי המכרז 4נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 
 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

  1582ת.ד. 
 אילת

 
 א.ג.נ,

 ____________ערבות בנקאית מספרהנדון: 
 
 

 "( אנו ערבים בזה כלפיכםהמבקשיםעל פי בקשת ____________________________ )להלן: "
 מס' מכרז(, בקשר עם שבע מאות אלף ש"ח )במילים: ₪  700,000לסילוק כל סכום עד לסך 

 "הרי אילת" -שני אולמות ספורט במתחמי בתי הספר היסודיים "ים סוף" ולהקמת  7/2017מ/
 מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.ולהבטחת ( באילת

 
מיד עם דרישתכם הראשונה )ולא  ,נ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה

ימים( בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך  3 -יאוחר מ
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 

קשים בקשר לחיוב כלשהו אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למב
 כלפיכם.

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

 הנ"ל.
 

  במכתבנו זה:
 
 

 יתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא נ
 

 בכלל. ועד 4.9.17 ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 נה.לא תע  4.9.17דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע  4.9.17  לאחר יום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 

 

 בכבוד רב,
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 (1מסמך ט'  -ביצוע )נוסח ערבות 
 

 "ערבות ביצוע" - צמודה אוטונומית נקאיתב ערבות נוסח
 
 

 
 לכבוד 

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ
  1582ת.ד. 
  אילת

 
 א.נ.,

 _________הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' 
 

כל  )להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום על פי בקשת ______________ ]המציע[
שקלים חדשים  )להלן: "סכום הקרן"(,  ______________ לסכום של סכום, לפי דרישתכם, עד

עם בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, בקשר 
"הרי  -להקמת שני אולמות ספורט במתחמי בתי הספר היסודיים "ים סוף" ו 7/2017מ/ מס' מכרז

 ו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.ולביצוע כל התחייבויותי לתבאיאילת" 
 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,למגורים ההתשומות בבנימדד  -"המדד" 

 ולמחקר כלכלי.  
 נקודות.  109.40, דהיינו: 2017שנת  אפרילהמדד לחודש  -"מדד הבסיס" 

ם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות המדד שפורס -"המדד החדש" 
 מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז 
שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש

הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום  הערבות המחולק למדד
 הערבות".

 
( ימים ממועד קבלת 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה )

דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא 
 שתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.עליכם להוכיח או לבסס את דרי

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב 
 במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

 וע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגר
 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.
 ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 לפיה דרישה כלימים לאחר מועד סיום החוזה(  ועד בכלל  30-)יש להשלים את התאריך בהתאם ל 
 חל הערבות של פירעונה מועד כאשר. בכלל ועד לעיל האמור לתאריך עד לידינו בכתב להגיע תצטרך

 .שלפניו האחרון העסקים ליום הסיום או הפירעון יוקדם, עסקים יום שאינו ביום
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק __________
  

 כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________
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 עובדים זרים כדין  )תצהיר העסקת
 מסמך י'( –ותשלום שכר מינימום 

 
 תצהיר

 
 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולפי 
 
 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי 
יה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה כי עלי להצהיר את האמת וכי אה

 בזאת בכתב כדלקמן:
 
)להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  ________________אני הוסמכתי כדין על ידי  .1

הקמת שני אולמות ספורט במתחמי בתי הספר לביצוע  7/2017מ/בתמיכה להצעה למכרז  
שפרסמה החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( , באילת "הרי אילת"-היסודיים "ים סוף" ו

 .)להלן: "המכרז"( 2017 מרץ בחודש 
 
 אלה:מ אחדהנני מצהיר כי התקיים במציע  .2
 

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א(
בפסק אליו  ובעל זיקה המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק עובדים זרים. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  )ב(

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק עובדים זרים  
 האחרון להגשת הצעות. 

 
 חד מאלה:הנני מצהיר כי התקיים במציע א .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 
בפסק ובעל זיקה אליו  המציעלא הורשעו  למועד האחרון להגשת הצעות במכרזעד  )ב(

 לפי חוק שכר מינימום. ביותר משתי עבירותדין חלוט 
ות או יותר לפי אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עביר )ג( 

כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד  -חוק שכר מינימום  
 האחרון להגשת הצעות.

 
 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 
 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 
 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 
 נשלט על ידי הספק; ( חבר בני אדם ש1)
 
 ( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)
 

 )א( בעל השליטה בו; 
 

, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהעניי)ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 
 הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; 

 
 מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  )ג( מי שאחראי

 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)

 מהותית בידי מי ששולט בספק 
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 31ון התשס"ג )והורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחש -"הורשע", בעבירה 
 (; 2002באוקטובר 

 
 

-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א -ים" "חוק עובדים זר
1991;  

 
 ; 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -"שליטה מהותית" 

 האדם; 
 
 
 
 דלעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי .4
 
 
 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה 

חרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, וא
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני.
 
 
 
 
 

____________________ 
 עו"ד
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 )תצהיר עפ"י חוק למניעת העסקה 
 של עברייני מין במוסדות מסוימים

 מסמך יא'( -
 

 תצהיר
 

התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 
 2001 -תשס"א

 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ

 "(המזמין"או  "המזמינה)להלן: "
 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
 כדלקמן:

 
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות ר בזאת כי ידוע לי כי הנני מצהי .1

"(, והתקנות לפיו, חלים עליי כנותן השירותים החוק)להלן: " 2001-מסוימים, התשס"א
לביצוע הקמת שני אולמות ספורט במתחמי בתי הספר  7/2017מ/מכרז מס' במסגרת 

 .באילת   "הרי אילת" -היסודיים "ים סוף" ו
היר בזאת כי המציע ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין הנני מצ .2

 -במוסדות מסוימים, תשס"א בחוק למניעת העסקה של עברייני מיןכלשהי, כאמור 
2001. 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת  .3
העסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור אישור, מראש, של משטרת ישראל המעיד כי ה

יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק בצירוף 
ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל 

 בהתאם לחוק.

שטרה לגבי הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המ .4
כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם למי 

 מהעיריות בכל עת שאדרש.
 

הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי 
 וכי תוכן הצהרתי אמת.

 
 

______________________                       ______________________ 
 שם המצהיר + חתימה           תאריך                                                                 

 
 

 אימות חתימה
 
 

אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ך לעשות כן בשמו.____________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמ

 
 
 
 
 

             ____________________                    ________________     _______________ 
 תאריך    חותמת וחתימה     שם 
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 במסמך י" – הנחיות איכות סביבה
 

 הנחיות איכות סביבה 
 עיריית אילת  -לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה 

 
 נחיות איכות הסביבה להיתרי בניה:ה א.
 

מ', לשוות חזות  2 –תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ  .1
אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה 

 בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
תר הבניה פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר )נימרה(. בשלב הוצאת הי .2

יש להגיש ליחידה הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין 
שתצא מאתר הבניה. כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר. טל' אתר 

 .6355822/3נימרה: 

פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר )נימרה( מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת,  .3
ויהוו תנאי  4ת בשלב הוצאת טופס אישורים אלו יוגשו ליחידה הסביבתי

 לחיבור תשתיות.
בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית חוזה התקשרות עם  .4

 אתר פסולת מאושר )נימרה(.  

העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים )הרטבה וסלילה( למניעת  .5
 אבק באתר וסביבותיו.

מי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחו .6
בתיאום ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי 

 אחר.
אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר  .7

 ע"י הגדר.
 חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא. .8
ד'(, יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה פסולת רטובה )שיירי מזון וכ .9

שתוצב בתחומי המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג 
 לפינוי כמקובל.

העמסת משאית בתפזורת )פסולת או חומרי בניה( מחייבת נסיעה עם כיסוי  .10
 מתאים.

אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם  .11
 שרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.מאו

דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי  .12
 רעש לדיירים בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.

חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד.  .13
מני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה במידה ומתעורר צורך ז

 מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
בשטחים פתוחים טבעיים יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה  .14

 באתר. אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר.  
חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון  .15

וץ לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. מח
 מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.
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יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות  .16
בבוקר, בימי העבודה.  07:00בערב ועד לשעה  19:00הלילה, בין השעות 

כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות  חל איסור על –בשבתות וחגים 
 07:00היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: 

 אחה"צ. 15:00בבוקר ועד 
באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש  .17

 07:00כבד )קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר( לפני השעה 
 , ובימי העבודה בלבד.19:00 -בבוקר ומאוחר מ

עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר )יציקה  .18
מתמשכת יום ולילה(, מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג 
בעל ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא 

יבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן ולפנות להבנת הצ
 בשילוט באתר העבודה.                          

שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל  .19
מקרה, מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה 

ת בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבו
 ולפני מתן אישור איכלוס.

 
 תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת חוף ים: ב.

 
הקמת מבנים מכל סוג שהוא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על  .1

עמודים )פיילים(. חל איסור מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים 
 יאות ושפל לתוך הים.בסלעים או בשפיכת עפר מקו ג

 
 חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים. .2

 
חל איסור על מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון ציוד על קו החוף ובכל  .3

רוחב איזור גיאות ושפל כמו כן אין לבצע כל עבודות עפר בתחום זה, לרבות 
 יים.חפירה, דחיפת עפר או יישור שטח בכלים הנדס

 
השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת  .4

היתר מהיחידה לאיכות הסביבה ומאגף ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה. 
הזרמת  –בקשה זו, תלווה בתוצאות בדיקות איכות מים ותחייב בכל מקרה 

 מים מליחים צלולים בלבד.
 
 

 ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:
 

בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת  .1
מים וריקון בריכות, יעשה בקצב איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנע 

 הצפות. 
 
חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות בטיחות  .2

 והיתר רעלים.
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 כריתת עצים: ד.
 
(, חל איסור על עקירה ו/או 1987 –הגנה על הצומח ע"פ חוק העזר לאילת ) .1

 כריתה של עצים, בתחום שיפוט העירייה.
 

במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש   
בקשה מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת. 

קירה ונטיעה מחודשת, ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לע
 אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.

 
 היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר. 

 
 הגשת תוכניות מפורטות : ה.
 

במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן  
 להציג הנושאים הבאים: אישורי איכלוס ורישוי עסקים. יש

 
 

חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו  .1
 לביוב העירוני.

 
מערכת הביוב: מתקני קדם טיפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת  .2

הביוב  וחיבורה לרשת העירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני 
 ים.קירור ומערכות ריכוך מ

 
 מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות. .3

 
 אמצעי מיגון אקוסטיים )מזגנים, יחידות קירור ומנועי מקררים(. .4

 
 אישורי תוכניות מפורטות: .5

 
 אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת. –חדר אשפה  א.
 אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת –מערכת ניקוז וביוב  ב.

 תברואה של עיריית אילת.
 

חודשים מיום מתן  3הגשת נושאים אלו )ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ(, תעשה תוך 
 היתר הבניה.
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 מסמך י"ג –מפרט לאישורים הדרושים למבני ציבור /חינוך 
 

  

   עיריית אילת               
 

  

 ---------------תאריך   מנהל הנדסה              

  

 לבתי ספר  -מפעל הפיס מפרט דרישות 
 

     

    

-----------------------שם הפרויקט 
---------- 

  

 מפרט לאישורים הדרושים למבני חינוך / ציבור 

 

     

 

 הערות             קיים/לא קיים אישורים הנדרשים בגמר הבניה מס'

 
1 

אישור מהנדס העיר והמפקח לביצוע לפי תכנון 
ושר כולל השינויים שבוצעו בכל המערכות מא

ועמידה בתקנים כדין ואישור כי  המבנה מוכן 
     לאכלוס

 
     אישור יועץ בטיחות מטעם משרד החינוך  2

 
3 

אישור אדריכל המבנה להתאמה לתכניות 
     הביצוע של המבנה ופיתוח חוץ

 
4 

אישור יועץ בטיחות לסיום העבודה  למבנה 
     ולפיתוח חוץ 

 
     אישור יועץ נגישות  5

 
     4לטופס -אישור כיבוי אש 6

 
7 

אישור קונסטרוקטור לתקינות הבדיקות 
     ולהתאמה לתכניות הביצוע של המבנה והפיתוח

 
8 

אישור מעבדה מאושרת לתליית תקרה 
     אקוסטית ועמידותה באש

 
9 

אישור בודק חשמל מוסמך / או חברת חשמל 
     לחיבור

 
     אישור פיקוד העורף 10

 
11 

תמונות המבנה וסביבתו מכל צדדיו כולל פנים 
     המבנה וכן הפיתוח הסביבתי 

 
     תעודת גמר - 4טופס   12

 
     ערבות בדק 13

 
14 

אישורי מעבדה בגין בדיקות הנדרשות לביצוע 
     המבנה על פי הוראות המפקח 

 
15 

י משחק / אישור מעבדה מאושרת למתקנ
     ספורט וכד'

 
     -אישור מעבדה לתקינות הצללה  16

 
     שנים 10תעודת אחריות לאיטום גגות ל 17

 
18 

תעודת אחריות למתקנים כגון מזגנים  דודי 
     שמש וכד'

 
     שנים  10תעודת אחריות ליריעות הצללה ל 19

 
     טופס העדר תביעות 20

 
     ערבות בדק 21

  22 
עותקים , אינסטלציה,  3תיקי מתקן למערכות ,  

     חשמל ותאורה, מיזוג , וכד'

 
 שם המפקח/ מנהל הפרויקט  

 

 שם הקבלן

     

     

  
 חותמת וחתימת המפקח / מנהל הפרויקט

 

 חותמת וחתימת הקבלן
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 מסמך י"ד –תנועה  הסדרי  –נוהל מינהל ההנדסה 

 
לצורך  הסדרי תנועה זמנייםעבור  עריכת תכניות תנועה נוהלשם ה

 .התייעצות עם משטרת ישראל
 22/1/17 תאריך עדכון נוהל

 מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים עורך
 מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר מאשר

 1.01 מהדורה
 

 הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן: .1
 

לראות את יהיה שניתן על מנת  ידה ונדרש,או גדול יותר במ 1:250 התוכניות יהיו בקנ"מ .א
 .ועם כתב ברור וקריא התמרורים, שמותיהם וסוגם

באמצעות תכנית מדידה  התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט .ב
 .עדכנית

התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתאם לקנ"מ הנ"ל, ובאם  .ג
 אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות. 0Aום גיליון יוצא מתחתחום העבודות 

 משרדים, –פרוט הפונקציות  יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל .ד
הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים  דרכי הגישה אליו.שטחי אחסנה וכו' ואת 

 .שילוט מתריע על כניסה ויציאה מהאתר -בהתאם 

 ולות ביצוע העבודה.גבאת יש לציין  .ה

 .בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית .ו

 מבצע, רח' ומהות העבודה.הקבלן המזמין העבודה, פרטי על גבי התוכנית יש לכתוב את  .ז

 .ין ע"ג התוכניתיש לציין את מרחקי התמרורים מנקודת יחוס שתצו .ח

רור )בשטח( שאינו במידה וקיים תמ .יש להבדיל בין השילוט הקיים לשילוט הזמני .ט
 מתאים לשלב הביצוע יש להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.

במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש  .י
לערוך כל שלב בנפרד ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור העבודות 

 התנועה המתוכנן. בכל שלב וביחס אליהן את שלב הסדרי

יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי  .יא
התנועה הנותרים לנסיעה וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית 

 ויותאמו להוראות היצרן.

 עשה שימוש במעקות בטיחות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעיליבמידה וי .יב
שלו, לדאוג להפסקות במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות 

 המעקה יוצבו פרטי קצה.

/מדרכה אלטרנטיבית( להולכי רגל דרך ין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים )יש לצי .יג
 גדרות הגנה/הפרדה מתחום אתר העבודה. ולסמן

ת את מעבר הולכי הרגל יהיו הגדרות התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמו .יד
מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות  2מסוג גדר רשת מודולרית פריקה בגובה 

 בסיסים. 
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במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת אוטובוסים, יש  .טו
 להסדיר מפרצי אוטובוס חלופיים.

ההפרדות בין אתרי עבודה הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת  :יש לציין מידות של .טז
לנתיבי הנסיעה, קטעי סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל 

 נקודה בה נוצר שינוי רוחב נתיבים, רדיוסים וכד'.

 ואילו סופיים )לבן(. יש לציין בתוכניות אילו סימני צבע הם זמניים )כתום( .יז

 התנועה בכל שלב.יש לציין את משך הזמן הנדרש לביצוע הסדרי  .יח

 

 סדר הפעולות: .2

 הגשה לעירייה של הבקשה באמצעות המסמכים הבאים: .א

 תכניות הסדרי תנועה כאמור לעיל לצורך ביצוע ההתייעצות עם המשטרה. .1

לת"ת( יש למלא לפני  18עם קצין המשטרה )עפ"י תקנה  -פרוטוקול התייעצות  .2
 הגשת התוכניות להתייעצות.

 בודות.לוח זמנים מבוקש לביצוע הע .3

 .עפ"י דרישת מח' תשתיותתומכים בבקשה מסמכים נוספים  .4

מנהל מחלקת תשתיות או מי מטעמו יבצע את ההתייעצות והתיאום )שני השלבים בו  .ב
בנוכחות הקבלן או נציגו, בעת ביצוע  -מפקד מתנ"א אילת  -זמנית עם קצין משטרה 

 לעבודה.ההתייעצות יוצגו תכניות הסדרי תנועה ולוח הזמנים המבוקש 

יום מביצוע  14אילת יבחן את כל ההשלכות לביצוע העבודה ועד מפקד מתנ"א  .ג
יודגש כי שלב זה  .ההתייעצות יעביר את אישורו, או התייחסותו לצורך ביצוע תיקונים

כולל את כל הפעולות הן לשלב ההתייעצות והן לשלב התיאום ובסה"כ את כלל 
 התיאומים הנדרשים מול משטרת ישראל.

ר קבלת חוות הדעת של קצין המשטרה יועברו התכניות לראש העיר לאישור לאח .ד
 וחתימה.

לאחר חתימת ראש העיר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר אישור מח'  .ה
 הצגת כל האישורים הנדרשים, ערבות וכו'. –התשתיות כי נתקיימו כל התנאים 

 

 דה, בין אם בימי עבודה ובין אם האחריות לקיום הסדרי התנועה בכל אחד משלבי העבו
 בימי מנוחה, הינה של הקבלן המבצע בלבד.

 
 .אין לחרוג מלוח הזמנים הקבוע בהיתר העבודות 

 
 .חריגה מהסדרי התנועה המאושרים ו/או מלוח הזמנים עלולה לגרור קנסות 

 


