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נספח מס'  :11הסכם מסגרת
שנערך ונחתם בקריית גת ביום ____ בחודש ____ התש"פ ( )__ .__ .2020
ב י ן-עירית קרית גת
כיכר פז  ,3קניון לב העיר ,קרית גת
מצד אחד
לבין-שם החברה____________ :
ח.פ /.ע.מ ______________
מס' טלפון,____________ :
פקס_______________ :
באמצעות איש הקשר___________ :
(להלן" :הזכיין")
מצד שני

הואיל :והעירייה (להלן" :המזמין" או "העירייה") פרסמה מכרז מסגרת מס'  ,16/2020לביצוע עבודות
איטום במוסדות חינוך וציבור;
והואיל :והמזמין מעוניין בביצוע עבודות איטום במוסדות החינוך ובמוסדות הציבור השונים שברחבי
העיר ,שירותי קבלנות אשר ייכללו בין היתר עבודות בנייה ,עבודות איטום ,מוצרי נגרות אומן
ומסגרות פלדה ,מתקני תברואה /עבודות אינסטלציה ,מתקני /עבודות חשמל ,עבודות טיח,
עבודות ריצוף וחיפוי ,עבודות צביעה (פנים וחוץ) ,החלפת ו/או תיקון גגות לרבות לאגף
ההנדסה ואגף בינוי ואחזקות מוסדות חינוך ו/או לכל מחלקה או אורגן אחר בעירייה ,בהתאם
לדרישה ולכל צורך אחר שיתבקש מעת לעת ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהתאם
לתוצאות הליכי התיחור אשר יבוצעו על ידי העירייה ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז,
לרבות הסכם זה (להלן :השירותים);
והואיל :והזכיין זכה במכרז מס'  16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום ,והוא מעוניין להעניק
למזמין את השירותים ,עפ"י הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות בהסכם
זה;

והואיל :והזכיין מצהיר בפני העירייה כי בידיו האמצעים ,הידע והיכולת ,הניסיון ,המומחיות ,כוח
האדם ,המיומנות ,הרישיונות והתעודות הדרושים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י
הסכם מסגרת זה לאספקת וביצוע השירותים באיכות וברמה גבוהה וכי הוא מעוניין לספק
למזמין את השירותים כאמור;
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לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
 .1פרשנות ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך
פרשנות התניות בהסכם.
 .1.3במסמך זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם:
"המכרז" -מכרז מס'  -03/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור.
"הזכיין"" /הקבלן"-מציע שזכה במכרז ,קבלן איטום המחזיק בכל האישורים הנדרשים על
פי הוראות הדין.
"העירייה" -עיריית קריית גת.
"המנהל"  -מנהלת אגף בינוי ואחזקות מוסדות חינוך ו/או מי מטעמה שהוסמך על ידה לעניין
הסכם זה ,כולם או מקצתם ,וכל הכרוך בהם.
" אתר העבודה "  -המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה ,לרבות
כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.
"תכניות "  -התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהסכם זה ו/או מהליך התיחור ו/או הזמנת
עבודה ,לרבות כל שינוי בתכנית כזו שאושר -בכתב ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,וכן כל
תכנית אחרת שתאושר מזמן לזמן ע"י מנהלו/או מי מטעמו.
"מנהל הפרויקט" -מי שינהל את הפרויקט מטעם הזכיין .יהיה אחראי על הפעלת כלל
השירותים המתבקשים ע"י העירייה ,שהזכיין זכה בהם.
מנהל הפרויקט יהיה בוגר  12שנות לימוד ובעל תעודת בגרות ,רצוי אקדמאי.
מנהל הפרויקט ישתתף בפגישות ודיונים שיקבעו ע"י העירייה.
במידה וקיימת עבודה לה נדרש מנהל פרויקט מקצועי על פי חוק ,ידאג הזכיין למנהל עבודה
מוסמך כדוגמת מהנדס.
 .1.4האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך ,האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.
 .1.5מועדים וזמנים בהסכם זה הינם לפי הלוח הגרגוריאני.
 .2הצהרות הזכיין
הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת כלפי המזמין כי:
 .2.1הזכיין מצהיר ומסכים כי ההסכם הוא הסכם מסגרת אשר יופעל בהתאם לצורכי העירייה ולפי
תקציב מאושר ו/או כל שיקול אחר שיקבע ע"י העירייה .כמו כן ,מצהיר ומסכים כי אין
בחתימה על הסכם זה התחייבות להפעלת הזכיין בהיקף עבודות כלשהו.
 .2.2הוא מודע לכך כי טרם ביצוע פרוייקט איטום ספציפי (להלן" :פרויקט") תבצע העירייה נוהל
הצעות מחיר ,באופן ובהתאם לשיקול דעתה ,בו ישתתפו זכייני המסגרת (להלן" :הליך
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תיחור"); הצעת המחיר הכספית הנמוכה ביותר בהליך התיחור תזכה בביצוע העבודה .אם כי,
העירייה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,להתקשר עם זכייני המסגרת גם באמצעות חלוקת
עבודה ביניהם ,לאחר או ללא הליך תיחור .
 .2.3הק בלן מצהיר ,כי לפני הגשת הצעתו לביצוע העבודה ,ביקר באתר העבודה ובחן באופן יסודי
את דרכי הגישה אליו ,השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים ,מקום צינורות המים ,קוי
החשמל,הטלפון ,ביוב ,התיעול ,טלביזיה בכבלים ,קווי תקשורת וכיו"ב ,מבנים קיימים וכל
המתקנים והסידורים האחרים ,כולל מבנה שכבות הקרקע וטיבה ,העלולים להשפיע על קביעת
המחירים ועל ביצוע העבודה.

 .2.4הקבלן מצהיר ומסכים כי לעירייה ,שיקול דעת בלעדי בהתקשרות לביצוע כל פרויקט לרבות
שיקולי ניסיון הזכיין ,תקציבה ,הצעת המחיר וכל שיקול רלוונטי אחר לפיהם תקבע את
הזוכה/ים בהליך התיחור.
 .2.5יובהר בזה כי העירייה רשאית לבצע עבודות איטום גם לא באמצעות זכייני המסגרת ,ואין
בחתימה על הסכם זה כדי להקנות לזכיין בכל אופן שהוא בלעדיות באספקת השירותים.
מבלי לגרוע מהאמור ,ככל שתחליט העירייה לבצע פרויקט מסוים ,בו נדרשת מומחיות
נקודתית בתחום מ סויים ,תהיה העירייה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,למסור את ביצוע
הפרויקט שלא במסגרת הליך תיחור ,ולזכיינים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה
לתביעה כל שהיא.
 .2.6אין באמור לחייב את העירייה לבחור או להתקשר עם קבלן ו/או זכיין זה או אחר.
 .2.7הזכיין מתחייב לספק שירותי קבלנות לביצוע עבודות איטום באופן מקצועי ואיכותי ביותר.
כמו כן ,הזכיין מתחייב לבצע את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ,בנאמנות ,בדייקנות,
במומחיות בהתאם לכללי המקצוע וכי כוח האדם שיעסיק יהיה בעל כל הרישיונות ,האישורים,
ההכשרות והכישורים הדרושים והמתאימים ,לביצוע השירותים.
 .2.8הזכיין מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בקשר להחזקת רישיון מן הסוג הנדרש למען
אספקת השירותים ,כדוגמת עוסק מורשה ,קבלן רשום וכיוצ"ב.
מבלי למעט מהאמור ,הזכיין מתחייב כי יהא בידיו בכל תקופת ההסכם רישיון ו/או היתר טרם
ביצוע פעולה כלשהי שיש חובה בקיומו או נדרש לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה על ידו
ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,וזאת בכפוף לכל דין.
 .2.9הזכיין מצהיר ומתחייב כי הוא בעל ניסיון באספקת השירותים כנדרש בהסכם ,וברשותו כח
אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר כל
התחייבויותיו בהסכם זה בכל עת.
הזכיין מתחייב להעמיד את כל הציוד ,כלי העבודה ,החומרים ,וכלים אחרים שיידרשו
.2.10
לביצוע השירותים ,רכישת הציוד ,הבאתו ,החזקתו ותחזוקתו יהיו על חשבון הזכיין בלבד
והעירייה לא תישא בכל תשלום או הוצאה בגינם.
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הזכיין מתחייב לבצע את התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה באמצעות צוות עובדים
.2.11
מטעמו שיאושרו על ידי המנהל והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהזכיין להחליף
את מי מבין עובדיו ו/או הבא מטעמו במהלך ביצוע חוזה זה והזכיין מתחייב להחליפו ולהעמיד
במקומו עובד אחר שיאושר על ידי העירייה ( האמור בלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד).
הזכיין מתחייב להשתמש בציוד תקין שבבעלותו .במידה ובאתרים של העירייה/
.2.12
במקום העבודה /הפעילות יועמד ציוד לרשות הזכיין ע"י מי מטעם מקום העבודה או כל גורם
כזה או אחר ,לא יהא הזכיין או מי מטעמו רשאי להשתמש בציוד ,לא לעבודה הנדרשת ולא
לשום מטרה אחרת אלא רק בציוד שבבעלותו .כך שאם חלילה נעשה שימוש בציוד שאינו של
הזכיין ,העירייה לא תהיה אחראית עליו ועל ההשלכות שבשימוש בו.
הזכיין מתחייב שלא להעביר ו/או לשעבד ו/או למסור ו/או להשכיר לאחר את
.2.13
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן או חלקן ,לרבות עבודות קטנות כגדולות ,כולן או חלקן,
אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש.
הזכיין מתחייב לספק השרות באופן רצוף ,סדיר ,יעיל ואיכותי ,תוך שמירה קפדנית
.2.14
על ניקיון איזור אספקת השירות ,הציוד והכלים של עובדיו ולבושם ,ותוך הקפדה על תנאים
היגייניים נאותים ומתוך ציות לכל חיקוק ולכל הוראה – העשויה להינתן מזמן לזמן ע"י רשות
מוסמכת ו/או ע"י העירייה– בענייני תברואה.
.2.15

הזכיין מתחייב לספק את השירותים במועדים כאמור בהסכם זה.

הזכיין מצהיר ומתחייב כי קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו ,הבין אותם ,והוא
.2.16
מתחייב לבצע את השירותים והעבודה הנובעת מהם על חלקיה ובהתאם לתנאים ולדרישות
המפורטים בהסכם זה ובהתאם להזמנות העבודה מטעם העירייה כפי (וככל) שיוצאו ובהתאם
להנחיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת ,בדייקנות ,ביעילות ,במומחיות
ובמיומנות ,במועדים הנדרשים ,הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.
הזכיין מצהיר ומתחייב כי הוא מכיר את כל הנהלים והמסמכים המקצועיים הנוגעים
.2.17
לאספקת השירותים וכי יפעל לפיהם ולפי שינויים ,עדכונים והתאמות ככל שיחולו בהם.
הזכיין מצהיר ומתחייב כי האחריות לטיב השירותים ,לאחריות כלי העבודה,
.2.18
המוצרים ,החומרים והעבודות ,יחולו עליו ,אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.
הזכיין מתחייב לפעול בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל – 1970
.2.19
והתקנות מכוחה; מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הזכיין מצהיר ומתחייב כי האחריות על
העובדים מטעמו ,על עבודתם ,ציוד מגן אישי והשימוש בו הינם באחריותו ולא באחריות
המזמין או מי מטעמו .הוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להבטיח
בטיחות עובדיו ,להעביר להם הוראות הבטיחות וכן הדרכות והכשרות לצורך הבטחת
בטיחותם והכל בהתאם להוראות הדין ובכלל זה תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
התשס"ז – .2007
מבלי לגרוע מהאמור ,המשתתף יעסיק עובדי בעלי רשיונות לעבודה בגובה.
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למעט אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה ,הזכיין מצהיר ומתחייב כי אין באמור
.2.20
בהסכם זה או מכוחו או בכל הודעה שתינתן על פיו או במסגרת ביצועו ,כדי לשחרר את הזכיין
מכל חובה החלה עליו מכח הוראות הדין.
הזכיין מתחייב להודיע בכתב ,בע"פ ובדואר אלקטרוני ,באופן מיידי על כל שינוי
.2.21
במעמדו החוקי ו/או על כל נסיבה בעטיה לא יהא בידו לספק את השירותים ,כולם או חלקם;
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד
.2.22
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בכל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים,
הזכיין מתחייב להודיע על כך תוך שלושה ( )3ימים לכל היותר.
הזכיין מתחייב כי לא יעסיק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה ,בגיר ,בטרם קיבל
.2.23
אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,התשס"א.2001-
לאחר קבלת הזמנת עבודה מאושרת על ידי העירייה ולפני התחלת ביצוע עבודה,
.2.24
הזכיין מתחייב לקבל אישור ממונה בטיחות העירייה וכן את אישור מנהל המוסד החינוכי ו/או
מנהל בית הספר וכל אישור נוסף כפי שיידרש לכך.
הזכיין מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא יבצע את העבודה בעצמו ובסיוע קבלני משנה,
.2.25
אשר יאושרו על ידי העירייה מראש ובכתב בעבור כל עבודה ספציפית.
ככל והעירייה לא תהיה מרוצה מעבודת הקבלן המשנה או מדרך התנהלותו או מכל סיבה
שהיא ,מתחייב הזכיין להחליף קבלן המשנה בקבלן משנה אחר שיאושר מראש ע"י העירייה.
העירייה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לצרף במסגרת עבודה ספציפית
.2.26
מוצרים ו/או חומרים ו/או ספקי משנה לפי בחירתה וזאת בהתאם לניתוח מחיר שוק שיבוצע
על ידי העירייה .הזכיין מתחייב כי יספק השירותים בהתאם לדרישות העירייה ,כאמור.
הזכיין מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי סמכות שניתנה או פעולה שרשאי או חייב
.2.27
המפקח לעשותה לפי חוזה זה ,אינן גורעות מחובותיו של הזכיין על פי הסכם זה ו/או עפ"י כל
דין בכלל.
.2.28

עדיפות בין מסמכים

א .בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין אחד מהנספחים ו/או החוזה
יקבעו המסמכים לפי -סדר העדיפות המופיע להלן :
במקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות
במסמכים השונים בעניין הנוגע לתשלומים ,אופני מדידה או תכולת מחירים ,והכל בקשר
לעבודה למדידה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות כדלהלן:
א .כתב הכמויות,
ב .אופני המדידה המיוחדים
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ג .התוכניות
ד .מפרט טכני מיוחד,
ה .התנאים המיוחדים לביצוע,
ו .המפרט הכללי,
ז .מסמך שינויים בתנאי החוזה,
ח .תנאי החוזה
ט .תקנים ישראליים
י .הוראות המפקח ביומן העבודה;
הקודם עדיף על הבאים אחריו.
ב .עדיפות לצרכי ביצוע
במקרה של סתירה ,אי התאמה ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים
השונים ,בעניין הנוגע לביצוע עבודה ,תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפות
הבא:
א .התוכניות
ב .המפרטים המיוחדים
ג .כתב כמויות למדידה
ד .המפרט הכללי
ה .תנאים כללים לביצוע העבודה )ההסכם(
ו .תקנים ישראלים
הקודם עדיף על הבאים אחריו
ג .בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצא בזה יכריע המפקח לפי
שיקול דעתו והקבלן יהיה חייב לבצע בהתאם להוראות המחייבות הנ"ל.
ב. .גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושו
הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן
מפרש כהלכה את החוזה ,יפנה הקבלן בכתב למנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,ומנהל ו/או
מי מטעמו העירייה יתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.
הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות ו/או הנחיות המפקח ו/או העירייה.
ג .רשאי מנהל ו/או מי מטעמו העירייה וכן המפקח ,להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע
העבודה הוראות ותוכניות ,לפי הצורך ,לביצוע העבודה.
 .3השירותים וביצועם
הזכיין מתחייב לפעול לפי הסכם זה באורח תקין ,יעיל ואדיב ,בהתאם להוראות המנהל ולשביעות
רצון המזמין והמנהל בפרט .בלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הזכיין לספק השירותים כמפורט לעיל
ולהלן:
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 .3.1הזכיין מתחייב לספק את השירותים על-פי האמור בהסכם זה והוראות מסמכי המכרז לרבות
ההסכם והנספחים המצורפים לו ובהתאם למפרטים בהליך התיחור וכן בהתאם ליתר הכללים
והדינים התקפים ועל-פי הנחיות המנהל ,כפי שתינתנה מעת לעת.
מבלי למעט מהאמור ,מתחייב הקבלן להתחיל בביצוע העבודה על פי המועד הקבוע בהזמנת
העבודה או צו תחילת עבודה או תוך שבעה ( )7ימים מיום קבלת הודעה על זכייה בעבודה ,לפי
המאוחר מבניהם.
 .3.2השירותים ייכללו בין היתר את ביצוע העבודות המפורטות בנספח מס' 10א' לתנאים הכלליים,
וכן כל עבודה הנדרשת לביצוע ו/או השלמת ביצוע השירותים הנדרשים ובכלל זה כל תוספת
שהיא ,תיקון ,שיפור ו/או החלפת רכיבים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .3.3מוצהר ומודגש בזה כי העירייה אינה מתחייבת להיקף הזמנות כלשהו מהזכיין או למספר
הזמנות מינימאלי ולזכיין לא תהיה כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה
לתביעה מכל מין וסוג -הנובעת ו/או הקשורה מהיקף ו/או כמות העבודות שתוזמנה בפועל.
 .3.4מובהר בזאת ,כי העירייה אינה מתחייבת לאספקת שירותים בהיקף כלשהו ,כלפי הזוכים
השונים.
 .3.5מבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין על פי הסכם זה ,מתחייב הזכיין להגיש למנהל פירוט נוסף
ו/או השלמות לכל שאלה ו/או דרישה שיציג המנהל תוך פרק הזמן שיקבע ע"י המנהל.
 .3.6הזכיין מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראות
כל דין ורשות מוסמכת .כן מתחייב הזכיין לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של
התחייבות זו ,לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הזכיין ו/או פועל
מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבחוזה זה.
 .3.7מבלי לגרוע באמור בחוזה זה על נספחיו ובשאר מסמכי המכרז ,הזכיין מתחייב כי במהלך
ביצוע העבודה יפעל ויבצע באופן מיידי כל עבודה או פעולה שהוגדרו על ידי העירייה כדחופות
כגון :סילוק מפגעים ומטרדים ,סילוק פסולת מרשות הרבים ומרשות היחיד ,הצבה או הסרה
של שלטים/תמרורים ,ניקיון סביבתי ,טיפול במפגעים בטיחותיים באתר העבודות או בסמיכות
לו ,ליקויי גימור בעלי השלכות לנזק מיידי וכיוצ"ב .הכל עפ"י קביעת" המנהל ו/או מי מטעמו "
ו/או" המפקח ".
במידה והזכיין או מי מטעמו ,השתהה בביצוע אותן עבודות דחופות ו/או ביצע אותן שלא
לשביעות רצון העירייה ,הרי שהעירייה תהיה רשאית לבצע את הפעולות והעבודות הנ"ל
בעצמה ,לרבות באמצעות קבלן אחר מטעמה .מובהר בזאת כי עלות ביצוע העבודות על ידי
העירייה או מי מטעמה ,תקוזז מחשבונו של הקבלן בתוספת מע"מ ובתוספת  % 10תקורה
ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה.
 .3.8הזכיין מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ואספקת
השירותים.
מבלי לגרוע מהאמור ,הזכיין מתחייב לפעול בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)
התש"ל.1970 -
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 .3.9סבר הזכיין כי הוראה שקיבל היא בניגוד לדעתו המקצועית ו/או יש בה להוות שינוי או תוספת
להסכם זה ,יודיע על כך הזכיין ללא דיחוי למנהל ולמזמין בהודעה מפורטת בכתב ,אשר תבאר
את המשמעויות האמורות של ההוראה ויימנע מביצוע ההוראה עד לקבלת החלטה של המנהל
ו/או של המזמין ,לפי העניין ובשים לב לגבולות הסמכות של כל אחד מהם.
הזכיין מתחייב לפעול בהתאם להחלטת המנהל שניתנה.
הזכיין ינהג בהגינות ,בחריצות ובשקיפות ,יהא אחראי לכך שתוצרי עבודתו יוכנו
.3.10
יעמדו לרשות המזמין באופן שלם ,מלא ,מדויק ומפורט וברמה מקצועית טובה ,בהתאם
להוראות הדין ,לתקנים ,הנחיות ,כללים מקצועיים וכו' ,ועל-פי הנחיות המזמין והמנהל.
.3.11
המכרז.

הזכיין מתחייב לפעול ע"פ הנחיות המנהל בכל דבר ועניין הנוגע להסכם זה ומסמכי

 .3.12במידה ויידרש לכך על ידי נציג/י העירייה /המנהל ,מתחייב הזכיין לשים שלט על אודותיו
(שם הקבלן המבצע ,טלפון ,שם מנהל הפרויקט וכיוצ"ב) .כל זאת על חשבונו.
הזכיין מתחייב להקפיד על עמידה בתקן של העבודות על ידי הזמנת בדיקת עמידה
.3.13
בתקן על חשבונו של הזכיין .העירייה רשאית לערוך מזמן לזמן מיוזמתה ועל חשבונו ,בדיקות
וביקורות .היה ונתקבלה תוצאת בדיקה או ביקורת בלתי תקינה ידאג הזכיין לתקן הטעון
תיקון לאלתר .הזכיין יחויב בעלויות הבדיקות החוזרות עד לקבלת תוצאות תקינות.
.3.14
להסכם.

הזכיין מתחייב לבצע עבודות האיטום בהתאם למפרטים המצורפים כנספח ו'

.3.15
מעולים.

הזכיין מתחייב לספק הפריטים והחומרים לביצוע עבודות האיטום באיכות ובטיב

הזכיין מתחייב כי יסיים ביצוע איטום גג – תוך  30ימים לכל היותר מיום קבלת צו
.3.16
תחילת עבודות ,אלא אם כן נכתב אחרת בצו תחילת העבודה ובהתאם להוראת המפקח.
הזכיין מתחייב כי סיום ביצוע עבודות איטום כל גג – אך ורק לאחר ביצוע בהתאם
.3.17
לתקן  1476חלק  1ע"י מעבדה מוסמכת וקבלת מסמך רשמי שהבדיקה תקינה ועברה בצורה
מלאה עפ"י הגדרת התקן.
הזכיין מתחייב לספק אחריות לתקופה בת  10שנים מיום סיום ביצוע עבודות
.3.18
האיטום ,בנוסח מצורף כנספח ז' להסכם זה .
הזכיין מתחייב לספק שירותי תחזוקת איטום  ,לעבודות איטום שבוצעו ע"י הזוכה
.3.19
ו/או ע"י קבלנים אחרים .שירותי התחזוקה יכללו טיפול בכל פניה תוך  6שעות עד  24שעות,
כפי שיתבקש ע"י המנהל.
הזכיין מתחיב לבצע העבודות יתבצעו בלוז חופף ובמגבלות זמן של פעילות מתוכננת
.3.20
של מערכת החינוך במוסדות.
.3.21

הזכיין מתחייב לבצע את העבודה בלוח הזמנים הנדרש ממנו ,תוך קיצור מקסימאלי
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של תקופת הביצוע ושל אי הנוחות לסביבה.
.3.22

הזכיין מתחייב לבצע העבודות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ע"י המנהל ו/או מטעמו.

הזכיין מתחייב לבפעול בהתאם להוראות המנהל ו/או מטעמו ,לרבות בהתאם
.3.23
לשינויים בכל עת ,את עדיפויות העבודה המצוינות בלוח הזמנים של הזכיין וזאת ללא שינוי
במחירי היחידה ו/או תביעות כלשהם לתשלום נוסף.

הזכיין מתחייב לקחת בחשבון כי חלק מן העבודות המפורטות בכתב הכמויות יתבצעו
.3.24
בקטעים קטנים ומפוזרים בהתאם לתוכניות ,למצב בשטח ולפי החלטת המנהל ו/או מי מטעמו.
הזכיין מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי כל הוראה במסמכי המכרז המתירה (ככל
.3.25
שקיימת) לקבלן או מחייבת אותו להיעזר בשרותי צד שלישי לביצוע העבודה ו/או הקובעת כי
שירותיו של צד שלישי כאמור דורשת את אישורו של המזמין ,לא תשחרר את הקבלן
ממחויבויותיו ואחריותו המלאה והבלעדית כלפי העירייה למעשיהם ומחדליהם של צדדים
שלישיים כאמור ולביצוען המלא של כל הוראות הסכם המכרז על נספחיו.
הזכיין מתחייב לבצע את עבודות האיטום תוך הקפדה מירבית על כל דין ועל כללי
.3.26
הזהירות והבטיחות .מודגש בזה כי באחריות הקבלן להתקין קווי חיים.
הזכיין מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי רשימת השירותים המפורטת הנספח מס' 10א
.3.27
לתנאים הכלליים ( להלן המחירון המירבי) הינה רשימה פתוחה אליה יכולה העירייה לצרף כל
עבודה הנדרשת להשלמת ביצוע השירותים הנדרשים ובכלל זה כל תוספת שהיא ,תיקון ,שיפור
ו/או החלפת רכיבים ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הזכיין מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי העירייה אינה מחויבת להיקף הזמנות או למספר
.3.28
הזמנות מינימאלי ולזוכה לא תהיה כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה
לתביעה מכל מין וסוג -הנובעת ו/או הקשורה מהיקף ו/או כמות העבודות שתוזמנה בפועל.
הזכיין מתחייב לגשת למקום ביצוע העבודה ,לראות את פני השטח והמבנה הקיים,
.3.29
הגישה למקום ,אופיו של מקום ביצוע העבודה וכל יתר התנאים הקשורים לביצוע עבודות
האיטום.
הזכיין מתחייב כי מקרה של איחור בסיום ביצוע העבודות ,ישלם המציע הזוכה פיצוי
.3.30
לפי טבלת הפיצויים המוסכמים המופיעה בהסכם זה ,ללא צורך בהוכחה כלשהי ומבלי שתיגרע
זכותה של העירייה לכל סעד ו/או תרופה אחרים בהתאם לכל דין ו/או הסכם.
הזכיין מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי העירייה רשאית ,אך לא חייבת ,לערוך סיור
.3.31
קבלנים לפני כל הליך תיחור .
במידה והוכרז מצב חירום על ידי הרשות המוסמכת לכך ,יחויב הזכיין על המשך רצף
.3.32
עבודה תקין על פי כל דין.
 .4דיווח ,מסירת מידע וביקורת
 .4.1הזכיין ימסור למזמין ו/או למנהל או מי מטעמו ,דין וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע
השירותים ,התקדמות הביצוע למועד הדרישה וכל הסבר אחר שיידרש על ידם בכל אמצעי
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אשר ייקבע על ידי המנהל ו/או מי מטעמו.
 .4.2כמו כן ,הזכיין מתחייב לתעד באמצעות סרטונים /צילומים או כל אמצעי אחר שיידרש את
מקום העבודה טרם תחילתה ,מהלך העבודה וסופה והכל בהתאם לנהלים שיקבעו על ידי נציג
העירייה /המנהל או מי מטעמם.
 .4.3כמו כן ,על פי דרישת המזמין ו/או המנהל או מי מטעמו ,מתחייב הזכיין כי נציג מטעמו ,ישתתף
בישיבות מעקב ,עדכון ותיאום תקופתיות .מועדי הישיבות ,תכיפותן והגורמים הנדרשים
להשתתף בהן יקבעו על ידי המזמין או המנהל בהודעה סבירה מראש לזכיין.
 .4.4הזכיין מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם זה ו/או להוראות כל דין הנוגעות
לביצוע העבודות ו/או אופן ביצוען ו/או להנחיות ו/או נהלים מטעם משרד החינוך ו/או כל
רשות מוסמכת אחרת; כמו כן ,הזכיין מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ו/או נהלים שימסרו
לו מעת לעת ,מטעם המנהל והוא מתחייב להקפיד לבצעם במלואן ,לרבות לעניין מילוי יומן
עבודה.
 .4.5הזכיין מתחייב לבצע את השירותים בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם המנהל.
 .4.6הזכיין מתחייב לספק השירותים תוך עבודת צוות ותקשורת מעולה עם עובדי המזמין ובפרט
עם המנהל.
. .4.7התכניות וכל המסמכים האחרים ,הם רכושה וקניינה הבלעדי של העירייה,ואסור לזכיין
להעתיקם או להשתמש בהם ,כולם או מקצתם ,אלא למטרות החוזה בלבד
 .5הזכיין – קבלן עצמאי
 .5.1הזכיין ייתן את השירותים נשוא הסכם זה למזמין כקבלן עצמאי ,ימלא את תפקידו בנאמנות,
זריזות ,במסירות ובמלוא הזמן הנדרש ,כמתחייב מתפקידו.
 .5.2הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן ומזמין שירות
וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם ו/או בין עובדי הזכיין ו/או מי מטעמו ,בכל תקופת
ההסכם ו/או עם סיומו יחסי עובד-מעביד ,על כל הכרוך והנובע מכך.
 .5.3מוסכם בין הצדדים כי כל עובדי הזכיין ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של
הזכיין בלבד .הזכיין בלבד ,יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בעבודות על פי מסמכי
החוזה על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו (אם נתקבלה הסכמת המזמין מראש
ובכתב) וכל מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות
אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה.
 .5.4הזכיין מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ,ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע ,מפעם
לפעם בחוק ,וכי לדרישת המזמין ימציא לה אשור רו"ח בעניין .הזכיין מתחייב לקיים את
הוראות חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991 -
וחוק עבודת הנוער ,תשי"ג – .1953
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מוסכם בזאת כי הפרת הוראות החוקים הנ"ל על ידי הזכיין ,תהווה הפרה יסודית של תנאי
החוזה.
 .5.5הזכיין מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי העבודה ,הבטיחות
והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.
 .5.6כל העובדים שיועסקו על ידי הזכיין לצורך ביצוע העבודה ,יהיו בעלי אזרחות ישראלית (יוצא
צבא או עובד זר בעל האישורים הנדרשים) .העסקת עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית,
תהא מותנית בקבלת אישור מראש על פי חוק ובנוסף מטעם מחלקת הביטחון של העירייה.
 .5.7במידה והזכיין יחליט להיעזר לצורך ביצוע תפקידיו לביצוע השירותים בכוח אדם מקצועי ו/או
עובדים מטעמו ,הוא יעשה כן על חשבונו בלבד.
 .5.8למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ככל שיבחר הזכיין להיעזר בכוח אדם מקצועי ,אין בכך כדי
להשפיע על העדרם של יחסי עובד-מעביד בין הזכיין לבין העירייה .כמו כן ,הזכיין יישא באחריות
המלאה לכל פעולותיו ו/או מעשיו /ואו מחדליו של כל אחד מעובדיו ו/או הבא מטעמו.
 .6הסבה ו/או העברת ביצוע ההסכם לאחר
 .6.1הזכיין מתחייב לא להסב הסכם זה ,כולו או חלקו ,ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או
חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב .ניתנה הסכמת
המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזכיין מהתחייבות ,אחריות או חובה כלשהי
החלה עליו מכח כל דין ו/או הסכם.
 .6.2מוסכם בזה כי המזמין יהא רשאי להסב או להמחות את זכויותיו לפי הסכם זה ללא מגבלה
ובלבד שישלח הודעה על כך לזכיין .מובהר כי בכל המחאה שכזו לא יהיה כדי לגרוע מזכויות
הזכיין על פי הסכם זה ו/או כדי להוסיף להתחייבויותיו על פיו.
 .7ניגוד עניינים
הזכיין מצהיר כי אספקת השירותים אינה מעמידה אותו בכל מצב של ניגוד אינטרסים או חשש כלשהו
לניגוד אינטרסים .מבלי למעט מהאמור ,הזכיין מתחייב כדלקמן:
 .7.1כי אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים בהתאם למכרז זה לבין
ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.
 .7.2כי אין לזכיין ו/או לנושאי המשרה בו ,לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה ,כל עניין כלכלי
או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל הזכיין לספק לה,
במסגרת תנאי ההסכם הנ"ל.
 .7.3כי הוא ימנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש
כי היא תגרום לזכיין להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור לביצוע מלוא התחייבויותיו
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בהתאם להסכם זה.
 .7.4בלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הזכיין להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה
עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל.
 .7.5מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא
ואך ורק לצורך מילוי התחייבויותיו כלפי העירייה וכן מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את
המידע האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.
 .7.6כמו כן ,מוגש בזאת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים מלא וחתום כתנאי לחתימת החוזה עם
הזכיין ,המצ"ב להסכם זה כנספח מס' ד'.
 .7.7בכל מקרה בו יתברר לזכיין כי קיים חשש לניגוד עניינים ,ימסור על כך הודעה ליועץ המשפטי
לעירייה בתוך עשרים וארבע ( )24שעות משנודע לו על כך.
 .7.8העירייה לאחר בדיקת ובחינת כל ההשלכות האפשריות ,תודיע לזכיין על החלטתה בעניין
והזכיין מתחייב לפעול בהתאם להחלטת העירייה ומוותר על כל טענה בעניין זה.
 .7.9היה והחליטה העירייה כי הזכיין לא יוכל להמשיך לטפל בנושא בו הוא נמצא בניגוד עניינים,
תימסר על כך הודעה לזכיין והוא מתחייב לפעול בהתאם להחלטת העירייה.
היה ותמצא העירייה כי עקב ניגוד העניינים הזכיין אינו יכול לספק השירותים ע"פ
.7.10
חוזה זה ,אזי יבוטל החוזה באופן מיידי מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ע"פ כל דין לרבות
חילוט ערבות הביצוע ו/או שימוש בזכות הקיזוז הנתונה לעירייה.
אין בנוהל זה כדי לגרוע מכל הוראה בדבר ניגוד עניינים ע"פ כל דין ,חקיקה או פסיקה,
.7.11
אלא אך להוסיף עליהן.
.7.12

התנאי בדבר איסור החשש לניגוד עניינים הנו תנאי מהותי ויסודי בחוזה זה.

 .8ערבות בנקאית
 .8.1כתנאי לחתימת העירייה על הסכם זה ,הזכיין ימציא לעירייה ערבות בנקאית מקורית
אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,לטובת עיריית קריית
גת בהתאם לנספח ה' להסכם זה בסך ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף  .)₪מדד הבסיס
הינו מדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על ההסכם.
 .8.2ערבות זו תעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ,לרבות בתקופת ההארכות בהתאם
לשיקול דעת העירייה ,ועד לתאריך שהינו  90יום לאחר תום תקופת ההתקשרות ומילוי כל
התחייבויות הזכיין הזוכה בהתאם למסמכי המכרז .במידה ותמומש אופציית הארכת
ההתקשרות יאריך הזוכה את הערבות בהתאם ,או יעמיד אחרת במקומה ,עפ"י תנאי הערבות
המקורית כמפורט בסעיף זה.
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 .8.3במידה והיקף העבודה שיידרש יעלה על  ,₪ 500,000רשאית העירייה ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש ערבות של  ₪ 50,000נוספים (להלן :ערבות נוספת) .במידה ולא תתקבל ערבות
נוספת ,רשאית העירייה להפעיל עיכבון או להפסיק את עבודת הזכיין.
 .8.4בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את הערבות ו/או את הערבות הנוספת לפי דרישת העירייה,
תהא העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו
על פי מסמכי ההסכם ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לעירייה על פי הסכם זה.
 .8.5יודגש בזאת כי המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל ו/או ערבות נוספת ו/או הארכתן הינו תנאי
עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור ,תחשב כהפרה יסודית של ההסכם,
והעירייה זכאית לבטל את ההסכם ו/או הזכייה לאלתר ולחלט את ערבות ההשתתפות במכרז
ו/או ערבות הביצוע ,מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לעירייה ,לרבות לתבוע מהזכיין פיצויים על
הפרת החוזה.
 .8.6מבלי לגרוע מכלליות האמור ,העירייה תהא מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי ,כל
אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
 .8.6.1כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי
כלשהו מתנאי חוזה זה.
 .8.6.2כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לזכיין ,שהעירייה עלולה להוציא או לשלם או
להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 .8.6.3בכל מקרה ,כאמור ,תהא העירייה רשאית לגבות את סכומי הערבויות ,כולם או
מקצתם ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכם לגבי הנזקים ,ההפסדים,
ההוצאות והתשלומים כאמור.
 .8.6.4האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין
ההפרה.
 .9אחריות וביטוח
 .9.1אחריות
 .9.1.1הזכיין מתחייב בזאת לבצע את השירותים בנאמנות וברמה מקצועית נאותה והוא
אחראי לטיב השירותים ו/או החומרים ו/או העבודה שבוצעו על ידו ו/או ע"י עובדיו,
משמשיו ,קבלניו.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות הקבלן שלא להעסיק קבלני משנה אלא אם קיבל
את אישור העירייה מראש ובכתב.
כמו כן ,ככל שתכנון בפועל מבוצע ע"י קבלן משנה של הזכיין יש להביא את הנושא
לאישור מנהל הפרויקט.
 .9.1.2הנ"ל מתייחס לכל סוגי השירותים לרבות כל עבודה הדורשת ידע ספציפי ,על ידי בעלי
ידע מקצועיים ומוסמכים.
" .9.1.3נזק" לעניין סעיף זה יכלול גם כל הפסד כספי /ממוני  /גופני שייגרם למזמין ו/או למי
מעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' בשל מעשה או מחדל שהזכיין אחראי להם על פי
כל דין או הסכם.
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 .9.1.4לצרכי הסכם זה הזכיין אחראי עבור כל עבודה ו/או מחדל שנעשו או בוצעו או לא נעשו
ולא בוצעו במסגרת חובתו לביצוע השירותים על ידי עובדיו קבלניו או מי שפעל מטעמו.
 .9.1.5העירייה תודיע בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ,לזכיין על כל מקרה בו הוגשה תובענה
ו/או הוחל בהליך משפטי נגדה על ידי צד שלישי בגין נזקים שהזכיין לטענת העירייה או
לטענת הצד השלישי אחראי להם ותאפשר לזכיין על פי שיקול דעתו להתגונן מפני
הליכים כאמור ולא תתפשר עם הצד השלישי אלא בהסכמה מראש של הזכיין ותעמיד
לזכיין סיוע סביר בהתגוננות על התביעה על חשבון הזכיין.
 .9.1.6למען הסר הספק ,בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין נספחי הביטוח המצ"ב
כנספחים ב' ו -ג' להסכם זה  -יגברו הוראות נספחי הביטוח הנ"ל.
 .9.2ביטוח
 .9.2.1הזכיין מתחייב לבצע ולעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח הביטוח – המצורף
כנספח ג' להסכם זה ,על נספחי המשנה שלו ,לרבות נספח ג ,'1המהווים חלק בלתי
נפרד מהסכם זה.
עמידה בכל אחד מהוראות ו/או מהתנאים של נספחי הביטוח מהווה תנאי יסודי בהסכם
זה ,והפרת כל הוראה מההוראות שבהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.
 .9.2.2בדיקות ביטחוניות ואישורים
 .9.2.3הקבלן מתחייב להעסיק את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי המגיע מטעמו לעבודה על פי
חוק ויוודא כי להם אישורי עבודה והעסקה בישראל על פי כל חוק.
 .9.2.4ממונה הביטחון של העירייה כאמור ,רשאי שלא לאשר העסקתו של עובד מסיבה שיראה
לנכון ,בלא שיהא עליו לנמק סירובו .לזכיין ועובדיו לא תהיה רשות לקבל מידע בכל
הנוגע לבדיקה ביטחונית שנערכה לגביהם .הזכיין מצהיר בזה כי ידוע לו שהעירייה לא
תהיה חייבת כלפיו בכל תשלום או פיצוי או כיסוי הפסדים כספיים בשל אי מתן אישור
להעסקת עובד ,בין מראש ובין בדיעבד.
 .9.2.5מובהר בזה ,כי אין במתן אישור העירייה להעסקת עובד מעובדי הזכיין כדי לפטור את
הזכיין מאחריותו לפי הסכם זה או לפי הוראות כל דין.
 .9.2.6הוראות הביטחון והבטיחות שנקבעו או שייקבעו בידי העירייה יחייבו את הזכיין ו/או
מי מטעמו.
 .9.2.7בשל אופי העבודה במוסדות חינוך ,במעמד הזכייה יספק הזוכה לידי העירייה אישורי
משטרה בדבר העסקת בגירים בעבודה במוסד (מוסדות חינוך) .האישור יהיה לכל עובדי
הזוכה והזוכה בעצמו .הנ"ל בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,התשס"א  2001ותיקוניו.
 .9.2.8לאחר קבלת הזמנת עבודה מאושרת על ידי העירייה ולפני התחלת ביצוע עבודה ,הזכיין
הזוכה מתחייב לקבל אישור ממונה בטיחות העירייה ואישור מנהל המוסד החינוכי
ו/או מנהל בית הספר וכל אישור נוסף כפי שיידרש לכך.
 .9.2.9על הזכיין מוטלת החובה לבצע בדיקות עמידה בתקן בסיום העבודה .הבדיקות יבוצעו
על חשבונו של הזכיין.
 .9.2.10בביצוע עבודות במוסדות חינוך יש לעבוד עפ"י תקני הבטיחות של אגף בינוי משרד
החינוך.
 .9.2.11באחריות הזכיין ,בתום כל שנה להגיש לחתימה טופס לשנת בדק .בדק שלא הוגש על
ידי הקבלן או בדק שעבר בהצלחה מכיוון שלא זוהה כשל כלשהו אלא במועד מאוחר
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יותר ,אינו מסיר מאחריות הקבלן לבצע את התיקון הנדרש במרוצת הזמן וזאת על פי
דרישת העירייה.
 .10תמורה
.10.1

תמורה תשולם בהתאם להנחה שהציע הזכיין מהמחירון המירבי לעבודות איטום
המפורט בנספח מס' 10א לתנאים הכלליים (להלן :המחירון המירבי) והמצ"ב כנספח
ב' להסכם זה או בהתאם להצעתו בהליך התיחור לפרוייקט  -לפי הזול מביניהם.
אין העירייה מתחייבת למינימום הזמנה כלשהי.
במידה ותידרש עבודה שאינה מאופיינת במסגרת מחירון המירבי ,התמחור יהיה ע"ב
מחירון דקל שיפוצים המעודכן בהפחתה של  20%קבוע והכל בכפוף לאישור המפקח
מטעם העירייה או עפ"י ניתוח מחיר שיובא לאישור מפקח ,עפ"י שיקול דעת העירייה.

.10.2

ביצוע העבודות יהיה בכפוף להזמנה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של העירייה.

 .10.3הזכיין מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע העבודות הינן לאורך כל השנה ובמיוחד בחודשי הקיץ.
הזכיין מתחייב לבצע את העבודה ,בהתאם ללו"ז שהעירייה תקבע ובהודעה מוקדמת של
שבועיים מראש.
הזכיין מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי תמורת ביצוע עבודות האיטום תשולם לאחר
.10.4
הגשת אישור מכון התקנים לתקינות העבודה (בדיקת הצפה) ואישור מפקח.
התמורה הינה ממצה וסופית והזכיין לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת זולתה מכל סוג
.10.5
שהוא ,אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.
לא יחולו שינויים ברכיבי התמורה המפורטים בנספח מס' 10א' לתנאים הכלליים בניכוי
ההנחה מטעם הזכיין ,למעט שינויים בחוק המע"מ כפי שיחולו ביום התשלום.
התשלומים ישולמו כנגד חשבונית מס שימציא הזכיין לעירייה בתוספת מע"מ כחוק,
.10.6
בסיום ביצוע הפרויקט ,לאחר שאושרה ע"י נציג/י העירייה התשלום בהתאם להוראות חוק
מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז .2017-יובהר כי מניין הימים למתן התמורה יחל מיום
אישור החשבון ע"י מפקח העבודה.
ניתן להגיש חשבונית ביניים /חשבון חלקי באישור מראש ובתיאום מול המפקח ,לפי
.10.7
שיקול דעתו.
כלל ההוצאות הנלוות ו/או נוספות בגין ביצוע עבודות האיטום ,חלות על הקבלן ,כגון:
.10.8
הובלה  ,ניוד ,אספקה ,הקמה ,הנפה ,העבודה וההתקנה ,האמצעים  ,הפריטים ,החומרים,
כה"א הדרוש לביצוע עבודות האיטום ,אגרות רשיונות פינוי ,הטמנה ,גידור ,שילוט ו/או כל
תשלום אחר אותו חייב המשתתף לשלם ,אם בגין הגשת הצעת מחיר במכרז ואם בגיןלשלם
וכיוצ"ב.
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.10.9
חשבונו.

הזכיין מתחייב לפנות פסולת ולהשאיר את אתר העבודה נקי ומסודר ,וזאת על

הצעת המחיר בהליך בתיחור תהא על פי כתב כמויות או לפי מחיר פאושלי ותכנית
.10.10
ביצוע .ההחלטה על אופן הגשת הצעת המחיר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ותועבר
בטופס פנייה פרטני בהליך התיחור .
התמורה לביצוע עבודות הזכיין יהיו בהתאם למחירון המירבי או מחירון דקל העדכני
.10.11
או בהתאם לכל מחירון אחר שתבחר העירייה במסגרת הליך התיחור ובהתאם לכתב הכמויות
שאושר לביצוע ע"י העירייה .בכל מקרה ,לא יכללו התוספות שבמחירון דקל.
מוסכם בזאת כי התמורה הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה משום סיבה שהיא והיא
.10.12
כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג הנוגעים והנובעים מאספקת השירותים; מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,כלל ההוצאות הנלוות ו/או נוספות ,חלות על הקבלן ,כגון :פינוי ,הטמנה,
גידור ,שילוט וכיוצ"ב.
.10.13
חשבונו.

על הזכיין חלה החובה לפנות פסולת ולהשאיר את אתר העבודה נקי ומסודר ,וזאת על

הצעת המחיר תהיה על פי כתב כמויות או לפי מחיר פאושלי ותכנית ביצוע .ההחלטה
.10.14
על אופן הגשת הצעת המחיר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ותועבר במתכונת אשר
תיקבע ע"י העירייה בכל הליך תיחור פרטני.
כתנאי הכרחי ,בכלל הצעות המחיר הן במכרז מסגרת זה והן בהליכי התיחור ,מתחייב
.10.15
הזכיין כי יגיש אחוז הנחה שבין  10%-25%ממחירון דקל; ובלבד שהצעת ההנחה של זכיין
המסגרת בהליך התיחור לא תפחת מהצעתו במכרז המסגרת.
הזכיין מודע לכך כי במידה ויציע שיעור הנחה העולה על  25%או הצעת מחיר שתינתן
.10.16
בערכים הנמוכים מ –  10%ממחירון דקל ,יובא לבירור גובה הצעתו בפני נציג העירייה (עריכת
שימוע).
לקבלת התמורה על הזכיין לחתום על כל טופס שיידרש לכך לשם דיווח על ביצוע
.10.17
עבודתו ,למען קבלת המימון מטעם הגורמים הממנים ,לרבות משרדי ממשלה ואח'.
 .11קיזוז
מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לזכיין על פי הסכם
.11.1
זה ,כל סכום המגיע לה על פי הסכם זה או מכל סיבה אחרת (לרבות הסכם אחר שבינה לבין
הזכיין) מאת הזכיין.
הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה
.11.2
מאת הזכיין בכל דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.
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 .12תקופת ההסכם והפסקתו
תקופת ההסכם תהא החל מחתימת ההסכם ולמשך תקופה של שלוש ( )3שנים עם
.12.1
אפשרות להארכת ההסכם ,בהתאם לבחירת העירייה ולשיקול דעתה הבלעדי ,לשתי ()2
תקופות נוספות של שנה כל אחת או חלק ממנה .כך שתקופת ההתקשרות הכללית לא תעלה
על חמש ( )5שנים מיום חתימת ההסכם.
מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי,
.12.2
להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של שלושים ( )30יום בכתב לזכיין,
ולזכיין לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,למעט זכותו לקבלת התמורה
המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל ,אם ניתנו ,עד למועד היכנס הפסקת
ההתקשרות לתוקף.
למרות האמור לעיל ,אם הזכיין לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי
.12.3
המכרז ו/או ההסכם ,העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר; במקרה זה
לעירייה שמורה הזכות ,לשיקול דעתה הבלעדי ,האם להקציב לזכיין זמן מוגדר לתיקון
ההפרה.
 .13בקרה ופיקוח
העירייה תהיה רשאית לבצע ביקורות על עבודת הזכיין .הזכיין מתחייב לשתף פעולה
.13.1
עם המנהל ו/או עם מי מנציגי העירייה ולהציג בפניהם כל עבודה ,מוצר ,מסמך הנוגע לביצוע
העבודה נשוא מכרז זה אם יידרש לכך.
הזכיין מתחייב לאפשר לנציגי העירייה ו/או מי מטעם העירייה לערוך ביקורות מכל
.13.2
סוג שהוא לצורך פיקוח ובקרה על תפקודו ועל מהלך העבודה .הזכיין מתחייב כי מיד עם קבלת
הדרישה מטעם נציגי העירייה ו/או המנהל ו/או מי מטעמם בדבר מילוי טופס או המצאת
אישור שיידרש או כל דבר אחר .מבלי למעט מהאמור ,דוגמא לטפסים /אישורים שכאלו :טופס
מסירה בדק ,כתב כמויות חתום.
נציג העירייה רשאי לכתוב דו"ח ביצוע (נספח א' להסכם) בסיום כל עבודה שבו יעריך
.13.3
את עבודת הקבלן על פי הפרמטרים הקבועים בנספח א' ,בין היתר ,עמידה בלוח זמנים ,עמידה
בתקנים ,איכות העבודה ,זמינות הקבלן.
בתום כל עבודה קבלנית שיבצע הזכיין ,במידה ודו"ח הביצוע יצביע על רמה נמוכה של
.13.4
ביצוע הזכיין ,רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות עם הזכיין.
הזכיין מתחייב לבצע בדיקות עמידה בתקן בסיום העבודה .הבדיקות יבוצעו על
.13.5
חשבונו של הזכיין.
הזכיין מתחייב ,בחלוף שנה ממועד סיום הפרויקט וממועד המסירה ,להגיש לחתימה
.13.6
טופס לשנת בדק .בדק שלא הוגש על ידי הקבלן או בדק שעבר בהצלחה מכיוון שלא זוהה כשל
כלשהו אלא במועד מאוחר יותר ,אינו מסיר מאחריות הקבלן לבצע את התיקון הנדרש במרוצת
הזמן ,גם לאחר שחלפה שנה ,וזאת על פי דרישת העירייה.
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העירייה רשאית שלא לשלם לזכיין על עבודתו במידה ועבודתו לא עמדה בתקן או
.13.7
במידה ואיכות העבודה בוצעה ברמה נמוכה מאוד ואף מסכנת ,וכל זאת על פי שיקול דעתה.
 .14פיצויים מוסכמים מראש
מוצהר ומוסכם בזה כי בשל אופיים של השירותים הנדרשים ונסיבות כריתת הסכם
.14.1
המסגרת והליכי התיחור לרבות בשל חשיבות סיום ביצוע כל פרוייקט במועד שנקבע בשל
מועדי שנה"ל במוסדות החינוך ו/או הציבור וכיו"ב  -אי עמידה בלוחות הזמנים על פי הטבלה
הבאה תגרור את הפיצויים המוסכמים בטבלה בעת התחשבנות חלקית (אמצע עבודה) ו/או
התחשבנות סופית ,כדלקמן:
הליקוי

סכום הקיזוז
המוסכם

סכום הקיזוז
המוסכם

הליקוי

בשקלים
חדשים לכל
מקרה בודד

בשקלים
חדשים לכל
מקרה בודד
אי הזמנת חומרי ביצוע
בהתאם למפרטים הנדרשים
במכרז ו /או בחוזה במועד
שנקבע במעמד חתימת
ההסכם ואשר גרמו לעיכוב
בביצוע

3000

אי ביצוע הוראות המנהל
ו/או מי מטעמו ו/או המפקח

1000

איחור יומי בכניסה לעבודה
בכל אתר בהתאם ללו"ז
כחלק
ונחתם
שנקבע
מהחוזה

500

אי עמידה בכל תנאי
הבטיחות הנדרשים עפ"י
חוק או נוהל בטיחות שעליו
חתום הקבלן לרבות הפעלת
ציוד עבודה ו/או המצאת
אישורים מתאימים

1000

אי ביצוע נקיון בגמר העבודה
לשביעות רצון המפקח לכל
אתר עבודה

1000

אי דיווח שוטף על מקרה
חריג במהלך ביצוען של
העבודות ( לרבות פציעות
עובד ,עיכוב משטרה ,ממונה

700

בטיחות ,כוחות הביטחון ,
מכבאי אש
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מסירת עבודה לקבלן משנה

5000

ללא אישור מראש והצגת
אישורים מתאימים

אי העסקת מנהל עבודה ו/או

500

מנהל מקצועי

גניבת ציוד ממתקן עיריה
דוגמא  :מקרן מחשב,
מדפסת ו/או כל ציוד יקר
ערך אחר

הנזק יחול
במלאו על
הקבלן

אי הקצאת כ"א מקצועי
לרבות קבלני משנה בהתאם
לצורך להקיף העבודה
ולסיכום שבין הקבלן הזוכה
לבין העירייה במעמד חתימה
על חוזה

500

איחור יומי בטיפול בתקלה

500

העסקת עובד קטין מתחת

1500

לגיל  18בניגוד לחוק

/נזק שנתגלו ולא טופלו תוך
 72שעות אלא אם קיבלו
אישור חריג מהמנהל
נזק למבנה או חלק ממנו
בעקבות שימוש בחומרים
מסוכנים או חומרי בניה
אחרים שאינם במפרט

הנזק יחול
במלאו על
הקבלן

העסקת עובד ללא ציוד מגן
מתאים מלא לעבודות הבניה

500

גרימת נזק מכל סוג בשטח
שיפוט העירייה לרבות

הנזק יחול
במלאו על

העסקת עובד במישרין או
בעקיפין אשר הורחק מאתרי

700

מבנים  ,מתקני משחקים ,
משטח גומי וכל ציוד אאחר
במתקן עירוני אך לא נזק
לתשתיות עמודי חשמל
גדרות אבן שפה  ,נישות בבתי
אב

הקבלן

העבודה בהנחייתו
המנהל או מי מטעמו

של

מס"ד

ההפרה

הפיצוי

1

איחור בתחילת ביצוע העבודה /הפרוייקט

 ₪ 500לכל יום עבודה

2

איחור בסיום ביצוע הפרויקט ו/או בסיום

 ₪ 1,000לכל יום עבודה

שלב ביניים שנקבע לו מועד בהליך התיחור
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הפרת הוראות המפקח ובמצב בו ניתנה

3

 ₪ 500לכל הפרה

הוראה לביצוע /תיקון ליקוי במסגרת
העבודה /פרוייקט וההוראה לא בוצעה כראוי
לשביעות רצון המפקח או שלא במועד
הפרה קלה (על פי החלטת המפקח) של

4

 ₪ 500לכל הפרה

הוראות המכרז /החוזה /המפרט הטכני
5

חריגה בביצוע מעל לארבעים וחמישה ()45

ביטול ההסכם ,אי תשלום

ימים

עבור ביצוע ,וחילוט ערבות
הביצוע

.14.2

הערה :סכומי הפיצויים אינם כוללים מע"מ.

מבלי לגרוע מכל סעד אחר ,ומבלי שהעירייה תהיה חייבת להוכיח נזק כלשהו ,לא
.14.3
סיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה ,או עד גמר הארכה לסיום העבודה ,ישלם
הקבלן לעירייה סכום בשקלים בהתאם לטבלת הקנסות כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,
בעד כל יום איחור שבין המועד שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום העבודה למעשה.

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לעניין האיחור הינו נזק
.14.4
שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על חוזה זה .בקביעת
סכום הפיצויים המוסכמים לעיל לעניין האיחור אין כדי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד אחר
ומזכותה לתבוע כל פיצוי בגין נזקים אחרים ונוספים שנגרמו לה.

העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים ,האמורים לעיל מכל סכום שיגיע
.14.5
לזכיין בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת .בתשלום הפיצויים ,
או ניכויים ע"י העירייה אין משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לסיים את העבודה ,או מכל
התחייבות אחרת לפי החוזה.
קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולזכיין לא תהא כל תביעה
.14.6
ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה ו/או הועדה המקומית בשל כך.
.14.7

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
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 .15הפרות ,תרופות וביטול חוזה
 16.1מוסכם בין הצדדים כי סעיפים 9.2.3 ,9.2.1 ,8 ,7 ,6.2 ,6.1 ,5 ,4 , 3 , 2:ו( 13.2 -לרבות
סעיפי המשנה) הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל הוראה מההוראות
שבהם תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.
מבלי למעט מהאמור ,כל הוראה מהוראות ההסכם ,גם אם אינה נקובה לעיל ,שהפרתה
לא תוקנה ע"י הזכיין תוך שבעה ( )7ימים מיום קבלת ההודעה על כך מאת העירייה ו/או
הועדה המקומית – תיחשב גם היא כהפרה יסודית של ההסכם.
למען הסר הספק ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה ,ע"פ
הוראות מסמכי המכרז ו/או ע"פ כל דין ,בכל מקרה של הפרה יסודית ,לרבות ביטול מידי
של ההסכם.
 16.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית ,לרבות
ביטול מידי של ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת:
 16.2.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הזכיין ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך שבעה ( )7ימים ממועד ביצועם.
 16.2.2הוגשה נגד הזכיין ו/או נגד מי מבעלי מניותיו התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס
נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה
של זכיין שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו
בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו
כולם ,או חלקם ,או הוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם
על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-
 16.2.3הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הזכיין הסתלק מביצוע החוזה.
 16.2.4כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הזכיין או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או
בקשר לחוזה זה או ביצועו.
 16.2.5אם הוגש כתב אישום או ננקטו הליכים פלילים נגד הזכיין ו/או נגד מי מבעלי
מניותיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים למעט עבירות תנועה.
 16.2.6התברר כי הצהרה כלשהי של הזכיין שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת חוזה
זה אינה נכונה ,או שהזכיין לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר ,לדעת העירייה,
היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
 16.3הפר הזכיין חוזה זה הפרה יסודית ,תהא העירייה זכאית ,מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה
המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,לבטל ההסכם.
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 16.4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה כאמור בסעיפים  16.2.1או  16.2.2או 16.2.5
לעיל ,כולו או חלקו מתחייב הזכיין להודיע על כך מידית בכתב למנהל ולמפקח ולראש
העירייה.
במידה שלא עשה כן הזכיין ,העירייה זכאית שלא לשלם לזכיין כל סכום בגין שירותים
שיינתנו על ידו לאחר קרות מקרה כאמור ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לעירייה ע"פ
הסכם זה וע"פ כל דין.
 16.5בוטל ההסכם על פי הקבוע באחד הסעיפים האמורים לעיל ,תהא העירייה רשאית החל
ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד או גורם אחר לשם קבלת השירותים שהזכיין התחייב
לספקם על פי הסכם זה.
 16.6מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הזכיין על פי הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי למעט
מהזכויות המוקנות לעירייה על פיהם ,הזכיין יישא בכל הוצאה שנגרמה לעירייה עקב הפרת
ההסכם ,לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר .יובהר כי נזקים שנגרמו ,לרבות
הפרשי עלות ההתקשרות ,ינוכו באופן מידי מכל תמורה המגיעה לזכיין.
 16.7מוסכם בזה במפורש כי הזכיין אינו זכאי בשום מקרה ונסיבות לפנות בבקשה ו/או לקבל
בבית משפט ו/או ערכאה כלשהי צווי ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או סעד
הצהרתי ,זמניים או קבועים ,בקשר להסכם זה ו/או לביצועו ו/או לאי ביצועו על ידה ו/או
ע"י גורם אחר ,למעט למתן סעד כספי .כמו כן ,מצהיר ומסכים הזכיין כי הוא לא יעכב בידיו
בשום מקרה או נסיבות כל חלק מהעבודות נשוא הסכם זה ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או
כל תוכנה ו/או כל קובץ שנרכשו ו/או סופקו על ידו והפכו רכוש העירייה ו/או שניתנו לו ע"י
העירייה ו/או שהגיעו לידיו ו/או שנוצרו על ידו במהלך ו/או לצורך ביצוע הסכם זה ,והוא
מוותר על כל זכות עכבון ,ככל שזו מוקנית לו ע"פ כל דין .בכל מקרה ,הזכיין מתחייב לא
לבצע ולא לדרוש ולא לבקש מבימ"ש כל צו שיפוטי בדבר עכבון.
 16.8ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע להוראות הסכם זה לעניין
תשלומים ששולמו לזכיין ומועדיהם ,לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
 16.9לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה על פי מסמכי המכרז כביטול החוזה על ידי העירייה
אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב ,והזכיין יהיה חייב לעמוד בכל
התחייבויותיו על פי החוזה ,כל עוד לא ניתנה לו הודעה כאמור.
 16.10מוסכם בין הצדדים כי התרופות ו/או הסעדים הנ"ל בהסכם זה הינם מצטברים לכל תרופה
ו/או סעד עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין.
 16.11זולת אם נקבע אחרת בהסכם זה ובנספחיו ,יעמדו לצדדים כל התרופות והסעדים הקבועים
בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1971-
 16.12הזכיין מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובדואר אלקטרוני ,ולכל המאוחר תוך ארבעה ()4
ימים ,על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו ,כולן או מקצתן ,מכל
סיבה שהיא.
 17הוראות כלליות
 17.1הסכם זה בא במקום כל הסכם אחר שבין הצדדים וככול שקיים ,עובר לחתימת הסכם זה.
מוסכם בזאת כי תנאי מסמכי המכרז וההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין
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הצדדים במלואו וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים,
הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם
נעשו ,קודם לחתימתו.
 17.2הסכם זה לא יהא תקף אלא לאחר שחתמו עליו מורשי החתימה של שני הצדדים.
 17.3כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת מורשי
החתימה של שני הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך
האמורה.
 17.4שום ויתור הימנעות מפעולה ,מתן אורכה מצד העירייה ,לרבות עיכוב ניכוי פיצוי מוסכם
אחד או יותר ,לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה ולא ייחשבו כמניעה להעלות הטענה
ו/או להגשת תביעה מטעמה.
 17.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ויתור העירייה על סעד בגין הפרת הוראה מהוראות הסכם זה
לא יראה כוויתור על הפרתו גופה או הפרתו המאוחרת יותר של אותו תנאי או תנאי אחר
דומה או שונה.
 17.6הזכיין מתחייב להישמע להוראותיו ולהנחיותיו של המנהל ולספק לו לפי דרישתו כל מידע
הנוגע לפעילותו במסגרת הסכם זה.
 17.7לבית משפט השלום בקריית גת ו/או ולביהמ"ש המחוזי בבאר שבע – הסמכות הבלעדית
לדון בכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה;
 17.8הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן בכתב במסירה אישית או במייל או
בפקס או במכתב רשום לפי כתובת המצוינת בכותרת להסכם זה .הודעה שתישלח בדואר
רשום תחשב כנתקבלה שבעים ושתים ( )72שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.
הודעה שנשלחה במייל תיחשב כנתקבלה ברגע משלוחה .הודעה שנשלחה בפקס תיחשב
כנתקבלה ברגע אישורה (ע"י השולח).
 17.9כתובות הצדדים הינם כאמור בכותרת להסכם ,וכפי שימסרו ע"י הצדדים במהלך ביצוע
ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________
העירייה

______________________
הזכיין

____________________
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נספח א' להסכם – דו"ח ביצוע הערכת עבודת הקבלן
תאריך______________:
 .1להלן טבלת ניקוד על ביצוע עבודת הקבלן__________ -
 .2ציון מתחת ל 60 -הינו ציון נכשל ומהווה עילה להפרת הסכם ולביטולו על ידי העירייה.
 .3הדו"ח יבוצע בעת התחשבנות סופית או חלקית (באמצע עבודה).
מס"ד

הקריטריון

1

עמידה בלוחות זמנים

2

עמידה ביעד העבודה

3

חריגה מהתקציב שהוקצה

4

פינוי פסולת

5

ניקיון בסיום העבודה

6

עמידה בתקן

7

איכות העבודה

8

איכות החומרים

9

מקצועיות מנהל הפרויקט

הערות

הניקוד

והעובדים

10

התרשמות /הערות כלליות

100

סה"כ

מאשר הדו"ח____________ :

כותב הדו"ח_____________ :

____________________
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נספח ב' להסכם – מחירון לעבודות איטום
(נספח מס'  10א' :מחירון מירבי לעבודות איטום בניכוי הנחה)
סעיף

יח"מ

תאור

כמות

מחיר מירבי מחיר
בניכוי
₪
כולל הנחה
לא
מע"מ

פרק  5.01הכנות לאיטום לכל סעיפי
איטום גגות במכרז
01.1.001

קילוף שכבות איטום לרבות יריעות מ"ר

1

25

ביטומניות קיימות קיים במידה
וניתן לקילוף .עד קבלת שכבה יציבה
כולל פינוי פסולת לאתר מורשה
01.1.002

ניקוי כולל של הגג כמתואר במפרט
כולל שחרור מרזבים סתומים

מ"ר

1

5

01.1.003

שטיפת הגג בקיטור

מ"ר

1

7

01.1.004

הורדת שכבת חצץ בעובי ממוצע של
5ס"מ לרבות הכנת הגג לביצוע

מ"ר

1

60

האיטום וניקיון
501.1.00

פירוק ופינוי שטח גג מרוצף/שכבת
אספלט לצורך התקנת מערכת
איטום חדשה .העבודה תכלול פינוי
הפסולת לנקודת שפך מותרת

מ"ר

1

73

תיקוני שיפועים
01.2.001

תיקון שיפועים בחציבה :חציבה
בתשתית להורדת גובה בהתאם
לצורך עד  10ס"מ יישור פני השטח

מ"ר

1

55

והתאמה לאיטום
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01.2.002

עיצוב ותיקון שיפועים בגגות עם

מ"ר

1

70

מדה בטון בעובי  3--5ס"מ
01.2.003

לשטח
השיפועים
חידוש
גדול/למלוא שטח הגג באמצעות
בטקל מסוג  1400ק"ג מ"ר בעובי
ממוצע  10ס"מ לשטח גג עד  100מ"ר

מ"ר

1

66

01.2.004

כנ"ל לשטח גג עד  500מ"ר

מ"ר

1

61

01.2.005

כנ"ל לשטח גג מעל  500מ"ר

מ"ר

1

55

הכנת תשתית
01.3.001

רולקות צמנט במידות  5/5ס"מ

מ"א

1

16

01.3.002

הרמת רגלי מתקנים והנחתן על
מרצפת בטון בגודל  20/20כולל
קלקר מודבק בתחתית

יח

1

35

01.3.003

טיפול ביחידת עיבוי של המזגנים  ,יח
כולל פירוק היחידה והרכבתה
מחדש לאחר סיום עב' איטום על גבי

1

500

קוביות בטון יצוקות ללא טיפול
בצנרת הגז והחשמל
קומפלט
איטום תשתית
01.4.001

איטום סדקים בתשתית :כולל
הרחבת הסדק ,ניקוי ,מילוי הסדק
במשחה ביטומנית פוליאוריטנית
כדוגמת  PBוביצוע רצועות חיפוי על
התפר ברוחב  10ס"מ בשתי שכבות

מ"א

1

23

כולל ארג לחיזוק
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מרזבים וקולטנים
01.5.001

התקנת קולטן סביב פתח ניקוז
כדוגמת

יח

1

66

 DALMERכולל כל ההכנות
הנדרשות ואיטום הקולטן לתשתית
"3
01.5.002

כנ"ל קוטר" 4

יח

1

88

01.5.003

פרט ניקוז עודפים כולל חציבה
התקנת צינור חודר ,פרט חיבור

יח

1

300

כדוגמת DALMERלאיטום הגג
ותיקוני תשתית נדרשים
01.5.004

התקנת צינור הולכה לתחתית
הבניין לניקוז העודפים או כקו ניקוז
חילופי לקיים מצינור " 4 PVCכולל
קידוח במעקה ,ביצוע תיקונים,
קיבוע והתקנה ,סתימה ואיטום
פתח הניקוז המקורי

יח

1

88

01.5.005

הבאת ציוד קידוח התארגנות באתר

יח

1

1450

וקידוח ראשון בכל קוטר ובכל עובי
)מסעיף זה ישולם פעם אחת בלבד
וממנו יקוזזו התשלומים בגין
הקידוחים הבאים עד לקיזוז מלא(.
קומפלט
01.5.006

קיזוז בגין קידוחים נוספים עד לסך
האמור בסעיף  01.05.005קומפלט

יח

1

820

01.5.007

קידוח יהלום בקוטר  " 2ברצפה או
בקיר בטון בגובה עד  1.5מ ' ,לעומק

יח

1

110

שאינו עולה על  15סמ'.

____________________
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01.5.008

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר

יח

1

27

" 2עבור עובי גדול מ - 15סמ ',
התשלום בעד כל  5סמ' נוספים
01.5.009

קידוח יהלום בקוטר  " 3כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

137

01.5.010

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר
" 3כנ"ל בסעיף01.05.008

יח

1

27

01.5.011

קידוח יהלום בקוטר  " 4כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

170

01.5.013

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר
" 4כנ"ל בסעיף 01.05.008

יח

1

33

01.5.014

קידוח יהלום בקוטר  " 5כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

220

01.5.015

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר
" 5כנ"ל בסעיף 1.05.007

יח

1

45

01.5.016

קידוח יהלום בקוטר  " 6כנ"ל בסעיף
01.05.007

יח

1

230

01.5.017

תוספת מחיר לקידוח יהלום בקוטר
" 6כנ"לבסעיף01.05.008

יח

1

50

01.5.018

התקנת מערכת ניקוז צינור שרשורי
 " 4לרבות בד גאוטכני וחצץ

מ"א

1

95

01.5.019

התקנת צינור" מקל סבא "ואיטומו

יח

1

180

איטום גג בביטומן חם

02.1.001

איטום הגג ע"י מריחת פריימר
ביטומני ,שלוש שכבות ביטומן מסוג
75/25עם שתי שכבות ארג מסוג

מ"ר

1

50
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אינטרגלס כולל הלבנה על בסיס
אקרילי
02.2.001

איטום לאורך הרולקות שכבת
חיזוק ושתי שכבות ביטומן מסוג
75/25כולל יריעות אינטרגלס ברוחב
60ס"מ והלבנה על בסיס אקרילי

מ"א

1

28

02.2.003

איטום הגג ע"י מריחת פריימר
ביטומני ,שתי שכבות ביטומן מסוג
מסטיק גום "כולל הלבנה על בסיס
אקרילי

מ"ר

1

80

איטום גגות ביריעות ביטומניות
03.1.001

קילוף יריעה ביטומנית קיימת או כל

מ"ר

1

40

חומר איטום אחר וביצוע טלאי
ביריעה ביטומנית  5מ"מ
שטח  1מ"ר
03.1.002

איטום הגג ע"י מריחת פריימר
ביטומני ,שכבת איטום מיריעה אחת
5מ"מ מסוג  S.B.Sכולל יריעת
חיזוק ויריעת חיפוי אחת לשטח עד

מ"ר

1

77

20מ"ר
03.1.003

כנ"ל לשטח עד  100מ"ר

מ"ר

1

60

03.1.004

כנ"ל לשטח מעל  100מ"ר

מ"ר

1

56

03.1.005

איטום ע"י מריחת פריימר ביטומני  ,מ"ר
שתי

1

120

שכבות איטום יריעה ראשונה מסוג
 S.B.S 4מ"מ ציפוי עליון חול ויריעה
עליונה  5מ"מ מסוג  S.B.Sכולל
יריעות חיזוק ושתי יריעות חיפוי
לשטח עד  20מ"ר

____________________
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03.1.006

כנ"ל לשטח עד  100מ"ר

מ"ר

1

110

03.1.007

כנ"ל לשטח מעל  100מ"ר

מ"ר

1

105

03.1.008

התקנת סרגל אלומיניום בשולי
יריעות האיטום כולל איטום
במסטיק ביטומני

מ"א

1

25

03.1.009

צביעת כל שטח הגג על בסיס
אלומיניום כגון" סילבר פז "או צבע
אקרילי בכמות  300ג"ר /מ"ר

מ"ר

1

27

03.1.010

איטום רולקות ביריעות ביטומניות

מ"א

1

57

בעובי 5מ"מ
03.1.011

אביזר ראש מרזב עשוי ניאופרן  ,יח

1

66

מותקן
במערכת איטום מיריעות ביטומניות
עבור מרזב בקוטר" 3
03.1.012

אביזר ראש מרזב כנ"ל עבור מרזב
בקוטר" 4

יח

1

88

03.1.013

לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 3

יח

1

35

ס"מ מסוג F-30
03.1.014

איטום צינור חודר בקוטר עד" 4

03.1.015

תוספת מחיר לאיטום צינור חודר
עבור כל " 1נוסף מעבר לקוטר" 4

יח

03.1.016

איטום קובייה/בסיס
20/40/40ס"מ

במידות

יח

1

03.1.017

קובייה/בסיס

במידות

יח

1

איטום

1

115

1

28

160

200

20/60/60ס"מ

____________________
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03.1.018

איטום

במידות

קובייה/בסיס

יח

1

220

20/80/80ס"מ
איטום גגות שטוחים ,פח  ,אזבסט ,
במערכת -פולאוריטנית
 04.01.001איטום גג
פוליאוריטנית

בממברנה

שטוח

מ"ר

1

80

היפרדיסמו  LVאו שווה ערך בכמות
של  2ק"ג למ"ר לשטח עד  50מ"ר
מ"ר

 04.01.002כנ"ל לשטח מעל  50מ"ר

1

70

איטום גגות קלים ,גגות פח
04.2.001

איטום

בממברנה

פולאוריטנית

מ"ר

1

90

היפרדיסמו LVעל גבי גג מפח כגון
איסכורית כולל איטום סביב ברגים
וחיזוק לשטח עד  100מ"ר בכמות 2
ק"ג
למ"ר
04.2.002

מ"ר

כנ"ל אך לשטח עד  150מ"ר

1

85

איטום גגות ושטחים במשחות
איטום
05.1.001

איטום גג שטוח באמצעות משחה
אקרילית מסוג מולטילג או שווה
ערך בשתי שכבות לקבלת עובי
מינימלי של  2מ"מ לפחות במצב יבש
עד  20מ"ר

מ"ר

1

72

05.1.002

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

55

05.1.003

איטום שטחים באמצעות משחת
איטום אינופז או ש"ע עד  20מ"ר

מ"ר

1

90
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05.1.004

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

80

05.1.005

איטום שטחים באמצעות משחת
איטום

מ"ר

1

80

כדוגמת  PBעד  20מ"ר
05.1.006

05.1.008

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

איטום שטחים באמצעות משחת
איטום לטקס ביטומני כדוגמת
נפופלקס עד  20מ"ר

מ"ר

1

כנ"ל לשטח מעל  20מ"ר

מ"ר

1

70

70

איטום תפרים
06.1.001

הכנת תפר ניקוי ותיקון שפתי התפר
בשני צדדיו

מ"א

1

22

והכנה לאיטום
06.1.002

באלסטומר
התפר
איטום
פולאוריטני חד רכיבי כולל פרופיל
גיבוי ופריימר עד  20מ 'אורך

מ"א

1

40

06.1.003

כנ"ל מעל  20מ 'אורך

מ"א

1

38

06.1.004

איטום עליון באמצעות יריעות
ביטומניות ללא זיון ,אחת בעלת
יכולת להדבקה עצמית והשנייה
בהלחמה

מ"א

1

90

06.1.005

עיבוד ואיטום תפרי התפשטות
אופקיים,

מ"א

1

60

פנימיים או חיצוניים ,באלסטומר
פוליאורטני
כללי
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07.1.001

ביצוע המטרה או הצפה לבדיקת

קומ

1

1500

איכות
האיטום ע"פ דרישות המפקח לא
ישולמו בנפרד ויכללו במחירי
היחידה בביצוע העבודות הכל
בהתאם לתקן  1476חלק 1
07.1.002

העסקת פועל לעבודות שונות אשר
אינן

ש"ע

1

50

מוגדרות במפרט הטכני או בכתב
הכמויות ע"פ אישור מיוחד של
המפקח
07.1.003

העסקת עובד מקצועי לעבודות
שונות אשר אינן מוגדרות במפרט
הטכני או בכתב הכמויות ע"פ אישור
מיוחד של המפקח

ש"ע

1

70

א .המחירון מתייחס לכל סוגי עבודות האיטום ,כפי שמפורט בכתב הכמויות ובכפוף למפרט
הטכני .אין העירייה מתחייבת למינימום הזמנה כלשהי .
ב .ביצוע העבודות יהיה בכפוף להזמנה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של העירייה.
ג .יש לציין שביצוע העבודות הינן לאורך כל השנה ובמיוחד בחודשי הקיץ.הספק יידרש לבצע
את העבודה ,בהתאם ללו"ז שהעירייה תקבע.

עבודות איטום נוספות
מחירי עבודות אשר אינן מופיעות בפרק זה או בכל פרק אחר מפרקי המכרז ויתגלה צורך בביצועם
במסגרת עבודות מכרז זה ,לאחר אישור המפקח ,יקבע על פי מחירי המפרט הכללי הבין משרדי ,על
בסיס מחירון דקל מחירון דקל שיפוצים מעודכן בהפחתה של  ,20%או עפ"י ניתוח מחיר שיובא לאישור
מפקח ,עפ"י שיקול דעת המזמין.
•

כל סעיפי הביצוע המופיעים בכתב הכמויות מחויבים על פי הנוסח המלא והמפורט המופיע
בגוף המפרט הטכני .רק נוסח המפורט בגוף המפרט הקובע את אופי וצורת הביצוע.
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שם המציע____________________ :
ת.ז .או מס 'ח.פ_________________.
כתובת_______________________:
טלפון________________________:
פקס_________________________:
תאריך  ________________________:חתימה_____________________________ :
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נספח ג '1להסכם -תנאי ביטוח;
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" ._________________ -
"מבקש האישור" – עיריית קריית גת ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
"העבודות"  -ביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור
ביטוחי המבוטח
 .1מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
ולקיים ,על חשבון המבוטח ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ,החל מיום מתן האישור לביצוע
העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות,
את הביטוחים המפורטים בסעיף  14להלן (להלן" :ביטוחי המבוטח").
לדרישת מבקש האישור ,על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח,
כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם
קרות מקרה הביטוח ,או כמוטב לתגמולי הביטוח.
 .2מוסכם ,כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' (ביטוח רכוש) לביטוח העבודות הקבלניות
כמפורט בסעיף  14.1.1להלן ,מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על-פי הפרק.
תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.
 .3ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת
העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות,
אישור קיום ביטוח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר,
במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו
מהעבודות  -המוקדם מבין המועדים ,כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח.
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,
או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,
 30יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי
הסכם ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים .מוסכם כי המבוטח יהיה
מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב
כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח
כנדרש .בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי
שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

____________________
חתימת המשתתף
79

מכרז מס'  -16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

 .4על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג
ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם .כן מתחייב
המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש
האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.
למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות
העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח .סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום
שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
.5

.6

.7

.8

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה .מוסכם בזה
במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם
ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם
את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על
המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי
הסכם זה ו/או על -פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא
גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים לביטוחי המבוטח ,רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבון
המבוטח .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור
על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי
מפקח/מנהל הפרויקט ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך
על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,מפקח/מנהל הפרויקט ,בכפוף לסעיף
אחריות צולבת.
המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש
האישור ,את המפקח/מנהל הפרויקט ,וכן את הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות
(ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים ,היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור
מקביל לטובת המבוטח) ,מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לו ,לעובדיו ולבאים מטעמו וכן
לרכוש כלשהו שיובא על-ידו ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם
ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,לרבות משאיות,
כלי רכב ,צמ"ה ,נגררים וכלי שינוע כלשהם) ,וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי
בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה (או שהיה זכאי לשיפוי
בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות)
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל ,מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט
בסעיף  14.2להלן ,ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,
בניגוד לאמור לעיל ,ו/או צד שלישי כלשהו ,המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם
מבקש האישור ,בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם ,לרבות הוצאות משפטיות.
על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו
בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי
מטעם המבוטח .למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש
האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.
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 .9למען הסר ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח
לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות ,במקרה
שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה
או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר ,בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.
 .10הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים ,עובדים וקבלנים מטעם המבוטח .כן מתחייב
המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה ,על
המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח
זה ,בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות ,וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם
המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות ,בין אם
בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח ,והמבוטח ישא
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו
על-ידי מבוטח המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני
המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי
מטעמם ,באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או
הוצאה שיישאו בהם ,לרבות ההוצאות המשפטיות.
 .11על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת
פגיעה ,אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד
לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז .2007 -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה
לעיל ,באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי ,הוראות ההסכם
הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים ,תקנות
וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,באופן שכל עובדי
ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים
הנ"ל.
 .12ל א ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם
במלואם או במועדם ,תהא לרשות מבקש האישור הזכות ,לאחר מתן הודעה למבוטח  14יום מראש על
כוונת מבקש האישור לעשות כן ,לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות
הנלוות לכך (במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית).
כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את
ביטוחי המבוטח ,יחולו על המבוטח בלבד ,ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח
מכל סכום שיגיע למבוטח ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות
כלשהי .מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי
מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין
נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 .13המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח ,הוא מסכים ומאשר
לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור .כל
זכויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו
על שמו .מיום ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות .אישור זה שניתן
על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים
או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך
לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי
הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת ,זהה ,חלופית תחתיה בתוך  10ימים כאמור
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות
כלשהי.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים
הכלולים בו .יוב הר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות
בביטוחים שערך .במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה .אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא
בלבד ואינם נוסח מחייב.
 .14ביטוחי המבוטח:
 .14.1ביטוח העבודות הקבלניות
שם המבוטח :המבוטח ,מבקש האישור והבאים מטעמו ,קבלנים ,קבלני משנה ,מפקח/מנהל
הפרויקט (למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח) ,וכן כל גורם או בעל
זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות
מקרה הביטוח ,או כמוטב לתגמולי הביטוח.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של  12חודשים ("תקופת התחזוקה").
 .14.1.1פרק א'  -נזק לרכוש  -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי
צפויים שייגרמו לעבודות ,במלוא ערכן ,במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי
נזק לעבודות שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה בתקופת התחזוקה.
סכום הביטוח ₪ __________________ :כולל/לא כולל מע"מ (לא יפחת מעלות ההקמה
מחדש על העבודות).
הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה ,נזקי טבע ,נזק עקיף מתכנון
לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה ,פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן על
בסיס נזק ראשון ,למקרה ולתקופת ביטוח:
 .14.1.1.1רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  -עד  20%מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 1,000,000
 .14.1.1.2הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  -עד לסך  15%מהנזק ,מינימום .₪ 200,000
 .14.1.1.3שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק  -עד  15%מסכום הביטוח,
מינימום .₪ 200,000
 .14.1.1.4רכוש בהעברה  -עד  10%מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 200,000
 .14.1.1.5מתקנים כלי עבודה וציוד קל (שאינם כלולים בשווי הפרויקט)  -עד  15%מסכום
הביטוח (מקסימום לפריט בודד.)₪ 50,000 :
 .14.1.1.6מבני עזר זמניים  -עד  15%מסכום הביטוח.
 .14.1.1.7רכוש מחוץ לחצרים  -עד  15%מסכום הביטוח.
 .14.1.1.8נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  -עד  20%מסכום
הביטוח.
 .14.1.1.9פינוי הריסות  -עד  20%מסכום הביטוח ,מינימום .₪ 500,000
 .14.1.1.10הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בעקבות
מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח  -עד  10%מגובה הנזק.
 .14.1.1.11הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות ,עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  -עד 15%
מסכום הביטוח.
מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות ,הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי
ביטוח נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך.
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 .14.1.2פרק ב'  -אחריות כלפי צד שלישי  -המבטח חבות על-פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק
לרכוש צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת
התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה .הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת על-פיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 .14.1.2.1למען הסר ספק ,רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח
או שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.
 .14.1.2.2הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:
 .14.1.2.3תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.
 .14.1.2.4חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין
חובה לבטחו בביטוח חובה.
 .14.1.2.5רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך .₪ 4,000,000
 .14.1.2.6נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים ,צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא
יפחת מסך .₪ 2,000,000
 .14.1.2.7גבול אחריות ₪ 10,000,000 :למקרה ולתקופת הביטוח.
 .14.1.3פרק ג'  -אחריות מעבידים  -המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי
מהמועסקים בביצוע העבודות ,תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או
במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה.
הפרק לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות בגובה
ובעומק ,שעות עבודה ,פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.
גבול אחריות ₪ 20,000,000 :לתובע ,למקרה ולתקופת הביטוח.
 .14.2ביטוח "כל הסיכונים
המבטח אבדן או נזק פיזי ,לרבות גניבה ופריצה ,לכל רכוש ,ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו
על ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח
לצורך ביצוע העבודות (ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות) ,על בסיס ערך כינון.
 .14.3ביטוח כלי רכב
 .14.3.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין וביטוח צד שלישי (רכוש) עקב השימוש בכלי רכב בגבול
אחריות שלא יפחת מ ₪ 750,000 -בגין נזק אחד.
ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין
אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים
מטעם המבוטח ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור
כל אחד מיחידי המבוטח.
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של
 ₪ 750,000כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור .ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש
האישור או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט ,בגין נזק אשר היה
מכוסה לו נערך ביטוח כאמור ,על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה
כאמור.
 .14.3.2ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה
ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי (רכוש) ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .14.3.3ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי ,מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,הנובע מסיבה
כלשהי ,במלוא ערך כינון .הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה ,שוד ,רעידת
אדמה ,סיכוני טבע ונזק בזדון .הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק
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לרכוש בגבול אחריות של  ₪ 750,000בגין כל כלי הנדסי כבד .הביטוח יורחב לשפות את
מבקש האישור ,מפקח/מנהל הפרויקט ,בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב
השימוש בציוד ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת .מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח
לציוד ,ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור ,ובלבד שיחול האמור בסעיף  7לעיל.
 .14.3.4כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
המונח "כלי רכב" על-פי סעיף  14.3זה לעיל כולל גם ,אך לא רק ,משאיות ,ציוד מכני הנדסי נייד,
מנופים ,מלגזות ,גוררים ונגררים ,עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 .15מובהר ומוסכם בזאת ,כי מבקש האישור יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש
מבקש האישור .תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יועברו למבוטח לשם קימום הנזק ובהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור.
 .16ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 .16.1הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח
מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
 .16.2שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה
של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
על אף האמור לעיל ,לעניין ביטוח העבודות הקבלניות ,לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או
ביטול של ביטוח העבודות כאמור ,אלא מחמת אי תשלום פרמיה ,ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח
לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום 60 ,יום מראש.
 .16.3הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי
או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 .16.4היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או
מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם
מבקש האישור.
 .16.5היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2016חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל ,אולם אין
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח
התשמ"א .1981 -
 .16.6המבטח מוותר על זכות התחלוף (למעט ביחס לביטוח חובה) כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים
מטעם מבקש האישור ,וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות
מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו ,אולם הויתור על זכות התחלוף
כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .16.7בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,על
המבוטח להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי
מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם
מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.
 .16.8על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות
החלות על פיהן.
 .17הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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נספח ג '1להסכם -אישור על קיום ביטוחים;
אישור ביטוח  -עבודות הקמה
תאריך הנפקת האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

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

מבקש האישור*

המבוטח

שם__________ :

שם__________ :

ת.ז/.ח.פ__________ :.

ת.ז/.ח.פ:.
__________
מען__________ :

מען__________ :

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר :כתובת
אתר העבודות:
___________

ת.
תחילה

ת .סיום

מעמד מבקש האישור*
☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות /סכום
ביטוח
מטבע
סכום

רכוש  -כל
הסיכונים

ערך כינון

צד ג'
אחריות
מעבידים
אחריות המוצר

לא בתוקף
לא בתוקף
4,000,000

כיסויים נוספים בתוקף וביטול
חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
(חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם
ומנהליהם)
כיסוי בגין נזק טבע ()313
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד ()314
כיסוי רעידת אדמה ()316
ראשוניות ()328

₪

אחריות צולבת ()302
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
(חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם
ומנהליהם)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
 גורם אחר (( )320חברות ו/או עמותותבנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם)
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
 מבקש האישור ()321ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332
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אבדן מסמכים ()301
₪
4,000,000
אחריות
אחריות צולבת ()302
מקצועית
דיבה ,השמצה והוצאת לשון הרע ()303
הרחב שיפוי ()304
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
ו(חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם
ומנהליהם)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
()309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
 גורם אחר (( )320חברות ו/או עמותותבנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם)
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
 מבקש האישור ()321מרמה ואי יושר עובדים ()325
פגיעה בפרטיות ()326
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ()327
ראשוניות ()328
תקופת גילוי  12 -חודשים ()332
הרחב שיפוי ()304
אחר :ציוד מכני
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ()308
הנדסי
((חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך
רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם
ומנהליהם)
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
המפורטת בנספח ג:*)'1
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה ()309
כיסוי בגין נזקי טבע ()313
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד ()314
אדמה (
רעידת
 ( 007בנייה ) /עבודות קבלניות גדולות 021 ,הריסות  /פינויים ( 053 ,עבודות חשמל  /איטום  /אינסטלציה) 059 ,צנרת והנחת קווי מים כיסוי
)316אזרחיות (לרבות
עבודות
קבלן
וביוב060 ,
ראשוניות ()328
תשתיות)

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ד'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;
הרשות המקומית___________________________________
מועמד/ת לתפקיד___________________________________

חלק א '  -תפקידים וכהונות

 .1פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי______________________________________________ :
מס ' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה______/___/
כתובת :רח________________ עיר/ישוב_______________:מיקוד_________
מס 'טלפון _______________________ :מס 'טלפון נייד________________ :

 .2תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים
אחורה) לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג) חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב.(.
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות) יש לציין במפורש גם תפקידים
בהתנדבות).
שם המעסיק וכתובתו תחומי הפעילות של התפקיד
האחריות
המעסיק

35

ותחומי

תאריכי העסקה
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 .3תפקידים ציבוריים
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד
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 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים,
בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.
שם
התאגיד/רשות/גוף
ותחום עיסוקו

תאריך
הכהונה
סיומה

הכהונה
התחלת סוג
ותאריך (דירקטור חיצוני או
מטעם בעלי מניות)
שמדובר
ככל
מהסוג
בדירקטור

מיוחדת
פעילות
בדירקטוריון ,כגון:
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים.

השני -נא לפרט גם

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח
המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים
הקשורים אליו) ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות
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המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
"בעל עניין "בגוף לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או–
בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו) אין צורך לפרט
אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  8661 ,בתאגידים-
הנסחרים בבורסה(. 1
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________

 1חוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968
בעל ענין ",בתאגיד-
 )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו
הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה
בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לעניין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לענין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
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___________________________________________________________
___________________________________________________________

 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו
בשאלות לעיל) למשל ,אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום
עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

____________________
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האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך) במישרין או בעקיפין( או כפופים לך
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ,מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים ? האם
מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או
זיקות אחרות?
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב " -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך .
כן  /לא

אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים
להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.

____________________
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האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,
שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך) ובכלל זה חברים
קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל) לדוגמה תפקידים
ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם
לפעילות הרשות המקומית(.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים
בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.
חלק ב '  -נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים
כלשהם ,שלך או של קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-

____________________
חתימת המשתתף
41

מכרז מס'  -16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

 1968בתאגידים הנסחרים בבורסה

)2

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____

.12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד
עניינים.
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש
בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא

2

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968 -

"בעל ענין" -בתאגיד-
)1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו
הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה
בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לענין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לעניין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(( )2ו) (או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים .

____________________
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אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________
___________________________________________ ______________________
.13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות
או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך) ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים (,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי
עניין בהם.

____________________
חתימת המשתתף
43

מכרז מס'  -16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין "בגוף -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או
מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
חלק ג '  -הצהרה
אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס_________________,
מצהיר/ה בזאת כי:
 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,נכונים
ואמיתיים;
 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה
אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו
הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב
של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים
במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

____________________
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 .5אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו ,במהלך
הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד
עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית ,אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב
ואפעל לפי הנחיותיו;

_________________

_____________

חתימה

תאריך

____________________
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נספח ה' להסכם  -נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
לכבוד
עיריית קריית גת

הנדון :ערבות מס' _______________
(להלן" :המשתתפים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל
על פי בקשת
סכום עד לסך של ( ₪50,000חמשים אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך
הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם ביצוע התחייבויותיהם
בהסכם המסגרת במכרז פומבי מס'  03/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך
וציבור ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ,ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו (ולא יאוחר משבעה ( )7ימי עסקים מקבלת הדרישה) ,מבלי
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום
תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
העירייה תהיה רשאית 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 :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________01/2020שפורסם ביום _____
(להלן :המדד היסודי) יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.

אחר

_________
שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
כתובת E-mail
תאריך
[ניתן לכתוב הפרטים הנ"ל במיקום
בכתב הערבות  ,ובלבד שיופיעו
כל הפרטים]

____________________
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נספח ו' להסכם -מפרט כללי ,הנחיות לביצוע והמפרט הטכני
תוכן עניינים:
פרק א'

 -מבוא;

פרק ב'  -מפרטים טכניים מיוחדים – וסעיפים כלליים להדגשה;
פרק ג'

 -דוגמא לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי.

המפרט הכללי לביצוע עבודות איטום גגות/אח'
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל ,קראם והבין את תכנם .קיבל את כל
ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם והן להנחיות נוספות
שתינתנה על ידי המפקח.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
תחולתם של המפרטים הכלליים יהיו הן לגבי ההוראות הטכניות והן לגבי שיטות המדידה ,אלא
אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות .עבודות שאין להן תיאור טכני במפרטים הנ"ל ,או במפרט המיוחד
להלן ,יקבל אישור לגבי אופן ביצוע מן המפקח ,לפני ביצועו באתר,
כאשר ניתוחי המחיר יבוצעו ע"י הקבלן בהוראת המזמין ויובאו לאישור המזמין.

_____________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן הזוכה

______________
תאריך

פרק א'  -מבוא

____________________
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.1

לעירית קריית גת נדרש לבצע עבודות לאיטום גגות מוסדות חינוך וציבור ,אשר יהיו מותאמים
לצורכי המזמין עפ"י תוכניות  ,הוראות ,כתבי כמויות ושאר תנאי המכרז.
המפרטים הטכניים המיוחדים מובאים ,ואינם באים במקום המפרטים הטכניים המיוחדים.

פרק ב' – מפרטים טכניים מיוחדים וסעיפים כלליים להדגשה;
להלן המפרטים הטכניים המיוחדים :
 .1תנאי החוזה הממשלתי לביצוע מבנה ע"י הקבלן (מדף )3210
 .2המפרט הכללי לעבודות בניין ומפרטים כלליים אחרים:
מס

שם הפרק

שנת ההוצאה

00

מוקדמות

2009

05

עבודות איטום

2004

09

עבודות טיח

2007

50

משטחי בטון

1993

 .3כל עבודות האיטום יבוצעו בהתאם לשלושה אלמנטים:
א  -ה"מפרט הכללי לעבודות בנייה" (האוגדן הכחול)
ב -לפי תקנים ישראלים כגון:
 .1ת"י  1430חלק  - 3יריעות ביטומניות .
 .2ת"י  1752חלק  1הכנת גגות לאיטום .
 .3ת"י  1752חלק  2עבודות איטום .
 .4ת"י  1476חלק  – 1בדיקת הצפה גגות .
 .5ת"י  1920חלק  – 1חלק  – 2טיח דרישות וביצוע .
ג – פרטים ומפרטים שהם חלק בלתי נפרד ממכרז זה
המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי
והשיכון ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל .המפרט הכללי לעבודות בניין – ניתן
תחת
באינטרנט
להשגה
WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL

השם

"מידע

לספק/מפרט

בינוי"

באתר
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פרטי ביצוע :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פרט אנכי לאיטום גגות .
פרט חתך אנכי באזור המעקה של גג עליון
פרט לאיטום באזור קולטן מי גשם בגג עליון .
פרט לאיטום סביב בסיסי הבטון להעמדת מכשור על הגג .
פרט גמר עליון ליריעות איטום .
פרט הכנה ואיטום למעבר צנרת בגג.

מפרטי ביצוע
 .1מפרט הכנת גגות לאיטום .
 .2מפרט לביצוע עבודות איטום .

סעיפים כלליים להדגשה
 .1אמצעי זהירות ובטיחות בעבודה
 1.1כללי
אין מפרט זה עוסק בבעיות בטיחות .חובה על הקבלן ללמוד נושא זה ביסודיות ולנהוג ע"פ פקודת
הבטיחות בעבודה נוסח חדש ( תש"ל )  , 1970וע"פ תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה ) תשמ"ח
 . 1988להלן מספר הדגשים לתשומת לב.
כל חריגה בהוראות פקודת הבטיחות בעבודה ו/או תקנות הבטיחות בעבודה  ,עבודת הקבלן תופסק
עד לביצוע בירור  ,וקבלת החלטה .
לקבלן לא תהייה כל זכות לתבוע תרופות מכל סוג שהן עקב הפרה של הוראות בטיחות הנ"ל .
חלק ממרכיבי החומרים אשר בשימוש לפי המפרט הנ"ל כוללים אלמנטים רעילים (כמו ממיסים,
מדללים ,שרפים) .וחלקם קורוזיביים לחומרים שונים (כמו צמנט ,סיד וחומרים אורגניים חומציים
או אלקליים באופיים) .יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המומלצים על ידי היצרנים ,וחוקי המדינה.
יש לארגן את האתר ,כך כי בכל עת הסיכון לעובדים ולרכוש יהיה מינימלי.
 1.2כללי זהירות בסיסיים:








הימצאות של מטפי כיבוי ,מים וחול ,גם כאשר אין שימוש באש פתוחה.
לבישת בגדי מגן וציוד מגן אישי  :קסדה קשיחה ,לבגדי עבודה ,כפפות ייעודיות
לעבודה עם אש גלויה ,משקפי מגן.
שימוש בחגורות בטיחות ,רתמות ,לוחות מגן וכו' .נעילת נעליים בלתי מחליקות.
הימצאות חומרי ניקוי מתאימים שאינם מזיקים לעור.
תיק עזרה ראשונה בו מצויה גם משחה נגד כוויות.
יש להודיע למזמין על הצורך לסגור מתקני מיזוג או שאיבת אויר בזמן עבודה עם
ביטומן או יריעות ביטומניות .ולכסות מתקנים למניעת זיהום או ריחות (בכל
הכוונים).
כנ"ל לגבי מתקני גלוי אש ועשן אם הותקנו כאלה על הגג.
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יש לנתק את כל כבלי החשמל המובילים אל הגג.
יש לנקוט בכל אמצעי האבטחה בקצוות גג (שהם לא מעקה)
גידור סביב פתחים כגון יציאות לגג ,סקיילייטים וכו' בטרם הורכבו סופית.
יש לדאוג לאביזרי שינוע נוחים ובטוחים לעובדים ,לציוד ולחומרים.
יש לבדוק שילוב נושא סגירת קולטנים לפני תחילת העבודה ופתיחת קולטנים
בסיום כל יום עבודה.
חל איסור מוחלט בהערמת משקלים גדולים "נקודתיים" על הגג ,להוציא במקרה
של קבלת אישור לכך בכתב ממהנדס המבנה.
יש לוודא כי כל חומרי העבודה שיושארו באתר יהיו מכוסים ,קשורים ומעוגנים
היטב למשטח/לתשתית ,על מנת למנוע פיזורם ע"י רוח חזקה או גורמים חיצוניים
אחרים.
על הקבלן להציג בפני המזמין רשימת עובדיו  ,ולהביא אישור ממשטרת ישראל
בדבר העדר רישום פלילי או רישום מכל סוג אחר בדבר העדר פגיעות מיניות או
כל דבר אחר .
על הקבלן להציג אישור כי עובדיו קיבלו הדרכת בטיחות שנתית בדבר סיכונים
בעבודה ע"י מדריך מוסמך .
על הקבלן להציג אישורי עבודה בגובה בתוקף  ,לכל עובדיו הרשומים באתר.

 .2אספקת החומרים והמוצרים
א .ליד כל החומרים המצוינים במפרט ,בפרטי האיטום ובכתבי הכמויות יש לקרוא" :או שווה
ערך" .ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך רק לאחר אישור בכתב של יועץ האיטום.
ב .החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכנית ,יסופקו לשטח
במיכלים סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר ,הכל לפי המקרה ,כאשר כל חומר או מוצר נושא
סימן ברור הכולל שם היצרן או את סימונו ותיאור סוג החומר .יצוין תאריך פקיעת שימושיותו של
כל חומר אשר יש לו "חיי מדף" מוגבלים .השימוש בחומרים השונים מאלה שצוינו במפרט ללא
אישור מראש בכתב ע"י המפקח ,עשוי לגרום לדרישת המזמין לקילוף והרחקת החומרים שלא
הוזמנו ,ולבצע מחדש בהתאם למפרט.
ג .מאחר והמפרט וכתב הכמויות כוללים גם מוצרי יבוא שיתכן ואינם מצויים במלאי הספקים ,על
הקבלן להתארגן מיד עם קבלת צו התחלת העבודה ,להזמנת מוצרים אלו באופן ישיר או באמצעות
ספקים מתאימים.
 .3אחריות לטיב
ציון חומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים במפרט ,בכתב הכמויות ו/או בתכניות או אישור
החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח ,לא יגרע מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות
המבוצעות תוך שימוש בהם.
 .4רציפות שכבות האיטום
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הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום; ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתכניות
ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח ,יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח ,אשר יקבע
כיצד לנהוג .במסגרת רציפות שכבות האיטום ,תובטח חפייה של  10ס"מ לפחות בין השכבות כל
עוד לא נדרש או אושר אחרת.
 .5רמת ביצוע וניסיון הקבלן ועובדיו
כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה .בזכות המפקח להרחיק מהשטח מנהלי עבודה
או עובדים של הקבלן אשר אינם נראים לו מקצועיים במידה מספקת ,וזאת לא תשמש עילה
לתביעה כלשהי מצד הקבלן .על הקבלן להוכיח ניסיון מוצלח לפחות של  4שנים בעבודה הספציפית
וברמה המניחה לחלוטין את דעתו של היועץ .הדרישה לניסיון מוכח ומאושר על יד' היועץ ,חלה גם
על טכנולוגיות נלוות וכאלה שהיקפם קטן ,יחסית ,לכלל העבודה .במקרה אחרון זה תותר
ההיעזרות בקבלני משנה מקצועיים ,אשר לגביהם תחולנה הוראות סעיף זה.
 .6קבלת הסברים מהיועץ
לפני התחלת עבודות האיטום ,על הקבלן הזוכה להתקשר דרך המפקח ,עם היועץ ,ע"מ לוודא הבנה
של המפרט.
 .7אמונת הקבלן ברמת האיטום הנדרשת ואחריותו הבלתי מעורערת
המפרט המפורט להלן כולל את כל הדרוש לדעת המזמין לביצוע נאות ושלם של העבודה .באם סבור
המבצע כי המפרט לא מספיק על מנת להבטיח שלמות האיטום לתקופת האחריות ,עליו לציין זאת
בדף נפרד ,ומכל מקום ,על הקבלן לקחת בחשבון תוספת בעבודה ובחומר ,ולכלול תוספות אלו
במחיר שהוא מציע .לא תתקבלנה טענות שמשמעותן אי יכולת הקבלן לעמוד באחריותו ,בגלל מפרט
שלטענתו ,לא נכון או לוקה בחסר .לפני הביצוע ,על הקבלן לקבל אישור היועץ (דרך המפקח)
לתוספות או לשינויים שבדעתו לבצע .אף אם אלו כאמור לעיל ,הם על חשבון הקבלן.
 .8הצעות לשינוי
אם תוך כדי העבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום ,יראו הצעותיו
כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון של המפקח ואישורן על ידו בכתב .בשום אופן ,אישור שינוי
שהוצע ע"י הקבלן ,לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים ,אלא אם הדבר סוכם מראש .הרשות בידי
הקבלן להציע כאמור אלטרנטיבה וחומרים שווי ערך בתנאי שהפרטים הטכניים יפורטו ,ולציין את
המחיר ותקופת האחריות .השיטות החלופיות יוגשו על גבי דף נפרד ושם לציין זאת גם בהערה
והפנייה לכתב הכמויות .כן תצוין עובדת מתן הצעה אלטרנטיבית( ,הנוסף לנדרש במפרט) בטור
ה"הערות" אשר בכתב הכמויות .אין הרישומים הנ"ל משחררים את הקבלן מלהשתמש בחומרים
המצוינים במכרז בשמם המסחרי ,אלא אם ניתן אישור בכתב מראש ,מהמפקח .השימוש בחומרים
השונים מאלו שצוינו במפרט וללא אישור מראש בכתב ע"י המפקח ,עשוי לגרום לדרישת המזמין
לקילוף והרחקת החומרים שלא הוזמנו ,ולביצוע מחדש בהתאם למפרט.
 .9הגנת שכבות האיטום
____________________
חתימת המשתתף
51

מכרז מס'  -16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

הקבלן יוודא עם המפקח על האופן בו יוגנו אפילו זמנית ,שכבות האיטום מפני עובדים זרים אם
יהיו צפויים כאלה ,בעת העבודה והן אחריה ,עד למסירה ואישור גמר העבודות לפי המפרט.
 . 10פיקוח ופיקוח עליון
על הקבלן להישמע למפקח ולבצע בהתאם להוראותיו ,וזאת ,מבלי שהדבר ישפיע כהוא זה על
אחריותו הכוללת המלאה והמוחלטת ,כמוזכר לעיל ,וכן להלן .מודגש בזאת ,כי מינוי מפקח ופעולת
הפיקוח וכן הפיקוח העליון הינם זכות מזכויות היזם (פריבילגיה) ,ובהחלט אינם באים במקום
פונקציה זו או אחרת של הקבלן.
 . 11תקופת האחריות לעבודות איטום
הקבלן יהיה אחראי לעבודות האיטום למשך  10שנים מיום מסירת העבודה.
 . 12ערבות ,בדק תיקונים וכתב אחריות
א .על הקבלן להגיש את הערבויות המתאימות בהתאם לחוזה שייחתם (ערבות לקיום החוזה,
ערבות ביצוע וכו') הערבות לטיב בצוע האיטום ,שתוגש ,תהיה צמודה למדד למשך  2שנים מיום
השלמת העבודה .כמו כן ,יועדף קבלן אשר ימציא תעודה מחברת בטוח אשר תכסה גם נזקים
תוצאתיים .בעדיפות נמוכה יותר תתקבל תעודת אחריות כוללת מיצרן חומר האיטום.
ב .עבור התקופה הנוספת מעבר לשנתיים ,ימציא הקבלן למזמין העבודה כתב אחריות בהתאם.
 . 13אחריות למבנה והמתקנים – פעילות שוטפת במבנה .
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה הנאטם ,ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם למבנה
מביצוע העבודה .על הקבלן לוודא לפני תחילת העבודה עם המפקח כי בידו כל הנתונים לגבי כבלים
או צנרת אחרת כגון :כבלי טלפון ,כבלי חשמל ,צינורות מים וכו' .עם גילוי מיתקן המפריע למהלך
החופשי של עבודות הקבלן ,על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.
הקבלן מצהיר בזה שהוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לחלקי המבנה ומתקנים
קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו ,לשביעות רצון המפקח ,ולשאת בכל ההוצאות ,הן הישירות
והן העקיפות ,שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
על הקבלן לאפשר פעילות רגילה ורציפה של המתקן לכל שעות פעולותיו  ,כל העבודה אשר תמנע
פעילות שוטפת במתקן יש לתאם זאת עם מנהל המתקן  48שעות לפני ביצוע הפעולה .לא תתקבל
כל דרישה כספית בגין אי מילוי הוראה זו אשר תעכב את הקבלן מביצוע העבודה .
 . 14בדיקות הצפה והמטרה
בדיקות הצפה יבוצעו לתקופה של  72שעות לפחות .הצפה תבוצע לפי ת.י 1476 .חלק  1ע"י מעבדה
מאושרת חיצונית  .ובסדר ובשיטה עליהן יורה המפקח .הבדיקות תבוצענה ע"י הקבלן ועל חשבונו,
כולל החיבור לאספקת המים .המפקח יאשר בכתב את הצלחת הבדיקה; רק אז ירוקן הקבלן את
המים ויסלק על חשבונו את כל ההכנות להצפה .הקבלן נדרש להקים "סכר" (זמני) מבלוקים
ויריעות איטום ליד פתחים או במקומות מסוימים הדורשים זאת ,ע"מ לאפשר את שמירת המים
____________________
חתימת המשתתף
52

מכרז מס'  -16/2020מכרז מסגרת לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור

על כל הגג הנבדק ,בגובה המתאים ,כל תקופת ההצפה .המזמין והקבלן מודעים לאפשרות החדירה
של מים למערכת החשמל ,וכו'; על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים ולוודא ,כי גם
הגורמים האחרים העובדים בבניין יודעים היכן מפסקי החשמל ,ואיך מרוקנים הרקה מהירה את
המים מהגג וכו'.
 . 15סדרי קדימויות
נציג המזמין (המפקח) יקבע את סדרי הקדימויות לביצוע ובהתאם לסדר שייקבע על ידו ,יבצע
הקבלן את העבודות .החלטת המפקח עשויה לכלול הוראה לבצע שלבים מסוימים בסדר שונה ממה
שתכנן הקבלן ,מבלי שלקבלן תהיה עילה ותביעה בגין זה.
 . 16ארגון ויעילות העבודה
א .כל העבודות יבוצעו ברציפות וללא הפסקות שהן ,כל עוד הללו אינן מתחייבות מעצם ביצוע
העבודה או מהוראות הכלולות במפרט או בהוראות המפקח.
ב .הקבלן יתארגן באופן שמשך עבודתו ,בכל אחד משלבי הביצוע ,יצטמצם למינימום אפשרי תוך
ביצוע מושלם של העבודה כנדרש.
ג .על הקבלן לקחת בחשבון ,כי איטום ביטומני יש לבצע על בטון או טיח ,אשר עברו אשפרה וייבוש
מלאים.

 . 17מניעת הפרעות
א .היות והעבודה מתבצעת בחלקים של מבנים בהם מתקיימות בו זמנית גם פעילות תרבותית ו/או
עבודות אחרות ,חובה על הקבלן לבצע את עבודתו ,תוך התחשבות במשתמשים האחרים ,אפילו
יחייב אותו הדבר לשינויים בארגון וסידורי העבודה להם הוא מורגל .כל זאת ללא תוספת מחיר.
ב .כל החומרים אשר ישמשו את הקבלן לצורך העבודה ,יאוחסנו במקומות אשר יתואמו מראש עם
מנהל המתקן או מי מטעמו .
ג .כל הפסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לאורח השימוש הרגיל גם
במבנים הסמוכים ,ותסולק לעיתים קרובות במהלך העבודה ,בהתאם להוראות המפקח וללא
תשלום נפרד.
ד .על הקבלן להמציא אישור על פינוי פסולת לאתר מורשה .
 . 18שמירת הניקיון
על הקבלן להקפיד גם בנושא הניקיון .המזמין יהיה רשאי אף לבצע את הניקיון במימונו (על חשבון
הקבלן) ,אם הקבלן לא יקפיד על הניקיון כנדרש .יש לעשות את כל הנדרש למניעת זיהום או סיכון
הסביבה.
 . 19חובת ניהול יומני עבודה
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כל עוד המפקח לא ינחה אחרת ,על הקבלן לנהל יומן עבודה יומי ולהחתים את המפקח או בא כוחו
של המזמין על היומן מדי יום ביומו.
 . 20בדיקות מעבדה
הבדיקות תבוצענה מעבדה מוכרת ויהיו על חשבון הקבלן בלבד.
 . 21עריכת בדיקות הרסניות בשטח
בזכות היועץ והפיקוח לדגום דגימות הרסניות ככל שימצאו לנחוץ ,על מנת לוודא ,כי החומרים
מתאימים למפרט והעבודה מבוצעת לפי הנדרש .על הקבלן לתקן את הפגמים אשר נוצרו בעת
הדגימה .כל התיקונים יהיו על חשבון הקבלן . ,כמו כן ,יהיו על חשבון הקבלן כל התיקונים אשר
בהם התברר ,כי העבודה או החומר לא היו כנדרש.
 . 22שיטת מדידה לתשלום .
מדידה תבוצע בשטח ,שיטת המדידה הינה בפריסת ההיטלים .על הקבלן להגיש ע"ג שרטוט במידות
אורך בחתימה של מודד מוסמך .

מפרט הכנת שטחי בטון לאיטום ( רקע )
תקנים ישראלים ת"י  1752חלק 1
מפרט כללי לעבודות איטום ( מהדורה  ) 2004פרק 5
כללי
פרק זה מתייחס להכנה ראויה של שטחי בטון  ,מדה ותיקוני בטון המשמשים כתשתית לעבודות איטום .
השטחים יהיו נקיים ,יבשים ומישורים ללא מדרגות שקעים בליטות וכדומה .
1

עבודות הכנה ראשונות
1

הסרת יריעת  PVCקיימת מכל שטח הגגות ופינוי החומר לאתר פסולת מורשה .

2

ניקוי המשטח מכל חלקי בטונים רופפים ואבק לקבלת שטח נקי .

3

ביצוע בדיקת שיפועים נאותה אל הנקזים  ,שיפוע שלא יפחת מ  1.5%לכיוון הנקז .
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4

ביצוע יציקת שיפועים בהתאם לתקן  1513במידת הצורך ( יש לתמחר סעיף זה בנפרד
בטרם תחילת עבודה ולתת הצעה לביצוע יציקת שיפועים )

2

3

טיפול פגמים בבטון
1

סיתות כיסי חצצ עד לקבלת בטון יציב .

2

חירוץ ופתיחת תפרי יציקה  ,סדקים .

תיקונים מקומיים
1

שכבת הקישור ( בצמיגות שמנת )תהייה בהרכב הבא:
 1:1חול צמנט החול יהייה דק מנופה בעל גרגר מירבי של  0.6מ"מ .
מי תערובת המכילה  40%מים ו  60%מוסף הדבקה על בסיס גומי  SBRאו לטקס אקרילי

4

5

2

התערובת תוכן תוך בחישה מתמדת עד לקבלת צמיגות של שמנת

3

יש להבריש את התערובת הנ"ל על פני המקומות המיועדים לתיקון להבטחת הדבקת
השכבה הנוספת

4

שכבת התיקון הנוספת יבוצעו בבטון פולמרים מיוחדים כדוגמאת סיקה טופ  122או
סטרקצ'רייט  300או ש"ע

בטון ליצירת שיפועים ( בהתאם לצורך ולהחלטת יועץ איטום  /מפקח )
1

בטון ליצירת שיפועים יהייה ב  20לפחות .

2

החלקה ואשפרה לפי פרק  02במפרט הכללי

3

עובי מינימאלי של בטון שיפועים יהייה  4ס"מ

אף מים – במידת הצורך .
1

אף מים מיועד למניעת זרימת המים לקצה העליון של שכבת האיטום

2

מדידת אף המים הינם  5ס"מ כפי שמופיע בתקן  1752חלק 1

3

אף המים יהיה מבטון מזוין לפי ת"י  466חלק  1וחלק 2
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4
6

רולקות ( העגלות )
1

7

9

10

"רולקות " העגלות תבוצענה בכל המפגשים השונים בעזרת מלט צמנט משופר פולימרי
במידות שלא תפחתנה מ  5/5ס"מ ( בהתאם לתקן  1752חלק 1

יציאה אל הגג  -או כל הגבהה אחרת ( מזגנים )
1

8

חלופות לאף מים לפי ת"י  1752חלק 1

סף יציאה מוגבה ( לפי ת"י  1752חלק  ) 1יהיה במידות מינימליות של  7ס"מ מעל פני
שכבת המדרך למינימום  15ס"מ מעל שכבת האיטום .

צנרת חודרת
1

צנרת חודרת שאינה חודרת את שכבת האיטום ותעוברנה מעל אף המים בשיפוע יורד של
 20 °מינ'.

2

גובה צנרת החודרת יהייה מינימום  30ס"מ מעל פני מישור הבטון  ,במידת הצורך יש
לבצע הארכת הצינור בהתאם להוראות המפקח .

3

הצנרת תבוטן באופן יציב לשכבה הנושאת

4

קוטר מינמאלי של צנרת חודרת יהיה  "2לפחות

מבנה מכסה מעבר תעלות מיזוג
1

גג עליון של גגון מבנה תעלות מיזוג יבוצע בשיפוע של  5%כלפי התעלה אף מים יבוצע
מסביב למבנה לפי דרישות ביצוע אף מים

2

החלק האופקי של הגג יותקן בשיפוע של  5%כלפי הגג

3

המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין שכבת השיפועים יהייה  30ס"מ לפחות

הגבהות עבור מתקנים
1

בקביעת מיקום ההגבהות עבור מתקנים ( כגון :סולמות ,רגליות של מערכות מיזוג או
מערכות אחרות ,עוגנים של אנטנות סולריות וכדומה ) יש להתחשב בקווי זרימת המים
ובמרווחים הדרושים לביצוע העבודות לרבות עבודות האיטום ותחזוקתו
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2

בין שתי הגבהות סמוכות המקבילות זו לזו לאורך  1מטר לפחות יהייה מרחק של  80ס"מ
לפחות

3
11

כל מתקן ע"ג הגג יוגבה בהגבהה מעל גובה סופי של היריעה לפחות .

עלות עבודות הכנת התשתיות הינן כלולות במחיר עבודת האיטום עצמו ולא ישולם כל תוספת
עבור ביצוען .

מפרט איטום ביריעות בטומניות משופרות בפולימירים .
מפרט כללי לעבודות איטום ( מהדורה  ) 2004פרק05 02.
תקן ישראלי  1430חלק  3דרגה " – "5757Mיריעות
תקן ישראלי  1752חלק  – 2עבודות איטום.
פרטי איטום  1-6המצורפים למכרז זה כחלק בלתי נפרד .
1

כללי
עובי היריעות יהיו  5מ"מ כמצויין בפרטים המהווים חלק בלתי נפרד .

2

חומרים
1

יריעות האיטום :
יריעת האיטום העיקרית .
יריעת החיזוק והחיפוי תהיינה יריעות ביטומניות משופרות פולימר אלסטומרי על בסיס
 APPותעמודנה כנדרש בת"י  1430חלק  3דרגה  Mעם אגרגט עליון ( לבן )

2

חומרי שכבת הפריימר
חומר שכבת הפריימר ( יסוד ) יהייה על בסיס תמיסה ביטומנית העומדת בדרישות ת"י
 1752חלק  2כגון  ( GS 474פזקר)או ש"ע
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3

ביטומן מנושף ליישור או הדבקה של יריעות האיטום יהייה ביטומן מנושף מסוג 85/40

4

הביטומן לעיבוד נוסף ומשלים סביב צנרת וכד' – יהייה ביטומן חם אלסטומרי שהוא
ביטומן משופר בפולימר ותכונות הנדרשות במפרט המיוחד ( כדוגמאת ננופלקס או ש"ע )

5

הארג לזיון הביטומן האלסטומרי יהיה ארג סיבי זכוכית ( רשת ) במשקל מזערי של 60
ג"ר /מ"ר וחוזק מזערי של  500ניוטון ל  50מ"מ בשני הכיוונים  ,מספר החוטים לס"מ לכל
כיוון יהיה לא פחות מ  3ולא יותר מ 5

6

הפרופילים לקיבוע הקצוות העליונים של היריעות יהיו מאלומיניום מאולגן בעובי מזערי
של  0.2מ"מ מכופף משני צידיו ב  45מעלות הכדי לאפשר מילוי של מסטיק אטימה ובכדי
למנוע פגיעה ביריעה עובי הציפוי האנושי יהייה  10מיקרון ( מסוג  AA 10בת"י ) 325
לפחות

2

7

הקיבוע יבוצע במיתדים פלסטיים ,עם הרחבה בקצה החיצוני למניעת קורוזיה בין בורג
המתכת לפרופיל ,בעלי חוזק לשליפה מהבטון בשיעור של  500ניוטון לפחות .הקיבוע יבוצע
במיתדים פלסטיים עם הרחבה

8

חבק מתכת – הקבלן ישתמש בחבק מוגן מקורוזיה ,ברוחב מינימלי של  10מ"מ .החבק
יהודק בקצה העליון של הצינורות הבולטים

9

"המסטיק" לאיטום העליון – בין פרופיל המתכת לבין התשתית יהיה מתאים מסוג סיקה
פלקס  , 11 FCאו ש"ע בהתאם לתקן 1536

הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון
1

ניקיון התשתית
 .1הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג ,המיועדת לביצוע
האיטום ,נקייה מכל חומר רופף ,חלקה וללא זיזים חדים הבולטים ממישור הגג
לרבות ברזלים ,חוטי קשירה ,מסמרים ,שאריות מטפסות עץ ,או כל חומר זר אחר
שאינו נדרש בתוכניות לביצוע.
 .2הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת חומר
היסוד
כל עבודות ההכנה תבוצענה בהתאם למפרט הכנת שטחי גג לאיטום ( רקע) אשר מצורף
למכרז זה . .
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מריחת חומר יסוד ( פריימר )
2

א .הקבלן ימרח שכבת יסוד על כל שטח הגג ,לרבות על ההגבהות .כמות חומר היסוד תיקבע
בהתאם לספיגות התשתית ,אך לא פחות מ 250 -גר' למ"ר.

ב .הקבלן ימרח על ההגבהות שכבת יסוד נוספת.

ג .לפני הנחת היריעות ,ימתין הקבלן ,עד ששכבת היסוד תהיה יבשה .הזמן הדרוש לייבוש
הוא  2שעות לפחות בימים החמים של הקיץ על הגגות 4 ,שעות לפחות בימים קרירים יותר.
לאחר מריחת שכבת היסוד
והתייבשותה ,צבע השטח יהיה שחור.
ד  .מריחת חיזוק להכנת איטום בביטומן מנושף  85/40בכמות של  2ק"ג למ"ר לפחות
משוריינות בארג זכוכית כתשתית ראשונית ליישום יריעות בטומניות .
3

התקנת היריעה בשכבת החיזוק
הקבלן יתקין "יריעת חיזוק" בכל המקומות הנדרשים בפרטים ,במפגשי מישורים שונים ,במקומות
תורפה ,מעל הסדקים ,מסביב לצינורות וכו' (.ראה פרט . ) 2

4

התקנת היריעות האופקיות בשכבת האיטום הראשית
4.1

הקבלן יניח את היריעה מהמקום הנמוך בגג אל המקום הגבוה (בדומה להנחת רעפים בגג
רעפים).

4.2

לפני הריתוך יפרוש הקבלן את היריעה במקומה ,במלוא אורכה .לאחר מכן ,יוודא שהיא
מונחת במלוא שטחה על התשתית ,או על היריעה שמתחתיה ,ושאין בה קמטים ,קיפולים
או גלים.

4.3

היריעות ייפרשו כך ,שקצותיהן של ארבע יריעות לא יפגשו בנקודה אחת.

4.4

הקבלן יגלגל את היריעה בחזרה ,משני קצותיה אל מרכזה.

4.5

הקבלן יפרוש שוב קצה אחד של היריעה ,ותוך כדי פריסתה "ירתך" אותה בריתוך מלא אל
התשתית .בגמר קצה אחד ,יחזור על הפעולה בחלק השני של היריעה.
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4.5

הקבלן יוודא שכמות הביטומן המומס שמתחת ליריעה תהיה מספקת להדבקה המלאה של
היריעה לתשתית או ליריעה שמתחתיה.

4.6

הקבלן ירתך את היריעות בקווים ישרים ,ככל שתנאי השטח מאפשרים זאת.
הקבלן ימנע היווצרות נקודות שאינן מרותכות.

4.7

כדי ליצור חפייה בין שתי יריעות שגימור הפן העליון שלהן הוא בחומר גס ,כגון אגרגט גס,
יטביע הקבלן את החומר הגס של היריעה התחתונה בכל שטח החפייה אל תוך הביטומן.
ההטבעה תיעשה באמצעות מרית מחוממת ,תוך חימום מוגבל של היריעה עצמה (בשיעור
שימיס את הביטומן ויאפשר הדבקה מלאה).

4.8

החפיות בין היריעות לבין עצמן והחפיות בין היריעות ליריעות החיזוק יהיו לפחות  10ס"מ
(בכיוון האורך 15 -ס"מ).

4.9

5

6

7

הקבלן יבצע את האיטום על כל השטח בו יושמה שכבת היסוד תוך  48שעות מסיום
מריחתה ,ובתנאי שהשטח נשאר נקי.

התקנת יריעת שכבת החיפוי
5.1

הקבלן יניח את "יריעת החיפוי" באותו כיוון שבו מונחת היריעה שמתחתיה .

5.2

החפיות בין יריעות החיפוי יהיו ממוקמות כך ,שהמרחק ביניהן לבין החפיות בשכבה
שמתחתיהן לא יהיה קטן מ 1/3 -מרוחב היריעה.

התקנת יריעות סביב צינורות
6.1

סביב קולטני מי הגשם (ראשי מרזבים) יתקין הקבלן יריעת חיזוק  ,שגודלה 1מטר על 1
מטר בקירוב

6.2

התקנת יריעת החיזוק ויריעת החיפוי סביב הצינורות יכולה להיעשות בשיטות שונות ,כגון
בעיבוד המכונה "עיבוד שושנה" ,עיבוד יריעות ללא שיריון או באמצעות פרטים חרושתיים
מוכנים .שיטת העיבוד תבטיח ריתוך מלא ורצוף של היריעות את התשתית,או אל היריעות
שמתחתיהן.

6.3

סביב צינורות הבולטים מפני הגג יש להתקין חבקים לצורך הידוק היריעות לצינורות.

הנחיות להתקנת מערכת האיטום חד שכבתית על תשתית בטון קל -ניקיון התשתית
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7.1

הקבלן יוודא לפני התחלת ביצוע העבודה שתשתית הגג המיועדת לביצוע האיטום נקייה
מכל חומר :מסמרים ,שאריות מטפסות עץ ,או כל חומר זר אחר שאינו נדרש בתוכניות
לביצוע.

7.2

8

9

הקבלן יבצע העבודה לאחר קבלת אישור כנדרש מהמפקח לפני מריחת חומר היסוד.

התקנת שכבת החציצה והנשמים
8.1

השכבה הראשונה תהיה שכבה חוצצת ותכלול מריחת חומר יסוד ("פריימר") בשיעור של
 250גרם למ"ר (שיעור ההדבקה של שכבת חציצה לתשתית היא בין  30%ל)50% -

8.2

הקבלן ידביק בהדבקה נקודתית ,על פני כל שטחו האופקי של הגג ,יריעה מחוררת.
ההדבקה תבוצע בביטומן חם מנושף  . 85/40קוטר נקודות ההדבקה  10ס"מ והמרחק בין
מרכז יהיה כ 40 -ס"מ .תבוצע הדבקה מלאה של שכבה זו בהיקף הגג (ברוחב  10ס"מ) וליד
כל ההגבהות .החפיות ביריעות (בשיעור  10ס"מ) יודבקו באמצעות ביטומן חם כנ"ל.

8.3

הקבלן יתקין נשם אחד כל  40מ"ר לערך

התקנת היריעות בשכבת האיטום
9.1

על גבי השכבה החוצצת תולחמנה יריעות ביטומניות משופרות במלוא שטחן .הלחמת
היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות וזאת לאחרשהיריעה נפרסה והתישרה וגולגלה
חזרה משני קצותיה אל מרכז היריעה.

10

הגנת מערכת האיטום
10.1

בגגות חשופים ,לאחר הלחמת היריעה (עם גימור הפן העליון באגרגט גס) יצבע הקבלן את
החפיות .הצביעה תבוצע לאחר גמר בדיקות איטום הגג בהצפה .סוג החומר לצביעה
סילברפז או ש"ע

10.2

את ה"מסטיק" שיושם מעל סרגלי האלומיניום (פרופיל לקיבוע מכני) ובאזורים רגישים
אחרים ,יצבע הקבלן בצבע מגן לאחר גמר תקופת האשפרה והייבוש הנדרשת עבורו ,כל
זאת לפי המלצת יצרן ה"מסטיק".

10.3

הקבלן יתקין "כובעי רשת (ברדסים) על פתחי הניקוז ,לפי הפרטים ולפי הנחיות היועצים.
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חלק ג'  -דוגמה לכתב אחריות של קבלן האיטום המקצועי
כתב זה יצורף למסמכי החוזה ,ויוגש גם עם החשבון המצטבר אשר יעלה על  70%מהסכום המוערך
להיקף העבודה שבוצעה ,או בהתאם לדרישת המפקח ,הכל לפי המוקדם יותר.
 .1כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק מהמבנה .נשוא המכרז ,אותו אטמתי והגשתי בגינו חשבונות.
 .2הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצידי ,מהווה הוכחה לשלמות
אחריותי והתחייבויותיי .אין בשום הערה ,המלצה ,או הסתייגות שלי ,במקור או בעת העבודה,
בכדי לפגוע באחריותי המלאה.
 .3הנני אחראי לתקופה של  10שנים לשלמותן ותפקודן של מערכות האיטום (כולל חומר ועבודה),
כולל שכבות ההגנה ו/או המדרך אשר אבצע (או אקרא לפקח על ביצוען).
 .4הנני מתחייב לתקן תוך  48שעות או תוך המועד הנקוב בהודעה ,לפי המאוחר מביניהם,
מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי.
 .5ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן ,תהיו זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או ע"י גורם מקצועי
אחר וזאת על חשבוני.
 . 6באם לאחר התגלות פגמים או השלמת בצוע התיקונים ,יוותרו פחות משנתיים עד תום תקופת
האחריות ,ואם היו תקלות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות זו על -ידי לתקופה של
שנתיים ממועד סיום מוצלח של התיקון האחרון .סעיף זה בטל באם לא התגלו כל תקלות באיטום
במהלך  4השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות האיטום.
 .7אם יתברר כי הפגם ,אותו נקראתי לתקן ,הן במהלך העבודה והן בכל תקופת האחריות ,היה
באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או בעבודתי ,אתקן זאת ללא דיחוי .בזכותי יהיה להגיש
לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות ,עליו מתבסס החשבון .בכל מקרה של חילוקי דעות -יהיה יועץ
האיטום הפוסק הסופי בנדון.

הנחיות ביצוע עבודות איטום
.1

דרכי ביצוע

אם יידרש לכך ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה:
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א .יהא הקבלן חייב להמציא בתוך  5יום מיום הדרישה ,פרטים והשלמות בכתב בקשר לדרכי
הביצוע ,לשם התאמתן ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות כאמור ,לרבות השיטות אשר לפיהן יש
בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו .המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל ו/או
מי מטעמו העירייה ,בין שאישר אותו מנהל ו/או מי מטעמו העירייה במפורש ובין שלא אישר
אותו ,אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה.
ב .יעדכן הקבלן מעת לעת פרטים ונתונים לצרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות רשימת מתקני
העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
ג .יגיש הקבלן לאישורו של המנהל ו/או מי מטעמו ,במועד הגשת לוח הזמנים כמפורט בסעיף א '
לעיל ,תוכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר העבודה.התוכנית תכלול את מיקום המתקנים
הזמניים ,המחסנים ,שטחי האחסון ,דרכי הגישה,מיקום המנוף וכיו"ב .שטח ההתארגנות יהיה
באתר העבודה בלבד אלא אם אישר המנהל ו/או מי מטעמו מקום אחר.
ד .באם צויינו בחוזה מועדי ביניים לביצוע עבודה כלשהי ,חייב הקבלן להתחשב בהם בלוח
הזמנים ,המוגש על ידו .פרק א 'התחייבויות כלליות-
ה .לא המציא הקבלן לוח זמנים כמפורט לעיל ו/או לא עדכן הקבלן את לוח הזמנים כנדרש לעיל ,
ייקבע ו/או יעודכן לוח הזמנים ע"י המנהל ו/או מי מטעמו ויחייב את הקבלן .ההוצאות הכרוכות
בעריכת ו/או עדכון לוח הזמנים ע"י המנהל ו/או מי מטעמו יחולו על הקבלן.
ו .לוח הזמנים המפורט יערך בשיטת" רשת פרט "או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י המנהל ו/או
מי מטעמו ותורץ במחשב לשם קבלת הנתיב הקריטי ויכלול גם" לוח גנט "וכל דוח אחר הנדרש
מפעם לפעם למעקב הביצוע בפועל.

.2

סימון

המנהל ו/או מי מטעמו יקבע ו/או יסמן את נקודות הקבע של המבנה עפ"י שיקול דעתו.
א .הקבלן חייב ,לפני שיתחיל בביצוע העבודה ,לבדוק את סימוני המדידות הדרושות
לביצוע העבודה ולוודא את נכונותם ואת דיוקם .הקבלן יהיה אחראי לנכונותם של סימני
המדידה ולדיוקם .נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימנים אף אם נבדקו ע"י
מנהל ו/או מי -מטעמו העירייה או המפקח יהא הקבלן חייב לתקן זאת ,או את חלקי
העבודה שנעשו -מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור ,על חשבונו של הקבלן והוצאותיו ,כדי
הנחת דעתו של מנהלו/או מי מטעמו העירייה.
ב .הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדויקת של כל יתדות הסימון
והסימונים האחרים ,שנקבעו לצורך ביצוע העבודה ובמקרים של סילוקם ממקומם ,פגיעה
בהם או שינוי בהם ,יחדשם הקבלן או יחזירם למצב הקודם על חשבונו והוצאותיו .כן יישא
הקבלן באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודה שתיגרמנה ע"י סילוק
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הסימונים האמורים ,קלקולם ,שינויים או פגיעה בהם .כל זאת בתקופת ביצוע העבודה
ועד למסירתה הסופית לעירייה.
ג .הקבלן חייב לפי דרישת המנהל ו/או מי מטעמו לערוך מדידות מזמן לזמן לבדיקת
המידות והגבהים המבוצעים באתר העבודה.

.3

קווי תשתית
הקבלן חייב לברר ולוודא בטרם יתחיל בביצוע העבודה ,מיקומם של קווי תשתית עיליים
ותת-קרקעיים העלולים להיפגע ו/או להינזק עקב עבודתו.בירורים אלו יעשו ע"י הקבלן
בחברת החשמל ,במשרדי חברת בזק ,בכל המחלקות העירוניות הרלבנטיות ,במשרדי
חברת הטלביזיה בכבלים ,אשר פרשה רשת כבלים בתחום העיר קרית גת ובכל משרד וגוף
אחר רלבנטיים.
בטרם יתחיל הקבלן בביצוע עבודות חפירה ו/או עבודה בסמוך לעמודי וקווי חברת חשמל ,
בזק וקווי תשתית עירוניים ,חייב הקבלן לקבל אישור מחברת חשמל ,בזק והעירייה
לביצוע העבודות כאמור ,ולהזמין על חשבונו מפקח מטעמם למשך הזמן הנדרש על ידם .
לקבלן לא יהיו כל טענות בגין עיכובים שנגרמו ,אם נגרמו ו/או הוצאות כספיות עקב כך.

.4

זכות גישה
למנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,למפקח ולכל אדם שהורשה לכך ע"י מנהל ו/או מי מטעמו
העירייה תהא זכות כניסה לאתר העבודה ,ולכל מקום אחר שבו נעשית העבודה ,או
מובאים ממנו חומרים ,מכונות או חפצים כלשהם לביצוע החוזה ,והקבלן חייב להבטיח
להם זכות גישה זו.

.5

זכות מעבר
א .יזדקק הקבלן ,לצורך ביצוע העבודה ,לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה
שאינה בבעלותה של העירייה יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום
 תמורתה ,כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.ב .הקבלן יתקין במידת הצורך באישור המנהל ו/או מי מטעמו דרך גישה לאתר הביצוע על
חשבונו והוצאותיו .מוסכם בזה כי מחיר העבודה כולל את הוצאות הקבלן להתקנת דרך
מעבר ופירוקה כאמור .בסיום העבודה או בכל מועד אחר בו ידרש ע"י המנהל ו/או מי
מטעמו ,יפרק הקבלן את הדרך על חשבונו ויחזיר המצב לקדמותו.

 .6מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
לפי הוראות מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר
שהעירייה תתקשר אתם וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן באתר העבודה ובסמוך אליו ,
בתנאי שעבודות אלה אינן כלולות בחוזה עם הקבלן .כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה
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איתם ולאפשר להם שימוש ,במידת המצוי והאפשרי ,בשירותים ובמתקנים שיותקנו על
ידו ,אולם הקבלן יהא רשאי לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה בעד השימוש
האמור .במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד השימוש בשירותים ובמתקנים של
הקבלן ,יקבע מנהל ו/או מי מטעמו העירייה את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית
ותחייב את הקבלן.
 .7ניקוי האתר
א .הקבלן יסלק מזמן לזמן ו/או עפ"י הוראות המנהל ו/או מי מטעמו את עודפי החומרים
והפסולת מאתר העבודה ומהסביבה הסמוכה ,ומיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את אתר
העבודה ויסלק ממנו את כל המבנים והמתקנים הארעיים ,שיירי החומרים ,הפסולת מכל
סוג שהוא ,וימסור את האתר ,העבודה וסביבותיהם כשהם נקיים ומתאימים למטרתם
ולשביעות רצונו של מנהל ו/או מי מטעמו העירייה.
למען הסר ספק בלבד ,מובהר כי עלות הניקוי ,הפינוי והכניסה לאתרי פסולת תחול על
הקבלן.
ב .סילוקי עודפי החומרים והפסולת) למעט אדמה (יעשה לאתרי פסולת מורשים
בלבד,בהתאם להוראות כל דין הנוגעים לעניין זה*.
ג .לא מילא הקבלן אחר הוראות ס"ק א 'ו ב 'לסעיף זה במועדים שנקבעו ע"י המפקח ,
תהא -העירייה רשאית לבצעם על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות
בביצוע ההוראות ,והעירייה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע ,או שיגיע
לקבלן מאת העירייה ,בכל זמן שהוא ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
ד .עודפי אדמה יפונו לאתר עליו יורה המנהל ו/או מי מטעמו ,ללא כל הגבלת מרחק .
במקרה שהמנהל ו/או מי מטעמו לא יורה ,הקבלן אחראי לפנות את עודפי האדמה לאתר
שפיכה/הטמנה מורשה*.
למען הסר ספק ,מובהר כי בתחומי העיר קרית גת לא מצוי אתר מורשה לסילוק והטמנה של פסולת
בניין ו/או כל פסולת מסוג שהוא.
.8

השגחה מטעם הקבלן
א .במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה לעירייה ,חייב הקבלן להיות מצוי
באתר העבודה ולהשגיח ברציפות על ביצועה של העבודה ,או להעסיק לצורך זה באתר
העבודה מנהל מוסמך .מינוי מנהל עבודה מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון
אישורו המוקדם של מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,אשר יהיה רשאי לסרב לתת אישורו ,
או לבטלו בכל זמן שהוא ,מבלי לתת נימוק לכך .כל ההוראות או הביאורים שיינתנו למנהל
העבודה ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה או המפקח ,דינם כדין ההוראות או הביאורים
שניתנו לקבלן עצמו.
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ב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במשך תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירתה לעירייה
רשאי מנהל ו/או מי מטעמו העירייה לדרוש מהקבלן להעסיק מנהל פרוייקט.
.9

רישיונות כניסה והרחקת עובדים
רשאי מנהל ו/או מי מטעמו העירייה לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה
לאתר העבודה ,כולו או מקצתו.

 .10נוהלי בטיחות וגהות בעבודה ,זהירות ושמירה
א .הקבלן מתחייב ,החל מיום העמדת אתר העבודה לרשותו ,כולו או מקצתו ,ועד למסירת
העבודה לעירייה ,לדאוג לשמירת אתר העבודה ולשאת בהוצאות הכרוכות בהעסקת
השומרים הדרושים לשמירה יעילה ביום ובלילה .הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקרה של
אובדן ,גניבה או קלקול של ציוד וחומרים שהונחו על ידי הקבלן או בידיעתו באתר העבודה,
יישא הקבלן באופן בלעדי בכל הפסד הנובע מכך במישרין או בעקיפין ועל העירייה לא
תחול אחריות כלשהי .למען הסר ספק ,האמור לעיל חל גם על האדמה שבאתר העבודה.
ידוע לקבלן כי האדמה כאמור מהווה קניין העירייה והקבלן יהא אחראי לכך שלא תוצא
או תילקח כל אדמה מאתר העבודה .העירייה שומרת לעצמה הזכות לנקוט סנקציות אם
יתברר כי נלקחה ו/או הוצאה אדמה מאתר העבודה.
ב . 1 .הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה ,לרבות בעניין
הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר
במהלך ביצוע העבודה.
 2 .דרישות הבטיחות כמפורט במסמך ה 'להסכם מחייבות את הקבלן ,את עובדיו ,את
קבלני המשנה שלו ,וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.
 3 .הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין ,לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה
התשי"ד  1954 ,פקודת הבטיחות בעבודה) נוסח חדש (תש"ל  – 1970 ,תקנות הבטיחות
בעבודה) ,עבודות בנייה (התשמ"ח  – 1988 ,תקנות בטיחות בעבודה) ציוד מגן אישי (
התשנ"ז – 1997 ,תקנות הבטיחות בעבודה) עזרה ראשונה במקומות העבודה (התשמ"ח -
1988 ,חוק אישור העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,חוזרי מנכ"ל משרד החינוך
2/2001 ,וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהם חובה לנהוג בקפדנות ,והוא לוקח על
עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש ,אם תוגש ,נגדו או נגד העירייה וכל מי מטעמה ,
עקב הפרת כל הוראת דין כאמור.
 .11השגחה ,נזיקין וביטוח-
 4בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יקיימו הקבלן ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,בקפדנות
אתכל ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י רשות מוסמכת ,לרבות ,משרד העבודה והרווחה,
משרד התחבורה ,משרד החינוך ,המשטרה והעירייה ,והכל בתנאי שאין בהוראות
ובהנחיות סטייה מהוראת כל דין מחייבת .הקבלן יבצע את כל העבודות תוך מילוי מדויק
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של כל הוראות הדין ,התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ,תוך עמידה בתקנים
ישראלים בתחום העבודות.
 5הקבלן ימנה אחראי בטיחות לצוות עובדיו ,הנמצאים באתר העבודה או בשטחים בעיר
ו/או בבית מלאכה שבו מתבצעת העבודה או כל חלק ממנה לה אחראי הקבלן שישמש
כנאמן בטיחות ,ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן) להלן :
"נאמן הבטיחות"(.
נאמן הבטיחות ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן לממונה הבטיחות של העירייה ובין
מנהל המחלקה הרלוונטית או מי מטעמו .הקבלן ונאמן הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי
הבטיחות המעוגנים בחוקים ,ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל
)אסבסט ,אש גלויה ,מקום מוקף ,עבודה בגובה ,גגות שבירים ,חשמל ,וכו'(.
נאמן הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע נהלים
והוראות הבטיחות .בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל
הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן על פי כל דין.
 6הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו
הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם .כן יעסיק הקבלן
קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות ,שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה ,
לפיה,עברו את ההדרכה והבינו אותה .בשום פנים ואופן ,לא יהיה הקבלן רשאי להציב
בעבודה עובדים שאינם מתאימים או שאינם מקצועיים .מבלי לגרוע מכל חובה מחובות
הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם ,רשאית העירייה לאשר או לסרב או
להתנות את העסקתו של קבלן משנה ,והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט.
 7הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים
הדרושים וכי רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים ,וכל הכלים שבהם הוא עובד ,
לרבות כלי הרמה ,כלי שינוע ,מכשירי יד מכאניים או חשמליים וכו ',תקינים .כן מצהיר
הקבלן שכלכלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית ,אכן נבדק ונמצא תקין והוא מצהיר
ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.
 8נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד ,עגורנים
מלגזות או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם ,נלווה כגון :
מאותתים לעגורנים ,מכוני רכב כבד לאחור וכד ',וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו
לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.
 9הקבלן יספק לעובדיו ,לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו ,את כל הציוד המגן והציוד
הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות הדין הנוהג ,אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה
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מסוג העבודה נשוא ההסכם) לרבות נעלי העבודה ,בגדי עבודה ,אוזניות ,כובעי מגן ,משקפי
מגן וכד '(,ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.
 10הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים ,סדרי בטיחות נגד תאונות ,פגיעות ונזקים
אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה ,וכן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של
החומרים ,הציוד ,המכשירים ,המכונות וכלי העבודה שלו.
 11הקבלן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה ,ויוודא תקינותו באופן תקופתי .
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים
באתר העבודה ,כולל סימונים והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון.
 12הקבלן יסמן שלט ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד
מגן ,עפ"י הדין כפי שמפורט בסעיף  3לעיל כולל מחסומים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה
ומילוט ,תמרורי ושלטי אזהרה ,פנסים מהבהבים ,ידאג לתאורה במשך הלילה ,יכוון את
התנועה והסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו
זאת .המנהל ו/או מי מטעמו רשאי להורות לקבלן בדבר מיקום ,סוג איכות וגובה הגדר
הדרושה ,כולל כמות ומיקום שערים בה.
 13ממונה הבטיחות של עיריית קרית גת יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה
המתבצעת באתר העבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא
תמלא אחר ההוראות והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל אחר שלא הוזכר כאן ,
או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות עפ"י הנדרש על פי דין.
א .לביטחונו ונוחיותו של הציבור ולחייב הקבלן בעלות האמצעים בתוספת פיצוי מוסכם
בסך  5,000.-ש"ח ,צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר1997 .
ב הקבלן מתחייב לבצע בקפידה את כל התנאות ודרישות המבטחים .במידה והמבטח
יסרב לפצות ו/או להכיר בכיסוי ביטוחי בשל אי מילוי התנאים והדרישות יהיה הקבלן
בלבד אחראי לנזקים שנגרמו כאמור .הקבלן מתחייב לחתום על ההצהרה והתחייבות
המצורפת למסמכי המכרז ומסומנת כמסמך ד' 2 .
ג .בטרם ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,ייפגש הקבלן הזוכה עם ממונה על הבטיחות
בעיריית קרית גת לקבלת תדרוך בטיחות והחתמתו על כל נהלי העבודה הרלוונטיים.
 .12תיקון ליקויים ,קיזוזים ,הפחתות וניכויים
א .מבלי לגרוע מהאמור להלן לעניין אחריות הקבלן בנזיקין ,הקבלן אחראי שכל נזק או
קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלפון ,טל"כ
או מובילים אחרים כיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי
ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש בקשר לביצוע העבודה יתוקן על חשבונו של הקבלן
תוך -פרק זמן שיקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ולשביעות רצונו ,ושל כל אדם או
רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך.
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אם יתגלו ליקויים כפי שייקבע על ידי המפקח או המנהל או גורם מוסמך אחר מטעם
העירייה -במהלך העבודות ,והקבלן לא יתקן את הליקויים בהתאם לדרישתם ובפרק
הזמן אשר הוקצב בעניין ,רשאי המנהל להפחית מגובה התמורה החודשית לקבלן סכומים
המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי העירייה על גרימת הליקוי .בתום כל שבוע
קלנדרי ו/או כל מועד שיחליט המנהל ,בהתאם לטבלת הקנסות כמפורט להלן ,יפרט
המנהל את רשימת הליקויים ושיעור הקיזוז בגין כל אחד מהם ,ויעבירם לקבלן ועותק
למפקח .הקבלן רשאי לערער על החלטת המנהל בתוך שבוע מיום מסירת רשימת הליקויים
לקבלן;
הערעור ייעשה בכתב מנהל אגף בינוי ,רכש ולוגיסטיקה ו/או מי אשר הוסמך מטעמו בכתב;
החלטתו בעניין תהא סופית ;מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה ו/או מי ממטעמו נדרש ליתן את
החלטתו הצודקת בעניין בכתב בתוך  72שעות מיום הערעור בעניין על ידי הקבלן . -הקבלן
ישלם לעירייה פיצויים מוסכמים מראש ,לכל מקרה ,בגין אי ביצוע של עבודה נדרשת
בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן ,כל זאת
בלא להפחית מזכויות העירייה לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים שנגרמו עקב
הליקוי.
ב .העירייה תהיה רשאית לתקן את הנזקים והקלקולים שהקבלן אחראי להם לפי ס"ק א '
לעיל על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים
כאמור .העירייה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום המגיע ,או שיגיע לקבלן מאת
העירייה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת .האמור בס"ק
זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי ס"ק א 'לסעיף זה.
 .13אחריות
א .הקבלן מתחייב לבצע את השירות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ,הוא האחראי
הבלעדי לטיב ולרמת השירותים והעבודות שהוזמנו ,שהוכנו או שבוצעו על ידו ו/או
בפיקוחו ו/או בשיתוף פעולה עם מאן דהו ו/או המפקח ו/או קבלני משנה ו/או קבלנים
אחרים ו/או בכל הקשור לעבודות אשר הן נשוא התחייבויות הקבלן בהסכם זה.
ב .הקבלן מצהיר בזאת ,כי ידוע לו כי אין באישור המפקח ו/או המנהל ו/או מי מטעמו ו/או
המנהל של העבודות ו/או תכניותיו ו/או מסמכיו אחרים ,הקשורים בשירות אשר ניתנו על
ידי הקבלן בהתאם להסכם זה או שהמפקח דרש מהקבלן לבצעם בהתאם להסכם זה-
משום שחרור הקבלן מאחריותו המקצועית המלאה ,ואין בהם כדי להטיל על המפקח ו/או
על המזמין אחריות כלשהי לטיב העבודות ו/או התוכניות ו/או המסמכים ,בין אם בוצעו
ע"י הקבלן בעצמו ובין אם ע"י הקבלן בשיתוף עם קבלני משנה ו/או קבלנים אחרים.
ג .הקבלן יישא באחריות מלאה ומוחלטת כלפי העירייה וכל מי שבא מטעמה) לרבות
המפקח ,יועצים אחרים ,קבלנים וקבלני משנה וכן כלפי הפרויקט (וכלפי צד ג ',לכל ובגין
כל נזק ,לגוף או לרכוש ,קלקול ,פגיעה ,אובדן או הפסד והכל מכל מין וסוג שהם ,ללא יוצא
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מהכלל ,אשר יגרם כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה או כתוצאה
מהפרת התחייבויות או מצגי הקבלן בהסכם זה ו/או כתוצאה ועקב רשלנות ,טעות ,
השמטה ,היפר חובה מקצועית של הקבלן ומבלי לפגוע בכלליות האמור לרבות פגמים ו/או
ליקויים בעבודתו של הקבלן ו/או מי מטעמו ,והוא מתחייב לפצות את העירייה מייד עם
דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ,נזק ,אבדן או הפסד שיגרמו לעירייה כאמור ו/או
כתוצאה מפעילות הקבלן ,לרבות כל סכום שהעירייה תיקנס ו/או תחויב בו לרבות על ידי
בית משפט או בורר וכן בגין כל הוצאה אשר העירייה נשאה בה בקשר להתגוננות מפני
תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור.
ד .העירייה וכל מי שבא מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקים ,
לגוף או לרכוש ,ללא יוצא מן הכלל ,אשר יגרמו כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו
על פי הסכם זה .הקבלן מוותר בזאת כלפי העירייה ו/או מי מטעמה ,על כל נזק ו/או הוצאה
ו/או הפסד אשר יגרמו לה ו/או למי מטעמו ,מכל סיבה שהיא ,כתוצאה ו/או בקשר ו/או
בגין ביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה.
ה .הקבלן מתחייב לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויבה העירייה בעקבות כל
תביעה ו/או דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי
הסכם זהוכן בגין כל הוצאה אשר העירייה נשאה בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או
דרישה ו/או קנס כאמור ,לרבות הוצאות משפטיות.
ו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר ומוסכם בזאת כי באם הוציאה העירייה
הוצאה או שילמה תשלום שהיה על הקבלן לשלמו על פי הסכם זה ישפה הקבלן את
העירייה בגין ההוצאה או התשלום כאמור בתוך שבעה ימים מיום שיידרש לכך ע"י
העירייה .בכלל זה ישפה הקבלן את העירייה בגין כל תשלום שחויבה בו מכל פסק דין ,
תביעה או דרישת תשלום בקשר עם הסכם זה ,לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד.
ח .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש כמטילה
על העירייה ו/או הבאים מכוחה חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת ,בעד כל אובדן ,
נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של הקבלן ,עובדיו או כל הפועלים מטעמו ,
מחמת פעולה ,רשלנות מחדל ,מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע
הסכם זה ,והקבלן לבדו יישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה כאמור
ט .הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה על כל נזק וכנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,תוגש ע"י אדם כלשהו ,לרבות המוסד לביטוח לאומי ,נגדו ו/או
נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבר מטעמה ,בגין כל תאונה ,חבלה ,הפסד או נזק
אשר הינם באחריות הקבלן כמפורט בסעיף א 'לעיל ,לכל אדם ,גוף או רכוש ,לרבות
הוצאות משפטיות שיגרמו לו.
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י .הקבלן יהא אחרי בלעדית כלפי העירייה לטיב השירותים המקצועיים שינתנו לעירייה
במסגרת הסכם זה בין אם ניתנו על ידו ישירות ובין אם ניתנו על ידי מי משלוחיו.
יא '.נגרם נזק כאמור בס"ק לעיל יהא על הקבלן לתקן את הנזקים על חשבונו בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מהמועד שיקבע על ידי המפקח.
יב '.הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון
ובדק שיבוצעו על ידי הקבלן בתקופת הבדק לאחר מסירת העבודה לעירייה.
טו .הוגשה תביעה נגד העירייה לתשלום פיצויים בגין נזקים אשר הקבלן אחראי להם
בהתאם לאמור לעיל ,יפצה הקבלן ו/או ישפה את העירייה ללא דיחוי על כל סכום שהיא
תתבע לשלמו לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וכן שכ"ט מומחים ,ובלבד שהעירייה
מסרה לקבלן הודעה בדבר כל תביעה או דרישה לתשלום פיצויים כזו וניתנה לקבלן
ההזדמנות להתגונן בפניהם .לפי דרישת העירייה ינהל הקבלן את ההגנה בשמה של
העירייה ,ולשם כך תיתן העירייה לפרקליטיו של הקבלן ייפוי כח.
יח '.נוסף על אחריותו האמורה לעיל ומבלי לגרוע מאמור ,יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק
שייגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים הקשורים בביצוע עבודה באתר ,אם
אותו נזק נגרם עקב רשלנות או מעשה זדון של הקבלן או מי מטעמו .כן יהיה הקבלן אחראי
לכל נזק תוצאתי ,אבדן או הפסד שיגרמו כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו כאמור.
 .15אי ויתור בהתקשרות עם קבלן/י משנה
ככל שהותרה לזכיין להעסיק קבלן משנה – הזכיין מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני
משנה שיבצעו עבודות מטעמו ,לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר) בשמו ,בשם
העירייה ,או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות (על זכות
חזרה ,שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם .
האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה הרמה) הנפה (,או נותני שירותים
דומים ,יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים .הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על
זכויות כאמור ,מהווה תנאי לזכויות הקבלן והעירייה על פי פוליסת ביטוח העבודות
הקבלניות ,והוא ישפה את העירייה בגין הפרת דרישה זו.
. .16תשלום דמי נזק לעובדי הקבלן
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם
אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי
ביצוע העבודה ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים ו/או מוצרים ,קבלני
משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה .מבלי
לפגוע באמור לעיל ,תהא העירייה רשאית לעכב כל תשלום המגיע לקבלן על פי חוזה זה
ו/או מכל מקור אחר ,וזאת מיד לכשתוגש לעירייה דרישה לתשלום פיצויים בגין נזק.
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 .17א .הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את העובדים הדרושים לביצוע העבודה ,את ההשגחה
עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
ב .לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים באמצעות לשכת שירות התעסוקה ובהתאם
להוראות חוק שירות התעסוקה תשי"ט  1959- ,ובמספר שיקבע מנהל ו/או מי מטעמו
העירייה או המפקח במידה שיקבע.
ג .הקבלן ישלם שכר לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ויקיים תנאי עבודה,
המתחייבים מכל דין ,לרבות הוראות חוק שכר מינימום תשמ"ז  1987-ולרבות הסכמים
והסדרים קיבוציים ,ויהא אחראי לכך ,שגם העובדים שיעבדו אצל קבלני המשנה יקבלו
שכר עבודה כד לעיל.
ד .במקרה של עבודות מיוחדות ,על הקבלן לדאוג לבגדי עבודה מיוחדים בעבור עובדיו.
ה .לפי דרישה בכתב מאת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה או המפקח ,יחליף הקבלן את
מנהל הפרוייקט ,מנהל העבודה המוסמך או מנהלי העבודה האחרים ו/או כל עובד אחר
לרבות קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה אם לדעת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה אין
הם מתאימים לתפקיד.
ו .הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מנהל ו/או מי מטעמו העירייה או המפקח ,בדבר הרחקתו
מאתר העבודה של כל אדם המועסק על ידו או ע"י קבלן משנה באתר העבודה ,אם לדעת-
מנהל ו/או מי מטעמו העירייה או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר
למלא תפקידיו ,או שהוא מבצע תפקידיו ברשלנות .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא
יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין , -באתר העבודה .אי מילוי הוראות ס"ק
זה ,יחייב את הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים לעירייה בהתאם לטבלת הקנסות ליום
לכל פועל ,בעל מלאכה או עובד אחר ,שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה.
 .18ביטוח מעבידים וביטוח לאומי
 .19א .הקבלן ישלם בעד עובד ,המועסק בביצוע העבודה ,מסים לקרנות ביטוח סוציאלי ,בשיעור
שיקבע לגבי אותו עובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה באותו ענף בקרית גת הקבלן יבטח את עובדיו ו/או פועליו בביטוח מעבידים.
ב .הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי) נוסח משולב (תשנ"ה 1995-
כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ,ולהמציא לעירייה לפי
דרישתה ,אישורים של המוסד לביטוח לאומי ,כי קיים את התחייבויותיו לפי ס"ק זה.
הנאמר בס"ק זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן ,ולא יתפרש כמטיל חובות
על העירייה כלפי האנשים המועסקים ע"י הקבלן .כמו כן ,בהתאם להנחיית חוזר מנכ"ל
והנחיית קב"ט העירייה ,במוסדות חינוך ובמוסדות בהם נמצאים קטינים ו/או חסרי ישע
לא יועסקו עובדים שאינם בעלי ת.ז .ישראלית .הקבלן מחויב לספק את כל כח האדם
הנדרש בכפוף להוראה זו ולעמידה בדרישות העירייה בכל היקף עבודה שיידרש בלו"ז
בהתאם לתנאי המכרז.
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ג .הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הבטיחות והתנאים לשמירת בריאות העובדים
ורווחתם כנדרש בכל דין ,לרבות פקודת בטיחות בעבודה] נוסח חדש [תש"ל  1970- ,תקנות
תקנים וכללים ולרבות ,כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על
העבודה תשי"ד1954- .
ד .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן מאשר כי היה והעירייה תחליט למנות ממונה על
בטיחות מטעמה לעניין מסוים או באופן כללי ,הוא ועובדיו ישמעו להוראות הממונה על
הבטיחות כאמור.הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהעירייה ו/או המפקח הממונה על הבטיחות
ו/או מי מטעמם אינם" מנהל עבודה "כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר
וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.
 .20פנקסי כח אדם ומצבות כח אדם
א .הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו ,בצורה נאותה ,פנקסי כח אדם ,שיירשם בהם
שמו ,מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד ,וכן ימי עבודתו ,שעות עבודתו ושכר עבודתו.
הקבלן מתחייב להמציא לעירייה ולמפקח ,לפי דרישה ,את פנקסי כח האדם לשם ביקורת,
וכן להכין ולהמציא למפקח ,לפי דרישתו ולשביעות רצונו ,מצבת כח אדם חודשית ,שבועית
ויומית ,שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם ,סוגיהם והעסקתם.
 .21רווחת העובדים
הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות
אכילה נאותים באתר העבודה לשביעות רצונו של המפקח.
 .22אספקת ציוד מתקנים וחומרים
הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו והוצאותיו ,את כל הציוד ,המתקנים ,החומרים
והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
 .23חומרים ומוצרים
א .הקבלן מתחייב לבצע את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י המפרט הכללי ,במיקום ובמועד
שיקבע ע"י המנהל ו/או מי מטעמו .הבדיקות תבוצענה בנוכחות המנהל ו/או מי מטעמו.
הקבלן נותן בזאת הסכמתו מראש למסירת תוצאות הבדיקות ישירות לעירייה .המנהל
ו/או מי מטעמו לפי שיקול דעתו הבלעדי יהא רשאי לדרוש בדיקה חוזרת במכון לבדיקה
שיראה לו וזאת אף אם תוצאות הבדיקה הראשונה עונות על התקן.
ב .כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יהיו חדשים
ושלמים יקבלו את אישורו המוקדם של המנהל ו/או מי מטעמו ,יהיו בעלי תו תקן או סימן
השגחה ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות מסמכי החוזה ולדרישות התקנים
הישראליים המעודכנים .בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם יהיו אלה חומרים
ומוצרים -שיתאימו לדוגמאות שיאושרו ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה .הקבלן
מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השונים
שמחייבים התקנים הישראליים ,אלא אם כן נקבע להם במסמכי החוזה במפורש ,סוג אחר.
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ג .מוסכם במפורש שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים
ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו
בבדיקות התקנים הישראליים ,ואושרו ע"י מנהל ו/או מי מטעמו.
ד .בכל מקום שצויין בחוזה ונספחיו המונח" שווה ערך "פירושו חומר ו/או מוצר שווה ערך
 מבחינת הטיב ,האיכות והמחיר לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד מסמכי ההסכם .סוגוואיכותו של חומר ו/או מוצר שווה ערך טעונים אישורו המוקדם בכתב של המנהל ו/או מי
מטעמו.
 .24הוצאות בגין הבדיקות
 .1התשלומים וההוצאות הכרוכות בבדיקת דגימות ,בדיקת תקן ,ניסויי העמסה וכל
בדיקות וניסויים מכל מין וסוג הכרוכים בבדיקת העבודה לדעת מנהל ו/או מי מטעמו
העירייה ,יחולו על הקבלן במלואם ,כולל הוצאות הבדיקות בין שהעבודה או חלקיה עמדו
בדרישות ובבדיקה ובין שהעבודה או חלקיה לא עמדו בדרישות האמורות.
 2כל החומרים והמוצרים בין אלה המיוצרים בבית חרושת ,בבתי מלאכה ובמקומות
אחרים -ובין אלה הנעשים באתר העבודה אשר יידרשו לשם בדיקות תקניות או אחרות ,
יסופקו ע"י -הקבלן ,על חשבונו והוצאותיו.
 .25פרק ד 'ציוד ,חומרים ואורח מקצועי-
 .1כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן לאתר העבודה ,יהיו שייכים לעירייה
וייחשבו לרכושה מעת הבאתם לאתר העבודה והקבלן לא יהא רשאי להוציאם מבלי
לקבל לכך את רשות המנהל ו/או מי מטעמו בכתב.
 .2הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם בדיקות תקניות או אחרות ,
למקוםבו יורה מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,והוצאות הובלתם למקום הבדיקות
יחולו על הקבלן.
 .3ההוצאות לבדיקות בין בדיקות חוזרות ונשנות ובין בדיקות ראשונות רגילות ,יחולו
על -הקבלן.
 .4העירייה תהא רשאית לשלוח חומרים ומוצרים לשם בדיקות לשלם עבור הבדיקות
ולנכות סכומים ששולמו כאמור על ידה מכל סכום המגיע לקבלן עפ"י הסכם זה.
 .26מדגמים
הקבלן יספק על חשבונו ועפ"י דרישת המנהל ו/או מי מטעמו דוגמאות של חומרים
ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יתחיל בייצורם או בביצוע העבודות באתר העבודות.
הדוגמאות שאושרו ע"י המנהל ו/או מי מטעמו ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר
העבודה וישמשו להשוואה לחומרים ואביזרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.
 .27אורח מקצועי
כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות רצונו
המלאה של מנהל ו/או מי מטעמו העירייה .עבודות שלגביהם קיימים חוקים ,תקנות או
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הוראות מטעם רשויות מוסמכות ,תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ולהוראות אלה .
מחובתו של הקבלן להמציא למנהל ו/או מי מטעמו העירייה אישור רשמי מאת הרשויות
המוסמכות על התאמת העבודות לחוקים ,לתקנות ולהוראות האמורות לעיל ,וכל
ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן.
 .28בדיקת חלקי העבודה שנועדו להיות מכוסים
 1 .הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות
מכוסה או מוסתר ,ללא הסכמתו של המפקח.
 2 .הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן על כך
למפקח ,שעות מראש ,כדי לאפשר למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור
מהעבודה לפני כיסויו או הסתרתו ,ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה אותו חלק
מן העבודה.
 3לא בדק המפקח תוך  48שעות משעה שקיבל על כך הודעה ,את חלק העבודה שנועד
להיות מכוסה או מוסתר כאמור בסעיף (  ) 2לעיל ,יודיע על כך הקבלן למנהל ו/או מי
מטעמו וימלא אחר הוראותיו.
 4 .כיסה הקבלן חלק כלשהו מן העבודה מבלי שקיבל אישור מהמפקח או ממנהל ו/או מי
מטעמו העירייה ,או לא הודיע הקבלן למפקח מראש על הכיסוי ,יגלה ויחשוף הקבלן ,על
חשבונו והוצאותיו לשם ביקורת ,את אותו חלק מהעבודה שכוסה ,עפ"י דרישת המפקח
ובתוך הזמן שנקבע על ידו ,ויכסנו מיד לאחר אישורו ע"י המפקח.
 5אם הקבלן לא ימלא אחר דרישת המפקח כאמור בסעיפים (  ) 3ו (  ) - 4או התרשל בכך ,
יהא מנהל ו/או מי מטעמו העירייה רשאי להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן
והוצאותיו ,לשם גילוי חלק כלשהו מהעבודה וכיסויו.
 6 .הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן ,רשאית העירייה לנכותן מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .29סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
 1.המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה:
א .על סילוק חומרים כלשהם מאתר העבודה שאינם מתאימים לייעודם לדעת המפקח ,בתוך
תקופת זמן אשר תצוין בהוראה.
ב .על הבאת חומרים תקינים ומתאימים לייעודם ,במקום החומרים האמורים בפיסקה) א (
דלעיל.
ג .על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של כל חלק שהוא מהעבודה שהוקם ע"י שימוש
בחומרים בלתי מתאימים ,או במלאכה בלתי מתאימה ,או בניגוד לתנאי החוזה.
 2 .כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (  ) 1לעיל ,יפה על אף כל בדיקה שנערכה ע"י המפקח
ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.
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 3 .לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (  ) 1לעיל ,תהיה העירייה רשאית
לבצעה על חשבון הקבלן ,והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה ,והעירייה
תהא רשאית לגבותו או לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית
לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
 .30מועד התחלת העבודה
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה בהוראה
בכתב שתיקרא" צו התחלת עבודה "ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה ,בתוך
התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות ,פרט אם קיבל מאת
מנהל ו/או מי מטעמו העירייה הוראה מפורשת אחרת .עם קבלת צו התחלת עבודה ,יהיה
על מנהל ו/או מי מטעמו הביצוע של הקבלן לחתום בוועדה המקומית לתכנון ולבניה
במסמכי ההיתר על" הצהרת המנהל ו/או מי מטעמו האחראי לביצוע".
 .31הכנות לביצוע העבודה
לפני התחלת ביצוע העבודה יגדר הקבלן את אתר העבודה ,ידאג לסידורי ההגנה מפני
שיטפונות ,יקים צריף או מבנה ארעי אשר ישמש מחסן לחומרי עבודה וכלים ,ושירותים
זמניים בשביל העובדים.גידור האתר יתבצע בהתאם להנחיות הניתנות על ידי המנהל ו/או מי
מטעמו והמהוות תנאי לקבלת היתר בנייה .העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן להציב על
חשבונו מבנה הולם ממוזג לשימושו הבלעדי של המפקח באתר העבודה .במבנה יהיה חיבור
חשמל ,טלפון וריהוט משרדי הולם .הקבלן יעשה כן תוך  10ימים מיום הדרישה.
 .32פרק ה 'התחלת העבודה ,מהלכה ,סיומה והארכתה-
א .למען הסר ספק בלבד ,אחזקת המבנה כולל ניקיונו היומיומי ,צריכת החשמל ,טלפון ,
יהיו על חשבון הקבלן.
ב .הקבלן יגיש בקשה להתקנת מד מים ויצרוך מים אך ורק מחיבור מים כאמור .במידת
הצורך הקבלן ידאג להתקנת צינורות המים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה .למען
הסר ספק ,כל ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן .מובהר כי הקבלן אינו רשאי לצרוך
מים מברזי כיבוי אש) הידרנטים (ציבוריים.
 .33מועד סיום ארכה או קיצור תקופת העבודה
א .הוראת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך
קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבון
כאמור ,יכולה לכלול בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער
כתקופה הדרושה לביצוע העבודה.
ב .נגרם עיכוב בביצוע ע"י כוח עליון ,או ע"י תנאים אחרים שלדעת מנהל ו/או מי מטעמו
העירייה ,לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב רשאי-
הקבלן לבקש ארכה בכתב במועד השלמת העבודה ,בתנאי כי:
 1הקבלן לא יהיה רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר  30יום מיום תום
התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
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 2הקבלן יהיה חייב להביא ראיות ,לשביעות רצונו של מנהל ו/או מי מטעמו העירייה
לרבות יומן עבודה ,מאושר ע"י המפקח ,שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע
העבודה ,שלקבלן לא היתה שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע עיכוב.
 3מנהל ו/או מי מטעמו העירייה רשאי לאשר או לסרב מתן ארכה כאמור,יקבע שיעור
הארכה ויודיע על כך בכתב לקבלן.
ג .למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מחסור בכוח אדם לא יהווה כח עליון ו/או תנאים
שלקבלן אין שליטה עליהם .בכפוף לדרישה כלשהי הכלולה במסמכי החוזה ,בדבר השלמת
חלק כלשהו מהעבודה לפני סיומה המלא והגמור של העבודה ו/או לו"ז שיינתן ע"י העירייה ,
מתחייב הקבלן לסיים את העבודה כולה בתוך הזמן שנקבע בחוזה ,שמניינו יתחיל מהתאריך
שיקבע בצו התחלת העבודה .ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד בהתאם לאמור
בסעיף  44להלן ,ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.
 .34קצב ביצוע העבודה
א .אין הקבלן מתקדם ,לדעת המפקח ,בביצוע העבודה במידה המבטיחה את סיומה במועד
הקבוע בחוזה ,או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודה יודיע מנהל ו/או מי מטעמו -העירייה
לקבלן על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודה
במועדה .לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודה במועדה להנחת דעתו של מנהל
ו/או מי מטעמו העירייה ,יחולו במקרה זה הוראות סעיף  64שלהלן.אי מתן הודעה ע"י מנהל
ו/או מי מטעמו העירייה לפי ס"ק זה אינו משחרר את הקבלן ממילוי התחייבותו לסיום
העבודה במועד שנקבע בחוזה.
ב .בחר הקבלן ,בין היתר ,לשם סיום העבודה במועדה ,לעבוד במשמרות וקיבל אישור לכך-
מאת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים עקב העבודה
במשמרות.
ג .לא תיעשה עבודה בימי שבת ומועדי ישראל ,ללא הסכמת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה
בכתב .הוראות סעיף זה לא יחולו על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק או
כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לבטחון המבנה ואולם -במקרה
של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.
ד .אם יהיה צורך ,לדעת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע
העבודה ולסיימו לפני המועד לסיום שנקבע ,יפנה מנהל ו/או מי מטעמו העירייה בכתב אל
הקבלן ,והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש ע"י מנהל ו/או
מי מטעמו העירייה .כן מתחייב הקבלן למלא את כל הוראות המפקח לצורך זה ,בנוגע לשעות
העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה .מילא הקבלן התחייבותו כאמור בס"ק ד 'לעיל ונגרמו
לו כתוצאה מכך לדעת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה הוצאות נוספות על אלה הכרוכות בביצוע
העבודה לפי הקצב שנקבע מלכתחילה ,תשלם העירייה לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור
שיקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה בתוספת  12%רווח והוצאות כלליות.
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ה .למען הסר ספק ,מובהר כי על שעות העבודה באתר יחולו הוראות כל דין לעניין זה ,לרבות
חוק העזר העירוני) מניעת רעש (התשנ"ג1992 .
 .35הפסקת ביצוע העבודה
א .הקבלן חייב להפסיק את ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,לזמן מסויים או לצמיתות ,לפי
הוראה בכתב מאת מנהל ו/או מי מטעמו העירייה בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה ,
ולא יחדשה אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה.
ב .הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לפי ס"ק א 'לעיל ,ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת
העבודה שבוצעה ולהגנתה לפי הצורך ,לשביעות רצונו של המפקח.
ג .הופסק ביצוע העבודה ,כולה או מקצתה לצמיתות ,לאחר שניתן ע"י מנהל ו/או מי מטעמו
העירייה צו התחלת עבודה לפי סעיף  41לעיל ,והקבלן החל בביצוע למעשה ,יגיש הקבלן ,בתוך 60
יום מהיום בו ניתנה לו הוראת הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק
מהעבודה שבוצעה למעשה .הוראה זו לא תחול במקרה שניתנה הוראה להפסקת העבודה באחד
המקרים המפורטים בסעיף  64שלהלן.
ד .במקרה של הפסקת העבודה כאמור בס"ק ג 'לעיל ,הקבלן יהיה זכאי לקבל מהעירייה את
התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן
)ה (וזאת לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור ,ללא יוצא מן הכלל ,
לרבות הוצאותיו והפסד רווחים .לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן ,תיעשנה
מדידות סופיות לגבי העבודה או כל חלק ממנה שהופסקה ,הכל לפי העניין.
ה .לצורך חישוב גובה הפיצויים ,כאמור בסעיף קטן) ד (לעיל ,יופחת מערך החוזה סכום השווה ל
25%במחירי בסיס החוזה ,וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה שבוצעה בפועל במחירי בסיסהחוזה ,והיתרה תוכפל ב  2.5%- .הסכום המתקבל שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין
הפסקת העבודה ,יעודכן בהתאם להפרש שבין המדד הבסיסי לבין המדד בחודש שקדם לחודש בו
הופסקה העבודה .למניעת ספק ,מוצהר בזה ,כי ביצוע החוזה בשיעור של  75%מהיקפו או יותר ,
לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.
 36שימוש או אי שימוש בזכויות
א .הסכמה מצד העירייה ,או מי מטעמה ולרבות מנהל ו/או מי מטעמו העירייה או המפקח לסטות
מתנאי החוזה במקרים מסוימים ,לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
ב .לא השתמשה העירייה או מי מטעמה בזכויות הניתנות להם לפי מסמכי החוזה במקרה מסוים ,
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ,ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על
זכויות וחובות לפי מסמכי החוזה
 .37קבלת העבודה
א .הושלמה העבודה יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב ,והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה תוך - 15
יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך  30ימים מהיום שהתחיל בה .מצא המפקח
שהעבודה אמנם הסתיימה ,יקבע תאריך ל"קבלת העבודה "ע"י העירייה.בפרוטוקול יירשמו
תיקונים והשלמות אשר ידרשו ,אם ידרשו ,ע"י נציגי העירייה והתקופה אשר הוקצבה לקבלן לבצע
את התיקונים וההשלמות .נדרשו תיקונים והשלמות כאמור לא תחשב העבודה כמתקבלת ויקבע
מועד חדש ל"קבלת עבודה "כאמור.כמו כן יירשמו בפרוטוקול ליקויים ופגמים שאינם ניתנים
לתיקון במידה ואלו קיימים.
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ב .למרות האמור לעיל רשאי מנהל ו/או מי מטעמו ,על פי שיקול דעתו ,לקבל העבודה גם לפני ביצוע
התיקונים ו/או עבודות ההשלמה כאמור ,כנגד קבלת התחייבות בכתב מאת הקבלן שיבצע וישלים
לשביעות רצונו של מנהל ו/או מי מטעמו העירייה את התיקונים ו/או עבודות השלמה כמפורט
ברשימה האמורה.
ג .במידה והקבלן לא יבצע תיקון כלשהו כמצוין לעיל תוך המועד שנקבע בפרוטוקול ,תהיה העירייה
רשאית לבצע התיקון ולנכות מסכום החשבון הסופי ,או מכספי הערבות המצויה בידה אותה עת ,
את מחיר התיקון בין שבוצע בפועל ובין שלא בוצע בתוספת  15%כהוצאות כלליות .כמו כן תהיה
העירייה רשאית לנכות מהחשבון הסופי או מכספי הערבות את אותם סכומים השווים לדעתה
לירידת ערך העבודה שנמסרה לידיה כתוצאה מהתיקונים ו/או הפגמים בין שאלו ניתנים לתיקון
ובין שאינם ניתנים לתיקון .ערך הסכומים מסור לקביעתו ולשיקול דעתו הבלעדי של מנהל ו/או מי
מטעמו העירייה.
ד .חייב הקבלן לפי מסמכי החוזה להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים לפני המועד הסופי
שנקבע לסיום העבודה כולה ,תיערך קבלת העבודה לפי האמור בס"ק) א (לעיל לגבי חלק מהעבודה
הגמור ,בטרם תחזיק או תעשה העירייה שימוש באותו חלק.במסירה חלקית יחולו הוראות סעיף
זה בשינויים המחויבים ,לפי העניין.
ה .קבלת עבודה כלשהי אינה משחררת את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי מסמכי החוזה.
ו .תאריך קבלת העבודה על פי סעיף זה יחשב תאריך סיום העבודה ו/או מסירת העבודה ע"י הקבלן
לעירייה בכל מקום שאחד המונחים הנ"ל מופיע בחוזה זה.
ז .עם סיום העבודה יחתום הקבלן על כתב האחריות המצורף להסכם זה כנספח י 'בנוגע לכל עבודה
שבוצעה על ידו.
 .38מסירת העבודה עם השלמתה
א .קבע מנהל ו/או מי מטעמו כי הושלמה העבודה או הושלם החלק המסוים מהעבודה שעל הקבלן
היה להשלים במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור לעירייה לפי בקשתה את העבודה או אותו חלק
מסוים מהעבודה כאמור ,הכל לפי הענין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק
המסוים מהעבודה ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי עירייה.
 39.דרת" תקופת הבדק"
 .40תיקונים ע"י הקבלן
א .פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו בתוך תקופת הבדק בעבודה או בתיקונים שבוצעו
לפי סעיף  49לעיל והם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם למסמכי החוזה ,או להוראותיו של
המפקח ,או תוצאות השימוש בחומרים לקויים או מאורח מקצועי לקוי -יהא הקבלן חייב לתקנם
על חשבונו והוצאותיו בתוך תקופת הבדק ,או בתום תקופת הבדק -הכל לפי דרישת מנהל ו/או מי
מטעמו העירייה ובמועד שנקבע לכך ע"י מנהל ו/או מי מטעמו בכתב .אם הפגמים ,הליקויים
והקלקולים בעבודה או בתיקונים שבוצעו אינם ניתנים לתיקון ,לדעת מנהל ו/או מי מטעמו ,יהיה
הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה בסכום שייקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה .האמור
לעיל מתייחס גם לכל תיקון שבוצע ע"י הקבלן עפ"י סעיף  24לעיל.
ב .אין בס"ק) א (לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף  54דלהלן.
 41פגמים וחקירת סיבותיהם
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א .נתגלו פגמים ,ליקויים וקלקולים בעבודה ,בזמן ביצוע או בתוך תקופת הבדק ,רשאי מנהל ו/או
מי מטעמו העירייה לדרוש מהקבלן שיחקור או לחקור באופן עצמאי ,את סיבת הפגמים ,הליקויים
והקלקולים שנתגלו בעבודה .נמצא שהפגם הליקוי או הקלקול הוא כזה ,שאין הקבלן אחראי לו
לפי מסמכי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקונים על העירייה .נמצא שהפגם ,הליקוי או
הקלקול הוא כזה ,שהקבלן אחראי לו לפי מסמכי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה על הקבלן ,וכן
יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו את הפגמים ,הליקויים ,הקלקולים וכל הכרוך בהם .אם אין
הפגמים ,הליקויים או הקלקולים ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה
בסכום שייקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה .למען הסר ספק ,להלן הפרוצדורה בה יש לנקוט
במקרה של פגמים ,ליקויים וקלקולים
בעבודה במהלך תקופת הבדק:
 1 .העירייה תחליט באם הקבלן הוא זה שיבדוק את סיבת הפגמים ,הליקויים ו/או הקלקולים.
 2 .לאחר בדיקת הקבלן ,הקבלן ימסור את ממצאיו לעירייה.
 3 .במידה והעירייה תאשר את ממצאיו של הקבלן ובמידה והפגמים ,הקלקולים ו/או ליקויים
יימצא שלא באחריות הקבלן ,תבחר העירייה באם לתקן את הפגמים/קלקולים ו/או ליקויים
בעצמה או לקבל הצעת מחיר לתיקון מאת הקבלן.
 42בדק ותיקונים-
לצורך החוזה ,תקופת הבדק פירושה :שנתיים לכל עבודה ו  –8שנים לעבודות איטום ,או תקופה
אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים מיוחדים ,שמניינה יתחיל מיום קבלת העבודה או חלק ממנה
בהתאם לסעיף 49 .למען הסר ספק ,חל איסור על הקבלן לתקן פגם/ליקוי/קלקול כשלהו לפני קבלת
אישור העירייה לעצם התיקון ולהצעת המחיר מטעמו וכמו כן ,במידה והעירייה תחליט כי עלה
קבלן לתקן את הפגם והליקוי/קלקול ,הקבלן מחוייב לעשות זאת לאלתר וללא כל שיהוי.
 4במידה והקבלן לא יפעל כאמור בהבהרה זו ובמידה והקבלן לא יתקן את הפגם/ליקוי/קלקול
בתוך  24שעות מרגע קבלת אישור העירייה ,העירייה תהא רשאית לחייב את הקבלן לקזז מהכסף
המגיע לו קנס פיגורים בגובה של עלות העבודה הנדרשת על פי הצעת המחיר שהתקבלה מהקבלן
ואם התקבלה על פי הצעת מחיר שתקבל העירייה מקבלן אחר.
ב .נתגלו פגמים ,ליקויים וקלקולים בעבודה או בחלק הימנה כמפורט בתוספת לחוק המכר דירות
)תשל"ג (  1973-בתוך התקופה המפורטת בתוספת הנ"ל שתחשב כתקופת הבדק ,יהיה הקבלן חייב
לתקן את הפגמים ,הליקויים ,הקלקולים וכל הכרוך בהם על חשבונו .אםהפגמים ,הליקויים ,
הקלקולים וכל הכרוך בהם אינם ניתנים לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה ,
בסכום שייקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה.
 43תיקונים ע"י אחרים על חשבונו של הקבלן-
לא ימלא הקבלן אחר הוראות הסעיפים  53-52דלעיל ,רשאית העירייה לבצע את העבודות
האמורות ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן ,תהא
העירייה רשאית לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא את ההוצאות האמורות,
בתוספת  15%שייחשבו כהוצאות משרדיות.
 44שינויים
מנהל ו/או מי מטעמו העירייה רשאי להורות ,בכל עת שימצא לנכון ,על עשיית שינויים בעבודה
ובכל חלק ממנה ,לרבות שינויים בצורתה של העבודה ,בכמותה ,באופייה ,בסגנונה ,באיכותה ,
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בממדיה וכיו"ב .הקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ,ובלבד שערך כל ההגדלה לא יעלה על 25%
מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה ולא יעלה על  50%מההוצאות לגבי כל סעיף וסעיף בכתב
הכמויות.
מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה ,רשאי מנהל ו/או מי מטעמו העירייה להורות על:
 1 .הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות או הקטנתן.
 2 .השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
 3 .שינוי האופי ,הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות.
 4 .שינוי גבהי המפלסים ,המתארים והממדים של העבודה ופרטיה.
 5 .הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוע העבודה.

שינויים ,הוספות והפחתות-
 45ההוראה לשינויים תינתן בכתב
א .הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה ,אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת מנהל ו/או
מי מטעמו העירייה .למען הסר כל ספק הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל שינוי על דעת עצמו ללא
הוראת המנהל ו/או מי מטעמו בכתב וכל שינוי שבוצע ללא הוראה כאמור ייהרס ו/או ישונה ויתוקן
על חשבונו של הקבלן בהתאם להוראות המנהל ו/או מי מטעמו.
ב .הוראת שינויים שערך השינויים הכרוך בה לרבות שינויים קודמים לפי הוראות כנ"ל עולה על
 25%מכלל הוצאות העירייה על פי החוזה תהיה חתומה ע"י ראש העירייה וגזבר העירייה לאחר
שנתקבל אישור מועצת העירייה לכך.
 46הערכת שינויים
ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ,יקבע ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה.
א .אם במסמכי החוזה ישנם סעיפים זהים לאלו שבהוראות השינויים יהיו מחירי היחידה של
הסעיפים שבהוראת השינויים כמחירם בחוזה .אם לדעת המנהל ו/או מי מטעמו במסמכי החוזה
קיימים סעיפים דומים לאלו שבהוראות השינויים ,יקבע ערכם של סעיפי השינויים על בסיס מחירי
היחידה של סעיפי החוזה ) פרורטה ממחירי היחידה שבחוזה(.
ב .אם לדעת מנהל ו/או מי מטעמו אין במסמכי החוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת
השינויים הרי :יקבע ערכם עפ"י מחירון" דקל שיפוצים מעודכן בהפחתה של "  20%המעודכן
לאותה שנה שתהווה תמורה מלאה ושלמה עבור כל ההוצאות הכלליות ,לרבות ניהול העבודה ,
מימונה ורווח קבלן.
ג .האמור לעיל יחול גם לגבי תעריפי שכר עבודה.
 47תפיסת אתר העבודה ע"י העירייה
א .בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית ,לאחר מתן הודעה מראש בכתב של
 3ימים ,לתפוס את אתר העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה
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בעצמה ,או בכל דרך אחרת ,ולהשתמש לשם כך בכל החומרים ,הציוד ,המתקנים שבאתר
העבודה ,וכן למסור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לעירייה מהקבלן לפי החוזה;
 1 .כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה ,עפ"י צו תחילת עבודה או כשהוא מפסיק את
מהלך ביצועה ואינו מציית ,בתוך  7ימים להוראה בכתב ממנהל ו/או מי מטעמו העירייה
להתחיל ,או להמשיך בביצוע העבודה.
 2 .כשמנהל ו/או מי מטעמו העירייה סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מכדי להבטיח את
השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך ,אם הוארך להשלמתו ו/או כשהקבלן
אינו עומד בלוח הזמנים לדעת המנהל ו/או מי מטעמו והקבלן אינו מציית בתוך  7ימים
להוראה בכתב ממנהל ו/או מי מטעמו העירייה והמפרטת את האמצעים שעל הקבלן
לנקוט במטרה להבטיח השלמת העבודה במועדה.
 3 .כשיש בידי מנהל ו/או מי מטעמו העירייה הוכחות להנחת דעתו ,שהקבלן מתרשל
בביצוע החוזה.
 4 .כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה.
 5 .כשהקבלן מסב את החוזה ,כולו או מקצתו לאחר ,או מעסיק קבלן משנה בביצוע
העבודה ללא הסכמת העירייה בכתב.
 6 .כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה ,שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן ,
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה ,או לכל דבר
הכרוך בביצוע החוזה.
 7 .כשהקבלן הושעה או נמחק מרישום בפנקס הקבלנים.
א .אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא הוסר תוך
8.
20יום מיום הטלתם.
ב .אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידי השותפות צו
קבלת נכסים.
ג .אם הקבלן תאגיד והחלו נגדו בפעולות לפירוק או לכינוס נכסים.
ד .בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע בידי נאמן ,מנהל עיזבון או כל אדם הממונה
על נכסי הקבלן.
סיום החוזה או אי המשך ביצועו-
. 48תפיסת אתר העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי ס"ק) א (אין בהם משום ביטול החוזה
ע"י העירייה) אלא אם הודיעה העירייה לקבלן גם על ביטול החוזה כאמור (והקבלן יהא חייב לעמוד
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בכל ההתחייבויות או מקצתן לפי דרישת העירייה .העירייה רשאית למנוע מהקבלן מלמלא
התחייבויותיו ומאידך ,לא תהא העירייה חייבת כלפי הקבלן אלא בהתחייבויות המפורטות להלן:
. .1סמוך לאחר תפיסת אתר העבודה ע"י העירייה וסילוק ידו של הקבלן ממנו ,לפי סעיף
קטן א' יגיש הקבלן לעירייה בכתב חשבון לגבי הסכום אשר לדעתו הוא זכאי לו בעד ביצוע
החוזה עד לשעה האמורה .חשבון זה ייבדק ע"י המפקח ומנהל ו/או מי מטעמו העירייה
כמקובל לגבי כל חשבונות הקבלן .העירייה לא תהא חייבת בתשלום סכום כלשהו ,אלא
בהתאם לאמור בס"ק ד 'ו ה 'להלן ,ואין באישור חשבון כאמור כדי ליצור חבות כלשהי
לתשלום -הסכום האמור.
 .2נתפס אתר העבודה כאמור ע"י מנהל ו/או מי מטעמו העירייה ,לא תהא העירייה חייבת
לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה עד שיתבררו ויאושרו בכתב ע"י מנהל ו/או מי
מטעמו העירייה הוצאות השלמת העבודה ובדיקה ,וכן דמי נזק שנגרם לעירייה ע"י כל
דחייה בהשלמתה ונזקים או הוצאות כלשהן שנגרמו לעירייה ע"י הקבלן ,וכן פיצויים
אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם.
. .3היה סכום הוצאות השלמת העבודה ,הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המנהל ו/או
מי מטעמו כאמור בסעיף קטן) ד (,עולה על שכר הקבלן שהקבלן היה זוכה בו ,אילו היה
ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו יהא הקבלן חייב בתשלום ההפרש שביניהם לעירייה ,
והעירייה -תהא זכאית לגבותו מכל סכום המגיע ממנה לקבלן ,וכן לגבותו בכל דרך אחרת.

מפרט טכני מיוחד
לעבודות איטום במוסדות העירייה והחינוך
פרק  5עבודות איטום-
 05.0כללי–
 05.0.01תיאור העבודה-
 1 .המפרט בא לתאר ביצוע עבודות איטום ושיקום לחלקי מעטפת חיצונית ,קירות מעטפת מבנה,
שטחי גגות קשיחים ,גגות קלים ,קירות מסד
 2 .הכנה לעבודות האיטום יכללו טיפול בשטחים המיועדים לעבודה במספר שלבים.
 3 .ניקוי ,סילוק חומרי איטום רופפים והכנת תשתית יציבה.
 4 .ביצוע הכנות ותיקוני תשתית בטרם ביצוע האיטום.
 5 .ביצוע עבודות איטום במספר טכנולוגיות .בחירת שיטת האיטום תבחר לפי סוג הגג ,סוג מערכת
איטום קיימת ,מוכנות התשתית.
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 6 .איטום קירות יבוצע כחלק מעבודת שיקום תשתית או תיקונים חלקים נקודתיים.
 05.0.02תיאום לקראת ביצוע-
תיאום ביצוע עם מנהל הפרויקט בכפוף לאישור מעבר בין שלבי עבודה ואישור גמר כל שלב במהלך
הביצוע הינם תנאי יסודי להתקדמות בעבודה .הקבלן מתחייב שלא לבצע כל פעולה ולא להתקדם
בשלבי ביצוע בטרם השלים את כל הנדרש לביצוע בשלב קודם המצוי באחריותו או באחריות
גורמים אחרים המטפלים בפרויקט .כל נזק שיגרם למערכת איטום אף עם יתברר הדבר במהלך
העבודה או לאחר גמר חלק משלבי העבודה יהיה באחריות הישירה והבלעדית של הקבלן המבצע
כולל נזקים נלווים .הקבלן ייקח מראש אפשרות לפיצול עבודות ועמידה בלוחות זמנים על פי דרישת
המזמין והכל במטרה לסיים את עבודות ההכנה והתשתית ליישום מערכות האיטום וההגנה עליהם
במלואם וללא קיצורי דרך.
בגלל רגישות המוסדות בהן יתבצעו חלק מהעבודות האיטום ,תנאי בסיסי למילוי הסכם זה
הנומינלי תנאים ומגבלות הכוללים התאמה לשעות ואי פגיעה בפעילות השוטפת של המוסד,שמירה
על שלמות מתקנים וחלקי מבנה עליהם לא מתבצעת עבודה וכל הוראות חוזר המחייב פעילות
במוסדות ציבור.
.05.03.03אספקת חומרים-
 1 .החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות יסופקו לשטח במכלים מקוריים
וסגורים כאשר כל אריזה נושאת סימן ברור לגבי החומר המסופק ,היצרן ותאריך בו יפוג תוקף חיי
מדף המוצר.
 2 .במסגרת האחריות למערכות האיטום חלה התחייבות הקבלן גם לגבי טיב חומרי העבודה
והאיטום המסופקים על ידו לצורך ביצוע העבודות.
 3 .תקנים חומרים שקיימים לגביהם תקנים ישראליים יותאמו המותגים המסופקים לתקן
המתאים . -חומרים שלא קיימת לגביהן תקינה יותאמו לדרישות המתוארות במפרט זה.
 4 .לקבלן זכות להשתמש בכל חומר השווה ערך לדרישות המפורטות במפרט טכני זה בתאום
ואישור יועץ איטום.
 5 .הקבלן מתחייב לבצע ולספק בדיקות מגופים מוסמכים על חשבונו לכל דרישה שתבוא על ידי
הפיקוח ו/או היועץ לגבי טיב חומרים או עבודה.
 05.0.04רמת ביצוע-
 1הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבת האיטום .בכל שלבי העבודה :בשלב ההכנות ,האיטום
והחיפוי .בכל מקרה שהדבר לא בא לידי ביטוי בתוכניות ,במפרט ,בכתב הכמויות או בשטח ,יביא
הנושא מבעוד מועד לידיעת המפקח אשר יקבע וינחה אותו כיצד לנהוג.
 2בכל מקרה שתתגלה על ידי הקבלן פגיעה ברציפות מערכות האיטום הנובעת מחבלה מכנית או
מכל סיבה שהיא ,יסמן את הפגם ,יבצע את תיקון הפגם בהתאם להוראות המפקח.
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 5.0.050התניות לביצוע-
 1 .בכל העבודות שיבוצעו במסגרת הסכם זה ,עבודות ההכנה ,השיקום ,האיטום והחיפוי ,יעסיק
הקבלן בעלי מקצוע מעולים ומנוסים בסוגי העבודות אשר יבצעו .בעלי המלאכה יהיו מומחים כל
אחד בתחומו .בעלי המקצוע יהיו בעלי ניסיון אשר יאפשר להם קריאת פרטים ויכולת להתמודד
בביצועם בשטח באופן מושלם.
בזכותו של המפקח להרחיק מהשטח מנהלי עבודה או עובדי קבלן אשר אינם נראים לו מקצועיים
במידה מספקת ואשר אינם עומדים בתנאי סעיף זה וזאת לא תשמש עילה מצד הקבלן לעיכוב
בעבודה או לתביעה כל שהיא.
 2 .על הקבלן להוכיח למזמין כי הוא בעל ניסיון מוצלח של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות
מהסוג המופיע במפרט הטכני .כמו כן על הקבלן להוכיח כי קבלני המשנה במידה ויגייס לעבודה
עומדים בכל התנאים -הנזכרים בהסכם זה.
על הקבלן להקצות לאתר העבודה מנהל עבודה מקצועי בתחום האיטום בעל הסמכת" אוטם
מורשה "אשר ילווה את כל משך העבודה מיום תחילת הפרויקט ועד סיומו .תפקידו בין שאר
המטלות המקצועיות יהיה לוודא שמירת רציפות האיטום בעת ביצוע עבודות מקצועיות אחרות
המשלימות את עבודות האיטום.
המפקח יהיה רשאי למנוע מעובדי הקבלן לבצע עבודות כל שהן בהעדר מנהל העבודה וזאת על
חשבון הקבלן וללא קבלת אישור ממנו במידה ויסתבר כי נציגי הקבלן לא ממלאים את יעדם כנדרש
וכי עשוי
להיגרם נזק לביצוע העבודה או ללוח הזמנים המתוכנן .בכל מקרה אין הנאמר כאן פותר את הקבלן
מכל אחריות שהיא המוטלת עליו מכוח הסכם זה.
 05.0.06התאמה לתקנים-
על הקבלן חובת ביצוע העבודות על פי המוגדר בתקנים או תקנים הקיימים בהכנה וידועים כפי
שפורסמו ע"י -מכון התקנים הישראלי לגבי שימוש בסוגי חומרים ובאופן התקנתם .בכל מקרה
שהגדרות מפרט זה נופלות מההגדרות בתקנים מחייב האמור בתקן המפורסם כרף מינימום
לביצוע .במידה והגדרות המפרט מחמירות ינהג הקבלן על פי הגדרות המפרט .בכל מקרה שיזהה
הקבלן חוסר התאמה לדרישות התקן עליו לידע את מנהל הפרויקט.
 05.0.07שינויים וחריגות-
 1שינויים וחריגות מהכתוב במפרט המיוחד יבוצעו אך ורק לאחר קבלת אישור מפורש בכתב
מהמפקח .האישור יכלול פירוט השינוי המתחייב ,שינוי בעלויות ותמחור סעיף הביצוע וכמויות
מדויקות להיקף השינוי .אך ורק שינויים מהותיים אשר יחייבו שינוי בלוח הזמנים ישמשו עילה
לשינוי בלו"ז ואף זאת רק לאחר אישור מפורש של המפקח שיכלול את השינוי.
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 2שינויים אשר יוצעו על ידי הקבלן לגבי שימוש אלטרנטיבי בחומרים או שיטות יישום וביצוע
אשר אינן מהותיות לתפקוד הפונקציונלי של מערכת האיטום ,יפורטו בכתב ובשום אופן לא ישמשו
עילה לשינוי בעלויות האחריות ולוחות הזמנים.
 05.0.08הגנה על האיטום-
 1התקנת הגנה על מערכות איטום בכל מקום כפי הנדרש במפרט הטכני יבוצעו מיד בתום ביצוע
הצפות או כל שיטת בדיקה אחרת שתבחר ולאחר קבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט .קבלן
האיטום יהיה אחראי על התקנת מערכת ההגנה במועדה ובשלמותה .הקבלן מתחייב לשמור על
שלמות עבודתו עד סיום התקנות החיפויים העליונים לחלקי איטום שלא יושארו חשופים ולדווח
למנהל הפרויקט על כל פגם מכאני שיתגלה בשכבת ההגנה.
 2הקבלן ידאג בעת אספקת חומרים לשטח המיועד לעבודה ,לא לאכסנם ולרכזם בנקודה אחת
וזאת מחמת העמסת התקרה הנושאת במשקל נקודתי העובר את העומס המותר .לכן ידאג הקבלן
מיד עם העמסת החומר לפזר את המשטחים ולהפריד בין המארזים על פני כל שטח המרפסת/גג .
לכן לא יעמיס הקבלן כמות חומר הגדולה מיכולתו לפיזורה עם אספקתה ועם תכולת המקום
המיועד לקלוט את כמות החומר המסופק.
 05.0.09בדיקות הצפה-
 1 .עם סיום כל שלב בעבודות האיטום יבצע הקבלן בדיקות המטרה או הצפה לשטחים שנאטמו.
 2 .בדיקת ההצפה תתאפשר לאחר קבלת אישור המפקח ,במידת הצורך לאחר קבלת אישור
מקונסטרוקטור ,על השלמת עבודת האיטום בחלקה המתוארת.
 3 .הקבלן יוודא כי ננקטו כל אמצעי הזהירות הנדרשים בביצוע הצפת גגון כגון:
 3.1נוכחות מרבית במתקן הנבדק לזיהוי מהיר במקרה של חדירת מים מסיבית ,במקרה
שמבוצעת הצפה למתקן לא מאויש מתחייב הקבלן בתאום עם המפקח על מספר ביקורים
במשך היממה למעקב אחר התפתחויות קיצוניות.
 3.2בדיקת מיקום מפסקי חשמל ראשיים על מנת לאפשר ניתוק מהיר.
 3.3הסדרת גישה מהירה לגג הנבדק ואמצעים לריקון מהיר של מי ההצפה.
 4יש לאמת כי לא צפויים לרדת גשמים בתקופת ההצפה ,וזאת מחשש לעומס מים לא מתוכנן
העשוי לגרום לנזקים שאינם קשורים לאיכות האיטום .התברר לקבלן לאחר תחילת ביצוע ההכנות
להצפה אשר כללו סתימת מרזבים כי למרות התחזית עומד לרדת גשם או החל לרדת גשם או החל
לרדת גשם ינקוט בכל האמצעים לשחרור מיידי של פתחי המרזבים והשהיית עבודת ההצפה .ברור
לקבלן כי כל נזק שיגרם כתוצאה מרשלנות במהלך או כתוצאה מההצפה יחול עליו.
 5כל סידורי ההצפה ייעשו על ידי הקבלן .עלויות ההצפה יחולו על הקבלן ויתומחרו על ידו בחשבון
בסעיפי האיטום השונים.
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 6ההמטרה במידה ותבחר כחלופה להצפה תעשה באמצעות מערכת צינורות מנוקבת אשר תפרש
בנקודת הרום של השטח הנבדק .צפיפות הנקבים בצינור ולחץ מים יקבעו כך שיתקבל פיזור
אופטימלי של מים לרוחב כל השטח הנבדק.
 7משך ההמטרה/הצפה יהיה  72שעות לפחות או על פי הגדרות התקן הישראלי .בעת סיום ההצפה
ייבדק השטח ע"י המפקח אשר יאשר תוצאת ההצפה.
 8במידה ויתגלו נקודות חדירת מים יבצע הקבלן ככל שביכולתו לאתר את נקודת הכשל .לאחר
תיקון הכשלים ,ולאחר בדיקת שטח התקרות על מנת לוודא כי יבשו מהבדיקה הקודמת תתבצע
פעולת הצפה נוספת לאזור שיורה המפקח על מנת לבדוק תקינות האיטום .בדיקה חוזרת זו תהיה
על חשבון הקבלן ולא תלקח בחשבון בלוח הזמנים המתוכנן .מאחר וידוע לקבלן שכל פעולה כזו
הנגרמת כתוצאה מכשל באיטום תעכב את כל התקדמות העבודה אשר מוקצבת בלוח זמנים מוגדר ,
עליו להקפיד הקפדה יתרה בעת ביצוע העבודות.
 05.0.10לוח זמנים-
לוח זמנים ומשך ביצוע מהווים תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה .לוח הזמנים בעבודות האיטום נלקחו
בחשבון
בתאום עם המשך הפעילות בתחום המוסד עליו מתבצעות העבודות .כל פיגור בלוח הזמנים יגרום
לעיכוב
בשרשרת הפעולות הממתינות לסיום עבודות האיטום .על הקבלן לעמוד לרשות המפקח לצורך
ביצוע שלב
משלבי העבודה וגם עם ביצוע השלב הנדרש נהווה חלק ממכלול יישום שלם אף בהתראה קצרה
במיוחד בשל
תנאים מיוחדים שייוצרו .הכל ייעשה בהתאם לתנאי השטח שהוכשר לעבודה וכשירותו) כולל
השלמת
עבודות הכנה ושלבי אשפרה וייבוש בטונים(.
05.0.11אחריות-
הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות האיטום שיבוצעו במסגרת הסכם זה לתקופה של  8שנים ,
לגגות עליהם
יבוצע חיפוי והגנה קשיחים כגון גג הפוך או הגנה אחרת תינתן אחריות ל  - 10שנים ,אלא עם צוין
אחרת.
אחריות הקבלן תחול על עבודת האיטום ,עבודת החיפוי ועל חומרים למשך כל תקופת האחריות.
גגות עליהם יבוצעו תיקונים נקודתיים תינתן אחריות למשך  3שנים לאזור בו טופל ,האחריות
לטיב העבודה
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והחומרים.
 05.0.12כתב כמויות ואופני מדידה-
 1הכמויות המופיעות בכתב הכמויות הינן מחירי יחידה בלבד .המזמין שומר לעצמו את הזכות
להזמין ולקבוע הכמויות וזאת ללא שינוי מחירי חוזה .על הקבלן המבצע מוטלת אחריות המדידה
ומסירת חישוב כמויות מדויק לאישור המפקח בכל שלב של העבודות .עבודות איטום שיכוסו לפני
אישור הכמויות על ידי המפקח לא ישולם עבורן והאחריות תחול על הקבלן המבצע.
 2כל מדידות השטחים לצורך חישוב יעשו בפריסה.
 3המחיר כמוגדר בכל סעיף מסעיפי כתב הכמויות יכלול את כל תהליכי ההכנות וכל שלבי הביצוע
כולל חומרים ,עבודה ,בדיקות ,ובדיקות חוזרות במידת הצורך ,תיקונים שידרשו ע"י המפקח
במידה ויתגלו ליקויים בביצוע עם כל המשתמע מכך כפי שהם מופיעים ומפורטים במפרט הטכני
לסעיפיו וכמתחייב ממפרטי יצרני החומרים שיבחרו ליישום בפועל.
 4תשלום חריגים :עבודות שיבוצעו עם אישור מראש ומפורש של המפקח ואינן כלולות בהגדרת
המפרט הטכני ישולמו בנפרד לפי ניתוח מחירים מפורט ומנומק כולל כתב כמויות שיוגש ע"י הקבלן
ובסיסו מחירי יחידה של החומר ,במידה ולא יימצא סעיף מתוך מחירון המכרז ,אזי יפונה התמחיר
לפי מחירון" דקל" שיפוצים מעודכן בהפחתה של  20%קבוע.
 5הכמויות לביצוע יקבעו לפי שיקול טכני המותאם לטיפול בכשלים המזוהים וכן שיקול כלכלי
של המזמין וימסרו בצו תחילת העבודה.
 6בסיום העבודה על הקבלן לבצע מדידה סופית ושרטוטים הכוללים מידות השטחים המטופלים .
השרטוטים שיצורפו יהוו בסיס לחשבון .שרטוטים אלו ישמשו בסיס להגדרת השטח עליו בוצעה
העבודה במקרים שהטיפול יכלול חלק מהשטח.
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מפרט טכני מיוחד
 05.1הכנת שטח גגות שטוחים-
 1כללי
פרק זה יעסוק בהכנת תשתית לכל סוגי הגגות הקשיחים לצורך ביצוע תיקונים או שיקום כולל של
השטח.
 2היקף התיקונים
חלקי המבנה המיועדים לביצוע איטום יקבעו ע"י קבלן אשר יבצע הבחנה שונה מזו של המפקח
יגיש למפקח המלצותיו והיקף הטיפול המוצע על ידו בכתב ויכללו:
 2.1נימוק לסוג העבודה והיקפה המוצע על ידו.
 2.2כמויות מוצעות לביצוע הכוללות תרשים עם מידות.
 2.3סעיפי המפרט הטכני המיוחד הרלוונטיים לסוג העבודה המוצע על ידו.
 2.4טיפולים שאינם כלולים במפרט :נימוק מפורט על הסיבות לביצוע עבודות שלא
במסגרת המוצעת במפרט הטכני הכללי.
 3תוכנית עבודה
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תוכנית מבוססת על סעיפי צו העבודה שיימסר לקבלן ותוגש למפקח בטרם תחילת העבודה ותכלול:
 3.1סדר פעולות עם לוח זמנים לסיום כל שלב בעבודות.
 3.2מועדים מוצעים לביצוע ביקורת בין שלבית.
 3.3רשימת חומרי האיטום שישמשו את העבודות כולל אביזרים ייעודיים.
 3.4שלבי בדיקות הצפה במהלך העבודה וסידורי ההצפה כפי שנבדקו בשטח והותאמו
לדרישות המפרט.
 4 .גג" גג הפוך" -
גג המחופה במערכת הכוללת לוחות קלקר עם כיסוי חצץ:
 4.1פינוי השכבות למקום ריכוז מסודר בשטח המבנה לצורך שימוש חוזר וזאת רק במידה
וצו העבודה מגדיר את חיפוי הגג מחדש בשיטת הגג ההפוך.
 4.2לוחות קלקר ירוכזו וישמרו מפני פגיעה והתפזרות במהלך תקופת העבודה.
 4.3לוחות קלקר שלא יישמרו בשלמותם בעת הפירוק יסולקו מהשטח מיד במסגרת פינוי
הפסולת.
 4.4במידה ולא הוגדרה עבודת חיפוי מחדש בשיטת הגג ההפוך על פי הנחיה מפורשת
מהמפקח יסולק כל חומר החיפוי מהגג מאזור העבודה למקום שפך מסודר.
 5גגות יריעות פלסטיות
טיפול בגגות מחופי יריעות פלסטיות כגון  PVCמערכות איטום אלו לרוב אינן מודבקות לשטח
הגג ,אלא מבוססות על קיבועים נקודתיים.
 5.1מצב יריעות האיטום
במידה ויימצא גג המיועד לטיפול ביריעות חיפוי מסוג  EPDMיש לבחון היטב את איכות היריעה
ומצב הבלאי של החומר .חיפוי גגות במערכת זו לא בוצע מזה שנים רבות בארץ לכן הסבירות כי
ניתן לשקם את האיטום ע"י ביצוע טיפול נקודתי נמוך ביותר.
 5.2הכנת הגג
הטיפול בגגות מחופי יריעות פלסטיות יכלול את כל השלבים הנזכרים בסעיף  4לעיל.
 5.3שטיפת הגג
במידה ויש בכוונת המזמין לאחר בחינת קיום חמרי האיטום המרכיבים את המערכת לבצע טיפול
נקודתי יש לבצע שטיפה יסודית על הגג על מנת להקל בזיהוי הכשלים.
5.4זיהוי הכשלים
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במידה ויתגלה קושי בזיהוי הכשלים מומלץ לבחון ביצוע סריקה טרמוגרפית של הגג לזיהוי
הכשלים.בהתאם לאישור המפקח
 5.5ויתור על תיקונים
במידה ומתקבלת החלטה לשקם את שטח כל הגג ולא לטפל בתיקוני פגמים יש לבצע פרוק מסודר
של היריעות הקיימות ופינוי מהשטח .מערכת יריעות פלסטיות בעיקרן מתוכננות להיוותר חופשיות
על פני השטח תוך קיבוע נקודתי על פי המתכנן ,לכן פעולת הפירוק של מוקדי הקיבוע) כגון סרגלים
בהיקף הגג או נקודות עיגון באזורים אחרים (תתבצע בזהירות למנוע פגיעה בתשתית .יתרת
ההנחיות לניקוי ,טיפול והכנה לאיטום על פי מערכת האיטום שיוחלט על ביצוע תואם למוגדר ביתר
סעיפי המפרט לגבי גגות שטוחים בסעיף05.1 .
 6הכנת התשתית
ההכנות לביצוע איטום או שיקום כולל של האיטום תבוצע באופן זהה ללא תלות בסוג האיטום
המיועד לביצוע ותכלול את השלבים הבאים:
 6.1סריקה ותיעוד וסימון פגמים נראים לעין של מערכת האיטום הנבדקת כגון:
א .התנפחויות והתנתקויות מהתשתית.
ב .פגיעות מכניות במערכת האיטום.
ג .אזורי בלייה של חומר האיטום המרכיב את הגג.
ד .היסדקות התשתית.
ה .ליקוי שיפועים ומוקדים בהם מתרכזים מים ללא אפשרות להגיע לפתח הקולטן.
ו .אי התאמה בפרט הקולטן למערכת האיטום או לחילופין העדר פרט שכזה.
ז .הצטברות חומרי איטום בפתח הכניסה לצמ"ג.
ח .התנתקות חומרי איטום מהתשתית בשולי הגג.
ט .חוסר או פגמים בפרט סרגלי האלומיניום המקובעים בשולי יריעות האיטום) לגג האטום
ביריעות ביטומניות או פלסטיות(.
י .מתקנים המונחים על גבי הגג ללא תשתית יציבה ונאותה המותאמת למערכת איטום
הגג.
יא .איכות מוקדי חדירת צנרת/כבלים ישירות דרך הגג לחלל המבנה הפנימי .קיום מערכות
מים/חשמל/תקשורת המונחות על גבי הגג.
יב .תקינות חיפוי המעקות/קירות העולים ממפלס הגג.
יג .תקינות חיפוי תפרי גג/מעקות במידה ומצויים בתחום הגג.
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יד .איתור כל פגם או אי התאמה לצרכי האיטום של הגג.
 7תיעוד פעולות סריקת הגג
על הקבלן המבצע להוציא סכום בכתב לתהליך סריקת הגג בטרם יחל בעבודות המוגדרות
על פי צו העבודה ויעביר לאישור המפקח .מסמך זה ישמש לצרכים הבאים:
 7.1התאמת דרישות העבודה
לבחינת התאמת הדרישות לביצוע המוגדרות בצו העבודה והצרכים האמתיים שהתגלו
בשטח לאחר ניקוי הגג וסריקה ויזואלית יסודית.
 7.2בקרת עבודה
טופס בקרה לביצוע כל עבודות התשתית בטרם המעבר לביצוע עבודות האיטום ובקרה על
השלמת כל פעולות האיטום בגמר העבודה.
 8התנפחויות והתנתקויות מהתשתית
 8.1איתור מוקדים
בהם יתנתקו חומרי איטום מהתשתית יעשה בבחינה ויזואלית .לאורך רולקות שהם מוקד
תורפה להיווצרות התופעה תבוצע סריקה יסודית ע"י" תיפוף "קל על יריעת האיטום
לבחינת יציבות התשתית .פעולה זו תאפשר זיהוי כשלים.
 8.2חיתוך
למוקדים שיזוהו יבוצע חיתוך במרכז ההתנפחויות .חיתוך לאורך הקטע הרופף או מספר
חתכים הנפגשים במרכז המוקד להתנפחויות.
 8.3גודל המוקד
לשטחים רופפים אשר שטחם עולה על  1מ"ר יש להסיר לחלוטין את החומר הרופף.
 8.4נוכחות מים
במידה וימצאו מים תחת היריעה שהתנתקה ,יש לסלק לחלוטין את כל הרופף על מנת
לאפשר ייבוש מוחלט של השטח ללא תלות בגודל החלק המנותק.
 8.5חומר תיקון ומילוי החלל:
בשקע שנוצר במקום היריעה שהוסרה יעשה בתערובת בטון פולימרי אשר יורכב חלק מלט ,
חלק אחד חול נקי ומוסף הדבקה מסוג לטקס לתערובת.
 8.6יישום מילוי החסרים
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המילוי יעשה לאחר ניקוי יסודי של השטח ,הרטבה עדינה של התשתית ,יציקת תערובת
המילוי והחלקה מרבית על פני השטח העליון והשקה מוחלטת עם שולי השטח ממנו נגרע
חומר האיטום המתנפח.
 9סדקים בתשתית הגג
 9.1הגדרה
סידוק בתשתית הגג מחייב טיפול פרטני בכל שיטות האיטום שיבחרו לביצוע.
 9.2רוחב סדקים לטיפול
יטופלו סדקים ברוחב העולה על  3מ"מ .סדקים אשר יתגלו כסדקים עוברים או שרוחבם
עולה על  10מ"מ יופנו לבירור על ידי המפקח לצורך בחירת סוג הטיפול וברור עם יועץ
קונסטרוקציה לצורך בדיקות יציבות המבנה.
 9.3הכנת הסדק לטיפול
הסדקים המיועדים לטיפול יעברו ניקוי וחירוץ באמצעים מכאניים להרחבתם והעמקתם .
העומק המינימאלי לא יפחת מ  - 10מ"מ.
 9.4חומר האטימה
החומר למילוי יהיה מסוג" הפרדיסמו "  PBאו שווה ערך .חומר המבוסס על אמולסיה
ביטומנית פוליאוריטנית דו רכיבית ,בעלת תכונות הדבקות ,איטום וגמישות המסוגלים
לעמוד בדרישות לאיטום סדקים.
 9.5יישום וביצוע איטום הסדק
החומר המופיע במצב צבירה צמיגי ימלא את הסדק עד ליישור עם פני השטח .יישום החומר
ברוחב  10ס"מ כאשר הסדק נמצא במרכז הרצועה המטופלת .יישום החומר בהברשה או
גלילה בשתי שכבות ושכבת ארג חסין אלקלי בין השכבות לחיזוק.
 10תיקון שיפועים
 10.1בדיקת השיפועים
במידה ויתגלו ליקויים נקודתיים בשיפועי הגג על הקבלן לבחון האם ניתן לשקם את
השיפועים ולאפשר זרימה חופשית של המים אל הקולטן .ניתן לנקוט בפעולות משולבות
של חציבה בשכבת השיפועים ומילוי בנפח .תכנון השיפועים המחודשים יעשה לאחר בחינה
קפדנית של פני השטח וביצוע בחינה מדויקת לניתוב המים.
 10.2תיקון שיפועים ע"י חציבה
א.תעשה בזהירות תוך פגיעה מינימאלית בשטחים סביב האזור המיועד לחציבה.
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ב .שטח החציבה יעשה כך שניתן יהיה לבצע בהמשך שכבת החלקה צמנטית ,ואת מערכת
האיטום הייעודית לגג.
ג .במידה וחציבה הנה סביב הקולטן יש לדאוג לאחר קביעת המפלס הסופי כולל העובי
הנדרש להטבעת אביזר הקולטן ,של פני השטח לבצע חיתוך מדויק של צינור הקולטן.
ד .שכבת החלקה ויישור לשטח החציבה.
 10.3תיקון שיפועים באמצעות מילוי והשלמה מקומיים
א.בסיס מילוי חומר לשיפוע נקודתי יהיה תמיד שכבת קישור .שכבת הקישור תוברש
בחוזקה לתשתית וזאת לאחר ניקוי יסודי והרטבה) יש לדאוג שלא יקוו מים על התשתית
בטרם ביצוע(.
ב .תערובת שכבת הקישור תורכב מ - 1נפח מלט טרי , 1נפח חול ים נקי .תוספת לטקס למי
התערובת ביחס שנקבע ע"י יצרן החומר שנבחר.
ג .מילוי שכבה בעובי כולל שאינו עולה על  3ס"מ חומר המילוי יהיה מהסוג הנזכר בסעיף
לעיל.
ד .למילוי נפח מעל  3ס"מ התערובת תורכב מיחס חול/מלט של  1ל  - 2.5בתוספת אגרגט
רחוץ ומדורג כגון סומסום ותכלול מוסף הדבקה מסוג לטקס.
ה .פני השטח יוחלקו תוך פיזור תערובת חול/צמנט ביחס  1:1לספיגת עודפי מי תערובת
וחיזוק פני השטח.
ו .ביצוע אשפרה במשך  3--5ימים בהתאם לעונת השנה.
 11 .חידוש שיפועי שטח כל הגג
 11.1תערובת הבטקל
השיפועים במידה ויוחלט על חידוש כל השטח יהיו מתערובת בטון קל במשקל סגולי של
 1400ק"ג/מ"ק.
 11.2השיפוע
תכנון השיפועים יעשה מראש ולאחר אישור המפקח .השיפוע המינימאלי יהיה 1.5% .עובי
שכבת הבטקל ליד המרזב לא יפחת מ  - 4ס"מ.
 11.3יישום בטקל
יציקת הבטקל תעשה במקצועיות ,לאחר סימון ואישור המפקח .יבוצע ניקוי יסודי.
אשפרת הבטקל תעשה בהקפדה ובהתאם לתנאי מזג האוויר .ביצוע האיטום על הבטקל
יהיה בחלוף 28ימים.
 12חידוש מעגליות בטון
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 12.1מיקום
בכל המפגשים בין מישור הגג למעקות/קירות/מתקנים עם הגג יותקנו רולקות באותם
מקומות שלא ימצאו רולקות או לחילופין אזורים בהם פורקו רולקות קיימות.
 12.2אופן ביצוע
את המעגליות יש לצקת במפגש שטח אנכי ומישורי בחתך של  5/5ס"מ .יישום המעגלית
מתערובת צמנטית ביחס של  1מלט  3חול כולל מוסף לטקס להדבקה .העבודה תבוצע
לאחר ניקוי יסודי והרטבת התשתית.
 12.3אשפרה
ביצוע אשפרה במשך  5ימים.
 13צנרת חודרת לשטח הגג
 13.1הגדרה
סביב כל צינור מים/צנרת מזגנים/צינורות ביוב/כל אלמנט נקודתי החודר דרך ערכת
האיטום והגג לחלל המבנה תבנה הגבהה בטון עגולה.

 13.2תבנית
ליציקה ההגבהה ניתן להשתמש בצינור כגון צינור מערכת ביוב בקוטר אשר לא יעלה ב -
20ס"מ מקוטר האלמנט אותו יעטוף.
 13.3יציקת המעטפת
היציקה תעשה לגובה שלא יפחת מ  - 25ס"מ .היציקה תעשה בתערובת הכוללת חול/צמנט
וחצץ בגודל סומסום בתוספת לטקס כפי הנזכר לעיל.
 13.4טיפול גמר
פני השטח העליון יחולקו .יש ליצור מגרעת  1/1ס"מ סביב כל צינור ,כבל או כל אלמנט
חודר .עם ההתייבשות התערובת תפורק התבנית.
תבוצע מעגלית סביב ההגבהה כמתואר בסעיף המעגליות.
 14מעקות
 14.1כללי
תקינות מעקות הנה חלק בלתי נפרד מאיטום הגג .הטיפול יעשה למעקות במקרה ויתברר
כי חיפוי שטח המעקות אינו יציב.
 14.2ניקוי
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יבוצע ניקוי יסודי של כל חומר חיפוי ,צבע ,חומרי איטום ,טיח עד קצה עליון המעקה.
 14.3טיפול בסדקים
תבוצע פתיחה והרחבת הסדק העולה על  3מ"מ והעמקתו לעומק מינימאלי של  1ס"מ.
לאחר פתיחת הסדק יבוצע ניקוי יסודי.
 14.4טיפול בפני השטח
תיקוני תשתית ובטונים להשלמת תקינות פני השטח בתערובת טיט צמנט מועשרת
בפולימרים באופן המוגדר בסעיף8 .
 14.5איטום הסדק
האיטום יעשה באמצעות מסטיק פוליאוריטני חד רכיבי כדוגמת" סיכפלקס  11"Fcאו
שווה ערך כולל מריחת פריימר הכל על פי המלצות היצרן.
 15 .מתקנים
 15.1הגדרה
מתקנים המונחים על הגג כגון מזגנים דודי שמש וכדומה יורמו מפני השטח.
 15.2אלמנטים לתשתית
התקנת בסיסים לרגלי מתקנים שלא ניתן לפרקם ישמשו מרצפות בטון מדרכה בגודל
מינימלי של 20/20ס"מ ,כאשר על הצד התחתון שישען על מערכת האיטום יודבק לוח
קלקר מחורץ מהסוג שמשמש ג הפוך.
מתקנים הניתנים לפירוק ,יש לצקת על הגג בטרם ביצוע האיטום קוביות בטון בחתך
20/20ס"מ לגובה שלא יפחת מ  - 20ס"מ.
 16מרזבים
 16.1כללי
תבוצע בדיקת קולטנים בכל גג העובר טיפול .יש לוודא קיום פרט איטום חרושתי.
 16.2הכנה
עיבוד השטח סביב צינור המרזב לאחר ניקוי כל חומרי האיטום לדורותיהם.
 16.3אביזר מרזב
פרט המרזב יהיה חרושתי ,כדוגמת הפרטים המוכנים המוצעים ע"י חברת " DALMER
"או שווה ערך .מבנה הפרט החרושתי שיבחר יתאים לתנאים הגיאומטריים של הגג
במקום ההתקנה .מבנה המרזב יכלול צינור בקוטר הקטן במעט מקוטר הצמ"ג המחובר
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אינטגרלית לפלטה שטוחה .הפלטה תשמש בסיס להתחברות מערכת האיטום של הגג
באופן מושלם לפתח הצמ"ג.
 16.4התקנת הקולטן
הפרט החרושתי המהווה את הקולטן יונח סביב הצמ"ג תוך החדרת הצינור האנכי) או
אופקי על פני מבנה הקולטן (.השטח האופקי יטבע בשכבת מסטיק ביטומני אשר ייושם
על שכבת פריימר ביטומני.
 16.5פתח לניקוז עודפים
א .בנקודה הנמוכה ביותר באזור המרזב הקרוב למעקה .תפקידו של צינור העודפים
לאפשר ניקוז הגג במקרה של ספיקה מספיקה של המרזב או סתימה של צינור המרזב.
ב .הצינור יהיה בקוטר מינימאלי של  " 3או יותר בהתאם לשטח הגג המנוקז.
ג .העבודה תכלול קידוח באלכסון כלפי מטה מהנקודה הנמוכה של המעקה.
ד .הקידוח בקוטר הגדול במעט מקוטר הצינור המוחדר.
ה .יוכנס צינור באורך העולה על עובי המעקה בתוספת של  25ס"מ.
ו .יבוצעו תיקוני טיח משני צידי המעקה בנקודת הקידוח במידה ויתגלה צורך בכך.
ז .יבוצע איטום בפרט חרושתי תואם.
 16.6מרזב חילופי
א .במידה ותתגלה תקלה בצינור המרזב אשר אינה ניתנת לתיקון ועל פי החלטת המפקח
החלופה -הנכונה ביותר תהיה התקנת מערכת ניקוז חילופית יבוצע שימוש בסעיף זה.
ב .מיקום המרזב החלופי יקבע על פי שיפועי הגג הנתונים לאורך המעקה .במידת הצורך
יש לבצע התאמת שיפועים כמוגדר בסעיף השיפועים לעיל.
ג .יבוצע איטום פתח הניקוז הקיים ע"י מילוי בתערובת צמנטית המשמשת לתיקונים
כמוגדר לעיל.
ד .איטום פתח הקולטן המבוטל במערכת חיזוק מאותה מערכת שיבוצעו תיקוני או חידוש
איטום שטח הגג.
ה .ביצוע הפעולות המוגדרות בסעיף  16.5--16.3לעיל.
ו .יותקן פרט חרושתי מתאים כמוגדר בסעיפים  16.5 - 16.3לעיל.
ז .התקנת קופסת איסוף מפח מגולוון לאיסוף המים המתנקזים מפתח ניקוז הגג.
ח .לקופסת האיסוף יחובר צינור אנכי שיקובע לכל גובה המבנה ,בקצה התחתון יחוברו
זווית וצינור אופקי בשיפוע להרחקת המים מהקיר.
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ט .בנקודת המוצא תותקן שוקת בטון לקליטת המים מהמרזב.
 16.7צינור שרשורי" 4
א .הנחת צינור שרשורי מנוקב  " 4עטוף בבד גאוטכני.
ב .פריסת חצץ שטוף סביב הצינור השרשורי ברוחב  15ס"מ ע"ג עטיפת בד גאוטכני במשקל
 40גרם למ"ר.
 17קירות חוץ טמונים
 17.1חפירה וחשיפת הקיר.
17.2סיתות והסרת טיח חוץ.
 17.3איטום קירות לפי מפרט.
 17.4הגנת איטום ביריעות  EDPבעובי  1.5מ"מ.
 17.5החזרת מילוי.
 18קירות חוץ חשופים
 18.1יישום שכבת טיח מלט בקירות.
 18.2איטום קירות במערכת צבע רב גמיש.
 19איטום נגטיבי
 19.1הזרקת שרפים אוריטנים כל  15ס"מ.
 19.2יצירת מעגלית צמנטית אוטמת.
 19.3יישום שכבת צמנט קריסטלי בעובי  2מ"מ.
 19.4יישום שכבת צמנט הידראולי בעובי  2מ"מ.
 19.5יישום  2שכבות צמנט הידראולי בעובי  4מ"מ.
 19.6רשת חסינת אלקלי לחיזוק רולקות ברוחב  20ס"מ.

 05.02איטום בביטומן חם-
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 1 .כללי
הפרק יגדיר ביצוע איטום גגות באמצעות מערכת מבוססת ביטומן חם.
 2הכנות
הכנת הגג והתאמתו לביצוע האיטום על פי כל המוגדר בפרק  05.1על כל סעיפיו ע"פ אישור
המפקח.
 3מרכיבי מערכת האיטום
מערכת האיטום תורכב מהמרכיבים הבאים:
ביטומן חם מסוג85/40 .
רשת חיזוק מסוג פיברגלס במשקל  50גרם למ"ר.
רשת אינטרגלס לשכבות החיזוק.
פריימר ביטומני מסוג  GS474בכמות של  300גרם למ"ר.
 4 .חימום הביטומן
בעת הכנת הביטומן לאיטום על הקבלן לבצע חימום מבוקר לטמפרטורה המוגדרת ע"י
יצרן החומר .טמפרטורת הביטומן תישאר יציבה תוך הקפדה על הימנעות מחימום יתר
ההורס את תכונות הביטומן .הקבלן יבצע מעת לעת מדידות לטמפ 'הביטומן.
 5 .העברת הביטומן לשטח העבודה
הרמת הביטומן לשטח העבודה תעשה במהירות מרבית תוך כדי הימנעות מהשהיית
הביטומן בטרם יישמו מעבר לזמן המינימאלי הנדרש לשם כך.
 6 .התזת פריימר:
בגמר כל העבודות הניקוי וההכנה לאיטום שנדרשו יותז כל שטח העבודה בפריימר .יש
להקפיד כי לא תבוצע עבודה על שטח בחלוף  24שעות מסיום יישום הפריימר.
 7 .איטום רולקות
 7.1שכבת חיזוק
על גבי הרולקות תבוצע שכבת חיזוק אשר תורכב משתי שכבות ביטומן חם ושכבת ארג
אינטרגלס בין השכבות .רוחב הרצועה יהיה לפחות  30ס"מ כאשר הרולקה במרכז.
 7.2הטבעת הארג
לשכבת הביטומן הראשונה יוטבע הארג תוך הקפדה להצמדה והדבקות מלאה של הארג
לביטומן בעודו חם .לא הספיק הקבלן להדביק בשלמות את הארג ולהטביעו בביטומן
בעודו חם .יבצע שכבת בסיס ראשונה חוזרת על מנת להטביע את ארג החיזוק.
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 7.3כיסוי הארג
השכבה השנייה לכיסוי מושלם של הארג .כיסוי כל שטח ארג החיזוק ו  - 5ס"מ מכל עבר.

 8 .איטום הגג שכבה ראשונה
 8.1יישום הביטומן
ביטומן בכמות של  1.5ק"ג למ"ר .היישום לכל השטח האופקי והאנכי ובמפגש עם מעקות
לגובה שלא יפחת מ  - 20ס"מ מרום הרולקה.
 8.2קצב מריחה ופיזור
מריחת הביטומן תעשה בקצב בו תתאפשר הדבקת רשת האינטרגלס והטבעתו המושלמת
בשכבת הביטומן בעודה צמיגית.
 8.3יריעת האינטרגלס
תיושם תוך שמירה על חפיפה של  10ס"מ בין יריעה ליריעה והקפדה על הדבקה מלאה
והטבעה מושלמת בשכבת הביטומן.
 8.4בקרת איכות
במידה ובתום יישום השכבה הראשונה יתגלו יריעות שלא הודבקו כראוי לשכבת הביטומן
יבוצע חיתוך היריעה והדבקת ארג נוסף שתכלול חפיפה בת  10ס"מ ליתרת השטח.
 9שכבת איטום שנייה
 1 .יישום הביטומן
יבוצע באופן זהה למתואר בסעיף  7לעיל המגדיר את השכבה הראשונה.
 2 .תחום השכבה השנייה
הרום של היישום בהיקף יעבור את הרום של השכבה הראשונה ב  - 5ס"מ.
 3 .אופן יישום ובקרת איכות
כמוגדר לעיל בסעיפים8.2 – 8.4 .
 10 .שכבת גמר עליונה
 1 .יישום הביטומן
ביצוע שכבת ביטומן חם בכמות הנדרשת לכיסוי מושלם של הארג מהשכבה השנייה.
 2 .פיזור חול
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מיד עם יישום הביטומן עוד בטרם התקררותו יש לזרות חול ים נקי ויבש לחלוטין על פני
השטח .על מנת לקבל כיסוי מושלם של החול על הביטומן פיזור החול יעשה בד בבד עם
יישום שכבת הגמר .בסיום העבודה עם התקררות סופית של הביטומן יש לטאטא את רוב
החול שלא נדבק לתשתית ולפנותו מהגג.

 11 .איטום סביב הגבהות ,רגלי מתקנים ,כניסת צנרת
 1הגדרה
איטום כל האלמנטים הבולטים מהגג יעשה באמולסיה ביטומנית מועשרת בפולימרים
כדוגמת" מסטיקגום"
 2 .שכבת בסיס
יישום שכבה ראשונה על פני האלמנט הבולט  10ס"מ על השטח האופקי.
 3 .יריעת חיזוק
תוטבע יריעת אינטרגלס בחומר בעודו טרי .הרשת תחתך באופן שיאפשר הדבקה מלאה
ללא כפלים וחללים.
 4 .שכבת גמר
יישום שכבה עליונה בכמות של  1.5ק"ג למ"ר לקבלת כיסוי מוחלט.
 12 .הלבנה
. 1ההלבנה תבוצע בתערובת על בסיס אקרילי כגון" לובן קריל "או שווה ערך בשתי שכבות.

 05.3איטום ביריעה ביטומנית
1 .כללי
 1.1הגדרה
איטום גגות בשיטת היריעות הביטומניות הנה הנפוצה ביותר ומבוססת על שימוש ביריעות
חרושתיות מועשרות בפולימרים .השימוש ביריעות מבטיח קבלת ממברנה בחומר בעל
עובי אחיד ע"פ דרישת המזמין.
 1.2איטום בשתי שכבות
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המפרט יכלול יישום שתי שכבות יריעות.
 1.3איטום בשכבה אחת
ע"פ החלטת המפקח ניתן יהיה לבחור בשיטה זהה עם כיסוי שכבה אחת .במקרה זה
הביצוע יעשה באופן זהה כמתואר במפרט הטכני המתאר שתי שכבות מלבד יישום השכבה
הראשונה ויריעת החיפוי הראשונה בעובי  4מ"מ.
 2הרכב מערכת האיטום
 2.1סוג היריעה
המערכת תורכב משתי שכבות יריעות .יריעות האיטום יהיו מסוג המשופר בפולימרים
מסוגSBS .
יריעת  4מ"מ מסוג" ביטומגום "  4Rאו שווה ערך .ויריעת איטום בעובי  5מ"מ מסוג
"ביטומגום" " 5Rאו שווה ערך .היריעות יתאימו לדרישות התקן הישראלי.
 2.2ציפוי עליון
הפן העליון של יריעת החיזוק ,יריעת האיטום הראשונה ויריעת החיפוי הראשונה יהיה
מסוג חול וללא ציפוי באגרגטים.
הפן העליון של יריעת האיטום העליונה ויריעת החיפוי העליונה יהיה מסוג הכולל ציפוי
באגרגטים בהירים.
 2.3סוגי היריעות בהתאמה לשכבות הביצוע.
א .יריעות החיזוק יריעה בעובי  4מ"מ.
ב .שכבת איטום ראשונה יריעה  4מ"מ.
ג .שכבת איטום שניה יריעה  5מ"מ.
ד .יריעות החיפוי בהתאם לסוג היריעה המבוצע לאותה שכבה. -
 2.4שכבת הפריימר
הברשה/התזת פריימר מסוג  101בכמות של  300גרם למ"ר .הפריימר יבוצע על גבי כל
השטחים המיועדים לאיטום .יש להקפיד על יישום פריימר לשטחים המיועדים לעבודה
בטווח שאינו עולה על  24שעות ממועד יישומו .בטרם ביצוע עבודות האיטום יש להמתין
עד ייבוש מוחלט של פני השטח.
 3 .איטום הגגות
 3.1סדר העבודה לפי השכבות:
א .שכבת יריעת חיזוק במפגש עם קירות ומעקות אנכיים עולים.
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ב .איטום שכבה ראשונה על פני השטח האופקי.
ג .יישום שכבת יריעת חיפוי בהיקפים במפגש עם קירות אנכיים.
ד .יישום שכבת איטום שנייה על פני השטח האופקי.
ה .יישום שכבת חיפוי אחרונה במפגש עם קירות אנכיים עד לגובה מינמאלי של  30ס"מ
מפני
הגובה המרבי של שכבת השיפוע.
 3.2שכבת יריעת החיזוק
א .היריעה ברוחב כולל של  33ס"מ ,היריעות יחתכו מגליל ברוחב של  1מ'.
ב .בין יריעה ליריעה תהיה חפיפה של  10ס"מ.
ג .היריעה תולחם במלואה לכל שטח העבודה בהקפדה יתרה שלא להותיר כיסי אוויר.
 3.3איטום שכבה ראשונה על פני השטח האופקי
א .ההלחמה תבוצע באמצעות להבת אש גלויה בחום מבוקר .בעת הביצוע על המבצע
להיזהר מחימום יתר של היריעה בפן התחתון למניעת הרס שכבת הביטומן וכן להיזהר
מתת חימום אשר לא יעניק ליריעה הדבקה מלאה לכל השטח.
ב .החפיפה בין שתי היריעות לא תפחת מ  - 10ס"מ בהדבקה לאורך היריעה ו - 20ס"מ
לרוחב ,בהמשך רצועת היריעה הקודמת תוסט הצידה כך שלאחר מכן תיווצר נקודת מפגש
אחת בין ארבעת הקצוות.
ג .יש חשיבות לעובדה כי היריעה חייבת להיות מודבקת לכל השטח עובדה שמחייבת
הקפדה של העובד למהירות גלגול מתאימה ואחידה.
ד .הדבקת החפיפות תעשה תוך לחיצת היריעה באזור החפיפה עד ליציאת ה"מיץ "
הביטומני בשולי היריעה .בדיקת שארית החומר הנותרת מהלחיצה) ה"מיץ (""מהווה את
הביקורת לאיכות ההדבקה .לכן בחלק בו לא יזוהה החומר העודף עשוי לדרוש המפקח
מהקבלן על חשבונו ,להדביק יריעת חיזוק.
 3.4יריעות חיפוי לשכבה ראשונה:
א .תבוצע מיריעת  4מ"מ.
ב .יריעת החיפוי תכסה שטח חפיפה של  15ס"מ מהשטח האופקי בכל ההיקפים ו - 15
ס"מ מהקירות האנכיים.
ג .היישום ביריעות ברוחב של מטר אחד שיחתכו לרוחב מגליל החומר.
ד .בעת הנחת יריעות החיפוי יש לוודא כי קו החפיפה בשכבה זו מצוי במרכז יריעת החיזוק
הנמצאת בשכבה התחתונה.
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 3.5יריעת איטום בשכבה השנייה.
א .תיושם מיריעה בעובי  5מ"מ מצופה אגרנט בהיר.
ב .בעת התחלת יישום היריעה יש להקפיד כי לא יהיה מפגש בין החפיפות של השכבה
הראשונה והשנייה ,כך שיריעות האיטום בשכבה השנייה תוזז ,ותתחיל במרכז שטח
היריעה הראשונה .הדבר הנכון הן לחפיפות אורך והן לחפיפות רוחב.
 3.6יריעות חיפוי עליונה
א .תבוצע מיריעה בהתאמה לחיפוי העליון .אופן היישום כדוגמת המתואר בסעיף יריעת
חיפוי ראשונה.
ב .גובה מירבי של יריעת החיפוי על קירות אנכיים יעלה  30ס"מ מגובה פני הגג.
 3.7הגנה על איטום
צביעת פסי ההלחמה והשחור בצבע הגנה מסוג" ביטומסילבר ".או שווה ערך.
 4 .קיבוע קצה היריעה:
 4.1סרגל האלומיניום
יעשה באמצעות פרופיל אלומניום" סבא "ברוחב  3ס"מ ליצירת מגרעת בין הקיר לפרופיל.
 4.2אופן הביצוע
קיבוע הסרגל יעשה בקצה העליון של יריעת החיפוי העליונה באמצעות בורג דפיקה אלחלד
בקוטר המתאים במרחק קצוב של  30ס"מ בין הברגים.

 4.3איטום במסטיק ביטומני
המגרעת שתיווצר בין הסרגל למעקה תמולא ב"מסטיק "  244של ביטום .או שווה ערך .יש לוודא
כי המסטיק מיושם על גבי פריימר המרוח על הקיר.
 05.4איטום בממבראנה פולאוריטנית חד רכיבית כדוגמת" הפרדיסמו" - LV
 1כללי
 1.1ממבראנת האיטום
השימוש בממבראנה פולאוריטנית חד רכיבית מאפשר יישום מערכת איטום יציבה רציפה
בעלת חוזק מכאני גבוהה חוסכת בהתמודדות עם הקושי ביישום יריעות ומעניקה לגג חיי
מערכת ארוכים.
 1.2יעוד
ממברנת איטום פולאוריטנית תכונותיה מאפשרות ביצוע ואיטום על גבי גגות קלים כגון:
____________________
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א .גגות מפח מבודד,
ב .גגות אזבסט שלא מיועדים לפירוק.
ג .כל סוג של גג בעל מרקם יציב,
ד .גגות קשיחים בעלי מירקם מורכב אשר יקשה יישום באמצעות יריעה ביטומנית.
ה .גגות המיועדים לשימוש ומדרך שוטף וזקוקים למערכת איטום בעלת חוזק מכאני
גבוהה במיוחד.
ו .ניתן ליישום על פי החלטת המפקח לכל סוגי הגגות.
 2 .הכנת התשתיות
 2.1 .הכנות כלליות
יעשו על פי כל המרכיבים המפורטים בפרק05.1 .
 2.2 .ביצוע על גבי גגות אזבסט
טיפול ראשוני שיכלול איטום במסטיק פוליאוריטני לאורך החיבורים בין הפלטות וסביב
ברגים.
 2.3 .ביצוע על גבי גגות פח איסכורית שכבת חיזוק
טיפול ראשוני שיכלול איטום במסטיק פוליאוריטני סביב ברגי קיבוע ובמפגשי פח אל פח.
המכאני ביניהם אינו מושלם או סביב אלמנטים חודרים לגג.
 3 .איטום השטח לכל סוגי הגגות לאחר השלמת ההכנות
 3.1 .פריימר
יישום שכבת יוניברסל פריימר  K2מדולל בכמות של  100גר 'למ"ר .המתנה במשך שעתיים
בהתאם להוראות יצרן החומר על פי סוג התשתית.

 3.2שכבה ראשונה
לאחר השלמת ההכנות תבוצע התזה אחידה על כל שטח הגג ברצף תוך עיבוד החומר על
גבי רולקות וההגבהות בכמות של  1ק"ג למ"ר.
 3.3 .שכבה שנייה
יישום שכבה שנייה של חומר בגוון לבן בכמות של  1ק"ג למ"ר.
 05.5איטום במערכת אקרילית-
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 1כללי
 1.1מערכת האיטום
מורכבת מחומר אטימה על בסיס אקרילי כדוגמת" מולטיגג "חברת ביטום או שווה ערך.
 1.2יעוד
כמוגדר בפרק  05.4המערכת מבוססת על בסיס חומרים אקריליים אורך חייה והחוזק
המכאני שלה פחותים ממערכת מבוססת שרפים פולאורטניים.
 1.3הכנת השטח
על פי המוגדר בפרק  05.4סעיף2
 2איטום השטח
 2.1.פריימר
יישום שכבת פריימר" מולטיגג פריימר "במשקל של כ - 300גר 'למ"ר.
 2.2רולקות והגבהות
השטח לטיפול יכלול  10ס"מ על השטח האופקי ו  10ס"מ על השטח האנכי ברולקות ,ולכל
גובה ההגבהה במוקדי חדירת אלמנטים סביב מתקנים ,רגלי מתקנים וכד '.יישום שכבת
מולטיגג בכמות של  1.5ק"ג למ"ר.
 2.3איטום שכבה ראשונה
חומר בכמות של  1.5ק"ג למ"ר .המתנה לייבוש  4--6שעות.
 2.4איטום שכבה עליונה
בכמות של  1.5ק"ג למ"ר על פני כל השטח.
 05.06איטום במערכת פוליאוריטנית-
1 .כללי
 1.1מערכת האיטום הפוליאוריטנית לבנה עמידה  UVהינה מערכת איטום דו רכיבית
כדוגמת" אינופז "תוצרת" פזקר".
 1.2הכנת השטח ע"פ המוגדר בפרק  05.4סעיף2 .
 2 .איטום השטח
 2.1שכבת יסוד דו רכיבית" אינופז ",בכמות של  300גרם למ"ר.
 2.2איטום שכבה ראשונה של" אינופז "בכמות של  1.5ק"ג למ"ר.
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 2.3המתנה לייבוש של  4--6שעות ויישום שכבה שנייה של" אינופז "בכמות של  1.5ק"ג
למ"ר.
 05.7איטום במערכת לטקס ביטומני כגון" נפופלקס "דו רכיבי-
 1כללי
 1.1מערכת האיטום" לטקס ביטומני "מיועדת לאיטום שטחים המקבלים חיפוי והגנה כגון חדרים
רטובים וקירות טמונים בקרקע.
1.2הכנת השטח על פי המוגדר בפרק  05.04סעיף2 .
 2איטום השטח
 2.1יישום שכבת" נפופלקס "דו רכיבית בכמות של  5ק"ג למ"ר.
 2.2המתנה לייבוש של מינימום  48שעות טרם חיפוי וכיסוי או מיגון.
 05.08איטום במערכת פוליאוריטנית ביטומנית
 1כללי
 1.1מערכת איטום פוליאוריטנית ביטומנית המכונה  PBמיועדת לאיטום חדרים" רטובים "וקירות
טמונים בקרקע המקבלים חיפוי.
 1.2הכנת השטח על פי המוגדר בפרק  05.04סעיף2 .
 2איטום השטח
 2.1יישום פריימר ייעודי כדוגמת אקוודור בכמות של  200גרם למ"ר.
 2.2המתנה לייבוש של מינימום  2שעות.
 2.3יישום מערכת  PBדו רכיבית בכמות של  3ק"ג למ"ר.
 2.4המתנה של מינימום  48שעות לייבוש טרם כיסוי או מיגון.
 05.09תפרי התפשטות-
1הכנות התשתית
1.1ניקוי
ניקוי כל חומרי מילוי ופסולת לעומק של  6ס"מ מפני השטח.
 1.2תקינות שולי ודפנות החומר
במידה ויתגלו שברים בדפנות התפר יבוצע שיקום הדפנות באמצעות צמנט בעל חוזק
הדבקות גבוהה כגון" סיקה ראפ "או שווה ערך.
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 1.3ביצוע התיקון
יישום חומר התיקון כולל ביצוע אשפרה והכנת התשתית בהתאם לדרישות יצרן החומר .
לאחר השלמת התיקונים ,יבוצע יישור שולי תפרים בולטים באמצעות כלי מכני בהשחזה
עד לניקוי יסודי של התפר.
 2 .איטום ראשוני של התפר
 2.1פריימר
לתוך חלל התפר יוברש הפריימר על דפנות התפר בלבד .הפריימר יתאים לסוג חומר
האיטום שיבחר .הפריימר יבוצע תוך שפשוף יסודי של דפנות התפר עד מעבר לעומק
הנדרש.
 2.2ספוג גיבוי
לאחר ייבוש הפריימר למגע ידחס לחלל התפר ספוג גיבוי .עשוי מפולאיטלן מוקצף בחתך
עגול ,הגדול מעט מרוחב חלל התפר .הספוג יידחס בקו ישר תוך השארת מרווח למילוי
המסטיק .המרווח שיוותר יהיה רוחב חומר המילוי בתוספת  1ס"מ  .עומק מילוי מסטיק
האטימה יהיה חצי מרוחב התפר ובכל מקרה לא יפחת מ 1ס"מ .ולא יעלה על  2ס"מ.
 2.3איטום התפר
לאחר השלמת ההכנות יידחס חומר איטום אלסטומרי כדוגמת" סיקה פלקס ".יישום
החומר על פי כללי יישום חומר איטום לתפרים תוך הקפדה על יצירת פני שטח חיצוני
בחתך קעור .מסטיק האיטום יסתיים בקצות שולי דפנות התפר .פני המסטיק יוחלקו.
 3מערכת איטום משנית מכאנית לתפר מסוג הייפלון" קומביפלקס
3.1כללי
יישום מערכות משנית תעשה במקומות בהן יוגדר ע"י המפקח כי איטום ראשוני לא יבטיח
איטום מוחלט של התפר לאורך זמן כגון במקום בו מרווח התפר גדול במיוחד או שאין כל
אפשרות להסדיר תשתית נכונה לאיטום ראשוני של התפר.
 3.2מערכת איטום
המערכת תבוסס על ממברנה מכאנית מסוג הייפלון" קומביפלקס "תוצרת סיקה אשר
תודבק לתשתית ההגבהה שנוצקה בשולי התפרים של הגג באמצעות תערובת אפוקסי
מסוג" סיקהדור"
 3.3ביצוע האיטום
א .תבוצע הכנת תשתית ,החלקתה וייצובה במקרה של שברים או חומר רופף.
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ב .התיקון יבוצע באמצעות תערובת טיח פולימרי כגון סיקה ראפ-
ג .בעת היישום או לאחריו יש לדאוג לתשתית חלקה ונקייה.
ד .יישום חומר ההדבקה האפוקסי מסוג" סיקהדור ".הכנת החומר ע"י ערבוב שני חלקי
החומר .הכול ע"פ הנחיות יצרן החומר .יישום החומר בשכבה הראשונה יעשה על שטח
שיחרוג מרוחב היריעה על כל דופן בכ - 5ס"מ.
ה .בעוד שכבת החומר הראשונה רטובה יש להטביע את יריעת ההיפלון מסוג
"קומביפלקס "אשר תהיה ברוחב מינמלי של  30ס"מ .יש להקפיד כי בעת ההטבעה יעבור
החומר מהשכבה הראשונה דרך חורי היריעה המיועדים לכך.
ו .תיושם שכבת חומר נוספת של הסיקהדור תוך הקפדה שלא ליישם על מרכז היריעה.
ז .את החומר יש ליישם כך שיעבור את שולי היריעה לפחות ב  5ס"מ על גבי החומר
מהשכבה הראשונה.
ח .יש להסיר את רצועות ההגנה ממרכז היריעה בטרם יבש החומר.
 4איטום משני על בסיס יריעה ביטומנית
 4.1כללי
שימוש ביריעה ביטומנית כאיטום משני לתפר העובר בתחום גגות בהם מבוצע איטום
ביטומני) יריעות או ביטומן חם(.
 4.2יריעות ללא זיון/הדבקה עצמית
הנחת שתי שכבות :שכבה ראשונה יריעה ביטומנית ללא זיון מסוג הנדבקת מאליה ברוחב
מינימלי של  50ס"מ .היריעה על בסיס  SBSבעובי  5מ"מ ללא זיון .שכבה שניה יריעה
ביטומנית בעובי של  5מ"מ ללא זיון .היריעה תהיה ברוחב מטר.
 4.3התקנת היריעה
על גבי חומר איטום התפר) המסטיק האלסטומרי (לאחר ייבושו הסופי יונח ספוג
פולאותילן עגול בקוטר של  4ס"מ ,במרכז התפר .יריעות ההגנה הראשונה בהדבקה עצמית
תונח על התפר תוך השארת עודף חומר מעל קו התפר.
יריעת הגנה שנייה תולחם על גבי יריעת האיטום הראשונה ותחפוף את יריעת איטום הגג.
 05.10איטום מעקות
 1כללי
איטום שטחי מעקות יבוצע לאחר כל התיקונים כמתואר בסעיף05.1
 2איטום סדקים
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 2.1חומר האיטום
איטום סדקים באמצעות אלסטומר פוליאוריטני חד רכיבי
 2.2פעולת ההכנה והאיטום
 .1ניסור הסדק באמצעות משחזת חשמלית לעומק מנימלי של  1ס"מ
 .2ניקוי יסודי והברשת פריימר מתאים לחלל הסדק
 .3דחיסת אלסטומר פוליאוריטני לחלל הסדק.
 3 .איטום שטח הקירות יבוצע באחת מהחלופות:
 3.1איטום באמצעות ממברנה אקרילית
באופן המתואר בסעיף05.5 .
 3.2איטום באמצעות טיח דק עובי
טיח הידראולי כדוגמת סיקה טופ  107או שווה ערך.

 3.3ביצוע האיטום
 3.3.1ערבוב החומר ייעשה על פי ההנחיות יצרן החומר שיבחר ויבוצע באמצעות כלי מכני
בעל מהירות סבוב נמוכה עד לקבלת מרקם אחיד.
 3.3.2אין למחזר חומר שהתייבש במיכל הערבוב או במהלך הביצוע .הוספת מים לחומר
שהחל להתייבש אינה מותירה את החומר עם תכונותיו הבסיסיות .לכן ,חומר שהחל
להתייבש יש להפסיק השימוש בו.
 3.3.3יישום החומר בשכבה הראשונה לאחר הרטבה יסודית של התשתית .יש לבצע תהליך
הרטבה רציף תוך כדי התקדמות העבודה ולא ליצור פרקי זמן ממושכים בין ההרטבה
ליישום החומר.
 3.3.4אשפרת השכבה הראשונה ניתן להפסיק קודם לכן במידה ומיישמים את השכבה
השנייה במהלך תקופת האשפרה.
 3.3.5איכות החומר נקבעת ע"י איכות היישום וההקפדה על תהליך האשפרה .במידה
ויתגלו שטחים בהם חומר האיטום מתפרק ומתפורר לאחר גמר היישום יאלץ הקבלן
להחליפו על חשבונו.
 3.3.6יישום החומר בשתי שכבות  1.5ק"ג למ"ר לכל שכבה לקבלת כיסוי מוחלט .החומר
ייושם בשכבה הראשונה בגוון לבן ובשנייה בגוון אפור.
 05.11איטום קירות-
 1כללי
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איטום קירות ומשטחים ע"י הספגת שרפים.
 2חומרי האיטום
2.1שרף סיליקוני  H - 224או ש"ע .הספק גילאר בע"מ.
2.2פוליאוריטן אליפטי היפרדזימו  Tאו ש"ע ספק פולידן בע"מ.
 2.4הכנת השטח ,תיקון סדקים ,שטיפה בלחץ מים להסרת אבק.
 3איטום בסילוקסן
התזת שתי שכבות שתי וערב של שרף סיליקוני) סילוקסן (בכמות שלא תפחת מ  - 200גרם
למ"ר.
 4 .איטום בפוליאוריטן אליפטי שקוף
 4.1הברשת שכבה מקשרת דו רכיבית בכמות של  70--80גרם למ"ר.
 4.2הברשת פוליאוריטן שקוף  Tבכמות של  200גרם למ"ר.

מסמך ו' בטיחות דרישות בטיחות
מבלי לגרוע מן האמור בהוראות המכרז ובנספח בטיחות זה להלן ,כתנאי להתחלת העבודה נשוא
המכרז ,ייפגש הקבלן הזוכה עם ממונה על הבטיחות בעיריית קרית גת לקבלת תדרוך בטיחות
והחתמתו על כל נהלי העבודה הרלוונטיים.
הנחיות והוראות בטיחות לקבלן בטיחות וגהות בעבודה סוכם כדלקמן– .
1
הקבלן יהיה אחראי לספק כל ציוד בטיחות וגהות לעובדיו כפי שיידרש ,לביצוע עבודתו ,או כפי
שנדרש עפ"י החוק .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יספק הקבלן :אביזרי בטיחות ,כלי
בטיחות ,ציוד מגן לעובדים ,ביגוד ,נעליים ,כובעי מגן ,אוזניות מגן ,וכל ציוד אחר בנוסף ,על
האמור בסעיף זה ,שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות מטעמו או ממונה הבטיחות מטעם עיריית קרית
גת .
2
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ככל ונדרש על פי דין ,תקנות ונהלים בענייני בטיחות ,ימנה הקבלן אחראי בטיחות לצוות עובדיו
הנמצאים בשטח או בשטחים בעיר ו/או בבית מלאכה /מתקני העירייה בהם מתבצעת העבודהאו כל חלק ממנה לה אחראי הקבלן) להלן" :אתר העבודה ("שישמש כנאמן בטיחות ,ותפקידו
יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדי הקבלן באתר העבודה) להלן" :נאמן הבטיחות"(.
3
נאמן הבטיחות ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן לממונה הבטיחות של העירייה ובין מנהל
המחלקה הרלוונטית או מי מטעמו .הקבלן ונאמן הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות
המעוגנים בחוקים ,ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל) אסבסט ,אש גלויה ,
מקום מוקף ,עבודה בגובה,גגות שבירים ,חשמל ,וכו'(.
4
נאמן הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא ביצוע נהלים והוראות
הבטיחות .בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות
וגהות עובדי הקבלן על פי חוק.
5
הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד
שבשימושו כולל :מדחסים ,מיכלים ,קולטים ,דודי קיטור ,מתקני הרמה ,ציוד הרמה ואביזריו ,
עגורנים ,סולמות ,פיגומים ,חשמל וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת
בדיקה ע"י בודק מוסמך.
6
הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ,כולל ציוד לפינוי נפגעים ,ימנה אדם שעבר הכשרה
מטעם מד"א להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה ,ויקצה רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן
רפואי או בי"ח בשעת חרום.
7
הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן אזהרה
עפ"י החוק -כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל ציוד או
אביזרי בטיחות אחרים.

8
נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד ,עגורנים מלגזות או
כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג
הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם ,נלווה כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני
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רכב כבד לאחור וכד' וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות
הסמכה תקפים בהתאם.
9
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר
העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ידאג להצבת ציוד כיבוי אש
באתר העבודה.
10
הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ"י החוק והוראות מכבי אש כולל זרנוקי מים ,צינורות ,
מטפים וכד 'שיהיו באתר העבודה ויוודא תקינותם ,כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון
מכבי אש.
11
הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש
כאמור בסעיף  10לעיל וטיפול בו .כמו כן יחתים את עובדיו שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה וכן
חובתם בשימוש בציוד מגן אישי.
12
הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה ,רווחה ,שירותים ,מתקני מי שתייה ורחצה ,
)מתקנים נוספים עפ"י הנדרש בחוק תנאי בטיחות וגהות לעובדים ו/או על פי הסכם ההתקשרות
עימו ,וידאג -לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.
13
קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל ,יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק ,או לטפל
ברשת החשמל ,או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך.
14
הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של עיריית
קרית גת או מכל אדם אחר המוסמך מטעם עיריית קריית גת .
15
הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן ,תאונה ,או כמעט תאונה ,מיידית לממונה הבטיחות של עיריית
קרית גת ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות ,לטיפול ,תדרוך ,המשך או עצירת העבודה.
16
הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך  3ימים על התרחשות כל תאונת עבודה בטופס מתאים.
17
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הקבלן יוודא תקינות כלי עבודה אביזרים וציוד נלווה אשר משמשים את עובדיו ,וידאג להחלפתו
של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.
18
אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים במידת הצורך ,וכל הקשור לרפואה תעסוקתית תחול
על הקבלן.
19
עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה ואישור
מנהלה מחלקה הרלוונטי בעיריית קרית גת או מי מטעמו.
20
הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר
העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
21
ממונה הבטיחות של עיריית קרית גת יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר
העבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות ,ואשר לא תמלא אחר ההוראות
והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל אחר שלא הוזכר כאן או המהווה מכשול לקיום
בטיחות וגהות עפ"י הנדרש עפ"י דין.
22
מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה ו/או שתינתן
מפעם לפעם לקבלן על ידי עיריית קרית גת או על ידי ממונה הבטיחות של עיריית קרית גת או
מטעמו ,לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה
המוטלת עליו על פי דין ,מנהג ,נוהג בטיחות ואחר.
23
לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של עיריית קרית גת כדי להסיר מהקבלן או
להטיל אחריות על עיריית קרית גת אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי כל דין
מוטלת על הקבלן.
24
העסקת נערים מתחת לגיל  18אסורה בהחלט .
25
יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר עם סיום העבודה.
26
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אין להשתמש ללא רשות ממנהל המחלקה  /רא"ג בציוד השייך לעירייה.
27
על כל נזק לציוד בתחומי העיר ורכוש יש לדווח מיד לאחראי במקום.
28
אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומות שהוגדרו לכך.

29
כל אחריות ביטוחית מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן.
30
כל עבודה תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן אצל המנהל האחראי מטעם
המחלקה.
31
הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,מספר מספיק
שלעובדים בעלי רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע
העבודות וידאג להכשירם עפ"י צורך.
32
הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר שעבר
את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י דין.
33
הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח העירייה  /הממונה
על הבטיחות ,לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי הסכם זה או בשל קיום
סיכון אחר לנפש ו/או לרכוש.
34
הקבלן ימסור ,לפי דרישת בא כח העירייה  /הממונה על הבטיחות ,את רשימת כל העובדים
מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לציוד ,
כלי רכב או מפעיליהם  .הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת
העירייה.
35
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נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות בטיחות ע"י הקבלן הקבלן מסכים כי הערכת שווי
הנזק– כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום
המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.
36
לא מילא הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ,או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה
רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של  ₪ 3,000לכל יום וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים
לקבלן ע"פי ההסכם.
37
הקבלן הזוכה יציג אישור משטרתי עדכני על העדר עבירות מין בהתאם לחוק אי העסקת עברייני
מין במוסדות מסוימים על שם כל אחד מטעמו אשר תהא לו נגיעה לביצוע העבודה.קבלן אשר לא
יעמוד בדרישה זו ,זכייתו תתבטל והוא לא יורשה לבצע את העבודה.

38
עבודות הדורשות הסמכה
סוג העבודה ההסמכה הנדרשת
חשמל -רישיון חשמלאי המתאים לסוג העבודה
גז ) גפ"מ( -רישיון לעסוק בעבודות גז לצורכי התקנה תעודת מתקין–
בניה ובניה הנדסית
א .מנהל עבודה בבנייה
ב .עבודה עם גגות אסבסט באמצעות קבלן המורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה
עבודות הנדסה בנאיות קבלן רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
ותקנותיו
גגות שבירים ,תלולים או חלקלקים
א .עובד מקצועי לעבודה על גג שביר
ב .עבודה עם גגות אסבסט באמצעות קבלן המורשה ע"י המשרד לאיכות הסביבה
פיגומים -בונה פיגומים מקצועי
הפעלת עגורנים -הסמכה להפעלת עגורן לפי סוג העומס
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הדברה -רישיון מדביר מוסמך
מכשיר למניעת מים חוזרים -הסמכה להתקנת מז"ח
תחזוקת מטפי כיבוי אש -תחזוקאי מטפים מוסמך
עבודה בגובה  -אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודת גובה ,מטפס תרנים ,גולש בניין ,מנהל
מקצועי לעבודות טיפוס על תרנים או לעבודות גלישה בבניין ,גיזום  /גינון  /חקלאות לפי העניין
39
דרישות בטיחות בעת ביצוע עבודות במוסדות חינוך:
 .1את עבודות התחזוקה יש לתכנן לפי לוח זמנים ,שיטות עבודה וארגון שימנעו
הפרעות,מטרדי בטיחות ורעש.
 .2עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה מוסד חינוכי תבוצענה בעת החופשות
שבמהלך שנת הלימודים או בסיום יום הלימודים ,בתיאום עם מנהל המוסד החינוכי.
 .3עבודות המחייבות פעילות ממושכת בתחומי מוסד חינוכי תבוצענה רק בפגרת הקיץ
ובחופשות ,ותתוכננה באופן שלפחות על העבודות הכרוכות בסיכון בטיחותי ובמטרדים
קשים של רעש ,לכלוך ,אבק וכד 'תבוצענה בחודשים יולי אוגוסט. -
 4בידוד אזור העבודה:
 4.1יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה והוצאה של חומרים ,כלים
וציוד מדרכי הגישה של תלמידים אל המוסד.
 4.2אם במהלך העבודות יש סכנה של נפילת חפצים ,אביזרים וכלים ,יש לאסור הימצאות
לתלמידים בשטח הסכנה ,כולל הקמת מחסומים לצורך כך.

טופס הצהרת לשמירה על הבטיחות וגהות ברשות המקומית בקרית גת
הצהרת קבלן ) מבקר ( לבטיחות
אני הח"מ הקבלן  /חברה_________________ ת.ז__________________
מועסק בפרויקט  /אתר________________________________________
מצהיר מבלי לגרוע מהתחייבותי על פי ההסכם שבינינו ובין העירייה לבצע את כל האמור לפי
חוק ארגון– הפיקוח על העבודה התשי"ד  1954לפקודת הבטיחות בעבודה.
א .ידועות לי הוראות ונוהלי הבטיחות בעבודה וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים ותקנות ציוד
מגן אישי לעובדים  .הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגיהות ,סדרי העבודה
גידור ומשמעת בענף ובתקנות הבטיחות ומתחייב לנהוג בהתאם.
ב .הנני מתחייב לפעול על פי נוהלי הבטיחות ברשות המקומית בכל האמור לבטיחות.
ג .הנני מתחייב להדריך ולשמור על בריאות ורווחת העובדים ולמניעת תאונות בנפש וברכוש.
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ד .הקבלן מצהיר כי כל עוד הוא עובד באתר העבודה שבתחום הרשות ביטוח חובת מעבידים
בתוקף מלא ובאחריותו המלאה וכי העירייה מסתמכת על הצהרה זו  .וכי הוא מתחייב לפצות את
העירייה בכל תביעה ו/או דרישה ו/או תשלום שתידרש העירייה לשלם.
מוצהר בזאת שבין העירייה לקבלן אין יחס של עובד מעביד שלו הסכם של קבלן המבצע עבודה
לפי הסכם.
אני מצהיר בזה שהעבודה ידועה לי ויש לי את היכולת המקצועית והכלים המתאימים לביצוע
עבודה זו ויש
לי את כל הרישיונות הדרושים לעניין עבודה זו .אין לי ולא יהיו לי תביעות ו  /או טענות מכל סוג
ומין כלפי העירייה והביטוחים.
ולראיה באתי על החתום:
שם ומשפחה ________________  :מספר ת.ז__________________ :
מקצוע ____________________  :כתובת____________________ :
חתימה____________________ :
הצהרת המנהל
אני המנהל האחראי לעבודת הקבלן מצהיר שהעברתי והסברתי לקבלן את הוראות והנחיות
הבטיחות הנוגעות לעבודת הקבלן ע"פ הנוהל העירוני.
שם המנהל__________________________ :
ת.ז__________________________ :
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נספח ז'  -כתב אחריות מטעם קבלן האיטום
כתב זה יצורף למסמכי החוזה ויוגש גם עם החשבונות החלקיים והסופיים לכל עבודה שבוצעה
על ידי ובהתאם לדרישת המפקח.
.1
.2

.3
.4

כתב אחריות זה מתייחס לכל חלק מהמבנה .נשוא המכרז ,אותו אטמתי והגשתי בגינו
חשבונות.
הנני מצהיר ,כי קראתי והבנתי את המפרט ועצם מתן הצעת מחיר מצדי ,מהווה הוכחה
לשלמות אחריותי והתחייבויותיי .אין בשום הערה ,המלצה ,או הסתייגות שלי ,במקור
או בעת העבודה ,בכדי לפגוע באחריותי המלאה.
הנני אחראי לתקופה של  10שנים לשלמותן ולתפקודן של מערכות האיטום) כולל חומר
ועבודה (,כולל שכבות הגנה ו/או המדרך אשר אבצע) או אקרא לפקח על ביצוען(.
הנני מתחייב לבוא תוך  24שיות מקריאתכם ולתקן כל פגם במערכת שביצעתי.

 .5ידוע לי כי באם לא אבוא לתקן ,תהיו זכאים לתקן את הפגמים בעצמכם או על ידי גורם
מקצועי אחר וזאת על חשבוני.
 .6באם לאחר התגלות פגמים או השלמת ביצוע התיקונים ,יוותרו פחות משנתיים עד תום
תקופת האחריות ,ואם היו תקלות באיטום גם בשנים שלפני כן תוארך אחריות זו על ידי
לתקופה של שנתיים– ממועד סיום מוצלח של התיקון האחרון .סעיף זה בטל באם לא
התגלו כל תקלות באיטום במהלך  4השנים הראשונות שלאחר גמר עבודות האיטום.
 .7אם יתברר כי הפגם ,אותו נקראתי לתקן ,הן במהלך העבודה והן בכל תקופת האחריות ,
היה באשמת גורם שאינו קשור בחומר שסיפקתי או בעבודתי ,אתקן זאת ללא דיחוי.
בזכותי יהיה להגיש לכם חשבון בצירוף ניתוח עלויות בכפוף לאישור תקציבי מראש
ממנהל המחלקה ו/או מי מטעמו ,עליו מתבסס החשבון .בכל מקרה של חילוקי דעות
יהיה יועץ האיטום הפוסק הסופי– בנדון.

__________________
תאריך
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