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 חלק א'

 -ההזמנה למכרז 
 תנאים מיוחדים

 התנאים המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה. 

 המיוחדים ביחד עם התנאים הכלליים ושאר מסמכי ההליך. יש לקרוא את התנאים 
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 תנאים מיוחדים    -הזמנה להציע הצעות 

") מזמינה  החברה" או "נת"ע"–להלן  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (   -נת"ע  
לביצוע עבודות  מכרז פומבי להתקשרות בהסכם  מסגרת  ב  ציע הצעותיהםלהמציעים  בזאת  

ידי    ישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות, כפיאיתור, אימות, ג שיידרש על 
 להסכם ההתקשרות המצורף למסמך זה.  תכולת העבודה וכמפורט בנספח  מעת לעת  נת"ע 

וממסמך   מיוחדים",  "תנאים  של  זה  ממסמך  מורכבת  זה  למכרז  הצעות  להציע  ההזמנה 
האחד את השני, והם שניהם  "התנאים הכללים". שני המסמכים ייקראו יחד כמשלימים  

 מכרז.  הציע הצעות ל מהווים את ההזמנה ל

 הגדרות כלליות  .1
דם  ילכל המונחים המוגדרים בהזמנה להציע הצעות זו תהא המשמעות הנתונה להם בצ 

או בסעיף זה להלן. בהעדר הגדרה כאמור, תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם,  
במפורש   נאמר  אם  אלא  ספק,  הסר  הדברים.למען  מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא 
לקריטריונים   ביחס  והן  הסף  לתנאי  ביחס  הן  יחולו  להלן  שיובאו  ההגדרות  אחרת, 

 לבחירת המציע הזוכה.  

לביצוע עבודות איתור, אימות,     242/2021  מספרמכרז    -"המכרז" או "ההליך"   .1.1
 תשתיות תת קרקעיות. ללא הרס גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי 

 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -"חוק עסקאות גופים ציבוריים"  .1.2
 כללי .2

 . רקע  .2.1
קידום ופיתוח  נת"ע היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה ל

פרויקטים   מקדמת  כך  ולצורך  אביב,  תל  במטרופולין  המונים  הסעת  מערכת 
שונים (כגון ומבלי לגרוע, פרויקט הקו האדום, פרויקט הקו הסגול, פרויקט הקו  

 וכיו"ב).  פרויקט המטרו   הירוק, 

  . העבודותמהות   .2.2
אימות,  ים לביצוע עבודות איתור, /במסגרת מכרז זה, מבקשת נת"ע לבחור מציע

תשתיות   של  הרס  ללא  קרקעיות,  תת  תשתיות  ומיפוי  מדידה  חשיפה,  גישוש, 
במסגרת   המטרוקיימות,  נת  פרויקט  הסכם  והכל  "ע  של  להוראות  בהתאם 
הסכם  ל  ב'כנספח  המצורף  העבודה  נספח תכולת  כמפורט בההתקשרות ובפרט  

"  ההתקשרות של   .")תיאור העבודות(להלן:  לגרוע מאפשרותה  כדי  אין באמור 
זה,   במכרז  הזוכים  במציעים  שימוש  לעשות  לצורך  נת"ע  עבודות גם    ביצוע 

  .  הנ"ל פרויקטים נוספים של נת"ע מלבד פרויקט המטרוב
. תיאור מפורט  העבודות מהווה תיאור תמציתי ביותר של לעיל האמור בסעיף זה 

עוד מובהר, כי לא  הסכם.  ורף להמצהעבודה  בנספח תכולת  מצוי  ,  העבודות של  
מכל   ואופן  צורה  בשום  לגרוע  או  למצות  כדי  לעיל  באמור  התחייבויות  היהיה 

  המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע העבודות.
בכוונת החברה לפצל את ההתקשרות נשוא מכרז זה ולהתקשר בהסכם עם עד  

כזוכים.  4(  ארבעה  יוכרזו  אשר  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  מציעים,  חלוקת  ) 
כגון:  העבודות   כל  בין המציעים הזוכים תהא בהתחשב בשיקולים  עמידתו של 

החוזיות,   בהתחייבויותיו  הזוכים  מהמציעים  היקפאחד  ושוויוניות,    ה יעילות 
ניסיוהעבודה  הכספי של   נם  או הפרויקט, מחיר ההצעה, אורך תקופת הביצוע, 

שהועברו לכל אחד    עבודותומומחיותם הרלוונטיים של כל אחד מהזוכים, סך ה 
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מהזוכים עד לאותו מועד, זמינותו של כל אחד מהמציעים הזוכים, שביעות הרצון  
(הן באשר    הספציפיתהעבודה  משירותיו, יכולותיו לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע  

מידת התאמתו    ,) מזמיןהלהתקשרות זו והן באשר להתקשרויות מקבילות מול  
הספציפית המטלה  לביצוע  הזוכים  מהמציעים  אחד  כל  פי    ,של  על  היתר  בין 

בהיבטי חדשנות  הזוכה  ו ועדכניות שיטות עבודתו של המציע  מומחיות   ,ניסיונו 
של  וכן    ויעילות  נת"ע קיומם  של  נוספים  העבודה   קבלנים  היבטים  לביצוע   ,

הנובעים   עניינ מהעבודה רוחביים  ניגודי  דעתה  ,  שיקול  לפי  נוסף  שיקול  וכל  ים 
 במסמכי ההליך.   הבלעדי של נת"ע והכל כמפורט

במקביל, וזאת מכוח הסכם עבודות  נת"ע תהא רשאית להעביר לכל זוכה מספר   .2.3
ההתקשרות שייחתם בין הצדדים. במקרה בו תמסור נת"ע למציע הזוכה מספר  

העדיפויועבודות   סדרי  את  לקבוע  רשאית  תהיה  היא  בין  כאמור,  העבודות  ת 
את   יבצע  הזוכה  והמציע  הזוכה  למציע  בהתאם  העבודות  שיעברו  המפורטות 

  לסדרי עדיפויות אלו. 
קיימים איתור,  קבלנים  עבודות  לביצוע  קיימת  התקשרות  לנת"ע  כי  יצוין,   :

אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות עם  מספר קבלנים  
  .  030/2018 מספרפומבי  ומכרז   093/2016 ספרנוספים מכוח מכרז פומבי מ 

וכי   030/2018-ו  093/2016ים  הליך נפרד ועצמאי ממכרז   ואמובהר כי מכרז זה ה
זכו במכרז אשר  אלהספקים  הצעתםל  רשאים  ים  זה  הגיש  במכרז  ,  ולהתמודד 

  מכרז זה. נשוא במידה והם מבקשים לבצע עבור החברה את העבודות 
מובהר כי ככל שקבלן המצוי בהתקשרות קיימת מול נת"ע כמפורט לעיל, ייבחר  

להעביר   אם  לבחור  נת"ע  תוכל  זה,  במכרז  גם  מכוח  עבודות  כזוכה  זה  לקבלן 
,  030/2018  , או מכרז מספר093/2016  מתוקף מכרז מספר  ההתקשרות הקיימת

בלעדי,  מקצועי והאו מכוח ההתקשרות על פי מכרז זה, בהתאם לשיקול דעתה ה
הרלוונטית  העבודה  בהתקשרות שעל פי תנאיה התמורה בגין    ,בין היתר   ,בהתחשב 

 נמוכה יותר. 

המכרזים,   .2.4 חובת  בתקנות  כמשמעותו  מסגרת"  ב"מכרז  מדובר  אין  כי  מובהר 
בי1993-התשנ"ג את  למסור  זכאית  תהיה  ונת"ע  למי  ,  הקבלנית  העבודה  צוע 

 . לעיל  2.2כאמור בסעיף   מהקבלנים הזוכים

במסגרת מכרז זה, מבקשת נת"ע לבחור  . לעיל, 2.2כאמור בסעיף  : מספר הזוכים .2.5
 .  מציע/ים זוכה/ים )  ארבעה(  4 עד

זה, רשאי כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד .2.6 גם    במסגרת מכרז  יחול  ולענין זה 
כל הצעה  .  למסמך התנאים הכלליים  7.4.8האמור בסעיף   נת"ע רשאית לפסול 

 אשר מוגשת בניגוד לאמור בסעיף זה. 

בהסכם .2.7 ההתקשרות  המציעההתקשרות    .תקופת  ממועד    תחל  יםהזוכ   יםעם 
  שנים)   2( חודשים  24לתום  עד  תהיה בתוקף  הסכם ההתקשרות ועל    חתימת נת"ע

   ממועד זה.

להאריך  הברירה  לנת"ע בלבד שמורה זכות    .תקופת התקשרות נוספת (אופציה) .2.8
, בכל  כל אחת   ,חודשים  12תקופות נוספות בנות עד    3-באת תקופת ההתקשרות  

    .לפי שיקול דעתה הבלעדי  הכל ,תמהיל שתבחר נת"ע
מובהר כי נת"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שתצטרך לנמק  
החלטתה, להאריך את תקופת ההתקשרות רק עם חלק מהמציעים הזוכים, בעוד  
שביחס לחלקם תקופת ההתקשרות לא תוארך והמציעים מוותרים בזאת מראש  

  זה.   על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין 
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בהן יטפל הקבלן,    עבודותמובהר כי ככל שבתום תקופת ההסכם קיימות עדיין  
שנמסרו לקבלן,    העבודותתקופת ההתקשרות תוארך עד להשלמת הטיפול בכל  

   והכול למעט אם הורתה נת"ע אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 ערבות הצעה, דמי השתתפות וכנס מציעים  שאלות הבהרה,  ,  מועדים ולוחות זמנים .3

 שעה  תאריך  

שאלות  הגשת  מועד אחרון ל
 הבהרה: 

  13:00עד השעה  22.08.2021

שאלות   להגשת  דוא"ל 
 הבהרה למכרז 

Tender3@nta.co.il 

להגשת   אחרון  מועד 
 הצעות: 

  13:00עד השעה  30.09.2021

 ₪  150,000 ערבות הצעה: 

 2.20203.31 ערבות הצעה: תוקף  

 ) חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. 6שישה ( תוקף ההצעה: 

, הצעות  כללייםלמסמך התנאים ה   4.4לתשומת לב המציעים, כמפורט בסעיף   .3.1
לא   הצעות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  תוגשנה  אשר 

 תתקבלנה. 

ם, על המציעים  ילמסמך התנאים הכללי  12.7עוד מודגש, כי  בהתאם לסעיף   .3.2
מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום,  

המכרז,אודות   למסמכי  בקשר  בלוחות    שיהיו,ככל    הבהרות  שינויים  לרבות 
אשר יפורסמו בדף המכרז באתר האינטרנט של נת"ע    הזמנים המפורטים לעיל,

 .www.nta.co.ilhttp//:שכתובתו 
 : להשתתפות במכרז("תנאי סף")   תנאים מוקדמים .4

העומדים   מציעים  זה  בהליך  להשתתף  נכון  בכל  רשאים  להלן  המפורטים  התנאים 
 למועד האחרון להגשת הצעות:  

 סף למציע  תנאי .4.1

 תאגיד או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.   ואהמציע ה .4.1.1

דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, לרבות: (א)    מקיים את כלהמציע   .4.1.2
סעיף   (ב)    2הוראות  ודיווחים);  פנקסים  ניהול  (בדבר  האמור  לחוק 
סעיף   ו2הוראות  העבודה;  דיני  קיום  עם  בקשר  האמור  לחוק  (ג)    -ב 
  בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.   1ב2הוראות סעיף 

אשר לא התקיים בו    מובהר, כי נת"ע תהיה רשאית שלא לפסול מציע
ב לחוק עסקאות  2לעיל ביחס לסעיף    4.1.2התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  

דיני העבודה, וזאת בהתאם להחלטה  גופים ציבוריים בקשר עם קיום 
)  1)(1ב(ב2לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף  שתתקבל  

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.   
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ועד המועד האחרון להגשת    1.1.2016התקופה שתחילתה ביום  במהלך   .4.1.3
ביצעהצעות , כהגדרתן להלן,  בישראל  עבודות איתור תשתיות  , המציע 

  3,000,000מצטבר של    כספי בהיקף    כהגדרתם להלן,  ,עבור גורמי תשתיות
ובהיקף כספי של לא פחות  ),  לפחות (לא כולל מע"מ (שלושה מיליון ₪)  ₪  
  . ₪2020 (מיליון ₪) (ללא מע"מ) בשנת   1,000,000-מ
אחד או יותר מסוגי העבודות הבאות: איתור, גילוי,    –"  איתור תשתיות"

ללא    קיימות   גישוש, סימון, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות
מובהר למען הסר ספק כי עבודות מיפוי ו/או עבודות סימון בלבד  הרס.  

    "איתור תשתיות".-לא תיחשבנה כ –
גוף סטטוטורי או גורם שלגביו נקבע שהינו    –" משמע  גורמי תשתיות"

אחראי על פי דין לתשתיות מסוימות, כגון: עיריות, רשויות מקומיות,  
חברו חח"י,  בזק,  אזוריות,  תשתיות  רשויות  איגודן  טל"כ/תקשורת,  ת 

קצא"א, תש"ן,  מקורות,  סביבה,  התעופה   איכות  שדות  רשות    ,רשות 
רשויות ותאגידי   ,הולכה, חלוקה (זכיינים)/ נתג"ז –גז חברות  ,העתיקות 

חברות    ,תשתית עירוניתגופי    ,איגוד ערים אילון   מים מקומיים/ אזוריים,
נת"א  נת"י,  נת"ע,  (דוגמת  תחבורתית  חוצה  תשתית  ישראל,  רכבת   ,

פיתוח ונכסים    –, חברת נמלי ישראל  כל חברה והמערכות שלה)   –ישראל 
  , מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ   ,ים בבעלות ממשלתיתנמל    ,בע"מ

חברות עירוניות    ,משרדי ממשלה  ,יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ 
 . המוסמכים כדין , לרבות נציגיהם וכיוצ"ב כלכליות למיניהן /

ה .4.1.4 תשתיות    ואהמציע  לאיתור  ייעודי  אלקטרומגנטי  ציוד  של  הבעלים 
 ).  Detector( מסוג דיטקטור

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או   .4.1.5
פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני  

(בשיעור הגבוה    נכסיו עיקולים מהותיים חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על
 . מההון העצמי)

 מסמכי ההצעה/צרופות  .5
 כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן: 

 הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .5.1

לעיל, יצרף המציע את    4המפורטים בסעיף  הסף    לצורך הוכחת עמידתו בתנאי
 המסמכים הבאים: 

לעיל, יצרף המציע    4.1.1  המפורט בסעיףהסף  להוכחת עמידת המציע בתנאי   )1(
תעודת התאגדות של התאגיד או תעודת עוסק מורשה, לפי העניין. יובהר כי  

 לא תתאפשר הגשת מסמכים של 'תאגיד בייסוד'. 
לעיל, יצרף המציע    4.1.2  המפורט בסעיףהסף  להוכחת עמידת המציע בתנאי   )2(

בנוסח   ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  כנדרש    3  מספר טופס  תצהיר 
] וכן העתק אישור  1976- [תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

עדכני משלטונות מס הכנסה ומע"מ המעיד, כי המציע מנהל עסקיו כדין עפ"י  
, כשכל אחד מהאישורים  1975-ק מס ערך מוסף, תשל"ופקודת מס הכנסה וחו

ההצעות   להגשת  האחרון  למועד  נכון  המציע  של  שמו  על  תקף  האמורים 
 במכרז;  
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בתנאי   )3( המציע  עמידת  ,  4.1.5-ו  4.1.4,  4.1.3  ףבסעי המפורט  הסף  להוכחת 
,  ] בדבר ניסיון קודם   [תצהיר המציע  4  מספר טופס  ימלא ויצרף המציע את  

כנדרש.  ומאומת  המציע  ידי  על  אישור    חתום  להצעתו  יצרף  המציע  בנוסף, 
(למעט תנאי הסף    כאמור  המאשר את עמידת המציע בתנאי הסף  אה חשבוןרו
. המציע יהיה רשאי  5  מספרטופס  כ, בנוסח המצורף  לעיל)   4.1.4קבוע בסעיף  ה

המציע,  של  רו"ח  משרד  על דף פירמה של    אה החשבוןלהגיש את אישור רו 
בנסיבות    .5  מספרבטופס  ובלבד שנוסח האישור יהיה זהה לנוסח המצורף  

בהן מוצג פרויקט שהחל לפני תקופת הזמן הנקובה בתנאי הסף (קרי, לפני  
ייזקף למציע רק ההיקף הכספי המצטבר שבוצע בתוך התקופה    -)  1.1.2016

 הנקובה בתנאי הסף. 
   מסמכים/צרופות נוספים .6

),  הסף נאי  לעיל (מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בת  5.1ף  נוסף על האמור בסעי
   –כל מציע יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן 

אישור   )1( על  חתימה  וללא  התמורה,  נספח  (ללא  חתום  כשהוא  ההסכם 
 הביטוח); 

מכתבי   )2( ההליך,  מסמכי  של  כשהם  עותק  למציעים  וההודעות  ההבהרה 
 חתומים על ידו; 

   ;[הצהרת המציע] 1 מספרטופס  )3(
המציע]  2  מספרטופס   )4( היתר   ,במסגרתו  [פרטי  נציג    ,בין  המציע את  ימנה 

במהלך המכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות לנת"ע בשם המציע    .המציע
ל דבר  ולקבל הודעות או הנחיות בשם המציע, וחתימתו תחייב את המציע לכ

  ;ועניין הקשור למכרז
   ; [כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית]  6  מספרטופס   )5(
 ; [כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך] 7 מספרטופס  )6(
דרישות  [  8  מספרטופס   )7( ועל  סודיות  על  לשמירה  חוזרת  בלתי  התחייבות 

   ;]אבטחת מידע 
   ;ההצעה הכספית של המציע - הכספית][ההצעה  9 מספרטופס  )8(
סעיף   )9( דרישות  על  העונה  חובת  2מציע  לחוק  התשנ"במכרזים הב'   ,-1992 ,  

לעניין עידוד נשים בעסקים, רשאי לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי  
הכל   בשליטה,  המחזיקה  של  תצהיר  וכן  במציע  בשליטה  מחזיקה  אישה 

   ;מכרזיםהבהתאם למפורט בחוק חובת 
ערבות ההצעה תוגש כשהיא    -  ]יוגש מקור  –  [ערבות הצעה 10  מספרס  טופ )10(

מלאה וחתומה בהתאם להוראות המפורטות במסמכי ההליך, בנוסח טופס  
 ; 10 מספר

 . [תכולת מעטפת ההצעה] 11טופס מספר  )11(

הפרטים   .6.1 מילוי  למעט  המכרז  בטפסי  שינוי  כל  לערוך  אין  כי  ויובהר,  יודגש 
הנדרשים במקומות המיועדים למילוי על ידי המציע, וכי בכל מקרה של סתירה  

 בין מסמכי המכרז לטפסים שהוגשו על ידי המציע, יגבור נוסח מסמכי המכרז.  
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 ההצעה הכספית  .7
ב  (ההצעה הכספית) ("כת   9  מספר ס  על המציעים למלא בכתב הכמויות שיצורף לטופ 

את  ה ההנחה כמויות")  והאחיד    שיעור  ידהגורף  על  ל  םהמוצע  הסעיפים    כללביחס 
 . זהבהתאם להוראות המפורטות בטופס  המפורטים בכתב הכמויות,  

 אופן הגשת מסמכי ההצעה  .8

המסמכים    .לעיל  6-ו  5בסעיף  על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים   .8.1
 DISKגבי מדיה מגנטית (  הנ"ל, יועברו בעותק קשיח וכן באמצעות עותק נוסף על

ON KEY(,    .ההצעה למעטפת  יוכנסו  בין  אשר  סתירה  של  במקרה  כי  יובהר 
גבי המדיה המגנטית   יובהר    –העותק הקשיח לעותק על  ייגבר העותק הקשיח. 

ביחד  ,  (הצעת המחיר) יוגש על גבי מדיה מגנטית   9טופס מספר  גם  בהקשר זה כי  
 .  שאר מסמכי ההצעהעם 

 בדיקת ההצעות   .9
ניתן להגיש את    ).לתנאים הכלליים  15.2.5לסעיף    (בהתאם שלבי    חדמכרז   ואמכרז זה ה

ההצעה  מסמכי  בדיקת  אחת.  במעטפה  הכספית  ההצעה  לרבות  המכרז,  מסמכי  כלל 
   במקביל. –לרבות ביחס לתנאי הסף, ובדיקת ההצעות הכספיות, תתבצענה במכרז זה 

 : יםהזוכ  יםקריטריונים לבחירת המציע .10

ברה  בכפוף לסמכויות החברה לפי הזמנה זו ומבלי לגרוע מסמכויותיה לפי דין, הח .10.1
ההצעות הזולות    ן) המציעים אשר ההצעות הכספיות מטעמם ה 4בארבעת (תבחר 

ההצעות   מבין  ביותר)  הגבוהים  הם  המוצעים מטעמם  ההנחה  (ששיעורי  ביותר 
    .הכשירות, כמציעים הזוכים במכרז

מ פחות  למכרז  ויוגשו  ככל  כי  מ  4-מובהר  פחות  יוותרו  או  הצעות    4-הצעות 
 כהצעות זוכות.  ת לבחור בכל ההצעות הכשירותנת"ע תהא רשאי  –ת כשירו

במקרה של שיוויון במחיר המשוקלל של מספר הצעות, תחולנה הוראות סעיף   .10.2
 . למסמך התנאים הכלליים של ההזמנה 21.5

 אישור מודד מוסמך לאחר הזכייה  .11

ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו    7על כל זוכה להציג לאישור נת"ע, בתוך   .11.1
מודד    עם   מעסיק או בעל חוזה התקשרות בתוקףאסמכתא על כך שהוא  ז,  במכר

של  מוסמך   ניסיון  לפחות    (חמש)  5בעל  ומיפוי  שנים  מדידה  שירותי  במתן 
הצעות להגשת  האחרון  למועד  עד  התשתיות  בתחום  תבחן  בפרוייקטים  נת"ע   .

ותאשר את המודדים שיוצגו על פי שיקול דעתה הבלעדי. לא אישרה נת"ע מודד  
וים, יציע לה הזוכה מודד אחר לאישורה. לא עלה בידי המציע להציג לנת"ע  מס

יום ממועד ההכרזה על הזכייה, תהא נת"ע    30מודד שיאושר על ידה כאמור, בתוך  
הכש ההצעה  לבעל  הזכייה  את  ולהציע  זכייתו  את  לבטל  שהצעתו  ירשאית  רה 

דורגה במקום השני וכך הלאה. לזוכה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד  
  נת"ע בגין האמור לעיל. 

במקרים חריגים ולפי שיקול דעתה, תהיה נת"ע רשאית לאשר מודד אשר אינו  
  .עומד בכל תנאי הכשירות המפורטים להלן

ל מהזוכים  אחד  כל  יידרש  זכייה,  על  ההודעה  קבלת  מודד  לאחר  תעודת  הציג 
וקורות חיים של המועמד,  באישור משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל מוסמך  

 מהם ניתן ללמוד את עמידת המועמד בדרישות שלעיל.
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 מינוי זוכה חליפי  .12
שדורג  על מציע  להכריז  הזכות  לחברה  שמורה  דין,  לפי  החברה  מזכויות  לגרוע    מבלי 

כרז, בכל מקרה שבו אחד הזוכים במכרז  במדרג ההצעות כזוכה חליפי במ   ]5[  חמישי
אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או ההסכם, או במקרה שבו בוטלה זכייתו  

למסמך    22.7-  22.5הוראות סעיפים  יחולו  ו ,  מכל סיבה שהיא  של אחד הזוכים במכרז
 . , בשינויים המחוייבים התנאים הכלליים של ההזמנה 

   

 אישור המציע 

 מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו.הריני 

 

 

 חתימת המציע   תאריך 

 (חותמת וחתימה) 
 
 



 תנאים מיוחדים -הזמנה להציע הצעות  1202/242  מספרפומבי  מכרז 

 

 23מתוך   1עמוד 

 טופסי ההליך
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 הצהרת המציע  - 1 מספרטופס 
 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

ללא   ומיפוי לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה 242/2021 מספרמכרז  הנדון: 
 תשתיות תת קרקעיות הרס 

הח"מ,   מטעם  _______________ ת.ז.    _________________אני   , _________________  ,
"  _______________ רישום    מספר  שמספרו  המציע (להלן:  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("

עבודות  242/2021 ומיפוי    לביצוע  מדידה  חשיפה,  גישוש,  אימות,  הרס  איתור,  תת  ללא  תשתיות 
"  קרקעיות לעונשים  המכרז(להלן:  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,("

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

בהם,   .1 האמור  את  והבנתי  למדתי  נספחיהם,  כל  על  המכרז,  מסמכי  כל  את  בקפידה  קראתי 
ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע  
ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור האמור, אני   על הצעתי או על ביצוע העבודות על 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות  -ידיעה או אי-טענה שעילתה באי  מוותר בזאת מראש על כל
 כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. 

הבנתי את השיטה בה מתבצעת המכרז, על שני שלביה ולרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז,   .2
ויהיו כאלה. ה לספקים הזוכים הנו על פי  היקף וקצב מסירת הזמנות העבודידוע לי כי    ככל 

בכלל,   עבודות,  מהזוכים  למי  למסור  מתחייבת  אינה  ונת"ע  וצרכיה,  נת"ע  של  דעתה  שיקול 
 ובהיקף כלשהו, בפרט. 

כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלי במלואן. חתימתי על   .3
ז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי  טופס זה תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכר 

בסעיף לעיל כדי לשחרר אותי מחתימה על   נת"ע ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור
 אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

הריני מצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן בחנתי   .4
וכי בהתאם לכך ביססתי    ביצוע העבודותב רמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות  את כל הגו 

 את הצעתי.  

לא הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע   .5
או עובדיה או מי מטעמה. כן הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא  

ו דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על  אציג כל תביעות א
 טענות כאמור.  

הריני מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות   .6
 במכרז. הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז.  

פי  הריני עומד בכל התנאים המקד .7 ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז על  מיים 
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז  לביצוע העבודות מסמכי המכרז או על פי כל דין  

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. העבודות  ספק את ואני מקבל על עצמי ל 
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יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם   .8
במועדים הנקובים במסמכי המכרז (ככל שנקובים),    םבמלוא  לבצע את העבודותהנדרש על מנת  

 ואני מתחייב לעשות כן ככל שאזכה במכרז.  

 תתפים אחרים. הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מש .9

תקופת   .10 לסוף  עד  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתי 
ההצעה כקבוע במסמכי המכרז. ידוע לי כי נת"ע רשאית לדרוש הארכת תוקפה של ההצעה,  
ואם לא אאריך הצעתי לכשאדרש, תפסל הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים  

 נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין.    להם זכאית

  המסמכים   כל  את  אמציא,  הזכייה  על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .11
(וכל    ההסכם  לרבות,  במסמך התנאים הכללים  22.3סעיף  ל  בהתאם  להמציא  שעלי  והאישורים

נדר  הביצוע  ערבות ,  כדין  חתום )  מכוחו  להגיש  שעלי  אחר  מסמך שה במסגרת  (ככל שהגשתה 
 . הביטוח מסמכי המכרז) ונספחי 

", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת  זוכה חליפיהיה והצעתי תתקבל כ" .12
) (כולל) ממועד ההכרזה על הזוכים  6לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך שישה  ) חודשים 

 במכרז. 

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות   .13
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה. החתום מטה מורשה לחתום בשם המציע על  

 הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו.  
 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

את      להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר 

ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר וחתם בפני על תצהיר זה.  
, ____________________: הנני מאשר בחתימתי, כי  בנוסף 

לחתום _____________ ת.ז   מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,
 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 פרטי המציע  - 2 מספרטופס 

 באתי על החתום: ולראיה 
 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

את      להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר 

ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר וחתם בפני על תצהיר זה.  
כי  בנוסף  בחתימתי,  מאשר  הנני   : ___________________ ,

, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום ______________ת.ז  
 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 המציע 

  שם המציע  

  מספר רישום המציע 

  כתובת 

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון 

  מספר פקס 

שמות השותפים/בעלי המניות במציע  
 אחזקותיהם ושיעור 

 ___ שם: ______________ אחזקות %_

 _ ___שם: ______________ אחזקות % 

 _ ___שם: ______________ אחזקות % 

 נציג המציע 

שם נציג המוסמך מטעם המציע לכל  
 עניין הנוגע למכרז 

 

  תפקיד במציע 

  כתובת 

  מספר טלפון 

  מספר טלפון נייד 

  כתובת דואר אלקטרוני 
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   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 3 מספרטופס 

 למסמך התנאים המיוחדים)  4.1.2(נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  - נת"ע

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 (להלן: "החוק")  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

י כי עלי לומר  , לאחר שהוזהרת_______________ת.ז.    ____________________אני הח"מ,  
בכתב,   בזה  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת  את 

 כדלקמן: 

") למכרז  המציע(להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ .1
  ללא הרס  ומיפויאיתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה  לביצוע עבודות 242/2021 מספרפומבי 

 .  תשתיות תת קרקעיות 

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   2_____________________ -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .3

 במקום הרלוונטי]  √הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו: [יש לסמן  

 ) ביותר משתי  הורשעו  התשנ"א2לא  זרים,  עובדים  חוק  לפי  עבירות  "חוק    1991-)  (להלן: 
 (להלן: "חוק שכר מינימום").   1987-עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי (
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

 ) ל פי הפירוט  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, ע2הורשעו ביותר משתי
) אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד  1דלהלן,  לפחות   (

 ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד 
 פירוט העבירה 

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1.             

2.             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 
 המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות. יש להשלים את השם המלא של  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע. 2
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- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -"  בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3סעיף    לצורך
976.13 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .4

 בחלופה הרלוונטית]   √הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

   'להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -חלופה א)
F") לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

4 
  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  -חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 ) עובדים;  100 -המציע מעסיק פחות מ -) 1חלופה 
 ) נכ"ל משרד העבודה  עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למ 100המציע מעסיק  -) 2חלופה

לחוק שוויון זכויות,   9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  
ו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה  ) לעיל, ונעשתה עמ2לפי הוראות חלופה (

לחוק שוויון    9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    - )  2(
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
מ למנכ"ל  בתוך  זה  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  מ"מועד    30שרד  ימים 

 .  1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

את      להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר 
וחתם בפני על תצהיר זה. ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר 

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  , ___________________ בנוסף: 
מוסמך _________________ת.ז   המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 
  ). 2002באוקטובר   31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( -, בעבירה "הורשע" 3

)  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל  2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; (1כל אחד מאלה: ( - "בעל זיקה"

השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי 

  פעילותו של הקבלן; (ג) מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי  

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.  –) אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3(

החזקה    -  ה מהותית""שליט  ;  1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -  "שליטה"- "אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.  

עובדים, למעט המדינה או   25 -לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ 9הוראות סעיף  4

 , חלות עליו".1959-טא לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 בדבר ניסיון קודם   המציעתצהיר  - 4 מספרטופס 

 ] מסמך התנאים המיוחדים ב  4.1.5 – 4.1.3בסעיפים נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף [

הח"מ,   עלי  _______________ ת.ז.    _______________________אני  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב,  

 כדלקמן: 

") למכרז  המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: " .1
ללא הרס  איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי  לביצוע עבודות 242/2021 מספרפומבי 

 . תשתיות תת קרקעיות 

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם    -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

ביום  במהלך   .3 שתחילתה  הצעות   1.1.2016התקופה  להגשת  האחרון  המועד    ביצע המציע    ,ועד 
₪    3,000,000  מצטבר של  כספיבהיקף  עבודות איתור תשתיות בישראל, עבור גורמי תשתיות,  

(מיליון   ₪  1,000,000-ובהיקף כספי של לא פחות מ), לא כולל מע"מ(שלושה מיליון ₪) לפחות (
בנסיבות בהן מוצג  ידוע למציע, כי    ., הכל כמפורט בטבלה שלהלן2020ת  בשנ  )ללא מע"מ₪) (

ייזקף למציע    -)  1.1.2016שהחל לפני תקופת הזמן הנקובה בתנאי הסף (קרי, לפני    להלן,  פרויקט
ועד המועד האחרון    1.1.2016שתחילתה ביום  רק ההיקף הכספי המצטבר שבוצע בתוך התקופה  

  להגשת הצעות. 
תשתיות" בסעיף    –"  גורמי תשתיות"-ו"  איתור  ההגדרות אלה  התנאים    4.1.3עפ"י  במסמך 
 ההזמנה.   –מיוחדים ה

מ
ס
"
 ד

שם הפרויקט  
 ושם הלקוח 

תיאור הפרויקט, 
מהות  תיאור

 העבודה 

לא ( כספיהיקף 
  )מע"מ כולל

בש"ח בתקופה  
שתחילתה ביום  

ועד   1.1.2016
המועד האחרון 
 להגשת הצעות

  כספיהיקף 
 לא כולל(

לשנת   )מע"מ
2020 

מועד תחילה 
וסיום של  
 העבודות 

פרטי  איש קשר  
 הלקוחאצל 

1 

שם 
 הפרויקט: 

 _________
 _________ 

הלקוח:   שם 
 _________
 _________ 

 איתור   

 גילוי   

 גישוש   

 סימון   

 חשיפה  

 מדידה   

 מיפוי תשתיות 

  

 החל ביום 

 _______ 

 ועד יום 

 _______ 

 שם:________ 

 טלפון:______ 

 תפקיד:_____ 

דוא"ל:  
 ___________ 

2 

שם 
 הפרויקט: 

 _________
 _________ 

 איתור   

 גילוי   

 גישוש   

 סימון   

 חשיפה  

  

 החל ביום 

 _______ 

 ועד יום 

 _______ 

 שם:________ 

 טלפון:______ 

 תפקיד:_____ 

דוא"ל:  
 ___________ 
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מ
ס
"
 ד

שם הפרויקט  
 ושם הלקוח 

תיאור הפרויקט, 
מהות  תיאור

 העבודה 

לא ( כספיהיקף 
  )מע"מ כולל

בש"ח בתקופה  
שתחילתה ביום  

ועד   1.1.2016
המועד האחרון 
 להגשת הצעות

  כספיהיקף 
 לא כולל(

לשנת   )מע"מ
2020 

מועד תחילה 
וסיום של  
 העבודות 

פרטי  איש קשר  
 הלקוחאצל 

הלקוח:   שם 
 _________
 _________ 

 מדידה   

 מיפוי תשתיות 

3 

שם 
 הפרויקט: 

 _________
 _________ 

הלקוח:   שם 
 _________
 _________ 

 איתור   

 גילוי   

 גישוש   

 סימון   

 חשיפה  

 מדידה   

 מיפוי תשתיות 

  

 החל ביום 

 _______ 

 ועד יום 

 _______ 

 שם:________ 

 טלפון:______ 

 _ _תפקיד:___

דוא"ל:  
 ___________ 

4 

שם 
 הפרויקט: 

 _________
 _________ 

הלקוח:   שם 
 _________
 _________ 

 איתור   

 גילוי   

 גישוש   

 סימון   

 חשיפה  

 מדידה   

 מיפוי תשתיות 

  

 החל ביום 

 _______ 

 ועד יום 

 _______ 

 שם:________ 

 טלפון:______ 

 תפקיד:_____ 

דוא"ל:  
 ___________ 

5  

שם 
 הפרויקט: 

 _________
 _________ 

הלקוח:   שם 
 _________
 _________ 

 איתור   

 גילוי   

 גישוש   

 סימון   

 חשיפה  

 דידה מ  

 מיפוי תשתיות 

  

 החל ביום 

 _______ 

 ועד יום 

 _______ 

 שם:________ 

 טלפון:______ 

 תפקיד:_____ 

דוא"ל:  
 ___________ 

6 

שם 
 הפרויקט: 

 _________
 _________ 

 איתור   

 גילוי   

 גישוש   

  

 החל ביום 

 _______ 

 

 שם:________ 

 טלפון:______ 

 תפקיד:_____ 
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מ
ס
"
 ד

שם הפרויקט  
 ושם הלקוח 

תיאור הפרויקט, 
מהות  תיאור

 העבודה 

לא ( כספיהיקף 
  )מע"מ כולל

בש"ח בתקופה  
שתחילתה ביום  

ועד   1.1.2016
המועד האחרון 
 להגשת הצעות

  כספיהיקף 
 לא כולל(

לשנת   )מע"מ
2020 

מועד תחילה 
וסיום של  
 העבודות 

פרטי  איש קשר  
 הלקוחאצל 

הלקוח:   שם 
 _________
 _________ 

 סימון   

 חשיפה  

 מדידה   

 מיפוי תשתיות 

 ועד יום 

______ _ 

דוא"ל:  
 ___________ 

   .מספר השורות להמחשה בלבד. המציע ראשי להוסיף לתצהיר זה טבלה הזהה לטבלה לעיל עם שורות נוספות*

"דיטקטור"   .4 מסוג  תשתיות  לאיתור  ייעודי  אלקטרומגנטי  ציוד  של  הבעלים  הינו  המציע 
)Detector .( 
 ל. אישור רכישה, חתום על ידי יבואן רשמי או חשבונית מס המאשרים את רכישת הציוד שלעייש לצרף  *

 . פשיטת רגל או פירוקהקפאת הליכים, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים,  .5

 . המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון .6

 .לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו .7
 י על החתום: ולראיה באת

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
  מספר
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  , __ __________________מאשר 

, החותם בשם המציע, מוסמך ______________ת.ז  
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 אישור רואה חשבון  5 מספרטופס 

 ] במסמך התנאים המיוחדים  4.1.5 – 4.1.3בסעיפים נדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף [

 תאריך:_______________ 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  - נת"ע

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה   לביצוע עבודות 242/2021 מספרמכרז פומבי  הנדון: 
 תשתיות תת קרקעיות ללא הרס  ומיפוי 

המציע   של  רו"ח  ____________ _______________________ _  -הנני,  ע.מ.   / ח.פ.  מספר   ,  
לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש,    242/2021  מספרבמכרז    אשר הגיש הצעה  )," המציעלהלן: "(

, מאשר בזאת ביחס למציע  ) "המכרזלהלן: " (  תשתיות תת קרקעיותללא הרס  חשיפה, מדידה ומיפוי  
 :כדלקמן

ביום  התקופה  במהלך   .1 הצעות   1.1.2016שתחילתה  להגשת  האחרון  המועד  ביצע   ,ועד    המציע 
₪    3,000,000  מצטבר של  כספיבהיקף  עבודות איתור תשתיות בישראל, עבור גורמי תשתיות,  

(מיליון   ₪  1,000,000-ובהיקף כספי של לא פחות מ), לא כולל מע"מ(שלושה מיליון ₪) לפחות (
 .2020ת בשנ   )ללא מע"מ₪) (

תשתיותאיתו" .2 ור  בסעיף    –"  גורמי תשתיות"-"  ההגדרות אלה  התנאים    4.1.3עפ"י  במסמך 
 ההזמנה.   –המיוחדים 

 . פשיטת רגל או פירוקהקפאת הליכים, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים,  .3

 . המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון .4

 .לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו .5
 , רב   בכבוד

__ ___________     _____________ 

 חתימה וחותמת      מלא  שם
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  - 6 מספרטופס  

 [יש להגיש חתום על ידי המציע] 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 עזריאלי  , מרכז 9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית הנדון: 

 

הח"מ,   ,  ____________________ , מטעם  ________________ת.ז.    ______________אני 
  242/2021"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציע("   _________________רישום   מספר

ומיפוי   מדידה  חשיפה,  גישוש,  אימות,  איתור,  עבודות  הרס  לביצוע  קרקעיות ללא  תת    תשתיות 
") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  המכרז("

 אעשה כן,  מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע,   .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין  
אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם  

ו "המכרז  (להלן:  המכרז  עם  נת"ע בקשר  עבור  אבצע  שאני  ענייניםהעבודות  למעט  ניגוד   ,("
 להלן.  6כמפורט בסעיף 

הנני מתחייב, במהלך כל תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות   .2
ביצוע   או  שירותים  ממתן  להימנע  זה  ובכלל  בעקיפין,  או  במישרין  עניינים,  לניגוד  חשש  בה 

לניגוד  עב עניינים או חשש  ניגוד  גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של  או  גוף  כל  ודות עבור 
עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע לנת"ע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר  
בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך  

 ההתקשרות עם נת"ע.  תקופת 

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,   .3
פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  

מיד עם היוודע    או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת
 עליהם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או   .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן  

תו לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות  בלעדי ואני מתחייב לקבל את החלט 
ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה  
עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר  

 במצב של ניגוד עניינים. לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי  

 יש לסמן במקום הרלוונטי:   .5

   חברי השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  לא  כי  מצהיר  הנני 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 ה, או חברי  הנני מצהיר כי לא קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהל
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.
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   ,הנני מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה
 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 הה חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר  חברי הנני  או  נהלה, 
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן: 

 * נושאי המשרה של החברה מופיעים באתר החברה תחת "אודות". 

 **רשימת ספקי החברה מפורטים באתר החברה תחת "מכרזים". 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
המציע / איש  

המפתח/איש צוות  
 נוסף:

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

: הנני ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסףזה.  
כי   בחתימתי,  , __ __________________מאשר 

, החותם בשם המציע, מוסמך ______________ת.ז  
 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 

 הגורם 
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי  

 מטעמו 
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע 
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך  - 7 מספרטופס 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך הנדון: 

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  אני  1977-מבלי   ,
,  ___________________ , מטעם ___________________ ת.ז.   ________________הח"מ,  

"   ______________רישום    רמספ שמספרו  המציע (להלן:  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("
ומיפוי    242/2021 מדידה  חשיפה,  גישוש,  אימות,  איתור,  עבודות  הרס  לביצוע  תת  ללא  תשתיות 
"קרקעיות   לעונשים  המכרז(להלן:  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ("

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

לא להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך,   .1
או מחדל של נת או מעשה  נושא  במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה  או של  "ע 

משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע  
 ממנו. 

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי   .2
הנובע    מטעמה או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם 

 ממנו. 

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי   .3
 מטעמה או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.  

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי    3עד    1לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים   .4
 כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע. זו למשך 

נת"ע  .5 לעיל,  לאמור  בניגוד  פעל  מי מטעמי  או  אנוכי  כי  סביר  חשד  יתעורר  כי אם  מודע    הנני 
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן  

 שהוא את זכייתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז.  

הנני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל   .6
 . בביצוע העבודות ך שהיא במכרז או אחר מטעמי, המעורבים בכל דר 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

את      להצהיר  ידי  על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן 
דלעיל  הצהרתו  נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר 
וחתם בפני על תצהיר זה. ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר 

כי   בחתימתי,  מאשר  הנני  , ___________________ בנוסף: 
מוסמך ________________ת.ז   המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע  - 8 מספרטופס 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  - נת"ע

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע הנדון: 

,  _______________ , מטעם  __________________ ת.ז.    __________________אני הח"מ,  
שמספרו  המציע("  ______________רישום    ספרמ מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("242/2021  

 ת ("תשתיות תת קרקעיוללא הרס  לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי  
") לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  המכרז

 יר ומתחייב כדלקמן: אעשה כן,  מצה 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר   .1
"), עובדיה, ספקיה, מידע ניהולי,  נת"עלנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "

ו/או מימושו   המכרז  לידיעתנו במסגרת  שהגיע  אחר  וכל מידע  פיננסי  (להלן:  עסקי, מחקרי, 
"), ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן  המידע"

 שהוא. 

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא   .2
במסגרת הליכים  להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות  

והיקף   המידע  מסירת  לגבי  ובכתב  מראש  מכם  אישור  התקבל  אם  אלא  כלשהם,  משפטיים 
  המידע הנמסר. 

הגנת   .3 בחוק  הקבועים  אלה  לרבות  למידע,  בקשר  דין  בכל  הקבועים  התנאים  כל  את  למלא 
 והתקנות שהותקנו על פיו.   1981-הפרטיות, תשמ"א

ידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו  לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המ .4
 המורשים לכך.  

 לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5

אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר   .6
מטעמנו   ו/או  עבורנו  העבודותפועל  מהתחייבויותינו    בביצוע  לגרוע  מבלי  המכרז.  נשוא 

לכך    - ואחריותנו   לגרום  מתחייבים  ו/או  אנו  אישיים  לפרטים  גישה  להם  שיש  שעובדים 
לשמירת סודיות, הכולל לכל הפחות את   ל כתב התחייבות אישיכספיים של נת"ע יחתמו ע

התחייבויותינו כלפי נת"ע. כתב ההתחייבות האישי יבהיר כי התחייבות זו הינה גם התחייבות  
 כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת עבודתו של העובד ו/או הגורם האחר. 

ל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את  אנו מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כ .7
 ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל. 

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע  .8
 פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע. 

תחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי  בכל מקרה של הפרת  ה .9
, נבצע את כל הפעולות  באופן מיידי מאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  

הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים  
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עקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה  ו/או ההוצאות הישירים וה
 של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

מכל    במקרה שהמציע לא יבחר כזוכה במכרז או במקרה שתיפסק השתתפותו של המציע במכרז .10
המו לפי  נת"ע,  של  הראשונה  דרישתה  עם  מיד  או  שהיא,  מתחייב סיבה  אני  מביניהם,    קדם 

  לרבות העתקים (להחזיר לנת"ע את כל המידע שבידי או בידי נציגי ולהשמיד כל העתק ממנו  
אחרת צורה  בכל  או  צילומים  הקלטות,  במחשב,  רישומים  פנימיים,  עבודה  ניירות    או   )של 
  אופן הערכות שבהן משתקף או מנותח המידע או חלק ממנו, שנמצאים בידי או בידי נציגי, ב 

 . שלא יוותר בידי או בידי נציגי כל מידע או מסמך כאמור או העתק ממנו 

התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי   .11
 כל דין. 

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא   .12
 מה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. אם תתקבל הסכ 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 : המציע

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 
זה. ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף: הנני 

כי   בחתימתי,  , __ __________________מאשר 
מוסמך __________ת.ז   המציע,  בשם  החותם   ,

 לחתום בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז. 
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 ההצעה הכספית   - 9 מספרטופס 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  -נת"ע 

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

ללא  לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי  242/2021  מספרמכרז  הנדון: 
 ההצעה הכספית  - תשתיות תת קרקעיותהרס 

הח"מ,   מטעם  ______________ת.ז.    _______________אני    מספר ,  ______________ , 
"  ______________רישום   שמספרו  המציע(להלן:  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש   ,("242/2021 

(להלן:    תשתיות תת קרקעיותללא הרס  לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי  
שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  "), לאחר  המכרז"

 בזה כדלקמן: 

המ  .1 במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  אנו  כי  כי  להם,  בהתאם  הצעתנו  את  והגשנו  כרז/הסכם 
המכרז/הסכם האמור במסמכי  לכל  הסתייגות  מסכימים  דרישות,    ללא  או  נציג תביעות  ולא 

 לרבות כאלו המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

מתחייבים לבצע ולהשלים    נואכי ו כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז/הסכם   .2
בהתאם לכל מסמכי המכרז, כולל העסקת כוח אדם מתאים, בהתאם    עבודות הנדרשותאת ה

 . במסמכי ההליך ובעבור התמורה הנקובה להלן  עבודות המתוארותתכולת הל

  כדלקמן:  הינה  במכרז  מציעים שאנו הכספית  ההצעה .3
לכלל סעיפי  ואחיד  באופן גורף    ______________)  :(ובמיליםהנחה    )במספרים (% _____  

    זה.  לטופס' א  כנספח המצורף הכמויות כתב
 כי על המציעים למלא את אחוז ההנחה במספרים שלמים בלבד.  –מובהר 

פרטי   .4 גילינו את  לא  וכי  משתתפים אחרים,  עם  תיאום  או  כל קשר  ללא  מוגשת  זו  הצעה  כי 
 הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז. 

בהתאם לכל    הנדרשות  העבודותהדרושים לביצוע  והציוד  הכישורים    ,בעלי הידע, הניסיון  אנוכי   .5
מסמכי המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את  

 במועד.  עבודותהכל 

כי  כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כנדרש במסמ  .6
 המכרז/הסכם. 

כי אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, שלאחר הודעתכם בדבר זכייתנו במכרז, נמציא למזמין   .7
ים,  י במסמך התנאים הכלל 22.3את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם לסעיף 

כולל ההסכם על נספחיו כשהם חתומים על ידינו, אישור על עריכת ביטוחים וכל מסמך אחר  
   נדרש.

כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי   .8
הסכם   ו/או  דין  כל  פי  על  מניעה  כל  אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  לחתום  זכאים  אנו 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 ם. כי אנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז/הסכ .9
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, ביחס לכל  במלואם, התמורה  העבודותאנו מאשרים כי ידוע לנו שאם נזכה במכרז ונבצע את   .10
בכתב  לכלל הסעיפים  ואחיד    שיעור ההנחה שהוצע על ידינו באופן גורףתשולם לנו לפי    ,עבודה 

הכספית   הצעתנו  את  המהווה  זה  לטופס  א'  כנספח  המצ"ב  כחוק,  הכמויות  מע"מ  בתוספת 
ידוע לנו,   נית מס כדין. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם המצ"ב למכרז.שישולם כנגד חשבו 

ההנחה   כי אחוז  ידינו  ואנו מסכימים,  על  ביצוע  שהוצע  לרבות  שהיא,  ישתנה מכל סיבה  לא 
נמוך, וכי לא נהיה זכאים לכל תשלום נוסף במקרה כאמור בהיקף  ו/או בכל מקרה    עבודות 

 ר. חא

הכספית הינה סופית ומוחלטת והיא כוללת את כל ההוצאות והעלויות הנלוות מכל מין    נוהצעת .11
, לרבות עבודות  נו שהן בקשר עם ביצוע העבודות בהתאם לאמור במסמכי המכרז על ידי  וסוג

, לרבות  נואחר מטעמגורם  או כל    נו, קבלני משנה מטעמנוידי אנשי הצוות מטעמ שיבוצעו על
ארוחות, ציוד, כח אדם, אמצעים טכנולוגיים, הוצאות משרדיות וכיו"ב,   ,עלויות נסיעה, חניה

ל תשולם  הצעת  כל תמורה  נוולא  בסיס  על  שתשולם  לתמורה  הכל    נו נוספת מעבר  הכספית, 
. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  להסכם ההתקשרות  בהתאם לכתב הכמויות להלן ובכפוף

את כל  גם  כוללים    ידינו, -ור ההנחה שהוצע על, בהפחתת שיע מחירי היחידה בכתב הכמויות 
ההיתרים/תוכניות/רישיונות קבלת  עבור  לביצוע    העלויות  עלויות  ,  ות העבוד מהרשויות  וכן 

ו/או כל עבודה    ,) תכולת העבודה  –  נספח ב' להסכם ההתקשרות  עפ"י(הכלולות בהפעלת מודד  
 . ) תכולת העבודה(בנספח ב' להסכם ההתקשרות  המפורטת  

כאמור כדי להוות התחייבות כלשהי של נת"ע לרכישת עבודות מכל סוג    באלוברור לי כי אין   .12
את  לבצע  מתחייב  המציע  ואני  כלשהי,  לחלוקה  בהתאם  ו/או  כלשהו  בהיקף  ו/או  שהוא 

ידי נת"ע, ובהתאם למחירי היחידה המוצעים על   בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על  ,העבודות 
 . חתת שיעור ההנחה שהוצע, בהפידי בכתב הכמויות 

קראתי את מסמכי המכרז, ובכלל זה את ההסכם, והבנתי את תנאיהם לרבות ביחס לתמורה   .13
 . תשלומה  ואופן

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 . המחיר  הצעת את היא  גם הכוללת  מגנטית מדיה עם  יחד יוגש הטופס* 

חתימה וחותמת  
 המציע, ע"י: 

  מספר  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 
זה. ביחס למציע שהינו תאגיד יש לאשר בנוסף: הנני 

כי   בחתימתי,  , __ __________________מאשר 
, החותם בשם המציע, מוסמך _____________ ת.ז  

 ם בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז לחתו
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 למילוי טופס ההצעה הכספית  הוראות

כתב הכמויות המצ"ב כנספח א'  בסעיפים  ה על המציעים למלא בטופס את שיעור ההנחה לכלל  .1
גורף  לט באופן  יחול  המוצע  ההנחה  שיעור  ספק,  הסר  למען  זה.  בכתב  ואחיד  ופס  פריט  לכל 

 "). הצעת המחיר מטעם המציעהכמויות (להלן: "

ההנחה .2 באחוזים    שיעור  יהיה  בלבדהמוצע  הנקודה    שלמים  לאחר  כלשהן  ספרות  (ללא 
 .  העשרונית)

תהיה רשאית    באחוזים שלמים,במקרה וחרף ההוראה לעיל, יציע מציע שיעור הנחה שאינו  
 : נת"ע לפעול בכל אחת מהדרכים הבאות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק

 לפסול את ההצעה על הסף;  .2.1

 לפנות למציע לקבלת הבהרות בקשר למחיר שהציע; או  .2.2

  לעגל אחוז ההנחה למספר שלם כדלקמן:  .2.3
התוצאה תעוגל למספר שלם   אזי,  – ומעלה    5ככל וספרת העשיריות בשבר העשרוני הינה  

  כלפי מעלה. 
אזי, התוצאה תעוגל למספר    –  5-ככל וספרת העשיריות בשבר העשרוני הינה מתחת ל 

 שלם כלפי מטה. 

או אז, יראו את המציע כמי שלא הציע    – ))  0ניתן שלא לנקוב באחוז הנחה כלשהו ("אפס" ( .3
כאמור  יסרב להסכים ולפעול    ככל שהמציע  אחוז הנחה כלשהו עבור כלל סעיפי כתב הכמויות.

 . , נת"ע תהיה רשאית לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע לעיל

מטעם המציע  לבין הצעת המחיר    במיליםמטעם המציע  במקרה של סתירה בין הצעת המחיר   .4
תהיה רשאית נת"ע לפעול בכל    (אשר אמורות להיות זהות),  זהשהציע מציע בטופס    ים במספר

 על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק:  אחת מהדרכים הבאות,

 לפסול את ההצעה על הסף;  .4.1

 לפנות למציע לקבלת הבהרות בקשר למחיר שהציע; או  .4.2

צורך קביעת זהות הזוכה יילקח בחשבון אחוז ההנחה הנמוך יותר. לצורך ביצוע החוזה  ל .4.3
 . הגבוה יותר (ככל שאותו מציע ייבחר כזוכה במכרז), יילקח בחשבון אחוז ההנחה 

מובהר כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות יכללו את כל העבודות, הציוד, החומרים,   .5
 . חומרי העזר, כוח אדם, וכל היתר הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות סעיפים מסוימים של כתב   .6
ל וכן  היחידההכמויות,  לשינוי במחירי  יגרום  זה  שדבר  בעבודות, מבלי  שינויים  ו/או    הכניס 

 . בשיעור ההנחה שהוצע ע"י המציעים 

ביותר  אשר    המציעים  ארבעת .7 הזולות  ההצעות  הינן  מטעמם  הכספיות  (ששיעורי  ההצעות 
ביותר)   הגבוהים  הינם  מטעמם  המוצעים  הכשההנחה  ההצעות    כמציעים ייבחרו  ,  רותי מבין 

 .  במכרז  יםהזוכ 

לכתב הכמויות    19  , למעט סעיףשעות  9הינו  עפ"י כתב הכמויות    )י"ע( מובהר בזאת כי יום עבודה   .8
   .(בהתאמה)   שעות 24-שעות ו 12ם הינו לכתב הכמויות אשר יום עבודה (י"ע) עבור  20 וסעיף

עד  שעות ו  6  עד  שעות,  4.5שעות המוגדרות כיום עבודה (עד  מכסת המ  50%עבור עבודה של עד   .9
 . ממחיר היחידה הנקובה בכתב הכמויות 50%ישולם לקבלן הזוכה לפי העניין),   –שעות  12
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של   .10 עבודה  השעות    50%  ביןעבור  ועד  ממכסת  עבודה  כיום  עבודה    100%המוגדרות  משעות 
שעות    24-שעות ועד ל  12שעות ובין    12-שעות ועד ל  6שעות, בין    9-שעות ועד ל  4.5כאמור (בין  

 . ממחיר היחידה הנקובה בכתב הכמויות  100%ישולם לקבלן הזוכה ,  לפי העניין) –

לכתב הכמויות שלא יחול   20(למעט במקרה של עבודות עפ"י סעיף  יובהר כי בגין שעות נוספות .11
- , או מעבר לשעות העבודה   9  -מעבר ל(שיאושרו על ידי המפקח מראש ובכתב    עליו סעיף זה),

יהיה המציע זכאי לתוספת  ), הכל לפי העניין  –הכמויות  לכתב    19שעות עבודה בקשר לסעיף    12
 . נוספת   מהמחיר הנקוב ליום עבודה עבור כל שעה  –(לפי העניין)    1/12, או  1/9תשלום בשיעור של  

סעיפים   .12 כי  מובהר,  ספק  הסר  הכמויות    8-11למען  בכתב  רכיבים  עבור  רק  רלוונטיים  לעיל 
 שעות עבודה. אמת מידה של י"ע/שה ע"פ שכתוב לגביהם כי אופן המדידה ביחס אליהם יע

ביחס    הקובע הוראות שונות  )תכולת העבודה(תשומת לב המציעים מופנית לנספח ב' להסכם   .13
 . לפריטי כתב הכמויות
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 כמויות   כתב –' א נספח

 תיאור הפריט/עבודה  מס"ד 
יח' 
 מידה 

מחיר יחידה  
בש"ח ללא  

 מע"מ 

1 
שלאיתור  ומדידה  סימון  תת"ק  ,  ע"י    תשתיות  הרס,  ללא 

 מ'   3.5מ"א לעומק עד   1,000דיטקטור עד 
 9.00 מ"א 

 4.00 מ"א  מדידה   , אך ללא1לסעיף כנ"ל  2

3 
שלאיתור  ומדידה  סימון  תת"ק  ,  ע"י    תשתיות  הרס,  ללא 

 מ' 3.5מ"א לעומק עד   2,000-מ"א ל  1,000דיטקטור בין 
 8.00 מ"א 

 3.00 מ"א  מדידה   אך ללא ,3לסעיף  כנ"ל 4

5 
שלאיתור  ומדידה  סימון  תת"ק  ,  ע"י    תשתיות  הרס,  ללא 

 מ'   3.5מ"א לעומק עד   2,000דיטקטור מעל 
 7.00 מ"א 

 2.50 מ"א  מדידה   , אך ללא5לסעיף כנ"ל  6

7 
בנפרד לאותו   כבל  תוספת עבור איתור תשתית כנ"ל אך של כל 

 סוג תשתית 
 0.80 מ"א 

8 
בצנרת   מוליך  להשחלת  סימון  תוספת  איתור,  לצורך  ריקה 

 ומדידת תשתית (השחלת הציוד ואיתורו) 
 3.00 מ"א 

9 
עד   של  בעומק  תשתית  משדר    9.0איתור  ייעודי:  ציוד  ע"י  מ' 

BEACON ומקלט ייעודי. כולל איתור סימון ומדידה 
 4,500.00 י"ע

 3,750.00 י"ע , אך ללא מדידה 9כנ"ל לסעיף  10

11 
איתור וסימון תשתיות אל מתכתיות תת"ק ללא הרס באמצעות  

 תשתיות רטובות ויבשות כולל מדידה    , )GPRמכ"מ חודר קרקע ( 
 5,040.00 י"ע

12 
הפעלת ביובית לצורך השחלת צינור כולל משדר מיוחד המאפשר  

 מ'   9 –איתור מדויק בעומק של עד כ 
 2,500.00 י"ע

13 
  – שאיבת עפר לאיתור וחישוף תשתיות  ל  ייעודית  הפעלת מערכת

 ללא שיקום 
 3,700.00 י"ע

14 
להפעלת מערכת   וחישוף תשתיות  ייעודית  לאיתור  עפר  שאיבת 

 תת"ק כולל שיקום הבורות בשטח פתוח 
 4,600.00 י"ע
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 תיאור הפריט/עבודה  מס"ד 
יח' 
 מידה 

מחיר יחידה  
בש"ח ללא  

 מע"מ 

15 
להפעלת מערכת   וחישוף תשתיות  ייעודית  לאיתור  עפר  שאיבת 

 תת"ק כולל שיקום הבורות 
 6,100.00 י"ע

16 
עד   בעומק  התשתית  של  פיזי  וגילוי  חישוף    1.5חפירה  כולל  מ' 

שטח והכנת דרכי גישה כולל חפירה ידנית ו/ או ממוכנת, ריפוד  
   CLSM-חול ומילוי חוזר ב

 1,500.00 יח'

17 
מ' כולל    3.0מ' ועד   1.51-חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק מ

ידנית ו/ או ממוכנת,  חישוף שטח והכנת דרכי גישה כולל חפירה  
 וכל הנדרש   CLSM- ריפוד חול ומילוי חוזר ב

 1,800.00 יח'

18 
מ' כולל    6.0מ' ועד   3.01-חפירה וגילוי פיזי של התשתית בעומק מ

חישוף שטח והכנת דרכי גישה כולל חפירה ידנית ו/ או ממוכנת,  
   CLSM- ריפוד חול ומילוי חוזר ב

 2,200.00 יח'

19 

ו/ או עבודה לפי תרשימים לביצוע כל מטלה  עה ביצוע הסדרי תנו
נסיעה,   נתיבי  חסימת  לצורך  מוסמך  צוות  שימוש ע"י  לרבות 

קונוסים   תמרורים,  כולל  נדרשים  בטיחות  אביזרי  חץ,  בעגלת 
 ונצנצים 

 1,700.00 י"ע

20 
בטיחות זמניים כולל הצבתם והעברתם מאתר    שימוש במעקות

 מ"א מעקות   50לאתר באותו יום. המחיר כולל 
 1,500.00 י"ע

ו  21 הובלה  בחנ"מ/  יישוםאספקה,  תערובת  למילוי    CLSM  של 
 בהתאם לנדרש 

 310 מ"ק 

22 

עדות במקרים בהם הופעלו סעיפי    מדידה, שרטוט והגשת תכניות 
עדות ללא מדידה, או ביצוע מדידה שרטוט והגשת תוכניות עדות  

 בנפרד לאיתור בהתאם לדרישת נת"ע 

 ביצוע באמצעות מודד מוסמך בליווי צמוד של סוקר התשתיות 

 4,300 י"ע
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 [יוגש מקור]  נוסח ערבות ההצעה – 01 מספרטופס 

 תאריך: __________ 

 לכבוד 

 בע"מ נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים   -נת"ע 

 , א.ג.נ. 

 ____________ מספרערבות הנדון: 

, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם  ") המבקש" על פי בקשת ____________________ (להלן: .1
(להלן:    שקלים חדשים)  מאה וחמישים אלף ₪ (   150,000  לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום

שהגיש  ,  ") הערבותסכום  " בהצעה  הכלולות  בהתחייבויותיו  המבקש  של  לעמידתו  בקשר 
איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי    לביצוע עבודות  242/2021  מספר  מכרזבמסגרת  

 . תשתיות תת קרקעיות ללא הרס  

נו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  א .2
מתום  בא יאוחר  לא  מקרה  ובכל  מיידי  במשרדנו,    7ופן  דרישתכם  קבלת  ממועד  לפי  ימים 

  . כתובתנו הבאה: רחוב _____________________________________
מובהר כי דרישה שתישלח אלינו / תתקבל אצלנו באמצעות פקס או דוא"ל לא תחשב כדרישה  

   בכתב, עפ"י כתב ערבות זה.

ספק   .3 הסר  זלמען  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  שתהיה    המובהר  יכול 
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח  

 . כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,   .4
 פרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. ל

 להעברה ו/או הסבה.  אינה ניתנת זו  ערבות .5

 . 31.03.2022  כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .6

 
 בכבוד רב, 

 ___________ 
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 תכולת מעטפת ההצעה  - 11 מספרטופס 

 ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע". המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה 

 המציע יכניס טופס זה למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של נת"ע. 

 תיאור תכולת מעטפת ההצעה
ביקורת  
 המציע 

  הצהרת המציע  - 1 מספרטופס 

  פרטי המציע  - 2 מספרטופס 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו - 3 מספרטופס  

המעיד כי המציע    1976  -אישור בהתאם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו
בהתאם    מנהל את פנקסיו כדין או שהוא פטור מלנהלם וכי המציע מדווח לרשויות המס, הכל

 להוראות החוק האמור. 

 

  תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה של המציע, לפי העניין 

  בדבר ניסיון קודם  המציעתצהיר  - 4 מספר טופס

  אישור רואה חשבון  - 5 מספרטופס 

  כתב הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  - 6 מספרטופס 

  כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך   - 7 מספרטופס 

  התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע  - 8 מספרטופס 

  ). Disk On Keyההצעה הכספית (קשיח ובנוסף באמצעות מדיה מגנטית ( - 9 מספרטופס 

  נוסח ערבות הצעה [יוגש מקור]  - 10 מספרטופס 

  תכולת מעטפת ההצעה   - 11 מספרטופס 

  עותק חתום של מסמכי המכרז (התנאים המיוחדים והתנאים הכלליים) 

  שנשלחו (ככל שנשלחו) במסגרת ההליך עותק חתום של כל מכתבי ההבהרה וההודעות 
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 כללי .1

"(, הינה נת"ע"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להל  -נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןע  "לנת .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  )להלן: המיוחדים 

 . "(ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  על  הזוכה במכרז  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

לא תהיה מחויבת ע  ""(. מובהר כי נתהספק"  ע לבין הספק הזוכה )להלן:"נת
אין באמור , כי  יובהר  להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.
השירותים   תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  לגרוע  במסמך  או  למצות  כדי 

בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
הת  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  האמור  השירותים,  בין  במסמך אמה 

זוכה במכרז יחולו על ה ,םלבין האמור בהסכ  התנאים המיוחדים ו/או הכלליים

 .יניהםההוראות המחמירות מב

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין. גם ל"זוכים",  תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

המיוחדים,  המוגדרים  המונחים  לכל התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים   תהא   במסמך 
  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף   או  דםיבצ  להם   הנתונה  המשמעות
 מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא,  ההתקשרות  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות

  .הדברים

הזוכה    - "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

בין    -"  ההתקשרותהסכם  " .2.2 שייחתם  כזוכה נת ההסכם  שיוכרז  למציע  "ע 
 .ההליך למסמכיבמכרז, ומצורף 

  בחוק  כהגדרתן  ממשלתית  בת   חברת  או   ממשלתית  חברה  - "  ממשלתית  חברה" .2.3
 . 1975-"התשלה, הממשלתיות החברות

 . 1992-"בהתשנ מכרזים, החוק חובת  -" מכרזיםהחוק חובת " .2.4

 להלן. 22.5המונח בסעיף  כהגדרת -" שניכשיר " .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. -" ההגשהמועד " .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  -"מסמכי ההליך" .2.7

 .למכרזמי שהגיש הצעה  -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  -" המציענציג " .2.9

 .1993-"גתשנ,  המכרזים חובת תקנות -"  המכרזים חובת תקנות" .2.10
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 ההליךמסמכי  .3

 "(: ההליךמסמכי  )בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1

 ; תנאים כלליים .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; -טפסים  .3.1.3

 ;על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו הסכםה .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

של נת"ע בכתובת:   באמצעות אתר האינטרנט  הליךאת מסמכי הניתן להדפיס   .3.2

http://www.nta.co.il (אתר האינטרנט: "להלן .)" 

כי   .3.3 בזאת,  יהיה רשאילמען הסר ספק מובהר  לא  ואופן  ,המציע  צורה    ,בשום 
במסמכי   שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  הבהרה   ההליךלבצע  כל  )לרבות 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו(.  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס   בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   ע"נתהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

י , יצורף גם כחלק בלתההליךכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת  .3.4
המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין   ההליךנפרד למסמכי  

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 נכון למועד העיון האמור. ההליך

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  "ענת .4.2
בתקופה קצובה נוספת, אחת   בתנאים המיוחדים לדחות את המועדים הנקובים  

על   יותר. הודעות  . על "ענת  של  האינטרנט  באתר   תפורסמנהכאמור    שינוי או 
ידי   על  ייקבעו  אשר  החדשים  במידה  נת"עהמועדים  כל ש,  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
ל  נוספת ה  חברה העומדת  מסמכי  פי  מוותר   הליך על  והמציע  דין,  פי  על  ו/או 

בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 
בהתאם להוראות סעיף   נת"עתביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה. 4.3

שנקבעו   .4.4 והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  במסמך הצעות 
)ב(  20לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה    התנאים המיוחדים

 חובת המכרזים.  לתקנות

http://www.nta.co.il/
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 השתתפות בתנאים המיוחדים[]רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי  דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
בסך   השתתפות  המיוחדיםדמי  התנאים  במסמך  באופן    הנקוב  מע"מ(,  )כולל 

 המפורט להלן.

יתבצע   .5.2 ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה באמצעותתשלום 

נת"ע במגד חשבונות  הנהלת , 26לי עזריאלי בחולון, רחוב הרוקמים  במשרדי 

באמצעות העברה בנקאית לחשבון    או   16:00  -ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –"ע  נתהבנק של  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את  על   .5.3
במסמך התנאים המיוחדים   הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות )ככל שלא נקוב )ככל שנקוב מועד כאמור(
השתתפות( דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז   התשלום עד
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או    את  חברהל  יימסור המציעבמסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,יתלא תהיה אחרא  נת"ע .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [ המיוחדים בתנאים מציעים לכנס מועד שנקבע ככל]רלוונטי כנס מציעים  .6

ובכתובת המפורטים במסמך התנאים    בשעה,  יתקיים בתאריך  מציעיםה  כנס .6.1
 המיוחדים.

 ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים, .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15  -יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,איתע תהיה רש"נת  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  ע  "על 
)לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג(.  

נת מנציג  לקבל  המציעים  על  "על  בכתב  אישור  הכנס  בתום  ע 
ם לצרף להצעתם את אישור השתתפותם בכנס המציעים. על המציעי

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 . בכנס המציעים
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 לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם .6.3
שתפורסם באתר האינטרנט של  לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב  הבא היא

 .להלן 12ע כמפורט בסעיף  "נת

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

  במסמך התנאים המיוחדיםהמפורטים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן   תנאי הסףהנדרשים במסגרת 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  

מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 .כדבעי

 וגשות לפי תנאי ודרישות המכרז.ההצעות תהיינה ערוכות ומ .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 

התוספות במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או  
 את נת"ע ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי נת"ע. 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 ההצעות  הכנת עלות .7.2

  הקשורות   והעלויות  ההוצאות   בכל  חשבונו  ועל  בעצמו  שאי  מציע  כל .7.2.1
 ואספקתו  הכנתו  לרבות,  למכרז  הצעתו  והגשת  מהכנת  הנובעות  או/ו

  וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות,  כלשהו  נוסף  מידע  של
 .המכרזים ועדת ידי על שיידרשו

,  שהוא  מקרה  בכל   למציעים  יוחזרו  לא  כאמור   ועלויות  הוצאות .7.2.2
 תחליט   שנת"ע  במקרה,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך,  לרבות
  סיבה  מכל  מהמציעים  מי  הצעת  את  לפסול  או /ו  המכרז  את  לבטל
 על  בזאת  מוותר  מציע  וכל,  המכרז  תנאי  ישתנוש  במקרה  או/ו  שהיא

 נת"ע  מאת  כלשהו  שיפוי  או  לפיצוי  תביעה  או/ו  טענה  או/ו  דרישה
 חלק  כל  או  לעיל  האמור  בשל  מטעמה  מי  או/ו  המכרזים  ועדת  או/ו

 .הימנו

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
טופס   תיבותובכל  בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  )ככל   מסמך 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד(



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 28מתוך  8עמוד 

  הגשת ההצעות .7.4

יגיש .7.4.1 ב  המציע  גבה  ומאגדת  מעטפה  הצעתו  ההליך יירשם:  על  שם 
ואת מעטפה    1ת מעטפה מס'  במעטפה זו יכניס המציע א  -  ומספרו

להלן2  מס' כהגדרתן  המסמכים   ,  את  לתוכן  שהכניס  )לאחר 

בס ויסגרה  להלן  7.4.3ובסעיף    7.4.2עיף  המפורטים  בהתאמה(,   ,
 היטב. 

המעטפה   בהמאגדת  בתוך  הצעתו  את  המציע  מעטפות   2  -יגיש 
 נפרדות:

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  1מעטפה מס'   .7.4.2 מעטפה 
פרטים לצורך   -  1"מעטפה מס'  וכן את המשפט הבא:    ההליךמספר  

)אך אם אין במכרז אמות   "ובחינת האיכות סףבחינת עמידה בתנאי 
פרטים לצורך בחינת    -  1מידה של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

בתנאי   המציע    -סף"(  עמידה  יכניס  זו  כל של  העתקים    3במעטפה 
 :"(1מעטפה מס' המסמכים הבאים, ויסגרה היטב )להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.2.1 במסמך  המפורטים   המיוחדים המסמכים 
עמיד הוכחת  לצורך  המציע  הנדרשים  של  בתנאי תו 

 ;הסף

המיוחדים  .7.4.2.2 התנאים  במסמך  המפורטים  המסמכים 
במכרזהנדרשים   האיכות  ציון  מתן  ככל לצורך   ,

 ;שנדרש

כמפורט   מסמכים .7.4.2.3 להצעתו  לצרף  המציע  שעל  נוספים 
 תנאים המיוחדים;הבמסמך 

]ככל   להלן  11ערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף  ה .7.4.2.4
 .במסמך התנאים המיוחדים[ השנדרש

מהמסמכים   אחד  כל  של  אחד  ידי   שפורטועותק  על  יסומן  לעיל, 
ו  "מקור",  כעותק  יסומנו    2  -המציע  הנוספים  ידי  ההעתקים  על 

 ". העתקהמציע כ"

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  כלשהם   1מובהר  כספיים  נתונים 
בקשר עם ההצעה הכספית, ובכלל האמור לצלם ו/או להעתיק את  

מס'  פרט מעטפה  לתוך  הכספית  ההצעה  רשאית   נת"ע  .1י  תהיה 
 לפסול על הסף כל מציע אשר יעשה כן.

על גבה יציין המציע את שמו המלא ואת   -  2מעטפה מס'   .7.4.3 מעטפה 
הצעה הכספית"   -  2וכן את המשפט הבא: "מעטפה מס'    ההליךמספר  

זו יכניס המציע    - הצעתו הכספית, בשים לב לדגשים   אתבמעטפה 
במסגרת המפורטים  ו  ולהוראות  המיוחדים  ההצעה התנאים  טופס 

 "(. 2מעטפה מס' הכספית, ויסגרה היטב )להלן: "

המכרז הינו חד  רק במקרה שיצויין במפורט בתנאים המיוחדים כי   .7.4.4
שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן את מרכיבי האיכות והן את  

 . ההצעה הכספית
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התנאים   .7.4.5 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ.כל  .7.4.6

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.7

סעיף   .7.4.8 על    7.4.7הוראת  גם  ב  תאגידיםחלה  או  ,  מציעהשולטים 
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . מציעבתאגיד השולט 

מציעים  .7.4.9 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, כל ע .7.4.10
 .אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט

לתיבת   .7.4.11 תוכנס  נת"ע,  המכרזים  המעטפה  בשל  נת"ע  רח'  במשרדי 

בניין  26הרוקמים    ,A    עזריאלי9קומה מרכז  למועד  -,  עד  חולון, 
המיוחדים. התנאים  במסמך  כמפורט  הצעות  להגשת    האחרון 
הכנסת   אישור  על  נת"ע  מטעם  נציג  להחתים  המציע  באחריות 

  .בנוסח המקובל בנת"עהמעטפה המאגדת לתיבת המכרזים, 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

ההצע  .7.4.12 כי  לוודא  האחריות  כי,  המסמכים  יובהר  כל  כולל  ה, 
הכספית,  ההצעה  של  וסגורה  נפרדת  מעטפה  לרבות  הרלוונטיים 
הינה   הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה 

 באחריותו הבלעדית של המציע.

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.13
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 הגשת הצעה "מושחרת"   -ודיות מסחרית ס .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הנתונים ו/או    הושחרושל ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףלהגיש  מציע  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
ס ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  וד  האחרים 

מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  
 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    ע "נתמובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 

ל מידע  הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כ
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

לחשוף סוד   אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים
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מקצועי   סוד  ו/או  בהצעתו  מסחרי  הגדירם  לא  הזוכה  אם  )אף 
 כנתונים חסויים(. 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 

שבכוונת למציע  המידע  ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  ה 
 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5

נת"ע רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו    7.5 לעיל, תהא 
המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  

 . וללא הודעה מוקדמת

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליךאת מסמכי    ו, כי קיבל לידי מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ה  ןוהבי וכי  עצמ  ואאותם,  על  הה  ומקבל  כל  ואת  תנאיהם  תחייבויות  את 

 האמורות בהם. 

המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק   איישקודם להגשת הצעתו למכרז,   .8.2
היבטי המסמכים,  בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל  

במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 
, ניתן על פי  (שיתקיים)ככל    יעים כנס המצהליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת  ה

ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  
החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  להטיל  על מנת  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד(  )ועליו  המציע 

מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   אחריות כלשהי ו/או על  ע"נת
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

תנאי הסף כל  בבמצטבר    אך ורק מציעים העומדיםזה  רשאים להשתתף במכרז   .9.1
 במסמך התנאים המיוחדים.המפורטים 

לעמידה   יגיש המציע אסמכתאותהוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף,  צורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  לקוחות מטעם קשר אנשיככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  המצימטעם  תצהירי  את  לאשש  מנת  עמידתו על  לרבות  ע, 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  

 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות
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לצורך   .10.2 היתר  )בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
בקביעת ציון הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד  

(, לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייעע" נתהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
יעות שמקורן בהצגת אותם  נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותב

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים[ל 3בסעיף ]רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה  ערבות לקיום המכרז .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

הנקוב ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך  ו  המציע יצרף להצעת .11.1.1
המיוחדים התנאים  "להלן)  במסמך  להבטחת  ההצעהערבות  :   ,)"

. תוקף ערבות  מסמכי ההליךמלוא התחייבויותיו של המציע על פי  
המיוחדים היה  י  ההצעה התנאים  במסמך  כן  כנקוב  אם  אלא   ,

או בהתאם לשאר הוראות   מסמכי ההליךהוארכה בהתאם להוראות  
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

( 2)א()4( או  1)א()4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   (1)
 ;1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

( לחוק  1)א()15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   (2)
 .1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א הפיקוח על

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  

ר תיערך ותיחתם אשהצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

ההצעה .11.1.5 על  ערבות  /  פי  - תהיה  /  אשר  הנוסח  התנאים  יצורף  יוגדר 
 . לתנאים המיוחדים

 תנאים מהותיים  .11.2

לעיל מהאמור  לגרוע  כי    מבלי  המפורטים  מובהר,  -11.2.4בסעיפים  התנאים 
התנאים מהותיים של ערבות ההצעה )להלן: "הלהלן ייחשבו לתנאים    11.2.1

 :"(המהותיים

 ; סכום ערבות ההצעה .11.2.1

 ;תקופת תוקף ערבות ההצעה .11.2.2

 ; ובלתי מותנית היות ערבות ההצעה אוטונומית .11.2.3
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מהיום בו )שבעה( ימים    7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
בכתב    נטיהרלוו  המאושר  הפיננסי  הגורםקיבל   עם  מנת"עבקשה   .

 הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר אופן הגשת  זאת מובהר, כי  
 יחשב לתנאי מהותי. ילא 

מקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את במובהר, כי   .11.3
, כהגדרתם  אחד מהתנאים המהותייםמדובר ב  לאוכל עוד  ,  תנאי ערבות ההצעה

זכות אחרת העומדת , אלעיל   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   לגרוע מכל  זי מבלי 
כל דין, תהא ועדת המכרזים על פי עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או ולו

ו/או להורות למציע לתקן את תנאי ערבות ההצעה  רשאית להתעלם מאי קיום  
לתקן את ערבות ההצעה,  הורתה למציע  עדת המכרזים  וערבות ההצעה. ככל שו

צעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה של יגיש המציע את ערבות הה 
תושב לו רק במקור    וההצעה המקורית שהוגשה על יד  ועדת המכרזים וערבות

ורק ככל   כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

את ו/או לגרוע ו/או להתנות  א יהיה רשאי לבטל  . המציע לתנאי ערבות ההצעה
על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת ערבות ההצעה המקורית שהוגשה  

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

בכך .11.4 המעוניין  שבדעתו    ,מציע  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי 
באמצעות שליחת העתק  "ע,  נתלהגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של  

וזאת    המפורטת במסמך התנאים המיוחדים,  ע"נת  לכתובת דוא"ל סרוק שלה  
בסעיף הנקוב  מהמועד  יאוחר  לא  המיוחדיםל  3  עד    שאלות  הגשתל  תנאים 

 "(.ההצעה ערבות של תמוקדמ בחינה)להלן: " הבהרה

 ולהחזירה,  ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית  נת"ע .11.4.1
 . שינוי ללא לאשרה או, תיקונים או הערות עם למציע

 לפרסם  רשאית  המכרזים  ועדת,  לעיל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף .11.4.2
, ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  ואף,  הערותיה  את  המציעים  לכלל
  מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות,  זה  נוסח  עם  בקשר   עמדתה  ואת

 טיוטת  נוסח  הוכן  שלבקשתו  המציע  זהות  השמטת  תוך,  זו  שבהזמנה
 . ההצעה ערבות

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

את  עקי נוסח  נתף  ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  "ע 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 קבוע בתנאים המיוחדים.ה למועד עדהערבות תעמוד בתוקפה  .11.6

מסמכי  תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי    ההצעהערבות   .11.7
בו מהצעתו טההליך חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  על , בהתאם  רם ההכרזה 

הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  
 . ההסכםסרב לחתום על 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    ע"נתהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 
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האח  ע"נתהאריכה   המועד  לגרוע את  מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  רון 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
תהא רשאית לחלט את  נת"ע , ע"נתשנדרש לכך על ידי במועד  ההסכםחתם על 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה א סכום ערבות  מלו
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על נת"ע

ור ערבות  , וכתנאי לשחרההסכםכבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי  .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת ערבות בנקאית,    נת"ע, יפקיד הזוכה בידי  ההצעה
למען הסר ספק יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   .ההסכם

 עם ההליך המכרזי )בדומה לערבות המכרז(. 

אחד   בכל   "ע תהא רשאית לחלט את הערבותתמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נ .11.11
 : מהמקרים הבאים

המכר  נהגמציע   .11.11.1 ניקיון    ז במהלך  בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה, 
 כפיים;

או    מסרמציע   .11.11.2 מטעה  מידע  המכרזים  בלתי   מידעלוועדת  מהותי 
 מדויק;

 ;מועד ההגשהבו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף  חזרמציע  .11.11.3

הקבועות    ותלא פעל לפי ההורא  מציעה  ,שנבחר כזוכה במכרז  אחרי .11.11.4
עם הזוכה    ע"נתההתקשרות של    תבמכרז שהן תנאי מוקדם ליציר

 במכרז.

בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    מובהרלעיל,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 

וכי אין בו כדי אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב  
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

, בבקשה בכתב אשר  ההליךהמציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי   .12.1
למועד  תופנה   עד  המיוחדים,  בתנאים  המפורטת  נת"ע  של  הדוא"ל  לתיבת 

 .  תנאים המיוחדיםשאלות הבהרה כמצוין במסמך ההגשת האחרון ל

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.2

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה
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במסמכי   .12.3 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.4
באופן זהה לאופן בו מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות  

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.5
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

 ספק  הסר  למען.  של נת"ע  באתר האינטרנט  תפורסמנה  נת"ע לבקשות  ותתשוב
 אם   אלא  ,ההליך  למסמכי  נת"ע  של  התייחסות  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי,  מובהר
  .כאמור בכתב בהודעה ניתנה

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.6
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

עם   בקשרנת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.7
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז )להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "(, יפורסמו  ההבהרותזה: "

http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   . , 
  הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן  לכל דבר ועניין, כאילו

בעצמה את ההבהרות )כולן או חלקן( בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.8 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. ומושתק

רשאית    ע"נתלעיל,    12.7בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על פי סעיף   .12.8
וזאת פיץ במישרין את ההב לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  הרות 

 רלוונטי ] באופן ובאמצעים אשר תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות
 . [המיוחדים בתנאים השתתפות דמי סכום שנקוב ככל

של   .12.9 הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר,  ספק  הסר  אם ע"נתלמען  אלא   ,
כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק ו  מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים   ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה .13.1
 המיוחדים.

נת"ע תהא רשאית לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם  .13.2
ועל   שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  דעתלתקופה  שיקול    הפי 

 .הבלעדי

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

http://www.nta.co.il/
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 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת(,  ע"נתבדיקת  לא  )אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
   .להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה

 : הבלעדי דעתה שיקול לפי, (חייבת לא  אך)רשאית  נת"עתהא  כן .15.2

 הבהרות או  /ו  נוסף  מידע  להמציא  בדרישה  שלישיים  לצדדים  לפנות .15.2.1
  עמידת  הוכחת  לצורך  ולרבות  מציע  של  להצעתו  ביחס  הסבריםאו  /ו

 . הסף בתנאי המציע

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 ;הליך זה

ובכלל   ואמות המידה  לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף .15.2.3
לאמץ   רשאית  תהיה  רחבה,  זה  על  או  פרשנות   דרישה לוותר 

שתיבחר   שהמשמעות  ובלבד  עם   תעלהפורמאליות,  אחד  בקנה 
היה  תבכלל זה,  הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז.    תכלית
לייחס תכונות של תאגיד או גוף אחד למשנהו גם   תרשאי  נההמזמי

ביניהם מלאה  זהות  הוכחה  לא  וכן  אם  בדרישה להמי,  דרישה  ר 
 .אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית

עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  . יובהרבמסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  עמידת המציע בתנאי   לצורך 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

הסף   בתנאי  /  העמידה  ניסיון  פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם 
ובלבד   המציע,  הצעת  במסגרת  הוצגו  לא  אשר  וכיוצ"ב  פרויקטים 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

 לשלבים  בהתאם  יתבצע  הזוכה  המציע  בחירת  הליך  כי,  ע"נת  בכוונת .15.2.5
 דעתה   שיקול  לפי  רשאית  תהיה  ע"נת,  זאת  עם.  להלןהמפורטים  

,  כאמור  הבדיקה  לשלבי   בהתאם   שלא  ההצעות  בדיקת  במהלך  לפעול
 בדיקת   זה  ובכלל  שלבים  או  שלב  של  הפרדה  או  איחוד  דרך  על  הן

 .המקדמיים בתנאים עמידה לצורך ניקוד לצורך שהוצגו פרויקטים

שלבי   .15.2.6 דו  כמכרז  שהוגדר  חובת במכרז  בתקנות  כמשמעותו 
 המכרזים:

 :ההצעה מסמכיבדיקת  – ראשון שלב .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
 ביחס   והן  המקדמיים  בתנאים  לעמידתן  ביחס  הן  ההצעות  ותיבדקנה
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 התנאים  בדיקת.  ההצעה  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים

" ולא תנוקד. מציע Go-No Go"  בסיס  על,  כאמור  תעשה  המקדמיים
המידע   מהצגת  להצעתואשר  המתייחסים  )ובכפוף    והמסמכים 

ההליך(   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 . תיפסל הצעתו -עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 

( האיכותי  הניקוד  של  ככל  (Qלקריטריונים  כמפורט  ,  נקבעוש, 
 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : כספית הצעה - נישלב ש .15.2.8

 ידי  על  הוגשה  אשר   2'  מס  מעטפה   תפתח ,  זה  בשלב .15.2.8.1
 בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  םבתנאי  שעמדו  המציעים

הכספיות   ותיבחנה ההצעותלעיל    15.2.7  בסעיף  לאמור
 של המציעים. 

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר עם תנאי הסף,   כל הסתייגות  או 

 : תרשאי נת"עתהיה  (," הסתייגות" :הלןלהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2

  לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;  .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כולה או חלקה,  כי    לנת"עמחדש, 

  ה הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעת 
 .נת"עהבלעדית של  הוהחלטת

מסור .16.2 לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  דעת  הההחלטה  של   הלשיקול  הבלעדי 
 . ת"ענ

 הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   בקשת .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    ע"נת .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס )לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
וכן לזמן כל   לופין, בידיעתו המכוונת של המציע(,בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסויימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
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בקשר לטעויות אלה,   פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות
  במסמכי ההליך   לחברהוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  

  ובהתאם לשאר הוראות הדין.
רשאית )אך לא    נת"ע האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה    במסגרת

חייבת( לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  
בעל תפקיד / איש  מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה: )א( להחליף  

  / הסף  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  ממליץ   / לקוח  מטעם  קשר 
דרישות חובה; )ב( להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג 
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 ך הענקת ציון איכות למציע במכרז.סף/דרישות חובה, או לצור

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 . כחלק בלתי נפרד ממנה

הם   .16.4 כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות  המציעים  ומסכימים  מודעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   ע"נת

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    ע"נתו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 סמכות כאמור.  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים[]מפגש, ריאיון והתרשמות אישית  .17

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .17.1
בתנאי הסף  לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"(. במסגרת המפגש, תערוך  המפגש)להלן, יחדיו: "וביתר דרישות החובה  
ל המיוחדים ריאיון  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  ו/או    בעלי 

להנחיות   כמפורט   .ע"נתבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   ע"נתלעיל ולהלן, מובהר, כי  

ל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הראיון לבעלי התפקידים  מציע, והכ
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .17.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 .על פי שיקול דעתה נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עש, יידרש המציע להציג בפני נציגי  במסגרת המפג .17.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  ע"נתבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 . , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדינת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .17.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

)בליווי   למפגש  הופיע  הרלוונטיים  לא  התפקידים  מטעמו(,  בעלי  המוצעים 
,  נת"ע באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  ד,  במיקום, במוע

עה ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצ
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

בעל/י תפקידים למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש  
 ים./השונ
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כי   .17.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
צעים על ידם המובעלי התפקידים  ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ו

כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 
 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ו .17.6 המוצעים מטעמו בעלי התפקידים  כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
  במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .17.7
הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  עת,  מהמציעים, בכל  
צוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג יהבהרות ו/או לב

  .שהם, הקשורים בהצעה

בזאת,   .17.8 מי  מובהר  להצגת  המציע  הזמנת  הרלוונטיים  כי  התפקידים  מבעלי 
של  המוצעים,   הצהרה  מהווה  לרבות   נת"עאינה  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 בעלי התפקידים מטעמו. כשירות 

התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג    בעליהצגת המציע ו .17.9
ך בקשר עם המצגת  ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיער

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 . ההליך מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .17.10
, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  ההליךוהתחייבויותיו של המציע במסמכי 

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לא יהיה במפגש על מנת להטיל לפסול את ההצעה בשל כך.    נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .17.11
לכל דבר  הליך  יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו לזה,  שינקבו בחו

ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 
 שהוא.  מין וסוג 

בעלי התפקידים  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ו .17.12
לבחון את עמידת המציע    נת"עמטעמו, תהיה  הרלוונטיים   גם  בתנאי רשאית 

ו/או   והסף  המקדמיים  ציון    בדרישותאו  /בתנאים  קביעת  לצורך  וכן  החובה 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

בעלי מ נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . המוצעים על ידי המציעהתפקידים 

  עיף על פי ס  נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .17.13

זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    17
מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  

 .רבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעיםבקשר לכך, ל
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 פסילת הצעות .18

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות    נת"ע .18.1
 שיוגשו במכרז. 

לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .18.2
 להלן:  לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט 

הינה בלתי סבירה, בין השאר  תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שנת"ע   .18.2.1
איכות שירותיה או האמצעים או התכניות    בכל הנוגע למחיריה או

למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה )כגון מחיר המיטיב 
 . ( ובין שהיא בלתי סבירה לרעהנהעם המזמי

לדחות הצעה,  נת"ע   .18.2.2 היא  שומרת לעצמה את הזכות  בו  בכל מקרה 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .18.2.3
את המשך השתתפות   , לא לאשרלפסול הצעה  תרשאי  תהא  נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
)לרבות הפסקת החוזה(, וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 

בהתקיים אחת   נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר,
הבאות מהנסיבות  יותר  משתתף   או  אשר  גוף  כל  או  למציע,  ביחס 

 :"(משתתףהלן: "ל) בהצעה מטעמו

הסף,  .18.2.3.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .18.2.3.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

  .ובכתב

הוראות   .18.2.3.3 של  יסודית  המכרזהפרה  לרבות מסמכי   ,
וההתחייבויות   לכלול במסגרת ההצעההמצגים  , שיש 

או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 
 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .18.2.3.4

משתתף   .18.2.3.5 אליואו  אם  קשור  הואשם   ,גורם  או   הורשע 
יש בה כדי להשפיע באופן   נהבעבירה אשר לדעת המזמי 

ועל הענקת השירותים )או חלק התנהלות  המהותי על  
שיש  מהם( בעבירה  לרבות  מסוג   ,קלון  עמה,  עבירה 

מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 
הגוף , כדי להשליך על יושרו או אמינותו של  נת"עלדעת  

הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת .  הרלוונטי
המוחלט   האת האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעת

 .נת"עשל 
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במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .18.2.3.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 הגשת ההצעה.  ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .18.2.3.7
 ( ימים ברציפות.30על שלושים )

שממועד  .18.2.3.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 .על החוזה

איזה  .18.2.3.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז  מסמכי  להוראות  בהתאם  , מהתחייבויותיו 

במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 
 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

ה .18.2.3.10 קבלת   משתתףאם  ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל 
בהליך,   ו, לצורך השתתפותנת"עהמוקדם של    האישור

 . מכרז, בקשר עם הלנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

ל .18.3 להודיע  נדרש  קרות    נת"עהמציע  בסעיף על  המפורטים  האירועים  מן  איזה 

סביר.    18.2 זמן  בתוך  המידע    נת"עלעיל  על  בהתבסס  החלטתה  את  תקבל 
וזאת מבלי לגרוע   לידיעתה,  וכן כל מידע אחר שיובא  ידי המציע  על  שיימסר 

של   למציע    נת"עמסמכותה  שתמצא   לידיה  אלהמצילהורות  כפי  נוסף  מידע 
 לנכון.

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .18.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .18.5
על פי    נת"עד אחר או נוסף לו זכאית  זכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סע

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 זכויות  שמירת .19

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .19.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

כלשהי,   .19.1.1 הצעה  לקבל  לשנות    לבטללא  חלקים  המכרז    אתאו  ו/או 
ו  עת  בכל  מסיבותממנו  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ,  תקציביות  מכל 

 לגרוע  מבלי.  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  אחרת  סיבה  כל  או  ארגוניות
 את  רשאית לבצע  נת"עתהיה    זה  במקרה,  דין  כל  לפי  מסמכויותיה

  מכרז   לפרסם  או,  שלישיים   צדדים  באמצעות  או ,  בעצמה  הפרויקט
  . לכך   בקשר  תביעה  או  נה טע  כל  למציעים  שתהא  מבלי   והכל  חדש
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .19.1.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. .19.1.3
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והנתונים   .19.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים. שלא  .19.1.5

או לשנות את החלטת  תרשאי  נת"ע .19.1.6 עם    הלבטל  בדבר ההתקשרות 
, וללא כל זכות לפיצוי הבלעדי והמוחלט  העל פי שיקול דעתהזוכה,  
 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .19.1.7

 האפשרות  לרבות,  מהם  מי  עםאו  /ו  המציעים  עם  ומתן  משא  לנהל .19.1.8
 .כאמור ומתן משא לנהל שלא

  שיקול   וכל  תקציביים  שיקולים   לרבות,  רלוונטי   שיקול   כל  לשקול .19.1.9
 מן  למי  תהיה  ולא ,  הזוכה  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר

 תביעה  או  דרישה  כל,  בו  שיזכה  המציע  לרבות,  זה  בהליך  המשתתפים
במסגרת   .כאמור  ע"נת  החלטת  בגין ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר 

נת"ע,   של  שנתי  תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  קיימת    ולפיכךהליך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

בכל שלב של "ענת  רשאית  תהא,  דין  כל  פי  על"ע  נת   מסמכויות  לגרוע  מבלי .19.2  ,
  הצעה ו/או לא לבחור ב  לפסולולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 : הבאים מקריםמה אחד כלב

  עירוני  או  ממשלתי  גורם  עם  או  ע"נת  עם  בעבר  עבדו  אשר  מציעים .19.2.1
 עמדו  ולא(,  עירוניות  וחברות  עיריות,  ממשלתיות  חברות)לרבות    אחר

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  לעבודה  הנדרשים  בסטנדרטים
  חוות  לגביהם  שקיימת  או  לביצוע  זמנים  בלוחות  עמידה  העדר  לרבות

  ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  ע"נת.  עבודתם  טיב  על  שלילית  דעת
 ;לעיל כאמור לגורמים זה מסוג לפניה הסכמה, המציע

 הקשורים  מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל .19.2.2
 הוצא  או  פירוק  בהליכי  פתח  כאמור  שגוף  או,  פירוק  הליכי  מטעמם

 או ,  קבוע  או  זמני  נכסים  כונס  לו  שמונה  או,  נכסים  כינוס  צו  נגדו
 להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף

  לא   כאמור  שהליך  ובלבד ,  דומה  אופי  בעל  הליך   כל  או ,  נושים  להסדר
 ;"ענת ידי על מראש שאושר מבני שינוי או ממיזוג כחלק נעשה

  בו  במקרה  או,  פלילית  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה .19.2.3
 עבירה   עם  בקשר  חקירות  או  פליליים  הליכים  מהם  מי  נגד  מתנהלים

  קשור   תאגיד;  המציע:  להלן  המפורטים  הגופים  מן  אחד  של  פלילית
 ; המנויים מהגופים  במי משרה נושא; למציע

 של  דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות .19.2.4
  את  לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה"ע,  נת

 ; זה הליך פי על השירותים

 או ;"עלנת מוטעה או שיקרי מידע הגשת .19.2.5
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 .ההליך  מסמכי הוראות של הפרה .19.2.6

 [ התקנות להוראות בהתאם אומדן שנקבע ככל ]רלוונטי חריגה מאומדן  .20

מתעתדת לערוך אומדן של   ע"נתהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .20.1
)להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   )"

רשאית    ע"נתו/או על פי דין, תהיה  ההליך  נוספת העומדת לחברה על פי מסמכי  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

)כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית(,  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין    לבצע בדיקה בקשר עם  .20.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .20.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 21לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .20.1.3

כך  .20.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 ."(חלופיות הצעות )להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   ע"נתלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .20.2
בהתאם להוראות    ע"נתפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 21סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .20.3
)א( לתקנות 23  -( ו1א)21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    ע "נתומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   ע "נתעל  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

( לתקנות, וזאת 2ה)17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

כי .20.4 בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  לסמכויות    המציעים  ומסכימים  מודעים  הם 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   ע"נת

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    ע "נתדרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כות כאמור.מהשלכותיה של הפעלת סמ

 הליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר ביטול ה .21

שומרת לעצמה   נת"עזה,    במסמך תנאים כללייםעל אף האמור בכל מקום אחר   .21.1
עם הזוכה במכרז, וזאת    ההסכםאת הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  

ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 
 החלטתה. שתידרש לנמק את

ובין אם טרם   ההסכםהיה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם   .21.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  
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מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 

 אי בשל מציעה את זכיית ע"נת ביטלה.  ככל ששולמו  תשלום דמי השתתפות

העומדים  בכל לפעול רשאית ע"נת תהא בהתחייבויותיו,  עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   21.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .21.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 וסוג שהן בקשר לכך.  ו/או דרישה מכל מין

תבחר   ע "נתעם הזוכה ו/או    ההסכם יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל   .21.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    ע"נתשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  )אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
הצעתו של המציע/ים אשר מלבד  ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור( ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז )והכול, מבלי לבטל -שהיא על

עם הזוכה ובין אם  ההסכםאת ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם  
 ייתן כאמור מציעלמציעים ובין אם לאו(.    ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות  

 או ע "נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת  בכתב תגובתו את

 למציע בהצעה דומה  לפנות ע"נת רשאית  תהייה תגובה, כל מטעמו  ניתנה שלא

כי  מובהר, ספק הסר הלאה. למען וכן מכן, שלאחר במקום דורגה שהצעתו

 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו שההסכם המציע הצעת  שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו וכי

 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

ע תהא רשאית לבחור בהצעה "שוויון בין שתי הצעות או יותר, נתבמקרה של   .21.5
בחירה במציע עם   ובכלל זאת באמצעותהמתאימה ביותר, על פי שיקול דעתה,  

הליך תיחור נוסף   ולחילופין לקיים,  במכרז דו שלבי  ציון האיכות הגבוה ביותר 

(Best & Finalבין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על )-ע." די נתי  
  במסמך"ע  נת  ידי  על  מוגדרת  אשר  התמחור  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר

 כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע"ע  נת  מסמכות  לגרוע  כדי  המיוחדים  התנאים
  ת מקסימלי  תמורה , לרבות במקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  זה  בסעיף

תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה בו   ונת"ע  או הנחה מקסימלית
או  המקסימלית  ההנחה  את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון 

 .התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .22

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .22.1
לכתובת   מחלקת מכרזיםיע על ידי  ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למצ

 שתצויין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .22.2
שאיננו   מכרזיםגורם  יכול    -  מחלקת  לא  והמציע  תוקף  כל  לה  יהיה  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יה הדבר על אחריותו בלבד.יה -אחרת 
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בהתאם  .22.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
המצאת המסמכים הבאים למועדים המפורטים בהם ובהודעת הזכיה ובכלל זה  

 :ימים ממועד הודעת הזכיה 14בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .22.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .22.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשת ביצועהמצאת ערבות   .22.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .22.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  כשיר שני  בחור לעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .22.5
כשיר  . נת"ע תשלח הודעה ל״(הכשיר השנין: ״דעתה הבלעדי והמוחלט )להל

 .ההליך למסמכיבהתאם השני 

 ו לכל דבר ועניין, וכן חתימתומחייבת  תמשיך להיות תקפה    הכשיר השני  הצעת .22.6
לכל דבר ועניין,    ו( תמשיך להיות תקפה ותחייב אותועל ההסכם )כחלק מהצעת

ככשיר  אינו נחשב יותר כי הוא  לכשיר השני( הודעת נת״ע 1מוקדם מבין: )עד ל
חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא (  2; )שני

 ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז. חודשים )כולל( 6חלוף  -נקבע 

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .22.7

בסעיף   האמורה  התקופה  במהלך  שהיא  סיבה  מכל  תהא   22.6במכרז  לעיל, 
כי ממועד ההודעה הוא הזוכה   לכשיר השני נת״ע רשאית )אך לא חייבת( להודיע  

בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניעה נת״ע כאמור, יפעל  במכרז. היה והודי
 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

   ההסכםחובת חתימה על  .23

, לרבות כל תיקון המצורף למסמכי ההליך  ונספחיו, בנוסח  ההסכםעל הזוכה לחתום על  
תבצע   תוך    בהסכם   ע"נתאותו  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע(,   המועד )ככל 

על כל נספחיו   ההסכם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  ע" נתשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .24

עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע   ההסכםקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת  
ם אחר ו/או  עעל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר  אית בכל עת, ורש   ע"נתוהשירותים  

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .25

ו/או  .25.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

בע ו/או  מסמכי  במישרין  לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  ולא  ההליך  קיפין, 
להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או  
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, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 . נת"עובכתב של 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה    נת"ע .25.2

לעיל. כל העברה    25.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף
את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 

של   בכתב  שום  נת"עאישורה  לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה   ,
 תוקף.

 מגעים אסורים .26

המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם   .26.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 

שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות    ההליךאו    השירותיםבקשר עם  
 . ההליךמסמכי 

,  מטעמם  הפועלים  וכל,  המציע  עםבנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור   .26.2
  בקשר ,  אחר  במציע  כאמור  גופים  או  אחר  מציע  עם  במגע   ואלב  או  קשר  ליצור

 . ההליך או השירותים עם

  שיתוף  או  הסדר  יתקיים  אם,  דין  כל  ומהוראות  לעיל  האמור  מן  לגרוע  מבלי .26.3
 או  להשפיע  כדי  בו  שיש,  מהם  למי  הקשור  גוף  וכל,  המציעים  בין  כלשהו  פעולה

תהא ,  זה  הליך  נשוא  התחרות   את  להגביל  דעתה   שיקול  לפי  הזכות  לנת"ע 
  פעולה   שיתוף   או   הסדר  בכל  המעורב  גורם  כל   של  הצעתו  את  לפסול,  הבלעדי
 .כאמור

 יועצים לועדת המכרזים   .27

מנועים   , מי מטעמם או/ו הפרויקט  עם בקשר"ע לנת  כיועצים  המשמשים גופים .27.1
  הבאים  לכל  או ,  למציע  לייעץ  או ,  להליך  ההצעה  בהכנת  לייעץ  או  מלהשתתף

 קשור גוף  באמצעות ובין םבעצמ  בין , אחר עניין בכלו/או לייעץ למציע  , מטעמו
 .ובכתב מראש, לכך"ע נת אישור קיבלו אם אלא, הםאלי

משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .27.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

  הוראות  הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  או/ו  מציעים  לפסול   רשאית  תהא"ע  נת .27.3
 .זה סעיף

 ההליך מסמכי בבעלות  .28

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .28.1
של  ההליך   תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  המציעים   נת"עובנספחיו,  בלבד. 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

ניין, מכל מין  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הק .28.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 
הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שינוי שיערך בהם,  
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( יערך  "המסמכים"(  אם  יחדיו:  רכושלהלן,  המלא  הינם  הבלעדי,  וקניינה  ה 
 . נת"עוהמוחלט של 

 סודיות .29

  בסודיות  לשמור  המציעים  מחויבים,  בהליך  המציעים  של   להשתתפותם  כתנאי .29.1
, כלשהי  אחרת  בדרך  לחשוף  או/ו  לפרסם,  למסור,  להעביר,  לגלות  ולא  מוחלטת
 בכל  או  פה  בעל  ,בכתב,  מידע  כל,  אדם  או  גוף  כל  בפני,  בעקיפין  או  במישרין

 נחשפו   אליו  אשר,  המכרז  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע,  אחרת  מדיה
 הכלול  למידע  חשיפתם  ובעקבות  בהליך  השתתפותם  ובמסגרת   עקב  המציעים
 . הציבור ברשות שהינו מידע זולת, ההליך במסמכי

  ושליחים  יועצים,  עובדים,  מנהלים  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע .29.2
 וזאת   ההליך  עם  בקשר  דעתם  את  לחוות  מנת  על  שיידרשו"(  נציגים, "זה  בסעיף)

 Need to Know)  הצורך  לפי  רק   להם  יועבר  הסודי  המידע   כי,  לכך  בכפוף

Basis .) 

  שימוש  כל בו  ייעשה  ולא בהליך השתתפות לצורך ורק אך  ישמש  כאמור המידע .29.3
 .אחר

 במקרה   או/ו  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  או/ו  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה .29.4
  הראשונה  דרישתה   עם  מיד  או /ו  שהיא  סיבה   מכל  בהליך  השתתפותו  שתיפסק

  כאמור   המידע  כל  את  לנת"ע  המציע  יחזיר,  מביניהם  המוקדם  לפי,  נת"ע  של
 העתקים   לרבות)  ממנו  העתק  כל  וישמיד  הנציגים  או  המציע  שבידי  זה  בסעיף

 צורה  בכל    או  צילומים,  הקלטות,  במחשב  רישומים,  פנימיים  עבודה  ניירות  של
  שנמצאים ,  ממנו  חלק  או  המידע   מנותח  או  משתקף  שבהן   הערכות  או/ו(  אחרת

  בידי   או/ו  המציע   בידי  יוותר  שלא   באופן,  הנציגים  בידי  או /ו  המציע  בידי
 . ממנו העתק או כאמור מסמך או מידע כל הנציגים

 המציע .  מטעמם  מי   או/ו  המציע  עם  הקשור   גוף  לכל  בנוגע   גם  חל   לעיל  האמור .29.5
 לאמור   יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה

 .זה בסעיף

 .1977-ז"תשל,  העונשין  חוק  לרבות,  דין  כל  מתחולת  לגרוע  זה  בסעיף  באמור  אין .29.6

מתחייב   הוא   להסכם כי  המצורף  התצהיר  לנוסח  בהתאם  להצהירהמציע    על .29.7
כמו כן, נדרש המציע להחתים את   מידע.הלשמור על סודיות מוחלטת של כל  

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .30

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .30.1
או חשש כאמור מכל מין  להם, במהלך תקופת מתן השי עניינים  ניגוד  רותים 

וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים )להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
  "(.עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .30.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 

התחייבויו ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  אחרות   תמילוי 
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ו/או   במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .בעקיפיןשלהם  מתחייב  המציע 
ו/או  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על  לנת"ע  להודיע 
התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה נת"ע רשאית, על פי  .30.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ומנת להימנע מאפשרות שיו

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 

ו מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  שירות ו/א
 יום ממועד הודעת הזכייה. 30או חשש לניגוד עניינים בתוך 

,  המניות  לבעלי   אישית  זיקה  של   קיומה  העדר  בדבר  הצהרה   ליתן   המציע  על .30.4
  אנשי   כל וכן המציע.  ע"נת   דירקטוריון  לחברי  או  ההנהלה  לחברי,  לשרים

 סוג  מכל עניינים  ניגוד להם יהיה  ולא שאין ויתחייבו יצהירו  טעמומ  המפתח

 .זה מכרז נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .31

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .31.1
נת"ע כפי כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת  

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .32

 המציע ידי  על ביטוחים לקיוםנת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .32.1

 שיזכה במכרז.

הסתייגות .32.2 להבהרות   הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 

הגשת ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך בעת  כי  ומודגש,  צורך מובהר  אין 
על נספח הביטוח כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח  כמו 

  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן
במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 

אית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רש
על פי   )הכל, מבלי לגרוע מזכויות נת"ע  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 (.לעיל 16.1 בסעיףמסמכי ההליך, לרבות כמפורט 

קיבול מ .32.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  בין היתר,  ינו, 

כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים מובהר,  ע על ההסכם.  "נת
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .33

)לרבות ההבהרות למסמכים אלה(,   מסמכי ההליךבסתירה    התגלתהבו  במקרה   .33.1
   את נת"ע באופן מיידי.על כך יעדכן המציע 

במסמך התנאים המיוחדים בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור   .33.2
הכלליים בהסכ  ו/או  האמור  ההוראות   ,םלבין  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .יניהםהמחמירות מב
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 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .34

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .34.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  )ו(  21  -)ה( 

כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע . מובהר  מכרזיםמחלקת  לתקנות, לאחר תאום עם  
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   )וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד(.

 לעיל. 7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .34.2

 ההליךסמכות השיפוט והדין החל על  .35

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .35.1
זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי   הליךעניין הקשור ו/או הנובע מ 

 ובין לאחר שנקבע בו זוכה. בהליך, בין טרם נקבע זוכה ההליך

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .35.2
ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה    בהליך, בין טרם נקבע זוכה  ההליךממסמכי  

נת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  כפוף לדיני מדי
 אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 שונות .36

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי  .36.1
יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום   17:00נת"ע )כולל פקס ודוא"ל( לאחר השעה  

 .שלמחרת

❖ ❖ ❖ 

 

 אישור המציע

 . הנ"ל במלואו הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים הכלליים

 חתימת המציע   תאריך

 )חותמת וחתימה( 
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 הנחיות הבטחת איכות  יא' נספח 

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  יב' נספח 

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים  נספח יג' 

 נהלים  נספח יד' 
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 חולון , 26רח' הרוקמים 

 ") "ענת: ("להלן

 אחד;  מצד

 

 :לבין

 

______________________________________ 

 ___________________  :שכתובתו

 ") הקבלן: ("להלן

 שני;  מצד

"ע היא חברה ממשלתית האמונה על קידום התכנון וההקמה של פרויקט מערכת  ונת :הואיל
 אביב; -ההסעה ההמונית במטרופולין תל

לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש,  לבחירת מספר קבלנים  "ע פרסמה מכרז  ונת :והואיל
ומיפוי   מדידה  הרס  חשיפה,  קרקעיותללא  תת  תשתיות  תשתיות  של  הרס  ללא   ,

נת"ע של  השונים  הפרויקטים  במסגרת  יבחרקיימות,  מהם  לעת  ,,  ובהתאם    ,מעת 
נת"ע,   מסוימתלצרכי  עבודה  לביצוע  בכתב  קבלן  עבודה  הזמנת  פי  (להלן:    על 

בהתאמה)הקבלנית  העבודה"-ו"  המכרז" לקבלנים    וההודעותהמכרז    מסמכי  ." 
 ' להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו;ז  כנספחמצורפים 

  ממנובלתי נפרד    כחלק' להסכם זה  ח  כנספח  המצורפת   מכרזהציע הצעה ל   והקבלן :והואיל
 "); ההצעה(להלן: "

, בכל היקף  קבלנית  העבודכל  ההצעה הצהיר הקבלן כי הוא מעוניין לבצע    ובמסגרת :והואיל
על נספחיו, וכי יש לו את   זה סכםכמפורט בה שהוא יוזמן לבצע מנת"ע, כפי   שיידרש,

הטכנולוגיים האמצעים  הידע,  המתאים,  האדם  כוח  הכישורים,  הציוד,הניסיון,   ,  
 להוראות הסכם זה;  ברמה גבוהה ובהתאם הוהיכולת הדרושים לבצע
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הקבלנית ונת :והואיל העבודה  ביצוע  לשם  עימו  להתקשר  מעוניינת  והיא  בקבלן  בחרה    "ע 
 ; בחר לבצע מעת לעת בהתאם להוראות הסכם זהי שהקבלן י

לתת    והקבלן : והואיל נפרד    אמור כ   שירותים"ע  לנתהציע  עסק  באמצעות  עצמאי,  כקבלן 
 ועצמאי שבניהולו; 

זה, בהתראה קצרה, גם עבודות בהיקף    וזהכי יוטלו עליו במסגרת ח  יםמסכ   והקבלן והואיל
דחופ ועבודות  הזמן  ותקטן  בתוך  לבצען  מתחייב  והקבלן  זה    הקבוע,  בהסכם 

 ובנספחיו; 

המוסכמת כי    חהבהסכם קבלני זה ניתנת בהסתמך על ההנ  להתקשר"ע  נת  והסכמת : והואיל
מעביד, וכי לא תחול  -ובדשאינם יחסי ע  מזמין בלבד,  -יחסי הצדדים הם יחסי קבלן  

 או מי מטעמו;   הקבלןחבות כמעביד כלפי  כל"ע נתעל 

 באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:  לפיכך

 מבוא  .1

 והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  המבוא .1.1

 סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בפירוש ההסכם.  כותרות .1.2

 ופרשנות  הגדרות .2

זה תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה    בהסכם  .2.1
 כוונה אחרת מהקשר הדברים: 

 אביב; -להסעת המונים במטרופולין תל מערכת פרויקט להקמת "הפרויקט" 

בכתב על ידי    ן"ע, או אדם אחר כפי שיימסר לקבלנתב   מנהל אגף " נציג נת"ע"
 "ע מעת לעת או מי מטעמו; נת

ומורשיו  הקבלן  "הקבלן"  יורשיו  שלוחיו,  הקבלן,  של  נציגיו  לרבות   ,
ו/או   עבורו  ו/או  הפועל בשמו  משנה  כל קבלן  לרבות  המוסמכים, 

 צוע העבודה הקבלנית או כל חלק ממנה; מטעמו בבי

  "המפקח"
"מנהל   ו/או 

 הפרויקט" 

ידי    מי על  לזמן,  מזמן  בכתב,  ביצוע    ע"נתשנתמנה  על  לפקח 
 העבודה הקבלנית או כל חלק ממנו; 

"העבודה  
 הקבלנית" 

עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת  
של  קרקעיות הרס,  ללא  קיימות,  לבצע,  ש  תשתיות  ייבחר  הקבלן 

עבודה בכתב הזמנת  פי  על  שהוא,  היקף  ובכל  לעת,    (מטלה)   מעת 
לצרכיה שתונפק   בהתאם  נת"ע    הסכםהוראות  על    בסס בהת  ,ע"י 

 ; זה ונספחיו

 ;להלן 49בסעיף   כמפורט "מדד" 
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מעליהם    המקרקעין "האתר"  ו/או  מתחתם  ו/או  דרכם  ו/או  בהם  אשר 
הנחוצים   אחרים  מקרקעין  כל  לרבות  הקבלנית,  העבודה  תבוצע 

 העבודות ועמידה בהסכם; ועלקבלן לצורך ביצ

"המפרט  
 הכללי" 

בהוצאת    המהדורה בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט  של  האחרונה 
ב  אגף   / הביטחון  משרד  בהשתתפות  משרדית  הבין  , ינוי הועדה 

 ;כון / מנהל התכנון וההנדסה ומע"צשרד הבינוי והשימ

"המפרט  
 המיוחד" 

התנאים המיוחדים המתייחסים לביצוע העבודה הקבלנית,    מכלול
בין שימסרו לקבלן ו  )להסכם  'בנספח  ( המצורפים להסכם זה  בין  

 ממנו;  רדהמהווים חלק בלתי נפ  לפני ביצוע העבודה הקבלנית,

 הכללי והמפרט המיוחד כאחד;  המפרט "המפרט" 

, ככל שיצורפו,  עבודה קבלניתלכל    נת"עידי  -על  שיצורפו  התוכניות "תוכניות" 
ידי    לרבות על  בכתב  שתאושר  אחרת  או  כזו  בתוכנית  שינוי  כל 

 ו/או המפקח;   נציג נת"ע"ע ו/או  נת

"בעלי  
 תשתיות" 

 ; ראה הגדרת "גורמי תשתיות" בתנאים המיוחדים להזמנה

התחלת  "צו  
 עבודה" 

מאת    הוראה לקבלן  בביצוע  נתבכתב  להתחיל  לקבלן  המורה  "ע 
 ביחס לכל מטלה;  לניתהעבודה הקב

תחילת   "יום 
העבודה   ביצוע 

 " ניתהקבל

 הקבוע בצו התחלת העבודה;  התאריך

,  ) מטעמם  או מי(אירוע שבשום אופן אינו בשליטת הקבלן או נת"ע   " ון"כוח עלי
היה   ניתן  אליוושלא  להיערך  או  למנועו  מועד,    לצפותו,  מבעוד 

 . ופעולות איבה  ובכלל זה אסונות טבע, מלחמות, אירועי טרור

סוער  אוויר  מזג  מגיפות,  כגון  אירועים אפשריים  כי  בזה,    מובהר 
, שביתות והשבתות,  סגראו שרבי במיוחד, גיוס המוני למילואים,  

נחשבים, ככלל,  אינם    -זרים    מחסור בכוח אדם ואי קבלת עובדים
 ; ככוח עליון לצורך הסכם זה

לרבות    ביטוי  .2.2 זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  המסמכים  באחד  שהוגדר 
לו אותה משמעות במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם   הנספחים להסכם, תהא 

 מחייב פירוש שונה.  הדברים הקשר

אי  כל .2.3 ו/או  מ-סתירה  ו/או  פירושם  לגבי  שאלה  כל  ו/או  דרך  התאמה  ו/או  שמעותם 
ו/או   מכאניים  ו/או  טכניים  מסמכים  ו/או  הוראות  ו/או  ביטויים  של  הפעלתם 

  . נציג נת"עהנדסיים, תובא להכרעת 
נת"ע   הכרעת על  נציג  אף  הצורך  במידת  בכתב,  ותינתן  סופית  תהיה  כאמור,    גבי , 

 תוכניות. 
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יפורש    במקרה .2.4 ו/או  החסר  ימולא  פיו,  על  או  זה  בהסכם  מפורשת  הוראה  העדר  של 
 הספק על פי התנאים המקובלים בשוק. 

או חייב המפקח לעשותה, על פי ההסכם, ניתנת    י, או פעולה שרשאייחדהשנת   סמכות .2.5
 . נציג נת"ע להיעשות על ידי 

 הזמנת עבודה אופן  .3

ע מטלה שתוציא בכתב  ", תגדיר נתע תהיה מעוניינת בביצועה"לכל עבודה קבלנית שנת .3.1
 ").  מטלהלקבלן (להלן: " 

תוך  קבלן  ה .3.2 כל מטלה  בביצוע  להחל  בזאת  מיום    3מתחייב  במועד  ימים  (או  קבלתה 
דרישות  ה הוראות והבהתאם לכל  העבודה הקבלנית  , ולבצע את  אחר שיקבע במטלה)

ב ותוצרי  המנויות  המסמכים  כל  את  לנת"ע  למסור  זה  ובכלל  זה,  הסכם  מסמכי 
 . לכך העבודה הנדרשים במועד שנקבע 

מודגש בזאת כי בשום מקרה הקבלן לא יחל בביצוע עבודה כלשהי לפני קבלת מטלה   .3.3
 מאושרת בכתב מנת"ע. 

ה .3.4 את  תבחר  מתוך    מטלהלביצוע  קבלן  נת"ע  באופן  נים  ל הקבמסוימת,  במכרז  שזכו 
במומחיות של כל  ,  קבלן מחיר ההצעה של כל  ב   בהתחשב בין היתרשוויוני ככל הניתן,  

אותו קבלן  בסך המטלות הקודמות שהוקצו ל,  רצון משירותי הקבלן ה שביעות  ב,  קבלן 
מועד, לאותו  ויעילות,   עד  חדשנות  בהיבטי  הקבלן  של  העבודה  שיטות    בעדכניות 

 . שלנת"ע התקשרות עימם קבלנים נוספים קיומם של זמינות הקבלן ו ב

לב .3.5 עבודה  העבודה  מטלה  הזמנת  מהות  לוח  ,  הנדרשתתפורט  הכמויות,  כתב  בצירוף 
הנוספים   המיוחדים  התנאים  יתר  וכל  הקבלן  של  התמורה  חישוב  לביצוע,  הזמנים 

ביצוע  הדרושים   לצורך  נת"ע  הקבלנית לדעת  מספר    .העבודה  לקבלן  שהוקצו  ככל 
  תהא נת"ע רשאית לקבוע את סדר העדיפויות בין המטלות השונות   מטלות בו זמנית,

 והקבלן מתחייב לפעול על פי קביעה זו של נת"ע. 

הסכם    במסגרתעבודות  השל    ייובהר, כי נת"ע אינה מתחייבת להזמנת מינימום כלשה .3.6
עבודות  ה  ל(מטלה) ובין אם לגבי היקף כלעבודה קבלנית  בין אם לגבי היקף של כל  ,  זה

, בכל היקף שהוא,  עבודהמתחייב לבצע כל  קבלן  בתקופת החוזה, וה   קבלן שיימסרו ל 
לו.   (מטלה) שתימסר  על  קבלן  הכפי שתיקבע בהזמנת העבודה  מוותר  מצהיר כי הינו 

לא  ו/טענה   בו  במקרה  תביעה  שצעבודות  לו    יוקצואו  לו   יפהבהיקף  יוקצו  לא    ו/או 
בהיקפים קטנים, לרבות אך לא רק תביעה לפיצוי  עבודות  כלל ו/או יוקצו לו  עבודות  

המכרז,   לצרכי  שהוציא  הוצאות    וכל   מוניטין,  הסתמכות  הוצאותהכנסה,    אבדן על 
 . באלה כיוצא

כל האמור לעיל, מובהר בזאת כי במידה ונת"ע תמצא כי   .3.7 אינו מקיים  הקבלן  על אף 
דעת שיקול  לפי  רשאית,  נת"ע  תהיה  ההסכם,  פי  על  התחייבויותיו  כי  את  לקבוע  ה, 

, וזאת גם אם הצעתו תהיה הזולה  ות נוספ עבודות קבלניות  לא ייבחר לבצע  קבלן  אותו  
 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בשל כך כלפי נת"ע. קבלן ביותר, ול 

עבודה קבלנית (מטלה)  הוראותיו של הסכם זה יחולו, בשינויים המחויבים, ביחס לכל   .3.8
 . בנפרד

 תקופת ההסכם  .4

שנים  )  2שתי (בתום  ופה שתחילתה ביום חתימת ההסכם וסיומה  זה הינו לתקהסכם   .4.1
 . ") תקופת ההסכם(להלן: " ממועד חתימת ההסכם 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   9עמוד 

את  ך  תהיה רשאית להארי  ע"נתכי    תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזא  .4.2
חודשים כל אחת, בכל תמהיל   12  עד  תקופות עוקבות של)  3(בשלוש  תקופת ההסכם  

  30 -וזאת בהודעה בכתב שתינתן לא יאוחר מ ,וע"פ שיקול דעתה הבלעדי   שתקבע נת"ע
או   ההתקשרות  תקופת  תום  לפני  יום  ההתקשרות    לפני (שלושים)  תקופת  תום 

 המוארכת.  

תקופת   .4.3 הקבלן,  מטפל  בהן  מטלות  עדיין  קיימות  ההסכם  תקופת  ובתום  במידה 
לקבלןההתקשרות תוארך   שנמסרו  המטלות  בכל  הטיפול  להשלמת  למעט  עד  והכול   ,

 . אם הורתה נת"ע אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להשהות את ההתקשרות או להביא אותה    נת"ע .4.4
, לרבות  נת"עכל טענה ו/או דרישה כלפי    קבלן לידי סיום מיידי, וזאת מבלי שתהיה ל 

 . להלן 35-37בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 

ה   נת"עהחליטה   .4.5 יהיה  ההתקשרות כאמור,  סיום  או  השהיית  לתמורה   קבלן על  זכאי 
העבודות   והקבלניות  בגין  זה  למועד  עד  בפועל  ידו  על  חייבת    נת"עשבוצעו  לא תהיה 

 ההתקשרות.  בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר להשהיה או סיום

כי   .4.6 בזאת  מוסכם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  את    נת"עמבלי  להביא  רשאית  תהיה 
מפרק זמני או קבוע ו/או כונס נכסים    קבלןההתקשרות לידי סיום מיידי, היה וימונה ל

 זמני או קבוע ו/או אם יוכרז כפושט רגל. 

על ידי  ניות  קבל  ותעבודאו השהיית מסירת  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הפסקת   .4.7
 , כמפורט בסעיף זה, לא תראה ולא תחשב כהפרת הסכם. נת"ע

 במסמכים ועדיפות בין מסמכים   סתירה .5

לגבי הוראה כלשהי במסמכים    בכל .5.1 דו משמעות  או  אי התאמה  מקרה של סתירה או 
במפרט   העדיפות  סדר  של  אחרת  קביעה  ובהעדר  ההסכם,  את  המהווים  השונים 

נקבע   -לעניין הביצוע    -כי ההסכם, סדר העדיפות  המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמ 
 ברשימה שלהלן: 

 ; התוכניות .5.1.1

 ; מדידה מיוחדים  אופניו  המיוחד המפרט .5.1.2

 כמויות;   כתב .5.1.3

 כללי (ואופני מדידה);   מפרט .5.1.4

 הסכם זה;  הוראות .5.1.5

 ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;  תקנים .5.1.6

במפרט    התיאורים .5.2 מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  ההסכם,    ובכלשל  מסמכי  יתר 
סתירה    לימיםמש אין  עוד  כל  הכמויות,  בכתב  אשר  התמציתיים  התיאורים  את 

כמויות  התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב ה  יביניהם. בכל מקרה של סתירה או א
היחידה שבכתב    חירלבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, יראו את מ

ש  כפי  ביצועה,  ואופן  פרטיה  כל  על  הקבלנית,  לעבודה  כמתייחס    מצוין הכמויות 
 במפרט, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובכתב הכמויות. 

ר ממסמכי  אח   מסמך קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל    בהעדר  .5.3
 יהיה בהתאם לרשימה שלהלן:   -לעניין התשלום  -ההסכם, סדר העדיפות 
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 מדידה מיוחדים;  אופניו  מיוחד  מפרט .5.3.1

 כמויות;   כתב .5.3.2

 ; תוכניות .5.3.3

 הסכם זה;  הוראות .5.3.4

 כללי (ואופני מדידה);   מפרט .5.3.5

 ישראליים;   ניםבמקום שאין תק  םאו תקנים בינלאומיי  אלייםישר תקנים .5.3.6

ב  כל .5.4 שב   בכלקודם    מסמך הוראה  מהרשימות  על    לעיל  5.3-ו  5.1  סעיפיםאחת  עדיפה 
 רשימה.   כלהוראה שבמסמך הבא אחריו ב

ט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב  דרישה מסוימת ביחס לפר  קביעת .5.5
כ בה  אין  לגב  דיהכמויות,  דרישה  מאותה  בהם   י לגרוע  הסעיפים  בשאר  פרט  אותו 

או    עתממסמכי ההסכם או נוב באחדשהדרישה כאמור נקבעה  יקביעה זו חסרה, בתנא 
 משתמעת ממנו. 

הבי  כל .5.6 ואיכות  טיב  פיו,  על  או  זה,  בהסכם  במפורש  צוין  שלא  טיב  אימת  ו/או  צוע 
החומרים ו/או סוג העובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או  

 הסוג ו/או האיכות יהיו הטובים ביותר. 

כתב הכמויות נחשב  או  /אלמנט המתואר או המסומן בתכניות ואינו כלול במפרט ו  כל .5.7
ב  ההסכם   תמורהככלול  כן.  לפי  ואינו    , כמו  במפרט  הכלול  פרט  בתכניות  כל  מסומן 

 לפי ההסכם.   תמורהיחשב ככלול ב

המפרט    הקבלן  .5.8 את  הראויה  בקפדנות  הכמויות  המיוחד,  יבדוק  הוראכתב    ה וכל 
ביצוע העבודה הקבלנית. תחילת  ל  ובר עמיוחדת שתינתן לגבי עבודה קבלנית מסויימת  

מיידי  סתירה באופן  ידווחו  לעיל,  המפורטים  במסמכים  דיוקים  אי  או  התאמה  אי   ,
אותה   נשוא  העבודה  את  הקבלן  ביצע  בטרם  הוראות  ליתן  יתבקש  אשר  למפקח 
סתירה. אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח ולא נהג לפיהן, או אם פנה כאמור לאחר  

הנז  כל  עבור  באחריות  הקבלן  ישא  עבודה,  בביצוע אותה  עקב  שהתחיל  שייגרמו  קים 
 . להנ"

 הקבלן  והתחייבויותיו הצהרות .6

 בזאת כי: ומתחייב מצהיר מאשר   הקבלן

 קרא את תנאי ההסכם, על כל המסמכים המרכיבים אותו, הבינם ומסכים להם.  הוא .6.1

ניסיון בביצוע וביכולתו להשיג    הוא .6.2 כל הציוד, המכשירים    אתמומחה במקצועו ובעל 
הנכון והשלם של העבודה הקבלנית,    השים לביצועוהכלים, החומרים והעובדים הדרו

 בהתאם להסכם. 

לביצוע   .6.3 הדרוש  האדם  וכח  הכלים  האמצעים,  לרבות  בידו  הקבלנית,  עבודות  העבודה 
באזור  קטנים  בהיקפים  עירוניים  דחופות  מקבלת    24  וךבתים  עבודה שעות    הזמנת 

 . נת"ע מ  (מטלה)

ביצ  ידוע .6.4 כי  מכוחההפרויקט    ועלו  הקבלנית  עירוני    ןבי  ויעש  והעבודה  בשטח  היתר 
רגל,   והולכי  רכב  כלי  של  רבה  תנועה  קיימת  שבו  צפוף  מגורים)  ו/או    רווי (מסחרי 

ו/או טענה    –  העבודות  ביצועעל    המקשיםתשתיות,   לדרישה  עילה  לא תהיה  ולקבלן 
 . בדבר עיכובים בלוחות הזמנים ו/או עלויות נוספות הנובעות מאופי העבודה האמור 
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העונה על התנאים הקבועים בסעיף    מודדורך ביצוע העבודה הקבלנית הוא יעסיק  צל .6.5
 להלן.  23

או מסוכ   הקבלן  .6.6 גילויים של חומרים מזהמים  כי מיד עם  כל מטרד    נים ו/אומתחייב 
הקבלנית העבודה  ביצוע  במהלך  "  אחר  באופן  המטרד(להלן:  כך  על  ידווח  הוא   ,("

ל ול מיידי  המתאימות נת"ע  למט  ,רשויות  בגישה  סביר  באופן  להם  בביצוע  רד ויסייע   ,
 בדיקות בו ובפינויו. 

ביצוע    ידוע .6.7 של  כלשהו  מינימום  להזמנת  מתחייבת  אינה  נת"ע  כי  עליו  ומוסכם  לו 
בכלל.עבודות קבלניו כן,    ת במסגרת ההסכם, אם  לו ומוסכם עליו כי נת"ע    ידועכמו 

להיקפים כספיים כלשהם של העבודה הקבלנית, והוא מתחייב לבצע   אינה מתחייבת  
    שתידרש ממנו בכל היקף שהוא.קבלנית  העבוד כל

מובהר ומוסכם בזאת כי קבלן שיסרב לבצע עבודה קבלנית כלשהי שנמסרה לו על פי  
בכתב עבודה  העבודה  (מטלה)   הזמנת  היקף  עקב  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  וזאת   ,

את  קה להפסיק  רשאית  תהיה  ונתע  ההסכם,  של  יסודית  כהפרה  הדבר  יחשב  בלנית, 
  וללא מתן התראה מוקדמת.  יההתקשרות עם הקבלן באופן מייד 

ראש  של ביטול ההסכם כאמור לעיל, ישלם הקבלן לנת"ע פיצויים מוסכמים מבמקרה  
בגובה ההפרש שבין מחיר הצעתו של הקבלן לבין מחיר ההצעה הבאה אחריה מבחינת  
הוראות   פי  על  לנת"ע  המגיע  אחר  פיצוי  ו/או  סעד  מעל  לגרוע  מבלי  וזאת  מחיריה, 

ע תהיה רשאית להיפרע בסכום הפיצויים המוסכמים מתוך  "ההסכם ו/או כל דין. נת
   ערבות הביצוע.

כי    ידוע  .6.8 עליו  ומוסכם  בלעדיות  לו  להעניק  כדי  זה  בהסכם  הקשור  אין  בכל  לקבלן 
כדי   זה  בהסכם  אין  וכי  הקבלניות,  העבודות  של  לביצוע  יכולתה  את    נת"ע הגביל 
שלישי צד  עם  דרך  בכל  להתקשר  ו/או  מכרזים  עבודות    לפרסם  ביצוע  לשם  כלשהו, 

 הדומות בטיבן ובמהותן לעבודות הקבלניות נשוא הסכם זה. 

וימשיך   .6.9 עומד  חוק  הינו  לרבות  דין,  כל  בדרישות  ההתקשרות,  תקופת  בכל  לעמוד, 
 .  1976 -עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו

הביא בחשבון בעת הגשת הצעתו את האפשרות שבעת ביצוע העבודות יעבדו קבלנים   .6.10
נוספים באתר וכי עקב עבודתם של קבלנים אלה עלולים להיווצר הפרעות או שיבושים  

הביא  בעבודתו עוד  יידרש  ,  באתר,  נוספים  קבלנים  של  במקרה  כי  הקבלן  בחשבון 
 . הקבלן להישמע להוראות הקבלן הראשי שיוגדר בתא השטח באמור

הוא מתחייב לנקוט על חשבונו, מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר ההסכם, בכל   .6.11
אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים לפי דין או הסכם לשם ביצוע בטוח של העבודה  

ת ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין או הסכם לשם הגנה על בריאות  הקבלני
 הסביבה ונוחות הציבור.  על הקבלן וצוותו, 

 וזכות מעבר העבודה אתר  .7

הדרושים   .7.1 האישורים  כל  את  לקבל  אחראי  דין  הקבלן  כל  פי  העבודה  על  לביצוע 
מכל רשות מוסמכת    השגת תאום הנדסי לביצוע העבודההקבלנית בכל אתר, ובכלל זה  

כל גורם אחר שהינו הבעלים ו/או האחראי  מ וכן    )גופי תשתיתמקומיות ורשויות  (כולל  
הקבלנית    ביצוע העבודהצורך  ליידרשו  תנאים ש, לרבות מילוי כל העל פי דין לתשתיות 

 . וכן רישיון עבודה על שמו מהרשות המקומית הרלוונטית ,הנ"ל עפ"י הרשויות 

, לבקשת הקבלן, על מסמכים  (על פי שיקול דעתה הבלעדי)  במידת הנדרש תחתום נת"ע .7.2
 הנדרשים לצורך ביצוע העבודות. 
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מבנים  ב מתקנים ו/או  בו/או    אתריות כלשהן ב קבלן זכומובהר כי בכל מקרה לא יהיו ל  .7.3
בו. כי    הנמצאים  יפנו  הקבלן מתחייב  ועובדיהם,  מטעמו  המשנה  קבלני  עובדיו,  הוא, 

 "ע. נתביצוע העבודה הקבלנית ו/או על פי הוראות  מרמיד עם גאתר  האת 

שהיא    כיבזאת    מובהר .7.4 צורה  בכל  לגרוע  ו/או  לפטור  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין 
ולעבודה   לאתר  שייגרם  שהוא  נזק  לכל  לרבות  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  מאחריות 

 הקבלנית. 

ביצוע העבודה הקבלנית, לקבלת זכות מעבר או שימוש או זכות   צורךהקבלן, ל  יזדקק .7.5
בסמוך לאתר, יהא הקבלן חייב    ודומה במקרקעין המצויים מחוץ א   כותהנאה או כל ז

האמור הזכות  לבעל  מבעליה  הבקבלת  בתשלום  מותנית  תהיה  הזכות  שקבלת  ככל   .
הוצאו  החזר  לקבלת  זכאי  יהיה  הקבלן  בהתאם  המקרקעין,  כאמור,  התשלום  בגין  ת 

   להלן. 39 ובכפוף להוראות סעיף

 תוכניות  .8

מטעמם  הקבלן   .8.1 מי  או  המפקח  מנת"ע,  התת  התוכניות    את  –יקבל  התשתיות  של 
 אתר נשוא העבודה הקבלנית.  קרקעיות המצויות ב

ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן  הנ"ל  מהתוכניות    עותקים .8.2
הקבלנית.  נשוא    אתרב נת"עהעבודה  שנציג  וכל אדם  המפקח  בכתב    הורשה,  ידם  על 

 יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

 חפירה ואישורים לתחילת עבודה  היתרי .9

היתר    , רישיון עבודה,  אישורים  יהיה האחראי הישיר והבלעדי לבקשה ולקבלת  הקבלן .9.1
ו  הדרוש  חפירה  נוסף  הלכל אישור  המוסמכות  הקבלנית  עבודהביצוע  הרשויות  מכל   ,

כו דין,  כל  פי  ועל  האילכך  כל  ביצוע    שוריםלל  להתחלת  מוקדם  כתנאי  הנדרשים 
יעשו על ידי    םהאישורים וההיתרי  תפעולות לקבל הכל    .ביצוען   שךהעבודות ו/או להמ

על המסמכים הנדרשים    ,במידת הנדרש, תחתום נת"ע   ועל חשבונו.   באחריותו  הקבלן 
האמור לעיל,    מבלי לפגוע מכל   ., על פי שיקול דעתה הבלעדי של נת"עלביצוע העבודות

המוסמכות  הרשויות  מטעם  ביטוחים  ו/או  ביצוע  ערבויות  שתידרשנה  ככל  כי    יובהר 
ו/או בעלי תשתיות לצורך תחילת ביצוע העבודות באחריות הקבלן ועל חשבונו להעמיד  

   את האמור.

 העבודה הקבלנית   ביצוע .10

כל   .10.1 את  ויערוך  ובסביבתו,  באתר  הקבלן  יבקר  עבודה,  כל  תחילת  הבדיקות  לפני 
 המוקדמות הדרושות, ויפעל להשגת כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות. 

העב   הקבלן .10.2 את  ההסכם,    ודהיבצע  להוראות  ומדויקת  מלאה  בהתאמה  הקבלנית 
"ע  נת, והמפקח ויפעל על פי נוהלי  נציג נת"עוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  

 הרלוונטיים, כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

ציע למזמין חלופות לשיטת ביצוע העבודה ככל שיש כאלו, להחלטת המזמין  הקבלן י .10.3
ולמזעור הפגיעה   באיזו שיטה לבצע את העבודה, תוך מתן עדיפות לשיטות חדשניות 

 וההשפעה על הסביבה. 

שנקבעו    הקבלן .10.4 במועדים  הימנו,  ושלב  חלק  וכל  הקבלנית,  העבודה  ביצוע  ישלים את 
 . (מטלה)  בודהשצויין בהזמנת הע בלוח הזמנים
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הר   הקבלן  .10.5 כל  את  הוא  חשבונו  על  ולהשיג  להבטיח  וההיתרים    ישיונותמתחייב 
 הקבלנית.  עבודההדרושים לביצוע ה

נת .10.6 העבוד ע"נציג  ביצוע  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  להמציא  רשאים  והמפקח    ה , 
, והמפקח  נציג נת"עהקבלנית, לפי הצורך, הוראות לביצוע העבודה הקבלנית. הוראות  

חייבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בהסכם זה  מ
 . להלן

"ע אינו אלא אמצעי ביקורת, וכי קיומו לא  נת  די בזאת כי הפיקוח המופעל על י   מוצהר  .10.7
את   כלפי    הקבלןישחרר  הקבלן  נתמהתחייבויותיו  וכי  ההסכם,  תנאי  כל  למילוי  "ע, 

השגיאו  הפעולות,  לכל  אחראי  אם  יהיה  שנעשו,  והמגרעות  המחדלים  ההשמטות,  ת, 
 נגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. 

 המפקח   סמכויות .11

יתחיל לבצע את העבודה הקבלנית, או כל שלב או כל חלק הימנה, יודיע הקבלן    בטרם .11.1
 למפקח ויקבל אישורו מראש לכך. 

י לפגוע  , ומבליצועהיאפשר למפקח לבדוק את העבודה הקבלנית ולהשגיח על ב   הקבלן .11.2
העבודה  לביצוע  משתמשים  בהם  והציוד  המכונות  את  לבדוק  האמור,  בכלליות 

לשם ביצוע העבודה הקבלנית ואת מהלך וקצב ביצוע    קטותנ הנהקבלנית, את השיטות  
 העבודה הקבלנית. 

העבודה    הקבלן .11.3 ושיטות  הציוד  שהושקעה,  העבודה  כמות  על  דוחות  למפקח  ימסור 
 העבודה הקבלנית, או כל חלק ממנה. בביצועשהופעלו 

דה הקבלנית, יענה  ימסור למפקח הסברים ופרטים אחרים בקשר לביצוע העבו   הקבלן  .11.4
המפקח בכל עת ומקום סבירים שיידרש, לצורך    לרשות. הקבלן יעמוד  על כל שאלותיו 

המפקח רשאי  מס ידו.  על  הקבלנית  העבודה  לביצוע  הנוגע  בכל  והסברים  ידיעות  ירת 
וידיעות כאמור, לעיתים מזומנות וקבועות מראש,   דוחות  לדרוש מאת הקבלן להגיש 

 והקבלן יפעל בהתאם. 

זה לקבוע, להחליט, להכריע, לאשר או    כםמקרה שהמפקח הוסמך לפי הוראת הס   בכל .11.5
שאלה כלשהי, קביעתו, החלטתו, הכרעתו, אישורו ותעודתו  לתת תעודה לגבי עניין או  

את   ומחייבים  לערעור  ניתנים  בלתי  סופיים,  יהיו  שאלה,  אותה  או  עניין  אותו  לגבי 
 הצדדים, כאילו הוסכמו על ידם. 

של המפקח, קביעותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא    ההחלטות .11.6
חלטת לטיב העבודה הקבלנית, התאמתה לתוכניות  ישחררו את הקבלן מאחריותו המו

 ולהוראות המפקח וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה. 

שינוי  המפקח .11.7 תיקון,  מהקבלן  לדרוש  בוצעה    רשאי  לא  אשר  הקבלנית  העבודה  של 
תוך   המפקח  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  להוראותיו  או  לתכניות  בהתאם 

 ידי מפקח וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן. -לשתקבע ע התקופה

רש   המפקח .11.8 הקבלנ   אייהיה  העבודה  ביצוע  את  או    אובכלל,    יתלהפסיק  ממנה  חלק 
במקצוע   בהתאם    (תחום)עבודה  נעשית  הקבלנית  העבודה  אין  דעתו  לפי  אם  מסוים 

 .  נציג נת"עאו הוראות  לתכולת העבודה (נספח ב')לתכניות, 
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 זמנים   חביצוע ולו  דרכי .12

ל  הקבלן .12.1 בהתאם  העבודות  את  המנחה  יבצע  הזמנים    בהזמנת לקבלן    שיימסרלוח 
 . (מטלה)   עבודהה

  בלוח הסדר הטוב, מובהר בזאת במפורש, כי לצורך החישוב ימי שישי הנמצאים    למען .12.2
 הזמנים, ייחשבו כימי עבודה מלאים. 

בכל שיטות העבודה וישתמש    ט יבצע את העבודה הקבלנית בקצב הראוי וינקו  הקבלן  .12.3
, לא  נהיבטיחו באופן מרבי את גמר העבודה הקבלנית וכל חלק ושלב הימ   אשרבציוד,  

ו/או יקבע בלוח הזמנים, זולת אם קיבל הקבלן הוראה אחרת    עיאוחר מהמועד שנקב
 . נציג נת"ע מ

רשאי    מובהר .12.4 יהיה  המפקח  כי  בסדר  ומודגש  מסוימות  עבודות  לבצע  לקבלן  להורות 
עמידתו של    להבטחת, אם לדעתו הדבר נדרש  ניםקצב אחר מהמוצע בלוח הזמב שונה ו

יעדכן   והקבלן  סופית  תהיה  בנדון  המפקח  קביעת  לעיל.  הנקוב  הזמנים  בלוח  הקבלן 
ל  באתר.    וחאת  התארגנותו  וצורת  היקף  את  הצורך  במידת  וישנה  בהתאם,  הזמנים 

ו  רשאי  חיהיה המפק  בנוסף, בין אתרים    דחיפות לשנות סדרי עדיפות  בביצוע עבודות 
 .  שונים או בין מטלות שונות 

יכין הצעה מפורטת ללוח    הקבלןבהתאם להיקף העבודה הקבלנית,    ,לפי דרישת נת"ע  .12.5
תוך   המפקח  לאישור  וימציאה  בכתב,  מיום    14זמנים  הזמנתיום    העבודה   קבלת 

יובלטו הנתיב או הנתיבים הקריטיים שבלוח הזמנים המו. בלוח  (מטלה) .  צע הזמנים 
לביצוע  אחר מהלו"ז המוצע  נת"ע תהא רשאית לאשרה או לדחותה ולקבוע לוח זמנים  

 העבודות. 

דרישת המפקח, מזמן לזמן, ימציא הקבלן, פרטים נוספים ועדכונים בכתב בקשר    לפי .12.6
המ   לדרכי המצאת  האמורים.  הזמנים  ולוח  הקבלן  הביצוע  ידי  על  האמורים  סמכים 

ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרת את   בין שהמפקח אישר אותם במפורש  למפקח, 
 עליו.  לתהקבלן מאחריות כלשהי המוט

, יהווה לוח הזמנים הנ"ל לוח זמנים בסיסי ויהווה חלק בלתי  נציג נת"ע אישור    לאחר .12.7
ולהל  (לעיל  הקבלן  של  ומהתחייבויותיו  הסכם  ממסמכי  "נפרד  הזמניםן:  עם  לוח   .("

יעודכן   העבודה  הזמנים  התקדמות  בהתאם  לוח  אחרים  במועדים  או  שבוע  מדי 
 . נציג נת"עלהוראות המפקח או  

פיגורים או עיכובים בביצוע עבודות מסוימות ביחס ללוח הזמנים הבסיסי,    יויה  באם .12.8
הקבלן   על  בלוח  יהיה  עמידה  לטובת  הפיגורים  לצמצום  התכנסות  תכנית  להציג 

 . הזמנים הבסיסי ו/או החוזי

ה  כמו .12.9 של  ליבו  לתשומת  מובא  לגבי    קבלןכן  מצדו  בקשה  חייבת    הארכתשכל  זמן, 
ועדכוניו.   הזמנים  לוח  בסיס  על  מוגשת  זו,    הזכות  ע"לנת להיות  בבקשה  לדון  לסרב 

 על נתונים אלה.  תשלא תהיה מבוסס

בחשבון בהכנת    לקחו, חגים, ערבי שבתות וערבי חגים וכן ימי שבתון אחרים יישבתות .12.10
באתר יילקחו בחשבון בעת    עונה. תנאי מזג אוויר אופייניים להקבלן ע"י    זמניםה  חלו

  6של כל עבודה המושפעת ע"י מזג אוויר. שבוע העבודה יתבסס על    זמניםה  ח הכנת לו
. לוח  כל הזמנת עבודה (מטלה)של    זמניםה  חימי עבודה בשבוע. נתונים אלה ייכללו בלו

במועד  העבודה הקבלנית  השלמת  ל  הזמנים של כל מטלה יציג את שלבי העבודה עד   
 בהזמנת העבודה.   העבור שנקבע
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בלו  מובהר .12.11 שינוי  להכנסת  תנאי  כי  לקבלן  לכך.    זמניםה  ח בזאת  המפקח  הינו אישור 
לכך אישור המפקח    שיתקבל מבלי    זמניםה   חאינו מוסמך להכניס שינויים בלו  הקבלן 

 כתב עם הצגת התקדמות לצורכי מעקב. מראש וב 

יידרש מעקב צמוד ויום    לוח הזמנים הבסיסי לקבלן כי בעת פיגור בעבודה לעומת    ידוע  .12.12
הפיגור. במקרה כזה ישא הקבלן   יומי על התקדמות העבודה במגמה לגרום להדבקת 

תהא רשאית לקזז מכל תשלום שעליה    ע"נתבכל ההוצאות הנוספות שיגרמו עקב כך.  
 הנ"ל.   תקבלן גם את סכומי ההוצאות הנוספו לשלם ל

לו  במידה .12.13 את  לשנות  הקבלן  זו  זמנים ה   חויבקש  בקשה  תלווה  השלכות    בניתוח,  של 
אחרי מועד האירוע אשר    שבעה ימיםהשינוי על לוח הזמנים. הבקשה תוגש לאישור עד 

 העבודה.  השלמתלדעת הקבלן מזכה אותו בדחיית המועד ל

את השינוי    לבהמציג את הדרך בה הקבלן מציע לש  מניםזה   חבקשה תכלול את לו  כל .12.14
מוצע לתקן בשל    םאות, אשר  עבודה הקבלנית של ה  זמניםה  חאו העיכוב המשוער בלו

 השינוי או העיכוב וכן כל נתון רלוונטי נוסף. 

ל  המפקח .12.15 המלצותיו  את  אם  ע "נתיעביר  הביצוע,    תאשר  ע"נת.  תקופת  הארכת  את 
 בהתאם.   זמניםה  חלו לתקן את לו תורהו  קבלןהנחיות מתאימות ל ע"נת תעביר

כתוצאה מאי קבלת  להארכת לוח הזמנים של העבודה הקבלנית  לא תוכר כל דרישה   .12.16
הרישיונו  באחריות    הנדרשיםוההיתרים    תהאישורים,  ונמצאים  העבודה  לביצוע 

 הקבלן לקבלם. 

חלקיי  הקבלן .12.17 חשבונות  לתשלום  זכאי  במ   םיהא  יציג  אם  הרק  הגשת  את    חשבוןועד 
ימנע מלהגיש את הנתונים והמסמכים המפורטים    והקבלןלוח הזמנים המעודכן. היה  

בצורה שאינה משביעת רצון, עפ"י קביעת המפקח,    יגישםבסעיף זה במועד שנקבע, או  
 המפקח רשאי למנוע אישור של חשבון חלקי במלואו, עד להגשת כל החומר הנדרש. 

באמצע   לוח .12.18 יוכן  זמניםות  הזמנים  לוח  הוראות    תרשים  אחד  נתלפי  לכל  וזאת  "ע, 
 . הקבלנית משלבי הביצוע בנפרד ובמשולב לכל העבודה

לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח,    בעריכתהכרוכות    ההוצאות .12.19
או   עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  וינוכו  הקבלן  על  יחולו  לעיל,  כמפורט  בנסיבות 

כל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. שיעור ההוצאות ייקבע  ייגבו ממנו ב 
 וקביעתו תהיה סופית.   נציג נת"עעל ידי  

 או קיצור מועדים להשלמת העבודה הקבלנית  ארכה .13

בסעיף    ניתנה .13.1 כאמור  שינויים  או    45הוראת  נוספת  עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת 
הקבלנית   העבודה  השלמת  מועד  קביעת  לצורך  בחשבון  שהובאה  מזו    או שונה 

של   ביטולה  את  הפסקתה,  חלקהמחייבת  או  סעיף    מהעבודה  רשאי    35לפי  להסכם, 
נת"ע הזמנים  נציג  בלוח  השינוי  את  בה  לקבוע  הקבלן,  בקשת  לפי  או  הוא  ביוזמתו   ,

 . ניתהעבודה הקבל  תובמועד השלמ

"ע, רשאי הקבלן  נתעבודה הקבלנית כתוצאה מנסיבות התלויות בה  ועעיכוב בביצ   נגרם .13.2
 שינויים.  הוראתיקבע את שיעור ההארכה ב נציג נת"עלבקש ארכה להשלמתה, ו

על ידי כוח    נגרם .13.3   אחרות או כתוצאה מנסיבות    עליוןעיכוב בביצוע העבודה הקבלנית 
ות למנוע את  לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשר   נציג נת"עשלדעת  

יקבע את    ע"נציג נתהעיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודה הקבלנית, ו 
 שינויים.  הוראתשיעור הארכה ב
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רשאי לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים של העבודה הקבלנית,    ע"נציג נת .13.4
יחול   לא  אלו  להשלמת    שינויובנסיבות  הזמנים  בלוח  שנקבעו  האחרים  במועדים 

 , או להשלמת חלקים אחרים, זולת החלק לגביו ניתנת הארכה. הודה הקבלנית כולהעב

 קצב ביצוע העבודה הקבלנית   החשת .14

להבטיח    אם .14.1 כדי  מהדרוש  איטי  העבודות  של  ההתקדמות  קצב  כי  סבור,  המפקח 
, בתוך המועדים הקבועים בלוח  הימנההשלמת העבודה הקבלנית או כל חלק או שלב  

להור  בהתאם  או  להור  אותהזמנים,  או  להודיע    אותההסכם  המפקח  רשאי  המפקח, 
ואמ צעדים  באלו  לציין  ממנו  לבקש  או  לו  ולהורות  בכתב  כדי  לקבלן  ינקוט  צעים 

  תוך המועד הקבוע לכך. ב משלביה  שלבלהבטיח ביצוע העבודה הקבלנית או 
על ידי המפ  הקבלן  כפי שנדרשו  ובאמצעים  בכל הצעדים  מיד  על    קחינקוט  או הוצעו 

 נקט.  צעיםשעות מדרישתו, אלו צעדים ואמ 48ידי הקבלן, ויודיע בכתב למפקח, תוך 

לקבלן  תרשאי  נת"ע .14.2 ב  להורות  הקבלנית,    לבדבכתב  העבודה  ביצוע  קצב  את  להחיש 
לעיל, והקבלן מתחייב    12מעבר למועדי ביצוע העבודה הקבלנית שנקבעו על פי סעיף  

בודה הקבלנית כמבוקש, ולמלא את הוראות  לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הע
 המפקח בכל הנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, שיטות העבודה והיקפה. 

בסעיף    מילא  .14.3 כאמור  התחייבותו  את  המפקח    14.1הקבלן  לדעת  לו  ונגרמו  לעיל, 
ע נוספות  והמועדים    להוצאות  הקצב  לפי  הקבלנית,  העבודה  בביצוע  הכרוכות  אלו 

תשלם   ידי  נתהמקוריים,  על  שייקבע  בשיעור  הנוספות  הוצאותיו  את  לקבלן  נציג  "ע 
 . נת"ע

 בשבת ובמועדי ישראל  עבודה .15

באם    פרט .15.1 הקבלנית    לא,  אחרת במפורש  הסכם  נקבע  העבודה  בביצוע  עבודה  תיעשה 
נציג   סכמתלכל דין, זולת אם הקבלן קיבל את ה  בימי שבת ומועדי ישראל אלא בכפוף

בכתב ומראש ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל האישורים הנדרשים על פי    לכך  נת"ע
 החוק. 

נפש או    חלות  15.1הוראות סעיף    אין  .15.2 על עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת 
הקבלן להודיע  רכוש או לביטחון העבודה הקבלנית, ואולם במקרה של עבודה כזו על  

 על כך למפקח מראש. 

להשגת    למען .15.3 הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  מקרה  בכל  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר 
שבת   בימי  עבודה  לביצוע  המוסמכות  מהרשויות  הדין  פי  על  הדרושים  ההיתרים 

 ובמועדי ישראל והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהשגתם. 

 "ע ולמי מטעמה נתל הגישה זכות .16

, תהא תדיר זכות כניסה  נציג נת"ע למפקח ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי    ,ע "נציג נתל
נעשית   שבו  אחר  מקום  ולכל  זכות  הקבלנית  העבודהלאתר  להם  להבטיח  מתחייב  הקבלן   .

 גישה זו בכל עת. 

 ציוד, מתקנים וחומרים  אספקת .17

הציוד,    הקבלן  .17.1 כל  את  זה,  בהסכם  הקבועה  זו  על  נוספת  תמורה  ללא  לספק  מתחייב 
העבודה   של  היעיל  לביצועה  הדרושים  האחרים  הדברים  וכל  האבזרים  המתקנים, 

כך הקבלן יבטיח    לשם  להוראות הסכם זה או על פיו.   התאםהקבלנית בקצב הדרוש, ב
הע ביצוע  תחילת  לפני  הציוד    בודה עוד  כל  של  סדירה  אספקה  והאביזרים  הקבלנית 
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אכן  יםהדרוש  כי  בקשתו,  פי  על  למפקח,  ויוכיח  ציוד  ,  של  סדירה  אספקה  הבטיח 
 כנדרש. אביזרים  ו

להחזיק    הקבלן .17.2 לעת,  מעת  שינתנו  כפי  המפקח,  הוראות  פי  על  ציוד    ברשותומתחייב 
הקבלנית  ואביזרים   העבודה  ביצוע  את  להבטיח  כדי  בהם  שיש  ובסוגים,  בכמות 

ללוח הזמנים או על פי הוראות  לשיטות העבודה המפורטות במטלה, בהתאם  בהתאם  
 . המפקח

ומובהר במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו    מותנה .17.3
בבדיקות    ציודב הם  עמדו  אם  אף  הקבלנית  העבודה  לביצוע  שהשתמש  ובאביזרים 

 התקנים הישראליים ואושרו על ידי המפקח. 

הצי  ראי אח  הקבלן  .17.4 של  הבטוחה  מהמקרים    וד לשמירתם  אחד  בכל  אולם  והחומרים, 
"ע להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו  נת, רשאית  להסכם   37סעיף  המנויים ב 

  37"ע על פי סעיף  נתסעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות  
 . כאמור 

הציעמיד  הקבלן   .17.5 כל  העבודה  יוד את  ביצוע  לצורך  הנדרשים  והאביזרים  המוצרים   ,
מאי   שינבעו  עיכובים  כי  מובהר  ציודאסהקבלנית.  יהיו    פקת  במועד  ואביזרים 

באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש, עפ"י דרישת המפקח, לו"ז לאספקת הציוד  
 המפקח.  רלאישוהאביזרים ו

ו  בםלהסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטי   אין  .17.6  אביזרים של ציוד 
 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת. 

 בוטל .18

 בוטל .19

 הפרעה והסדרי תנועה   מניעת .20

כדי ביצוע העבודה הקבלנית,    ך, תוצורךמתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא ל  הקבלן .20.1
בנוחיות הציבור ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב  

כלש ציבורי  ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  יתקין  או  כך,  לצורך  שלטי  הקבלן  הו. 
אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע  

המיוחד.   המפרט  להוראות  ובהתאם  הציבור,  שיטות  בנוחיות  יציע  הקבלן  כן,  כמו 
 לביצוע העבודה, שימזערו ככל הניתן את ההפרעה לסביבה. 

להעלות .20.2 הקבלן  המפקבאחריות  בפני  נת"ע,  נציג  או  את  ח  לכך,  שיידרש  מקום  בכל   ,
תנועה   הסדרי  לפרוס  (  וזאתזמניים  הצורך  עשרה  צו  10תוך  קבלת  ממועד  ימים   (

עבודה, שיתאפשר    התחלת  נת"ע  כך  לנציג  או  כאמור  למפקח  ההסדרים  את  לתכנן 
הקבלנית. העבודה  ביצוע  בביצוע    לצורך  עיכובים  יגרמו  ולקבלן  שככל  בזאת,  מובהר 

אי העלאת הצורך בפני נציג נת"ע או המפקח כאמור אודות  הקבלנית בעקבות  העבודה  
הרלוונטי   התנועה  העבודה    –הסדר  ביצוע  משך  להארכת  טענה  כל  תישמע  לא 

     הקבלנית.

את הסדרי התנועה   לפרוסהקבלן יהיה אחראי בטרם תחילת ביצוע כל עבודה קבלנית,  .20.3
תרשימים   הזמניים לפי  עבודה  הכנת  ו/או  לרבות  זמניות,  תנועה    ו/או  דרכים  הסדרי 

ציבורית ולתחבורה  פרטי  לרכב  ידאג    .חליפיים  הרשויות,  לדרישת  הקבלן  בהתאם 
ביצוע   טרם  הציבור  ויידוע  פרסום  לצורך  הדרוש  המידע  מלוא  את  לנת"ע  להעביר 
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. למען הסר ספק מובהר,  ימי עבודה טרם תחילתן  7 -העבודות ובכל מקרה לא יאוחר מ
 . כי הקבלן לא יחל בביצוע העבודות טרם יידוע הציבור בהתאם לדרישת הרשויות

 "קבלן עצמאי"  -הקבלן  מעמד .21

ה  הסכם .21.1 התקשרות  את  מסדיר  קבל   צדדיםזה  בסיס  על  של  ני ביניהם  בחירתו  לפי   ,
תיו ו/או  ו/או עובדיו ו/או בעלי מניו   קבלן"ע אל מול ה נתשל  חובתה, ובהנחה כי קבלן ה

לפי הסכם זה תתמצה בתשלום התמורה הקבלנית    העבודות כלשהו מטעמו בגין    ראח
 המוסכמת. 

ה  בביצוע .21.2 יפעל  זה,  בהסכם  כאמור  התחייבויותיו  כל    קבלןומילוי  על  עצמאי  כקבלן 
ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו    קבלןהנובע ומשתמע מכך. ה 

"ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או  נתלא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של  
עובד יחסי  ביניהם  יתקיימו  ולא  מטעמם  של  -מי  זכות  בכל  אין  וכי  "ע נתמעביד, 

ה את  להדריך  או  לפקח,  עובד  קבלןלהורות,  את  מנ  יוו/או  בעלי  מי  ו/או  ו/או  ויותיו 
 מעביד. -מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד

כי התמורה המתוארת    אתבז  מובהר .21.3 באופן מהותי משכר    בהסכם זהומוסכם  גבוהה 
ל  משולם  היה  אשר  ה   קבלן העבודה  שבו  ל   יה במקרה  שירותיו  את  כעובד  נתנותן  "ע 

כל הזכויות    יוכל לממן מתוכה  קבלן שכיר, וכי התמורה הנ"ל חושבה בהנחה שה את 
ו/או אחר    יותיוהסוציאליות והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מנ

 .  ביצוע העבודות  םמטעמו בקשר ע

יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל    לבד ב  קבלןבזאת ומוסכם כי ה   מובהר .21.4
ו/או לכל אדם המועסק על    טעמודין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לאחר כלשהו מ 

"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי  נתלפי הסכם זה.  ביצוע העבודותידו בקשר עם 
י ו/או כל  , לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומ עבודות המהאמורים לעיל בביצוע 

 תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין. 

לפי הסכם זה, את    עבודותהמתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע    הקבלן  .21.5
כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק  

התשמ"ז   מינימום,  ש1987  –שכר  חוק  התשי"א  ;  ומנוחה,  עבודה  חוק 1951  –עות   ;
התשי"א    פשהחו התשי"ח  1951  –שנתית,  השכר,  הגנת  חוק  ההרחבה 1958  –;  צווי   ;

הפרשות לביטוח פנסיוני, תשלום דמי ההבראה והשתתפות המעביד בהוצאות    יןבעני 
מע  שיעודכנו  וכפי  מחייבים,  חוקים/צווים/הסכמים  וכיוב'  וממנה  לעבודה    ת נסיעה 

"ע אישורים תקופתיים בכתב, מעת לעת, לפי שיקול  נתמתחייב להמציא ל   קבלןלעת. ה
 דעתה ולפי דרישתה, על ביצוע האמור בסעיף זה. 

כ  ות לגרוע מכללי   מבלי  .21.6 היה ויקבע למרות  כי  בזאת  הצדדים    וונתהאמור לעיל יובהר 
ו/או עובדיו ו/או    קבלןהמפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין ה 

לבין   מטעמו  אחר  ו/או  מניותיו  עובדנתבעלי  יחסי  כי  -"ע  הצדדים  מסכימים  מעביד, 
ל הגיע  אשר  הראוי  מתן    קבלןהשכר  עם  בקשר  לעיל)  (כמפורט  מטעמו  למי  ו/או 

ל בערכו  שווה  זה  הסכם  לפי  מהתמורה   65%  -השירותים  אחוזים)  וחמישה  (שישים 
  נת"ע מתחייב להשיב ל  והקבלן"),  הראוי כעובד  רהשכ (להלן: "הסכם זה  המתוארת ב

לשכר הראוי כעובד, בצירוף הפרשי    ברלאלתר את התשלומים העודפים ששולמו לו מע 
 "). הסכום העודףהצמדה וריבית כדין ממועד קבלת כל תשלום (להלן: "
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כל    בגין"ע  נתלשפות את    קבלןמכלליות האמור מתחייב בזאת ה  גרועכן ומבלי ל  כמו  .21.7
אשר ל  חבות  ה  התיגרם  מטעם  מי  שבו  עובד  קבלןבמקרה  יחסי  התקיימו  כי  -יטען 

 "ע בהתייחס לתקופת תוקפו של הסכם זה. נתמעביד בינו לבין  

מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי    הקבלן .21.8
 "ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה. נתיסודי ועיקרי, אשר  

 עובדים  .22

הדרוש לביצוע העבודה הקבלנית,    הקבלן  .22.1 כוח האדם  מתחייב לספק, על חשבונו, את 
, וכל דבר  ו וממנ  האתר אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל    חאת ההשגחה על כו

 אחר הכרוך בכך. 

ביצוע    הקבלן .22.2 לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב 
התקופ תוך  הקבלנית  צורך  העבודה  יש  שלביצועה  ובעבודה  בהסכם,  שנקבעה  ה 

בעל   או  שרשום  מי  רק  להעסיק  הקבלן  חייב  דין,  כל  לפי  היתר  או  רישיון  ברישום, 
כוחו המוסמך  -רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 כל שעות העבודה.   במשך  באתריהיה נוכח  

,  התעסוקה לן עובדים על פי הוראות חוק שירות  העבודה הקבלנית יעסיק הקב  לביצוע  .22.3
שכר  1959  -תשי"ט   ישלם  עובדים,  העסקת  בדבר  אחר  חוק  כל  הוראות  פי  על  או   ,

עבודה ויקיים את חוקי העבודה על תקנותיהם ו/או כל חקיקת משנה הקשורה להם,  
וכן את ההסכמים הקיבוציים הכלליים החלים עליהם, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו  

 דין.   לפיהם, ועל פי כעל 

העב  הקבלן .22.4 בביצוע  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מסים    ודהמתחייב  הקבלנית 
  וציים סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיב  ביטוחלקרנות 

 החלים עליו ועל פי כל דין. 

 . מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  הקבלן .22.5

הבטיחות   .22.6 אמצעי  בכל  ינהגו  מטעמו  הבא  וכל  ועובדיו  הוא  כי  לדאוג  מתחייב  הקבלן 
בעבודה על    בטיחות ולמלא אחר ההוראות הנוגעות ל הדרושים לצורך ביצוע העבודות,  

מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק    כפי שיידרש על ידי  -פי כל דין ו/או דרישה חוקית  
יהיו מצוידים בציוד בטיחות אישי  1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד כי  וכן   ,

 . הנוגעות לבטיחות בעבודות ולשימוש בציוד נת"ע כנדרש על פי כל דין ועל פי הוראות  

תשכ"ח    במתחיי   הקבלן .22.7 משולב),  (נוסח  הלאומי  הביטוח  חוק  הוראות  אחר    -למלא 
פי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן  , כ1968

לפי    ייבויותיו לאומי, כי קיים את התח   וחלזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביט 
  סעיף קטן זה. 

בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל   הנאמר
 הקבלן.  ידים המועסקים על  "ע כלפי האנשינתחובות על 

העבודה  נת .22.8 תנאי  בדבר  אחרים  ופרטים  שכר  תלושי  לקבל  עת  בכל  רשאית  תהיה  "ע 
כדי  נית הקבלן ו/או קבלן המשנה בביצוע העבודה הקבל  ובדיבהם מועסקים ע , וזאת 

 . זהשל הוראות סעיף   יצועןלוודא את ב 

על ידו יש  לדאוגהקבלן    על .22.9 וקבלני המשנה המופעלים  עובדיו  תמשו בכל עת בבגדי  כי 
להוראות   בהתאם  מבצעים,  הם  אותה  העבודה  לאופי  המתאים  עזר  ובציוד  עבודה 

 . דיןועל פי כל    נציג נת"עהמפקח,  
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או את    על .22.10 המוסמך  העבודה  הקבלן את מנהל  יחליף  המפקח,  מאת  דרישה בכתב  פי 
  טיחות ו/או הממונה על הב  בטיחותמנהלי העבודה האחרים ו/או המודד ו/או אחראי ה

, אם לדעת  ו/או כל אחר מטעמו המעורב בביצוע העבודות  ככל שיש למנותו על פי דין
 המפקח אין הם ממלאים את תפקידם כראוי. 

מטעם    הקבלן  .22.11 דרישה  כל  נת"עימלא  מ   נציג  להרחיק  המפקח  העבודה    מקוםו/או 
העבודה    יתהקבלנ  במקום  שלו  משנה  קבלן  ידי  על  ו/או  ידו  על  המועסק  אדם  כל 

או אינו מוכשר  נציג נת"עהקבלנית, אם לדעת   בלתי הולם  , התנהג אותו אדם באופן 
תפקידי  ש  ולמלא  אדם  תפקידיו.  בביצוע  ברשלנות  נוהג  שהוא  דרישה  או  לפי  הורחק 

העבודה    -כאמור   בביצוע  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא 
 הקבלנית. 

של    זה, יחייב את הקבלן בפיצויים מוערכים מראש בסך  ןסעיף קט  וראותמילוי ה  אי
 , בעל מלאכה, מנהל עבודה,. עובד  ליום לכל ₪  1,000

ו   הקבלן .22.12 באתר  ישוטטו  לא  עובדיו  כי  לתושבים  יבטיח  יפריעו  לא  וכי  בסביבותיו, 
חריפים   משקאות  יביאו  לא  עובדיו  כי  יבטיח  הקבלן  האתר.  שבסביבות  ולעסקים 

 לאתר, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם. 

לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי    ומתחייב שבביצוע העבודה הקבלנית ינוהל  הקבלן .22.13
סיו  כל עובד: שמו, מקצועו,  לגבי  וכן ימי עבודתו,  כוח אדם בהם ירשם  וגו המקצועי 

  שעות עבודתו ושכר עבודתו. 
ל  הקבלן להמציא  לשם  נתמתחייב  האדם  כוח  פנקסי  את  דרישה,  לפי  ולמפקח,  "ע 

כוח אדם   מצבת  רצונו,  ולשביעות  דרישתו  לפי  למפקח,  ולהמציא  להכין  וכן  ביקורת, 
חלו את  שתכלול  ויומית,  שבועית  מקצועותיהם,  קתחודשית,  לפי  סוגיהם    העובדים 

 והעסקתם. 

להלן   23וסעיף  זה    יףמתחייב כי קבלני המשנה מטעמו ימלאו את הוראות סע  הקבלן .22.14
 "ע לקיום הוראות הסעיף. נתמבלי לגרוע מאחריותו כלפי   וזאתכאילו היו הם הקבלן,  

עובדי  סעיף  בהוראות    אין  .22.15 לטובת  לרבות  כלשהו,  ג'  צד  לטובת  חוזה  ליצור  כדי  זה 
 קבלני משנה שלו.  בדיהקבלן ו/או עו 

 משנה, יצרנים וספקים  קבלני .23

(ככל שקיים רישום קבלני    המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים    קבלני .23.1
ניסיון ומיומנות לביצוע העבודות  לעבודות  המבוצעות באמצעות קבלן המשנה)   בעלי 

,  הסכם חתימת היום מיום   15שתימסרנה להם. על הקבלן להגיש לאישור המפקח, תוך 
קבלנ רשימת  רשימת    י את  את  גם  תכלול  זאת  רשימה  להעסיק.  שבדעתו  המשנה 

ו/או    רניםהיצ לאשר  ובלעדית  מוחלטת  הינה  המפקח  סמכות  למיניהם.  והספקים 
לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה 

 . פת הביצוע, מצד הקבלן עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת תקו

להתקשר עם   .23.2 , לצורך הפקת  מודד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב 
הקבלן,   ידי  על  התשתיות  וגילוי  איתור  לאחר  העדות  בתנאים  תוכניות  העומד 

 .  תנאים מיוחדים  –להזמנה  10בסעיף   יםמפורטה

עבודה הקבלנית כל  ה ביצועהבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק ממקום  מסמכותו  .23.3
כי   בדיעבד  שמתברר  וספק  יצרן,  משנה,  בהתאם    אינוקבלן  עבודתו  לבצע את  מסוגל 

לדרישות ההסכם, לתוכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב  
, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י  ספק  אומשנה, יצרן,    ןהקבלן. סילוק קבל
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הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת   מצדלתביעות כספיות  המפקח, לא יהווה עילה
 הביצוע. 

אי  במידה .23.4 בגלל  כולל  שהיא,  סיבה  ליצרן  -ומכל  המשנה,  לקבלן  הקבלן    או תשלום 
, מוסמך  הספקים   אועל ידי אחד מקבלני המשנה, היצרנים,    צוע , יגרם עיכוב בבילספק

המפקח, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא  
תוך   אחר    7ציית  ספק  או  יצרן,  משנה,  קבלן  לאתר  להביא  המפקח,  להוראות  ימים 

ליצרן,   המשנה  לקבלן  שישולם  הסכום  העבודה.  ידי  לספק   אולהשלמת  על  שהובא   ,
מחשבונו  ינוכה  העבודה,  השלמת  לצורך  חילוט  המפקח  באמצעות  ו/או  הקבלן  ת 

 .12%תקורה בשיעור של הערבות של הקבלן, בתוספת 

הקבלן    מובהר .23.5 את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  משנה  לקבלן  עבודות  מסירת  כי  בזאת 
ומהת כלפי    חייבויותיומאחריותו  אחראי  יהיה  והקבלן  זה,  הסכם  פי  לכל  נתעל  "ע 

שנעש והנזקים  המחדלים  המגרעות,  השגיאות,  באי  הפעולות,  המשנה,  ידי קבלן  על  ו 
כוחו, עובדיו ומי מטעמו או שנגרמו כתוצאה מעבודתו, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי  

 הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. 

הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני    למען .23.6
 .  שי לטובת צד שלי הזה חוז  סכםהמשנה בגין תמורת עבודתם, וכי אין לראות בה

יהיה רשאי להתנות את אישורו להעסקתו של כל קבלן כקבלן משנה בקביעת    המפקח .23.7
 זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן על ביצוע העבודות שאותו קבלן יבצע. 

   םזכויות וחיובי המחאת .24

את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה, או כל    ב"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להס נת .24.1
מה ממנו  חלק  חלק  כל  או  ההסכם  הסבת  זאת  ובכלל  המוחלט,  דעתה  שיקול  לפי  ן, 

 . לבעלי התשתיות או /וטעמה מ ביצוע ה ני לקבל ו/או   לרשות המקומית

כל חלק ממנו, כן אין הוא רשאי    הקבלן .24.2 לא יהיה רשאי להסב לאחר את ההסכם או 
 . תב בכ ו  מראש"ע נתו/או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, ללא הסכמת   עבירלה

 לעבודה הקבלנית  נזיקין .25

, ישא  סיומה התחלת העבודות לביצוע העבודה הקבלנית, כולה או מקצתה, ועד ל   מיום  .25.1
והעבודות הארעיות שנעשו בקשר    תלשלמות העבודה הקבלני  לאההקבלן באחריות המ

אליה, ובכל מקרה של נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן לעבודה הקבלנית או לחלק הימנה  
ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, הנובע מכל סיבה שהיא, לרבות שיטפונות, רוחות סערה  
האפשרי,   בהקדם  הוא  חשבונו  על  הנזק  את  לתקן  חייב  הקבלן  יהיה  באלה,  וכיוצא 

של הנזק  באופן  פרטיו    תהיהאחר תיקון  בכל  ומתאים  תקין  הקבלנית במצב  העבודה 
 ו/או המפקח.  נציג נת"עלדרישות הסכם זה ולהוראות  

י  למרות .25.2 לא  לעיל,  ש  היההאמור  לנזקים  אחראי  או    נגרמוהקבלן  קרבות  מחמת 
במידה   האפשרי,  בהקדם  הנזק  לתקן את  חייב  הקבלן  יהא  כזה  בכל מקרה  מלחמה. 

 ו/או המפקח.  נציג נת"ע  שיידרש על ידי

 לגוף ולרכוש  נזק .26

ופועלי  הקבלן .26.1 לעובדיו  שנגרמו  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  נזק  לכל  באחריות  או    וישא 
"ע ו/או עובדיה ו/או לצד שלישי כל שהוא או  נתלקבלני המשנה ועובדיהם או לרכוש  

ביצו כדי  תוך  נגרמו  ואשר  שהוא,  כל  ובקשר    עלרכוש  הקבלנית,  בין לכך העבודה   ,  
שהעבודה הקבלנית מבוצעת על ידי עובדיו ופועליו של הקבלן ובין שהעבודה הקבלנית  
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מבוצעת על ידי קבלני המשנה או עובדיהם, בין שהנזק או ההפסד נגרם בעקבות ביצוע  
בהם   שהשתמשו  והכלים  המכשירים  הציוד,  החומרים,  בגלל  או  הקבלנית  העבודה 

לכל נזק ו/או    יותמו כן הקבלן ישא באחר. כנה בביצוע העבודה הקבלנית או בגלל תאו
דין ו/או אי קיום   אובדן ו/או הפסד, כאמור לעיל, אשר נגרם כתוצאה מאי קיום כל 

  ההסכם ו/או הוראות המפקח. 
שאינה   אין הקבלן  כלפי  זכות  כל  שלישי  לצד  להקנות  כדי  לעיל  זה  בסעיף  באמור 

 מוקנית לו על פי דין. 

במהל  הקבלן .26.2 ויגן  יחזיק  ע יתמוך,  בצוע  כל  המערכות    בודותיוך  המבנים,  כל  את 
והתת  המתקניםו טלפון,  עיים קרק-העיליים  חשמל,  ביוב,  מים,  (לרבות  התשתיות   ,

השבילים   הדרכים,  המדרכות,  הגדרות,  הבתים,  הקירות,  וכיו"ב),  רמזורים  כבלים, 
מיום   חשבונו,  על  הקבלנית,  העבודה  מביצוע  כתוצאה  להינזק  העלולים  והכבישים 

התחי ביצוע  וע  עבודהלת  הקבלן  לסיומה  דהקבלנית  כלפי    יהיה.  כל נתאחראי  כי  "ע 
ידו,  -ידי הקבלן או יפוצה על-הקבלנית, יתוקן על  עבודהנזק שאירע כתוצאה מביצוע ה

   זאת לפי הוראות המפקח ולשביעות רצונו.

ק  , מתחייב הקבלן להימנע מכל גרימת נז 25-26לפגוע בכלליות האמור בסעיפים    מבלי .26.3
ו/או   למתקנים  באקראי,  ובין  מראש  צפוי  בין  חסר,  ו/או  פגיעה  ו/או  אובדן  ו/או 

קרקעיים, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, קווי  -לשירותים, בין עיליים ובין תת
  טלפון, כבלים, חשמל, ביוב, ניקוז, מים וכיו"ב. 

האמור בסעיף    לגרוע  מבלי .26.4 שכל    26.1מכלליות  הקבלן אחראי  כי  בזאת  לעיל, מובהר 
התת המערכות  לרבות  למתקנים,  או  לדרך  שייגרם  והעל-נזק  קרקעיות,  -קרקעיות 

ל חשבונו, באופן  ולתשתיות למיניהן, תוך כדי ביצוע העבודה הקבלנית על ידו, יתוקן, ע
המוסמכים לפקח על    תהיעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשו

 הטיפול בדרך ובמתקנים האמורים.  

 לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין.  25-26בהוראות בסעיפים   אין .26.5

ובין אם ללא נפ  בכל .26.6 עם נפגעים  בין  דרכים באתר,  או  געים,  מקרה של תאונת עבודה 
מי  באופן  כך  על  לדווח  ול  ידיהקבלן מתחייב  והקבל נתלמפקח  למי מטעמה  ו/או    ן "ע 

ו  להוראות  זה בהתאם  בעניין  לפעול  שיהיו מעת  נת  נהלימתחייב  כפי  הרלוונטיים,  "ע 
 לעת. 

 על ידי הקבלן  ביטוח .27

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן  
 . יו בהתאם לנספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה כנספח א' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו יה

 שיפוי .28

ו/או    י"ע ו/או את המפקח ו/או מ נתישפה את    הקבלן .28.1 מטעמם בגין כל סכום ששולם 
שכר   הוצאות,  לרבות  ידו,  על  הקבלנית  העבודה  ביצוע  עם  בקשר  לשלמו,  שיידרשו 

"ע על נתימים לאחר קבלת הודעת    7וזאת תוך    עדים ומומחים,  והכנתטרחת עורך דין,  
  תשלום סכום כאמור, או על דרישת תשלום כאמור. 

 "ע יראו כמוסכמים על הצדדים. נתשיפורטו בהודעת   הסכומים

"ע לקבלן על הגשת התביעה ו/או הדרישה  נתלעיל לא יחול במקרה בו הודיעה    האמור .28.2
ל הודיע  והקבלן  כאמור,  קבלתה  למועד  תנתבסמוך  קבלת    7וך  "ע  ממועד  ימים 

וכי הוא יכסה את כל ההוצאות,   והודעתה, כי הוא מקבל את כל הטיפול והאחריות עלי 
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מתאימים   בטחונות  וימציא  ומומחים,  עדים  והכנת  דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות 
ידי   על  שייקבע  כפי  הסיכון  ות נתלהיקף  בתיאום  התביעה  תנוהל  כזה  במקרה    וך "ע. 

ויועציה המשפטיים. אין בהוראות סעיף זה משום הטלת חובה  נתעדכון שוטף של   "ע 
 כאמור.  תביעה"ע להודיע לקבלן על הגשת דרישה או  נתעל 

את    להבטחת .28.3 בהם  לשפות  יצטרך  שהקבלן  הסכומים  לעיל,  נתתשלום  כמפורט  "ע, 
סכונתרשאית   לקבלן,  שיגיעו  ו/או  המגיעים  מהסכומים  לעכב  ו/או  לנכות  מים  "ע 

לגרוע   כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  הכספיות.  וההוצאות  הסיכון  להיקף  זהה,  בשיעור 
 "ע. נתמהסעדים האחרים העומדים לרשות  

 , ומבלי לגרוע מהם, תחולנה ההוראות הבאות: 25-26להוראות סעיפים  בכפוף .28.4

אודות כל דרישה מצד מתלונן כלשהו, בגין כל    "ענתיידע בכתב את    הקבלן .28.4.1
לו, בתקופת פעילותו, לרב או סמוך  הנמוכה מגובה    הדריש  ותאירוע באתר 

ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב ויתור מייד עם  
 קבלת הדרישה. 

בדבר  נת .28.4.2 הקבלן  את  בכתב  תיידע  בגין    כל "ע  לה,  שתוגש  כספית  דרישה 
שאיר באתר  ,  עו נזקים  הקבלן  של  פעילותו  בעת  המתלונן  טענת  פי  על 

יום ממועד שיגור המכתב אליו    21העבודה. הקבלן מתחייב, תוך תקופה של  
"ע הודעה  נת"ע כתב ויתור או סילוק מצד המתלונן או להעביר לנתלמסור ל 

 מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדה.  הסתייגותבדבר 

את    הקבלן  .28.4.3 בזאת  ההשתתפות    "ענתמסמיך  לגובה  עד  תביעה  כל  לסלק 
פי שיקולי   "ע, ובלבד  נתהעצמית כלפי המבטח, וזאת על חשבון הקבלן ועל 

 עיל. לששוגרה אליו הודעה על הדרישה והוא לא פעל כמפורט 

עת, אשר יהיה חייב לפרוע    בכל"ע תהיה רשאית לחייב את חשבון הקבלן  נת .28.4.4
 ימים ממועד קבלת הדרישה.    7את הסכום, תוך 

 משלימות וקבלנים אחרים  עבודות .29

א נת .29.1 קשורות  עבודות  אחרים,  קבלנים  באמצעות  או  בעצמה  לבצע  רשאית    ו "ע 
הקבלנית   לעבודה  כלולות  /ומשלימות  אינן  ואשר  הקבלנית,  העבודה  לביצוע  או 

 במפורש בהסכם או על פיו. 

בורי  יאפשר פעולה נאותה, ללא תמורה נוספת, לפי הוראות המפקח, לכל גוף צי   הקבלן .29.2
וכיוצא   בזק,  מקורות,  החשמל,  חברת  כדוגמת  שבדין,  סמכות  מכוח  הפועל  גוף  או 

" זה:  בסעיף  (להלן  י  האמור ").  הציבורי  הגוףבאלה  העבודה  חלעיל  במקום  הן  ול 
ישתף ויתאם פעולה עם הגוף הציבורי, יאפשר לו    הקבלןהקבלנית והן בסמוך אליו, ו

הכל בהתאם   –ידו ויבצע כל דבר אחר   לשימוש סביר בשירותים ובמתקנים שהותקנו ע
לפגוע   כדי  בדבר  שיהא  ומבלי  המפקח,  ולהוראות  הכללי  שבמפרט  להוראות 

 בהתחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה. 

ענת .29.3 להורות  רשאית  עבוד   ל"ע  של  באתר  ידי  ביצוען  על  זה  בהסכם  כלולות  שאינן  ות 
פעולה עם   ישתף  והקבלן,  במקוםועבודתו של הקבלן    חותוקבלנים אחרים במהלך נוכ

"ע ו/או עם קבלנים אחרים הפועלים עבורה, ויספק להם שירותים כפי שיידרש על נת
אחר   קבלן  לכל  המפקח,  הוראות  לפי  נאותה,  פעילות  יאפשר  הקבלן  המפקח.  ידי 

י  על  וכן  נתדי  המועסק  המפקח  ידי  על  זה  לצורך  שיאושר  גוף  ו/או  אדם  ולכל  "ע 
"), הן באתר, הן במקום העבודה הקבלנית  האחרים  הקבלניםלעובדיהם (בסעיף זה: " 
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והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את השימוש בשירותים  
כל   ויבצע  ידו  על  שהותקנו  בהת  דברובמתקנים  הכל  שבמפרט  ל  אםאחר,  הוראות 

הקבלן לא יהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתם של קבלנים אחרים  הכללי.  
  . כאמור לעילהשירותים  ו/או בגין מתן  באתר

הפעולה    המפקח ושיתוף  התאום  צורת  את  ו/או  הקבלנים,  עבודת  סדר  את  יקבע 
 זמנית באתר. -ויהיה צורך בעבודה בו  מידהביניהם, ב

 עתיקות  .30

או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף,    1978-מעותן בחוק העתיקות, תשל"חכמש   עתיקות
  -מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו באתר  

 "ע. נת לחזקתנכסי המדינה הם, והם יימסרו 

המש   מתחייב   הקבלן  מקבלני  מעובדיו,  למנוע  כדי  הסבירים  האמצעים  בכל  נה לנקוט 
ל מיד  יודיע  הקבלן  מלהשחיתם.  או  מלסלקם  אחרים  ומאנשים  גילויים  נתועובדיהם  על  "ע 

ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר רלבנטי שיחול. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי  
 זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך. 

בסעיף זה, יטופלו בהתאם לקבוע בסעיף    שייגרמו לקבלן בעקבות נסיבות המפורטות  עיכובים
 . להלן 35.1

 בזכויות קנייניות   פגיעה .31

את    הקבלן ישפה  ו/או  שינבעו  נתיפצה  וכיו"ב,  היטל  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  "ע 
  סודי או   הליךכתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע,  

 זכויות דומות במהלך ביצוע העבודה הקבלנית. 

 העבודה הקבלנית   השלמת .32

ויעביר לו את תוכניות    יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב  -העבודה הקבלנית    הושלמה .32.1
בהתאם לעבודה  פו  ומ   ו א  ו מדדנ ,  ו חשפ נ,  ו, גישש ו מתו, א ותר וא העדות של התשתיות ש

  . יות ו/או הנחיית המפקח ימי עבודה מיום סיום איתור התשת  10תוך   הקבלנית
ימליץ    מצא ההסכם,  לדרישות  מתאימה  הקבלנית  העבודה  את  נתל המפקח    ע " נציג 

העדות ל תוכניות  את  העדות.  אשר  לתוכניות  ידי  י  אישור  על  נת"עוצא  וימסר    נציג 
 "ע.  נתעל ידי  םא חתוו לקבלן כשה

ש   במידה .32.2 מצא  לא  נשוא  תוכניות  והמפקח  הקבלנית  פי   והושלמהעבודה  על  כנדרש 
ל ימסור  הוא  זה,  ת  קבלןהסכם  חייב    יקוניםרשימת  והקבלן  השלמה  עבודות  ו/או 

לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח, וזאת עד למועד שהמפקח יחליט כי  
בהתאם לדרישות ההסכם. לאחר השלמת    ו הושלמעבודה הקבלנית  א הו תוכניות נשה

 . עד לאישור תוכניות העדות זרתישורם על ידי המפקח תתבצע ביקורת חוהתיקונים וא

לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם    אישור תוכניות העדות .32.3
 זה. 

ועניין כיום גמר העבודה הקבלנית, זולת    מועד אישור תוכניות העדות  .32.4 יראה לכל דבר 
בביצוע פעולות להשלמת העבודה    המותנ  אישור תוכניות העדות אם נקבע אחרת. אם  

הקבלנית ואלו לא בוצעו במועדם, יהיה יום גמר העבודה הקבלנית היום בו מולאו כל  
 התנאים על ידי הקבלן, כפי שיאושר על ידי המפקח. 

ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי   לא .32.5
רשאי לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמו או    נציג נת"עהמפקח, יהיה  
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בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על 
ו  הקבלן  של  נתחשבון  בתוספת  אלה,  הוצאות  תנכה  להוצאות    12%"ע  כתמורה  מהן 

אחרת,   דרך  בכל  מהקבלן  אותן  תגבה  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  הנהלה, 
ההוצאות    פירוטלקבל לעיונו את    זכאי  היהלרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן י

 "ע. נתהאמורות. במקרה זה לא תהינה לקבלן כל  טענות או תביעות כלפי  

מהעבוד  אם .32.6 מסוים  חלק  להשלים  הקבלן  על  בהסכם  מפורש  תנאי  הקבלנית    הלפי 
הס  ועדבמ התאריך  לפני  כול  ופימסוים  הקבלנית  העבודה  להשלמת  או  השנקבע   ,

"ע החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת  נתנית ו שהושלם חלק כלשהו מהעבודה הקבל 
אותו  לגבי    אישור של תוכניות העדותלהחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש  

אותו  חלק מהעבודה הקבלנית האמורה, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו לגבי 
 . קבלנית חלק מהעבודה ה 

 וחקירת סיבותיהם  פגמים .33

בע   נתגלו .33.1 פגם  ו/או  התאמה  לדרוש  אי  המפקח  רשאי  ביצועה,  בזמן  הקבלנית  בודה 
ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר   סיבות אי ההתאמה  מהקבלן שיחקור אחר 

ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי  קח על ידי המפ . הייתה אי ההתאמה 
"ע; הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם  נתיחולו הוצאות החקירה והתיקון על    –ההסכם  

, וכן יהיה  הקבלןיחולו הוצאות החקירה על   –שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם  כאלה
אי   בכך. אם  הכרוך  וכל  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  חשבונו, את  על  לתקן,  חייב  הקבלן 

 "ע. נתההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

 עדות    תוכניות .34

בלן לנת"ע תוכנית עדות ערוכה על ידי המודד. לתוכנית  בתום ביצוע העבודות יגיש הק .34.1
העדות יצרף הקבלן תיק בו ירוכזו כל האישורים וההיתרים אשר התקבלו על ידיו מכל  

 רשות מוסמכת שהיא לביצוע העבודות. 

 . מבוטל .34.2

ישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו ו/או שנגרמו    הקבלן .34.3
ו/או  -מאיכתוצאה   טעות  ו/או  הקבלן,    אי דיוק  ידי  על  שהוכנו  בתוכניות  בהירות 

 "ע ובין לאחרים שיסתמכו על התוכניות הללו. נתכאמור, בין ל 

זה לעיל כדי להוות חוזה לטובת    ף הסר ספק  מובהר בזאת כי אין באמור בסעי  למען .34.4
 צד ג'. 

חשבון   מודגש .34.5 כל  הגשת  תכניותשבמועד  את  החשבון  עם  יחד  להגיש  יש  העדות    , 
והושלמה, עבורה מוגש   חתומות ע"י מודד מוסמך של כל חלקי העבודה אשר בוצעה 

 העדות לא תשולם תמורת העבודה.    תהגשת תכניו אהחשבון. לל

ותשתית העבודה    בסיום .34.6 תשתית  כל  כל  על  את  המאחדת  אחת  תכנית  להגיש  יש   ,
 הקבלנית.  עבור אותה התשתית במהלך ביצוע העבודה התכניות החלקיות שהוגשו 

 עבודה    הפסקת .35

 זמנית  הפסקה .35.1

פי הוראתו בכתב של המפקח ביומן העבודה, כפי שתינתן מפעם לפעם,    על .35.1.1
יפסיק הקבלן את ביצוע העבודה הקבלנית כולה לתקופות קצרות, בהתאם  
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הקבלנית,   העבודה  ביצוע  את  ויחדש  בהוראה,  שיצוינו  ולמועדים  לתנאים 
 מאת המפקח, ובהתאם לה.   רק אם וכאשר יקבל על כך הודעה בכתב

כאמור   הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי אחר עקב הפסקות זמניות .35.1.2
 . לעיל

מליקויים    למען .35.1.3 כתוצאה  עבודה  הפסקות  כי  בזאת  מובהר  הטוב  הסדר 
העדר קיומם של אישורים במועד    אובהסדרי תנועה ו/או ליקויי בטיחות ו/

כגל   בהתאם המוסמכות  והרשויות  המפקח  והרשות  דרישת  משטרה  ון 
 . זה לצורך סעיף כהפסקת עבודה מקומית לא ייחשבו  

אמצעים    הופסק  .35.1.4 הקבלן  ינקוט  כאמור,  כולה,  הקבלנית  העבודה  ביצוע 
להבטחת העבודה הקבלנית והאתר ולהגנתם, כפי שיורה המפקח ולשביעות  

 רצונו. 

 הפסקה סופית  .36

כולה    יתביצוע העבודה הקבלנ  נציג נת"עעל פי הוראותיו בכתב של    הופסק .36.1.1
הוראה כאמור, חשבון סופי   קבלתיום ממועד    30לצמיתות, יגיש הקבלן תוך 

  לגבי אותו חלק מהעבודה הקבלנית שבוצע בפועל. 
הכמויו   החשבון על  יבוסס  על    תהסופי  ואושרו  בפועל  המפקח,    ידישנמדדו 

 ועל מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה, או המחושבים על פיו. 

עבודה זמנית ו/או אחרת ו/או סופית כמפורט בסעיף זה, לא תראה    הפסקת .36.1.2
  כהפרת הסכם. 

סיבה    כללו   במידה מכל  וזאת  הקבלנית,  העבודה  בביצוע  הקבלן  החל  לא 
 . לכל תמורה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי 

לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב ביצוע העבודה הקבלנית בעונה שונה   הקבלן .36.1.3
 .  מזו שתוכננה במקורה

בדבר החשבון הסופי, אישורו ופירעונו, יחולו בשינויים המחויבים    הוראות  .36.1.4
  על סעיף זה. 

,  בגין אותו חלק מהעבודה הקבלנית שבוצע בפועל המאושר לקבלן,    הסכום
לפיצויים   תביעותיו  לרבות  תביעותיו,  כל  של  ומוחלט  סופי  סילוק  מהווה 

להוצא  ו/או  הקבלנית,  העבודה  ביצוע  מהפסקת  מיוחדות  כתוצאה  ות 
שנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה  

 הקבלנית. 

להפסקתו הסופית של ביצוע העבודה הקבלנית, עקב    חהוראת המפק  ניתנה .36.1.5
ה או  כמפורט    זנחתו רשלנותו  לתשלומים  זכאי  הקבלן  יהא  לא  הקבלן,  של 

 . לעיל  36.1.1בסעיף 

הקב  בכפוף .36.1.6 אין  לה  לןלאמור,  העבודה  זכאי  ביצוע  את  להאט  ו/או  פסיק 
עם   דעות  חילוקי  עקב  לרבות  שהיא,  עקב  נתהקבלנית מכל סיבה  זולת  "ע, 

 "ע.נת ביטול ההסכם על ידו עקב הפרתו היסודית על ידי  

 ן יד הקבלן ממקום העבודה הקבלנית וביצוע במקום הקבל סילוק .37

לא    "ענת .37.1 שהקבלן  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  של  חיוב  כל  ולקיים  לבצע  רשאית  תהיה 
מילא, לרבות חיוב לבצע פעולה או לתשלום כספים, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים,  
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לאו,   אם  ובין  האתר  מן  הקבלן  סולק  אם  בין  כזה,  במקרה  הקבלן.  חשבון  על  וזאת 
 להלן.  37.3יחולו הוראות סעיף 

"ע תהיה רשאית  נתמבלי לגרוע מזכויותיה של נת"ע על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,   .37.2
ו זה  הסכם  נשוא  ההתקשרות  את  העבודה  לבטל  ממקום  הקבלן  של  ידו  את  לסלק 

קבלן אחר או    מצעותבעצמה או בא   –ולהשלים אותה    ובהקבלנית ולתפוס את החזקה  
 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: –בכל דרך אחרת 

ה  הקבלן .37.2.1 בצו  שנקבע  במועד  הקבלנית  העבודה  בביצוע  התחיל    תחלת לא 
ביצו את  שהפסיק  או  תוך  עהעבודה  ציית  ולא  במקרים    -יום    14,  או 

להוראה בכתב    -מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם  
להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה הקבלנית, או    פקחו/או המ  ציג נת"ענמ

 שהסתלק מביצוע העבודה הקבלנית בכל דרך אחרת. 

הכספי   .37.2.2 היקפה  עקב  לרבות  הקבלנית,  העבודה  את  לבצע  מסרב  שהקבלן 
העבודה   ביצוע  דחיפות  ו/או  הקבלנית  העבודה  של  אופיה  ו/או  הנמוך 

 הקבלנית. 

ורים שקצב ביצוע העבודה הקבלנית איטי מידי  סב  נציג נת"עו/או    המפקח .37.2.3
או   שקוצר  במועד  או  בהסכם  הקבוע  במועד  השלמתו  את  להבטיח  כדי 

או במקרים מיוחדים תוך    -יום    14, והקבלן לא ציית תוך  ההוארך להשלמת
  נציג נת"ע מ   בכתב  להוראה  -תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בהסכם  

את השלמת העבודה    טיחרתם להבלנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמט 
 . ההקבלנית במועד הקבוע בהסכם או במועד שהוארך או קוצר להשלמת

מבצע את העבודה    אינוהוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן    נציג נת"עבידי    יש .37.2.4
לאחר    ניתהקבל ההסכם,  מסמכי  וליתר  לתוכניות  למפרטים,  בהתאם 

 רצויות.   תוצאותשהתראה בכתב לקבלן לא נשאה 

להוראות    הקבלן  .37.2.5 בהתאם  תיקונים  לביצוע  התחייבויותיו  אחרי  מילא  לא 
 יום.  14הסכם זה, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

לאחר    הקבלן .37.2.6 ממנו,  חלק  או  כולו  ההסכם,  את  הסכמת  בל  -הסב  "ע  נתי 
 מראש ובכתב. 

הסכמת    הקבלן .37.2.7 ללא  משנה  קבלן  נענה  נתהעסיק  ולא  ובכתב,  מראש  "ע 
 לסלק את קבלן המשנה מביצוע העבודה הקבלנית.  נציג נת"עלהוראת 

פשט את הרגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או שעשה סידור עם או    הקבלן .37.2.8
ובג נושיו  פירוק    וףלטובת  להליכי  שנכנס  או  ללא    -מאוגד,  לפירוק  פרט 

קבלן רשום    יהיהגוף מאוגד אחר ובלבד ש  רתחיסול עסקים אלא לשם יצי 
 7לפי החוק, או שהוטל עיקול על נכס מנכסיו ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך  

 ימים מהחלתם או שהתברר שהקבלן חדל פירעון.  

הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שעל פי אישור המפקח אינה    הקבלן  .37.2.9
בהודעניתנת   לכך  שנדרש  במועד  תוקנה  לא  או  בכתב    ה לתיקון  שקיבל 

תוך   בדרישה,  מועד  נקבע  ולא  במקרה  או  קבלת    14מהמפקח,  ממועד  יום 
 הדרישה כאמור. 

מביצועה.   הקבלן .37.2.10 הסתלק  ו/או  הקבלנית  העבודה  ביצוע  את   זנח 
 יום קלנדאריים.  21הקבלנית במשך  העבודהאי ביצוע  –זה "זניחה"  בסעיף



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   28עמוד 

הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של    נציג נת"עבידי    יש .37.2.11
הנאה   טובת  או  דורון,  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן  הקבלן 

לה  בקשר  שניתן    סכם כלשהי  ובלבד  ההסכם,  בביצוע  הכרוך  דבר  לכל  או 
 .נציג נת"עלקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני 

שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי  הורשע בפלילים בעבירה  הקבלן  .37.2.12
 ההסכם. 

,  נציג נת"ע ידו של הקבלן ממקום העבודה הקבלנית, באמצעות הודעה בכתב מ   סולקה .37.3
 "ע לנהוג כדלהלן: נת איתרש

שימוש    לפנות .37.3.1 אגב  לרבות  ארעי,  באופן  או  קבע  דרך  מהאתר,  הקבלן  את 
 בכוח, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה. 

  עבודה , לסלק ממקום הנציג נת"ע בלן, באמצעות הודעה בכתב מ מהק  לדרוש  .37.3.2
ציית   לא  מהם.  חלק  או  והמתקנים  הציוד  החומרים,  כל  את  הקבלנית 

תוך   זו,  לדרישה  רשאית  שעות  24הקבלן  העבודה  נת,  ממקום  לסלקם  "ע 
ו הקבלן,  חשבון  על  בעיניה,  שיראה  מקום  לכל  תהיה    "ענתהקבלנית  לא 

 שייגרמו לקבלן.  בדןאחראית לכל נזק או א

להשלים    להכניס .37.3.3 מנת  על  אחר,  קבלן  הקבלנית    אתלאתר  העבודה  ביצוע 
או   קבע  דרך  עצמאיים,  באמצעים  האמור  את  לבצע  ו/או  חלקה  או  כולה 

 באופן ארעי. 

  ידו של הקבלן ממקום העבודה הקבלנית, באמצעות הודעה בכתב מנציג נת"ע,   סולקה .37.4
 ההוראות שלהלן:  יחולו

כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא    ית השלמת העבודה הקבלנ   הוצאות .37.4.1
של   האמורות בתוספת  להוצאות  בנוסף  ומהן כת  15%ישא  הוצאות  קורות 

 הנהלה. 

מדי  המפקח .37.4.2 לערוך  הקבלן  את  למועד    דות יזמין  עד  שבוצעו  העבודות  של 
 סילוק ידו. 

סעיף    הקבלן  .37.4.3 הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  בהתאם  להסכם   43יגיש   .
 תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.   לולהוראות סעיף זה ייקבע אי

לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני    חראית"ע לא תהיה אנת .37.4.4
לעו  ו/או  לר בדיהםמשנה מטעמו  לרבות  הקבלן  ,  של  ידו  סילוק  עקב  כושם, 

 "ע.  נתוהמשך ביצוע העבודה הקבלנית על ידי 

סעיף    תפיסת .37.5 לפי  ממנו,  הקבלן  של  ידו  וסילוק  הקבלנית  העבודה  אין  זה   37  מקום   ,
 ההסכם.  פיעל  ותיובהם משום ויתור לקבלן על חובתו לבצע את התחייבוי

נת .37.6 כ   ע "נציג  עבודתו,  את  להפסיק  לקבלן  להורות  והן    אמור רשאי  לאלתר  הן  לעיל, 
 "ע להתארגן להמשך ביצוע העבודה הקבלנית. נתלתקופת זמן שתאפשר ל

בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם    "ענתישפה את    הקבלן  .37.7
"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין  נתלהוראות סעיף זה ואשר 

 נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.   כל

או אובדן שייגרמו לה עקב הפרת  נתאת    פצהי  הקבלן .37.8 נזק, הוצאה, הפסד  בגין כל  "ע 
לרבות עיכוב בביצוע העבודות המבוצעות ו/או המתוכננות על   -דו. "נזק"  ההסכם על י 
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ו נתידי   עקב    אינן  אשר"ע,  הנגרמות  וההוצאות  זה,  הסכם  נשוא  הקבלנית  העבודה 
 עיכוב זה, כגון: עלית מחירי השוק וייקורן של העבודות האחרות, כאמור. 

  37.3.2-ו  37.3.1  סעיפיםלגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות על פי    אית"ע רש נת .37.9
 ומכירתם. חסנתם  אלרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מהאתר, הובלתם, 

ולא  ו/או על פי כל דין  זה    הסכם"ע לפי  נתסעיף זה באות להוסיף על זכויות    הוראות .37.10
 לגרוע מהן. 

 הקבלנית אפשרות המשכת ביצוע העבודה   אי .38

או    אם .38.1 כולה  הקבלנית,  העבודה  בביצוע  להמשיך  אפשרות  שאין  עת  בכל  יתגלה 
הקבלן   יפנה  עליה,  שליטה  לקבלן  שאין  אחרת  סיבה  כל  או  מלחמה  מפאת  מקצתה, 

ו נתל בביצוע נת"ע  להמשיך  אפשרות  אין  אמנם  כי  בכתב,  אישור  לקבלן  תיתן  "ע 
  נוגע בכל ה  יג נת"ענצ העבודה הקבלנית, כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות  

 לאי המשכת ביצוע העבודה הקבלנית כאמור. 

שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה הקבלנית יהיה    הסכום .38.2
 . לעיל עד לתאריך מתן האישור האמור כאמור  שבוצעה הקבלניתערך העבודה 

כו  תשלום .38.3 הקבלן,  תביעות  כל  של  ומוחלט  סופי  לסילוק  הוא  כאמור  לל  הסכומים 
ביצ המשכת  אי  בגין  שנגרמו  הוצאות  עבור  ותביעות  פיצויים  העבודה    וע תביעות 

 הקבלנית כאמור. 

נת"ע  הורה .38.4 ומתקנים    נציג  ציוד  חומרים,  הקבלנית  העבודה  ממקום  לסלק  לקבלן 
או שלא ביצע פעולה אחרת בה  והקבלן לא סילקם  ,  נציג נת"ע להוראות    תאםאחרים 

האמונתרשאית   הפעולות  את  לבצע  ח"ע  על  דרך   שבוןרות  בכל  או  בעצמה  הקבלן, 
הוצאות  קורה ומהן כת   15%, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  אחרת 

 הנהלה. 

 התמורה  .39

זה, תשלם    תמורת .39.1 הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  של  המלא  "ע  נתביצוען 
הכמויות   בכתב  המפורטים  היחידה  מחירי  מהכפלת  המתקבל  הסכום  את  לקבלן 

) הקבלן  להצעת  להסכםחנספח  בהתאם  עבודה לכל    שיצורף,  )'  בכמות  הזמנת   ,
ההנחה שהוצע   ובהפחתת שיעור ידי המפקח  לבפועל ונמדדו ואושרו ע  צעוהיחידות שבו

(ההצעה הכספית) למסמך התנאים המיוחדים    9ע"י הקבלן למכרז במסגרת טופס מס'  
 "). התמורה(להלן: "   הזמנה -

ע   ומאשריםמצהירים    הצדדים .39.2 התמורה  כי  סעיף    לבזה  כל    זהפי  את  ממצה 
"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על  נת, להם זכאי הקבלן מג, מכל מין וסותשלומיםה

זה, לרבות בגין הוצאות כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום  פי הסכם  
 "ע, אלא אם פורט במפורש בהסכם זה. נתאחר מ 

לעיל,   .39.3 כאמור  לתמורה  בנוסף  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 : בגיןהקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות 

 שיידרש; תשלום למפקחים מטעם בעלי התשתיות השונות ככל  . א

 תשלום בגין הנפקת היתרים;  . ב

בשכר.   .ג תנועה  פקחי   / שוטרים  בגין  ויציג  תשלום  ידווח  הקבלן  חודש  כל  בסוף 
העבודות   באתרי  שהוצבו  התנועה  פקחי   / השוטרים  כמות  על  אסמכתאות 
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חודש.   באותו  לנת"עהקבלניות  כי  /    מובהר  השוטרים  את  להביא  הזכות  שמורה 
אלה  פקחים הנ"ל לאתר העבודות. במקרה כאמור, נת"ע תשלם לשוטרים / פקחים  

השוטרים   להזמנת  הקבלן  של  מאחריותו  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין  ישירות. 
. באחריות הקבלן להבטיח כי השוטרים והפקחים מבצעים את עבודתם.  והפקחים 

  
לקבלן אך ורק לאחר שאושר מראש ובכתב על ידי נת"ע.  כל תשלום כאמור יוחזר  

פי  על  בלבד,  בפועל  הוצאותיו  את  לקבלן  תחזיר  נת"ע  כי  מובהר  ספר  הסר  למען 
  חשבוניות ששולמו על ידו ויוצגו לנת"ע, ללא תוספת תקורה כלשהי. 

בעצמה את ציוד ההכוונה    קעל אף האמור לעיל, יובהר כי נת"ע תהיה רשאית לספ
י  על במסגרת  השונות  התשתיות  לבעלי  ישירות  לשלם  ו/או  תנועה  הסדרי  ישום 

 פי שיקול דעתה הבלעדי של נת"ע. על אספקת המפקחים מטעמם, הכל 

  שם הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם ייר המחירים .39.4
 אחרת. 

מזכות    אין .39.5 לגרוע  כדי  זה  סעיף  ו/או  נתבהוראות  לקזז  ו/או  ו/א   להפחית"ע  לעכב  ו 
 לנכות, בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה. 

 כמויות  מדידת .40

הה .40.1 הכמויות  מצוינות  כמויות  בלבד,הן  בכתב  את    הערכה  לחייב  כדי  בהם  ואין 
הכמויות   .נת"ע בכתב  הנקובות  בכמויות  נת"ע  אין  של  כלשהי  התחייבות  להוות  כדי 

עבודות  ל שהואביצוע  סוג  כלשהי.  ו/או  מכל  לחלוקה  בהתאם  ו/או  כלשהו    בהיקף 
ידי  קבלן  ה על  בפועל  שיידרש  כפי  היקף,  בכל  העבודות  את  לבצע  ,  נת"ע מתחייב 

 ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.  

לשנות סעיפים מסוימים    הלעצמ  תשומר  נת"ע .40.2 או  להגדיל  לצמצם,  לבטל,  הזכות  את 
, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי  עבודותשל כתב הכמויות, וכן להכניס שינויים ב

 . היחידה 

נט   עבודה  כל .40.3 פחת,    ותימדד  עבור  מחיר  תוספת  כל  ללא  ומושלמת  גמורה  כשהיא 
, עבודות הלוואי  אביזרים וד הומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הצי  ,וכו' נסיעות  

 ואת כל יתר העבודות המצוינות בהסכם.  , כוח אדםוהעזר 

יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר    המפקח .40.4
 דרוש לדעתו.  

העבודה    במידה .40.5 את  מבטאות  אינן  המפקח  ידי  על  שאושרו  הכמויות  הקבלן  ולדעת 
לע הוא  רשאי  בפועל,  תוך  שבוצעה  בכתב,  אחרי    7רער  גם  אם  ערעור  ימים.  בירור 

יקבע  הקבלן   המפקח,  לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  נת"עיישארו  הכמויות    נציג  את 
 וקביעתו תהיה סופית. 

 התייקרויות  .41

ולא    מחירי .41.1 קבועים  יהיו  הכמויות,  בכתב  המפורטים  אליהם  היחידות  יתווספו 
 , זולת אם נקבע במפורש אחרת. שהיא  יבהמכל ס ישתנו התייקרויות כלשהם, והם לא 

 ביניים   חשבונות .42

הקבלנ   בתקופת .42.1 העבודה  ל ית ביצוע  הקבלן  יגיש  הנת ,  ליום  עד  לחודש,  אחת    5  -"ע, 
באמצעות   חשבון  חודש,  כל  (סאפ)  בתחילת  מחלקת  פורטל  עם  מוקדם  (בתיאום 

על   שבוצעוהכולל פירוט הכמויות   ובעותק קשיח אם נדרש   "ע)נתהבקרה של  המחשוב ו
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בפועל העבודה    ידו  מתחילת  מצטבר  חודש    הקבלניתבאופן  לתום  בגינו    ביצועהועד 
לרבות הביניים  חשבון  יוגש  מוגש  החשבון  וכד'.  בחוזה  כמתחייב  שונים  קיזוזים   ,

 בתדפיס ובמדיה מגנטית. 

עם כתב הכמויות יגיש הקבלן יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן. אי צרוף    יחד .42.1.1
עבוד הגשת ול  היומן  אי  כדין  דינו  הביניים,  לחשבון  מעודכן  זמנים    וח 

 כלל.   החשבון

  ה שבוצע  תהקבלני   הכמויות של העבוד  חישובי   פירוטיצרף לחשבון    הקבלן  .42.1.2
הביצוע   החשבון  בחודש  מוגש  מצטברים    וחישובי   ופירוטשבגינו  כמויות 

את   יערוך  הקבלן  (כולל).  הביצוע  חודש  עד  הקבלנית  העבודה  מתחילת 
החשבון  החשבונות   לתדפיס  המפקח.  לו  שיורה  כפי  והסופיים  החלקיים 

הכמויות   פירוט  עם  הקבלן  לוגו  את  הנושאים  כמויות  דפי  יצורפו 
לכל   העדות  חשבון  והחישובים.  תוכנית  חלק    תשתיותלתצורף  או  שבוצעו 

חישוב והסבר למדידה מפורטים. לכל פרק יצורף דף ריכוז    ווייתבל  כניתהת
כ מויות, מחיר היחידה בחוזה וכן מספר התכנית או  הכולל מספרי הסעיף, 

הדף בו ניתן למצוא את המדידה. במקרה שהוזמנו עבודות חריגות יגיש גם  
 להלן.  45ניתוחי מחירים כמפורט בסעיף 

,  החודש המתאר את הפעילות שבוצעה באותו  לכל חשבון יצורף יומן עבודה   .42.1.3
. יומן העבודה ייחתם  החודשל בעיה/תקלה שקרתה באותו  כאזור העבודה ו

 ע"י מנהל העבודה בשטח מטעם הקבלן. 

בפורטל   .42.1.4 יוגש  כולל    ,) סאפ( החשבון  פיזי,  בעותק  החשבון  יוגש  וכן 
 .  לידי המפקח  ,אסמכתאות

לחודש הבא,    5  -לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב  5  -שיוגש לאחר ה  חשבון .42.1.5
 הימים לפירעונו.  נייןככל שמדובר במ 

עיכוב    למען .42.1.6 בגין  הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, 
  ה בונות הביניים, כל עוד לא הושלמ בהגשת החשבון ו/או באישור ופירעון חש 

 . הנדרשים לעילהגשת המסמכים 

   .נציג נת"ע המעודכן ייבדק על ידי המפקח ויאושר על ידו ויועבר לאישור  החשבון .42.2

ע"י  נת .42.3 המאושרים  הכמויות  נתוני  חלקי  ה "ע תקלוט את  חשבון  טיוטת  ותפיק  מפקח 
 שעל בסיסה יאושר החשבון. 

שבוצעו בפועל, ויכלול פירוט העבודות    דותכל העבו   הביניים יהיה מצטבר בגין  חשבון .42.4
 שבוצעה בפועל בחודש שקדם להוצאת החשבון.   בלניתוחלקי העבודה הק 

ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא    חשבון  .42.5 ייבדק על ידי המפקח, ויועבר על  ביניים 
את הצרופות יעביר המפקח כעותק קשיח למחלקת הביצוע  .  נציג נת"עלאישור    וןלנכ

חשבון אשר יוגש ללא המסמכים הנלווים (חישובי כמויות מפורטים, תכניות,    בנת"ע.
לא יחשב התאריך המוטבע עליו כתאריך    מדידות, וכד') לא יתקבל (ואם יתקבל פיזית

 מסירה). 

בכל חשבון שיועבר לאישור נציג נת"ע, יציין הקבלן את מספר ההסכם וכי אין החשבון   .42.6
עד   מס  חשבונית  לנת"ע  יעביר  הקבלן  מוסף.   ערך  מס  לצורך  מס  חשבונית   7מהווה 

 ימים לאחר ביצוע התשלום. 
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עסקה    התשלום .42.7 חשבון  המצאת  לאחר  רק  או  "לנתיבוצע  ידה  על  המקובל  בנוסח  ע 
"ע תהיה הזכות להתנות  נת"ע חשבונית מס כדין. למרות האמור לנתלאחר שתומצא ל 

 עסקה.   וןהתשלום בהמצאת חשבונית מס ולא להסתפק בחשב

פירעונו    חשבון, מובהר בזאת, כי אישור  ק הסר ספ  למען .42.8 או מקצתו ו/או  ביניים כולו 
לצורך ביצוע תשלומי ביניים    הכמויותות ו/או  כולו או מקצתו וכן אישור ביצוע העבוד 

תשלומי   מבוססים  עליהם  כלשהם  אומדנים  ו/או  המחירים  של  לנכונותם  ו/או 
נכלל בהסכם, ולא יראה  ביניים ה יהווה ראיה לאישור כמויות ו/או מחיר שאינו  , לא 

הביניים    סכמהכה חשבון  מתייחס  אליה  חלקה,  או  כולה  הקבלנית,  העבודה  לקבלת 
ושר ו/או כראיה לאיכות העבודות ולאישור הביצוע. בהתאם כל תשלום על פי  כפי שא 

חשבון ביניים יהווה תשלום על חשבון התמורה המגיעה לקבלן. בנוסף מובהר כי רק  
 אישור החשבון הסופי יהווה אישור סופי לכמויות ולעבודה. 

יום    45טף +  שו   בתנאי,  נציג נת"ע "ע תשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידי  נת .42.9
אחרון   הקבלן  ע"י  נמסר  בו  המועד  יהא  החשבון  קבלת  מועד  החשבון.  הגשת  מיום 

 המסמכים הנלווים לשביעות רצון המפקח וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום. 

כל מטלה,  עד להשלמת ביצוע    ע"נתמכל חשבון ביניים יעוכב בידי    5%בזאת כי    מובהר .42.10
. סכום זה ישולם יחד עם החשבון הסופי שיגיש הקבלן  לעיל  3.1  ע"פ הגדרתה בסעיף

העדר תביעות  ע"נתל אישור  על  לחתימה  העיכבון  ובכפוף  דמי  י    האמורים .    ישאו לא 
וה ריבית,  ו/או  הצמדה  תהפרשי  לקיום  הערבות  עם  יחד  ישמשו,  ההסכם,    נאים 

 להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה. 

סעיף   .42.11 כי  בזאת  על    42.10מובהר  יחול  לא  בהן  הוצאות  לעיל  לשאת  צריכה  שנת"ע 
לעיל)    39.3וסעיף    7.5והקבלן זכאי להחזר עבורן (דוגמת ההוצאות המפורטות בסעיף  

ולהחזיר    ,הוצאות אלו לם  רשאית להורות לקבלן לשבאשר להוצאות אלה, תהא נת"ע  
אסמכתאות    קבלן ל הצגת  כנגד  ששילם,  הסכומים  בפועלבגין  את  כי    .תשלום  יובהר 

, ולא תתווסף  ו/או החשבון הסופי   החזר זה ייעשה במסגרת תשלום חשבונות הביניים
למען  .  )מימון, תקורות, רווח קבלן ראשי וכו'   אותלרבות בגין הוצ (נוספת    לו כל תמורה

אשר חל על נת"ע לפי הסכם זה, אלא    הקבלן לא יבצע כל תשלוםהר כי  הסר ספק מוב
ההוצאה האמורה. לא קיבל    מראש ובכתב לעצם ביצוע  המפקח  לאחר ובכפוף לאישור 

ובכתב מראש  אישור  מנת"ע  הסכום    הקבלן  להשבת  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  כאמור, 
 . כאמור מנת"ע

 סופי  חשבון .43

ו .43.1 ,  הקבלנית   ודההעב  סיוםיום מיום    60  חלוףיאוחר מלא  עם סיום העבודה הקבלנית, 
  למפקח חשבון סופי הקבלן  יגיש    ולמעט אם נפתחה מטלת המשך בגין אותה עבודה, 

יפרט הקבלנית  ,ובו  העבודה  בביצוע  הכרוכות  ותביעותיו  דרישותיו  כל  (להלן:  לגבי 
על פי    "ע רשאית,נתכאמור, תהא    מועדלא הגיש הקבלן חשבון סופי ב").  חשבון סופי"

האחרון   בחשבון  לראות  (א)  הבאות:  מהחלופות  לבחור באחת  הבלעדי,  דעתה  שיקול 
להור  (ב)  או  סופי;  כחשבון  הקבלן  מחייב,    ותשהגיש  סופי  חשבון  עריכת  על  למפקח 

לקבלן, כי יתרת החשבון הסופי תהיה בגובה    ידוע  אשר הקבלן ישא בעלויות עריכתו.
ועליו  תקבלני העבודה  הכל  לפחות מערך    5%של   השינויים,  והסכמי  הוראות  לרבות   ,

 . , לרבות כל אסמכתא שתידרש על ידי נת"ע להגיש את חשבונות הביניים בהתאם 

 הסופי.   ןעל החשבוגם  לעיל יחול בשינויים המחויבים  42בסעיף  האמור .43.2
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ייבדק    חשבון .43.3 שימצא    עלסופי  בתיקונים  או  שהוגש  כפי  ידו,  על  ויועבר  המפקח,  ידי 
להלן. במסגרת בדיקת החשבון הסופי    43.4, כמפורט בסעיף  נציג נת"ע לאישור    ,לנכון

מחד לבדוק  המפקח  סעיף מבחינ  שרשאי  לסעיף    תכל  מחיר  כל  וכן  שבוצעו  הכמויות 
הקבלן ימציא  ורך.  חריג אשר נבדק ואושר במסגרת חשבונות הביניים ולתקנו לפי הצ 
 למפקח כל אסמכתא נוספת שתידרש למען אישור החשבון הסופי.  

החשבו ת  ע"נת .43.4 את  כפי    ןאשר  המפקחהסופי,  ע"י  לאישור  בתיקונים  שהומלץ  או   ,
 . כון מצא לנתש

לקבנת .43.5 תשלם  +    לן"ע  שוטף  של  תשלום  בתנאי  הסופי  החשבון  ה  60את    5  -מהיום 
הסופי, חשבון  הגשת  תאריך  שלאחר  שאושר    לחודש  הסכום  יתרת  את  שאושר,  כפי 

"ע מכל חשבון ביניים כאמור בסעיף  נתוטרם נפרע, ובכלל זה הסכומים שעוכבו בידי  
בכפוףלעיל,    42.10 אחרת    וזאת  בטוחה  כל  והמצאת  תביעות  העדר  על  לחתימה 

 . הנדרשת על פי ההסכם 

לאחר התשלום על    ימים  7-"ע חשבונית מס קבלה לא יאוחר מנתלהעביר ל  קבלן ה  על .43.6
 "ע. נתידי  

, יראה כנדחה, עד  לפירעונו ו  שורומרוץ הזמן לאי   הגשת החשבון הסופי, לצורך  תאריך .43.7
 להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים: 

 לאחר ביצוע.  תוכניות .43.7.1

 ואישורים.   תבדיקו  תוצאות .43.7.2

 כמויות ו/או ניתוחי מחירים בהתאם לדרישות המפקח.  חישובי .43.7.3

מכתב ויתור על תביעות    הקבלן לאחר אישור החשבון הסופי, וכתנאי לתשלום לו, יגיש   .43.8
 להסכם זה.   'ד  נספחכ ףעל ידו בנוסח המצור  החתום

פרוטוקולים    מסמכי  .43.9 עבודה,  יומני  הויתור:  למכתב  בנוסף  יכללו  הסופי  החשבון 
ב המוגש  סעיף  לכל  כרקע  מחיר  וניתוח  כמויות  חישוב  מדידה,  דפי  חשבון  מישיבות, 

 הסופי. 

ובפרט    למען כלשהי,  כספית  לתוספת  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר 
הצמדה בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או באישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמה  

 לעיל.  43.5מכן התקופה הנקובה בסעיף   אחרהגשת המסמכים האמורים, כל עוד לא חלפה ל

 טעות  עקב  תשלומים .44

  תברר שה  קרהמאושרים של הקבלן, במ  ונות"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבנת
  כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין. 

שבדין ובין שבעובדה, מהאחד    בין,  ות כל סכום שהתקבל בטע  למשנהו ישיבו האחד    הצדדים 
 או עבורו, על ידי משנהו. 

 שינויים .45

נת"ע, באמצעות המפקח, או באופן ישיר, רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל   .45.1
בנוגע   שינוי  כל  על  זה  ובכלל  העבודה,  בתכולת  ו/או  הקבלנית  העבודה  בביצוע  שינוי 
שינוי   כל  על  וכן  וממדיה,  מתאריה  כמותה,  גודלה,  סוגה,  סגנונה,  איכותה,  לצורתה, 

ושינוי במועדי או שלבי ביצוע העבודה הקבלנית    בלוח הזמנים, שינוי בשיטות העבודה
והכל בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של הוראה להימנע מביצוע. הקבלן    -
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שיש   אחרת  התחייבות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  נת"ע,  הוראות  אחר  למלא  מתחייב 
   לקבלן על פי הסכם זה.

כתב הכמויות ו/או מצדיק תשלום  , או לדעת הקבלן, גורר שינוי ב המפקחשינוי שלדעת   .45.2
של משך הביצוע, או שינוי מהותי  לעיל  39מהתמורה ע"פ סעיף  החורג   ו/או הארכה   ,

הביצוע   ושלבי  הקבלניתבשיטת  העבודה  שישל  הוא  ומראש  ,  הטעון אישור בכתב  נוי 
ו").  הוראת שינוינת"ע (להלן " החתום על ידי     מראש   בהתאם לאישורלמרות האמור, 

עד    להתחיל בביצוע השינוי  , בכתב, קבלן להורות להמפקח    רשאי  , שיינתן על ידי נת"ע
על  .  ") לביצוע שינוי  הנחייהלהוצאת הוראת השינוי החתומה (להלן " ויידרש,  במידה 

הוראת שינוי  הקבלן ו/או הנחייה לביצוע    לספק את כל המידע הנדרש לצורך הוצאת 
כלשהי    .שינוי זכות  לקבלן  תהא  לא  שינוי  הוראת  על  נת"ע  חתימת  ללא  כי  מובהר 

 לקבלת תוספת תשלום ו/או שינוי לענין לוחות הזמנים בגינה.  

בגינו .45.3 לקבוע  או  שינוי  על  להורות  הסמכות  כי  ומאשר,  יודע  או    הקבלן  נוספת  תמורה 
ביצוע   משך  כי  בעקבותיו  הקבלנית  לקבוע  בידי  העבודה  הנתונה  סמכות  היא  יוארך, 

נת"ע והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות  
 על כל הבטחה, מצג או התחייבות שניתנה לו ושאינה תואמת את הוראות הסכם זה.  

ש .45.4 פירוט  תכלול  שינוי  התוספת  הוראת  את  וכן  הדרושה,  העבודה  את    לתמורהל  (או 
 ).  ממנהההפחתה 

השינוי .45.5 שערך  לרבות משום  תוכנה,  על  להשיג  וביקש  שינוי  הוראת  הקבלן  כפי  קיבל   ,
בה, כך    שנקבע  על  יודיע  במחלוקת,  הוראת  מיי   7בתוך    למפקח שנוי  קבלת  מיום  ם 

כל מסמך התומך בטענותיו. ויצרף  לא פעל הקבלן כאמור,    השינוי, יפרט את נימוקיו 
 ייחשב כמי שהסכים לכל האמור בהוראת השינוי. 

סבר הקבלן כי להוראת שינוי, עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו   .45.6
ל בכתב  כך  על  יודיע  זה,  להסכם  מ  מפקחבהתאם  יאוחר  קבלת    7-לא  מיום  ימים 

או ואת  מוצדקת,  הקבלן  טענת  אם  תקבע  נת"ע  השינוי.  הארכה  הוראת  תקופת  רך 
בשינויים המחויבים. לא    13.1שתינתן, אם בכלל. במקרה כאמור, יחולו הוראות סעיף  

ימים כאמור, הוא ייחשב כמי שוויתר על זכותו    7הודיע הקבלן למנהל הפרויקט תוך  
 לדרוש שינוי בלוח הזמנים לביצוע המבנה. 

שי  .45.7 של  ביצוע  לעכב  הקבלן רשאי  אין  כי  בזאת  מובהר  הסר ספק  לפי  למען  כלשהו  נוי 
מחמת   זה  הוראתסעיף  של  תוכנה  על  כלשהי    השגתו  מחלוקת  מחמת  ו/או  השינוי 

 בקשר עם קביעת ערכו של השינוי או השפעתו על לוח הזמנים.  

הקבלן   .45.8 את  מזכים  אינם  והם  כ"שינויים",  נחשבים  לא  הבאים  השינויים  כי  מובהר 
 : בתוספת תשלום, שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה

או   .45.8.1 נת"ע  ידי  על  לקבלן  שיינתנו  והנחיות  מטעמם    המפקחהוראות  מי  או 
השפעה   כל  להן  שאין  ובלבד  זה,  בחוזה  להם  שהוגדרו  הסמכויות  במסגרת 

העבודה ביצוע  לעניין  שנקבעו  המועדים  התמורה    הקבלנית  על  לעניין  או 
 המגיעה לקבלן.  

את   .45.8.2 להביא  מנת  על  או  זה  חוזה  לפי  הקבלן  על  החלים  תיקונים  ביצוע 
 העבודות למצבם המתחייב מהוראות חוזה זה.  
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במסמכי   .45.8.3 המוסדרים  מנושאים  בעקיפין  או  במישרין  הנובעים  שינויים 
נוספת,   בתמורה  הקבלן  את  יזכו  לא  כי  במפורש  נקבע  לגביהם  ההסכם 

 עמוד בהוראות ההסכם.  ובכלל זה שינויים הנובעים מחובת הקבלן ל

 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת ההסכם על ידו.   .45.8.4

זה כדי לגרוע מכל זכות שיפוי    45אין במתן הוראת שינוי בנסיבות המפורטות בסעיף   .45.9
 קיזוז ו/או כל זכות אחרת של נת"ע לפי הסכם ו/או לפי כל דין. 

שינוי   .45.10 הוראת  לפי  השינוי  שלהלן    יקבע י ערך  במדרג  האופנים  אחד  חישוב  ( עפ"י  אופן 
אחד ב  בסעיף  החישוב  אופן  על  שלאחריועדיף  תוגדל  סעיף  או  תופחת  והתמורה   ,(

 בהתאם לכך, אלא אם נקבע דבר מה אחרת, במפורש, במסמכי המכרז: 

כתב   .45.10.1 של  כלשהו  בסעיף  הכמות  בעקבותיו  ואשר  שבוצע  שינוי  כל  של  ערכו 
גדלה   הכמויות או  הנקובים  ,קטנה  היחידות  מחירי  לפי  בכתב    ייקבע 
 ; הכמויות

  מים בכתב הכמויות שהגיש הקבלן, תוך מחיריהם של יחידות או פריטים דו .45.10.2
התאמות   מהמתואר   )רטה-פרו(ביצוע  שונים  אשר  בשינוי  חלקים    לאותם 

 ; בסעיפי כתב הכמויות

בהפחתת   .45.10.3 נת"י  שקלול   -  15%מחירון  וללא  ראשי  קבלן  רווח  תוספת    ללא 
   ל;תוספות ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"

רווח קבלן   -  15%הנידונות בהפחתת  מחירון "דקל" לעבודות   .45.10.4   ללא תוספת 
שנקבעו במחירון  הפחתות  ו/או  ו/או מקדמים  שקלול תוספות  וללא    ראשי 

 הנ"ל;

  המחיר המקובל בשוק לביצוע העבודה הנתונה, בהסתמך על ניתוח מחירים  .45.10.5
בתוספת    ו/או מספר הצעות מחיר שהתקבלו,  המפקחשאושר בכתב על ידי  

ראשי   העבודה  12%עד    6%ין  ב  ינועשרווח קבלן  לאופי    לשיקול ו, בהתאם 
השוק  במחיר  כלול  אינו  כזה  רווח  שבו  מקום  נת"ע,  של  הבלעדי    דעתה 

 . המקובל

זה, כוללת את מלוא הפיצוי    45.10  יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף
בגין   כולל  שהתבקש,  מהשינוי  כתוצאה  והפסדיו  הוצאותיו  כל  בעד  לקבלן  המגיע 
לאמור   בהתאם  שתיקבע  לתמורה  ופרט  מכך,  יוצא  כפועל  הביצוע  משך  התארכות 
לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או פגיעה  

 עבודתו.  לות או בסדרי יביע

ו/או   .45.11 פי חישוב כמויות  ייעשה על  ביצועה של הוראת שינוי  בכל מקרה, התשלום בגין 
מדידות בפועל, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר  

 העבודות. 

זה מידע בקשר    ערך השינוילצורך קביעת   .45.12 ומסמך נחוץ ובכלל  יספק הקבלן כל מידע 
ו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה  לעלות החומרים לגבי 

 וכיו"ב.  

מובהר בזה כי הוראות שינויים עשויות לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן   .45.13
תשלום   לקבלן  לשלם  תחויב  לא  נת"ע  אחרת,  והוספה  אחת  מהפחתה  כתוצאה  שבו 

 . 39 לו בהתאם לסעיף ההמגיע לתמורהנוסף מעבר 
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, לא יוכל הקבלן לדרוש או לתבוע מנת"ע  הקבלנית  במקרה של הפחתה בהיקף העבודה .45.14
פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים,  

 להסכם זה ובתנאים המפורטים שם.  35.1א בנסיבות האמורות בסעיףאל

הוראת שינוי כדי לחייב את נת"ע   .45.15 למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי אין בעצם מתן 
נוסף,  39לתמורה ע"פ סעיף  לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר   , וכל תשלום 

 כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה.  

אישור נת"ע לשינוי כלשהו אינו מייתר או גורע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון   .45.16
כל  על פי כל דין, ואינו גורע מאחריות הקבלן לקבלת    ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש

האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות  
 לכך מוטלת במפורש על נת"ע.  

העבודה   .45.17 מהשלמת  הקבלן  את  תפטור  לא  שינוי  הוראת  הנקוב  הקבלנית  כל  במועד 
, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו,  בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא

של   הביצוע  משך  הוארך  אם  הקבלנית  אלא  שניתנה  העבודה  שינוי  להוראת  בהתאם 
 שלעיל.   13 בהתאם לאמור בסעיף

ביצועה,   .45.18 לאחר  שיוגשו  הביניים  שינוי תידרש בחשבונות  הוראת  בגין  המגיעה  תמורה 
 ואם לא נדרשה, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה כשלהי בגינה.  

 תביעות  .46

לנת"ע  .46.1 יגיש  בנתהקבלן  הקיימת  ייעודית  מערכת  באמצעות  לתשלומים    ,"ע ,  תביעה 
  נוספים שלא הותנה עליהם בהסכם, ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה 

יום    60-כהגדרתה בהסכם זה, כולל הוראות השינוי המאושרות, לא יאוחר מ  הקבלנית 
כאמור    הלתביעמיום קרות האירוע שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף.  

הנדרשים לתמיכה בתביעתו,  וחי מחיר, ראיות ואסמכתאות  יצרף הקבלן הסברים, נת
נוספים   ומסמכים  אסמכתה  כל  או    שיידרשוככל  ובנוסף  נת"ע  לשם   המפקחע"י 

בתוך המועד כאמור או שלא מסר את הנדרש  ה בדיקת . לא הגיש הקבלן את תביעתו 
, ייחשב הקבלן כמי  המפקח, בתוך פרק זמן שיקבע  ה התביעממנו על מנת לבדוק את  

 .  ה תביע האותשויתר על זכותו להגיש את  

ב  .46.2 הוגשה  שלא  תביעה  בכל  הקבוע  עליה  46.1  סעיףאופן  ויתר  הקבלן  כאילו  רואים   ,
נוספים   לתשלומים  הקבלן  בתביעות  לדון  רשאית  תהיה  נת"ע  תנאי.  וללא  לחלוטין 
בתנאי   לעיל,  הנקוב  המועד  לאחר  הוגשו  אלה  תביעות  אם  גם  עליהם  הותנה  שלא 

 . ק את הסיבות לאיחור בהגשת התביעותשהקבלן ייתן טעם סביר וינמ 

 מורשה וניהול ספרים עוסק .47

 "ע אישור בהתאם. נתמצהיר בזאת כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב למסור ל   הקבלן .47.1

לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים    ת"ע, מענתמתחייב למסור ל  הקבלן .47.2
 או רואה חשבון.   פרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסהבני תוקף על ניהול ס

 מסים .48

(פרט למס ערך מוסף), האגרות ויתר תשלומי   המסים, והוא בלבד, ישלם את כל הקבלן  .48.1
ו/או   ו/או הציוד  וכן יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים  החובה, 

 ביצוע העבודה הקבלנית. 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   37עמוד 

"ע תישא ותשלם את מס הערך המוסף במועדי תשלום החשבונות על פי הסכם זה.  נת .48.2
ן מס הערך המוסף, בהם  הוראות ההסכם החלות על פירעון החשבונות יחולו על פירעו

 "ע על פי סעיף זה. נתנושאת 

החשבון   .48.3 את  הקבלן  הגיש  לא  או  החשבון  בהגשת  הקבלן  איחר  והועלה  במועד אם   ,
המועד    יעור ש לאחר  תשא    להגשת המס  ההסכם,  פי  על  המס  נתהחשבון  בשיעור  "ע 

ישא   והקבלן  ההסכם,  פי  על  החשבון  להגשת  המועד  פי  על  מוטל  להיות  היה  שצריך 
 ש. בהפר

 סודיות  .49

מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות    הקבלן
בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע העבודה    וובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו ליד

ל שעובדיו, קבלני  נתהקבלנית בקשר  הקבלן מתחייב  עניין אחר.  בכל  ו/או  לפרויקט  ו/או  "ע 
 . ובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעילהמשנה וע 

 עניינים  ניגוד .50

 : עניינים ניגוד  לסוגיית הנוגע בכללהלן ישמשו בהסכם זה   המונחים .50.1

 . 1981-כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -" שליטה  אמצעי"

  להימצאות החברה,    לדעת,  ומבוסס   ממשי  חשש  או  הימצאות   -" עניינים ניגוד"
 : הבאים מהמצבים  אחד  בכל  הקבלן

  ללא   להסכם  בהתאם  תפקידו  את   לבצע   הקבלן  על   המוטלת  החובה  בין  התנגשות . א
 . הקבלן  של אחר ענין כל ובין, פנים  משוא  או  זרים שיקולים

 עלול   זה  הסכם  לפי  הקבלן  מופקד  עליו  עניין  כאשר:  קרי",  אישי  עניינים  ניגוד" . ב
 . שלו אחר עניין עם להתנגש

עניין עליו מופקד  מוסדי  עניינים  ניגוד" .ג זה עלול    הקבלן", קרי: כאשר  לפי הסכם 
גוף    ענייןלהתנגש עם   גוף ציבורי או  אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת 

 אחר. 

, שאינו במסגרת  הקבלן: עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו של קרי",  נוגדעניין " . ד
 . ההסכם  לפיחובותיו 

מעובדי   -" עובד" אחד  ביצוע    לצורך  ידו  על  המועסקים   מהגורמים  או  ןהקבלכל 
, לרבות  מעביד   עובד  יחסי   הקבלן   לבין   בינם   מתקיימים   אין  אם  גם,  העבודה הקבלנית 

 . קבלני משנה מטעמו

עניין אישי, מקצועי, משפחתי    -"  אחר  עניין" של    -כל  חלק מחובותיו    הקבלן שאינו 
 מנהל ,  בו  חבר  שלו קרוב או הקבלןש גוף של או קרוב של לרבות עניינו  -לפי ההסכם  

  לרבות   -  חוזיות  או  קנייניות  זכויות  יש  קבלןל   בו גוף  או,  בו  אחראי עובד או אותו
  של   או  הקבלן   של  שותפו   של   או  הקבלן   של   לקוח של ענינו  וכן  רווחים  לקבלת  זכות

 .קרובו 

 . מאלה   אחד כל של זוג  בן  או הורה וכן,  צאצא, הורה , אח , זוג   בן  -" קרוב"

באופן התואם את אינטרס החברה, ובכלל האמור    העבודה הקבלנית יבצע את    הקבלן  .50.2
  וסוג   מין  מכל  עניינים  ניגודהחברה,    עבור  ביצוע העבודות  תקופת  במהלך,  לו  יהיהלא  

 . וסוג  מין למכחשש לניגוד עניינים,  אומצב של ניגוד עניינים  ב  יימצא ולא שהוא
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בה    הקבלן .50.3 להיות  עשוי  או  עניינים  ניגוד  בה  שיש  פעולה  מכל  להימנע  בזאת  מתחייב 
או   תפקיד  מילוי  לבין  זה  הסכם  פי  על  תפקידיו  מילוי  בין  עניינים  לניגוד  פוטנציאל 

או של עובדיו, במישרין או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת    הקבלןהתחייבות אחרת של  
עני  לחברהלהודיע   ניגוד  לקיום  חשש  כל  וכן מתחייב  כאמור ינים  על    בהתאם   לפעול , 

 החברה למניעת ניגוד עניינים כאמור.   להוראות

להודיע    הקבלן  .50.4 בין    לחברהמתחייב  עסקי  או  אישי  עניין  כל  על  מיידי  ובאופן  בכתב 
קשור   עימו  או  שבו  צד  כל  פעילות  או  משרדו  פעילות  או  הקבלןפעילותיו,  במישרין   ,

  / מבצע את העבודות   את השרות  לחברהשר נותן  בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם א
, לבין כל אחד מאלה: (א) חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות  הקבלןמטעמו של  

להתמודד באיזה מהמכרזים של החברה או להתקשר עם    ותעשוי וחברות בנות) אשר  
וחברות בנות)   (ב) חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות  דרך;  בכל  החברה בחוזה 

שמחזיקים  אש מי  (ג)  התחבורה;  או  התשתיות  בתחום  הינה  העסקית  פעילותן  ר 
(א)   מי    –במישרין או בעקיפין באמצעי שליטה בחברות המנויות בס"ק  (ד)  (ב) לעיל; 

נושאי   (ה)  בעקיפין;  או  במישרין  שליטה  באמצעי  בהם  מחזיקות  כאמור  שהחברות 
(ד) לעיל; (ו) גופים, קבלני  המשרה של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות (א) עד  

(ה)   (א) עד  ולגורמים כאמור בפסקאות משנה  ויועצים הקשורים לחברות    לעיל משנה 
או העסקי שיש ל  לרבות גורם אחר שהעניין האישי  (ז) כל    קבלן נושאי המשרה בהם; 

 . ביצוע העבודה הקבלנית עימו עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים בקשר ל

  הסכם ל  יג'  נספחכל התחייבות להעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף  יחתום ע  הקבלן .50.5
  תבוצע העבודה הקבלנית זה, במועד חתימת ההסכם, בתחילת כל שנה קלנדארית בה  

 ו/או בכל מועד אחר במהלך תקופת ההתקשרות כפי שייקבע על ידי החברה. 

יהיה    הקבלן .50.6 לא  כי  זה,  הסכם  נחתם  בטרם  לו,  ידוע  וכי  לו  הובהר  כי  בזאת  מצהיר 
רשאי להשתתף, במישרין או בעקיפין, בעצמו או כשותף או כיועץ או בכל דרך אחרת,  

  בתמורה   בין החברה,    שתפרסם  עם כל גוף אשר ישתתף או יתמודד במכרזים עתידיים
"  שייערכו  ככל,  בתמורה  שלא  ובין בקשה  המכרזים(להלן:  שתוגש  בתנאי  אלא   ("

שיינתן (אם יינתן) לפי שיקול    מהחברהמתאימה, ויתקבל בגינה אישור מראש ובכתב  
 דעתה הבלעדי.  

בין    50.6סעיף    הוראות .50.7 התקשרות  על  גם  בהתאמה,  מתמודדים  ל   הקבלןיחולו,  בין 
על   לרבות  המכרזים,  עם  בקשר  שאינן  אותם  במכרזים,  את  המרכיבים  הגופים 

לגבי   יחולו  וכן  גופים כאמור מצויים בהליך של התמודדות,  עוד  וזאת כל  מתמודדים 
בין   התקשרויות  קיימות  עוד  כל  וזאת  בסופם  ייבחרו  או  שתבחר  חברה  או  גוף  כל 

 החברה ובין אותו גוף או דרישות בקשר להתקשרויות כאמור.  

אחרים    ו/או קבלנים  לישי, לרבות ליועציםלכל צד ש  לספקמתחייב בזאת לא    הקבלן .50.8
או בקשר    לעבודה הקבלניתשל החברה או למישהו מטעמם, כל שירות או מידע בקשר  

בעקיפין    לפרויקט או  במישרין  הנוגעת  אחרת  פעולה  לכל  בקשר  אחר  שירות  כל  או 
בין שהביצוע העבודה הקבלניתל או המידע כאמור מוגש בתמורה ובין שלא    עבודות, 

לבתמור פרט  העבודותה,  פי    ותהחל  ביצוע  ועל  זו,  התקשרות  מתוקף  במפורש  עליו 
לפי   שתינתן  ובכתב,  מראש  החברה  של  הסכמתה  לכך  ניתנה  כן  אם  אלא  זה,  הסכם 

 שיקול דעתה הבלעדי. 

את    הקבלן .50.9 להחתים  בזאת  לרבות  עובדיו מתחייב  לביצוע  ,  מטעמו  המשנה  קבלני 
הקבלנית ני  -  העבודה  להעדר  התחייבות  המצורף  על  בנוסח  עניינים    ' יג   כנספחגוד 

יועברו   החתומים  ההתחייבות  כתבי  זה.  לחתימת    לחברהלהסכם  ובצמוד  במעמד 
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ידי   על  זה  נוספת  הקבלןהסכם  תבוצע    בה  קלנדארית  שנה  כל  בתחילת, ויחתמו פעם 
  ידי   על  שייקבע  כפי  ההתקשרות  תקופת   במהלך  אחר  מועד  בכל  או  העבודה הקבלנית

 החברה. 

סעיף  50.6  סעיף  הוראות .50.10 ההתקשרות  י  50.8  והוראות  סיום  לאחר  גם  בתוקפם  עמדו 
  ביצוע העבודה הקבלנית ביחס ל   50.7  לפי הסכם זה ללא הגבלה, ואילו הוראות סעיף 

 . זה ) לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם 1שנה אחת ( ןבכל נושא אחר יעמדו בתוקפ

  אם   חברותאו    בו  קשורות  חברות  על, גם  הקבלןזה יחולו, בנוסף על    50  סעיף  הוראות .50.11
ניירות    בחוק (כהגדרתם    בה  פועל  קבלן ב   העניין   מבעלי   שמי   אחרת   חברה או    הקבלן  של

 ). 1968-"חהתשכערך, 

 ביצוע   ערבות .51

זה    ילוימ  להבטחת .51.1 הסכם  פי  על  הקבלן  של  תשלום    יצועלב  וכתנאיהתחייבויותיו 
ידי   על  לנתכלשהו  הקבלן  ימציא  בנקאית  נת"ע,  ערבות  ההסכם,  חתימת  עם  "ע, 

בנוסח הקבוע בנומית אוטו בלתי תלויה ובלתי מותנית,    בסכום להסכם זה,    ג'  נספח, 
 ").  הערבות(להלן: " )שיםאלף שקלים חד  וחמישים תייםמאש"ח ( 250,000של 

 . מבוטל .51.2

  עבודה הקבלנית האחרונה שביצע הקבלן שנה לאחר גמר ה  עדבתוקף    רתישא  הערבות .51.3
זה הסכם  לפעםמכוח  מפעם  תוקפה  את  להאריך  ידאג  והקבלן  נת"ע, ,  דרישת  עפ"י   ,  

 כל תמורה נוספת בהתאם.   אלל

לתש  איחר .51.4 שנקבע  הזמן  לפרק  יתווסף  לעיל,  כאמור  הערבות  בהמצאת    לום הקבלן 
ידי   על  והתשלום    אותו"ע,  נתהחשבון  זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות,  פרק 

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

לחילוט הערבות הנובעות מעצם הפרת   ות"ע לרב נתבאמור לעיל כדי לפגוע בזכויות    אין .51.5
 רכתה.  ההסכם ו/או מאי מסירת הערבות כאמור ו/או מאי הא

ו/או    ת"ע תהיה רשאית לחלט את הערבונת .51.6 בכל עת בה הופרה על ידי הקבלן הוראה 
הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי מילוי חובות המוטלות על  

להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל    ת"ע תהיה רשאינתהקבלן על פי הסכם זה.  
למע ההסכם.  הפרת  עקב  מהקבלן  לה  ספקהמגיע  הסר  הביצוע   כי  ,מובהר   ן    ערבות 

  עבודה הקבלנית כל הלביצוע הקבלן ביחס של להבטחת התחייבויות  , בין היתר, תשמש
 . וכל המטלות שיועברו לביצוע ע"י הקבלן 

 וסעדים  הפרות .52

סעיפי  הפרה .52.1 זה    של  ה  תחשבהסכם  של  יסודית  בחו ההפרה  כאמור  החוזים    קסכם 
 . 1970 -(תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 

והקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם    היה .52.2
מההפרה  נתל כתוצאה  לה  שיגרמו  וההוצאות  ההפסדים  הנזקים,  בגין  פיצויים  "ע 

ומבלי לגרוע מזכותה של   וזאת בנוסף  פי הס נתהאמורה  ועל  דין  פי כל  זה.  "ע על  כם 
כנת ו/או  הערבויות  את  לחלט  רשאית  תהיה  לה   ל"ע  שייגרם  נזק  כל  כנגד  מהן  חלק 

כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, וזאת אף מבלי להודיע לקבלן על  
 לחלט את הערבות.  וונתהכ
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"ע תהא  נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  נתהסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות    למען .52.3
פי   רשאית על  לקבלן  יגיעו  אשר  מהסכומים  מהקבלן  לה  יגיע  אשר  סכום  כל  לקזז 

 הסכם זה. 

  ית הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון בעבודה הקבלנ  למען .52.4
ו/או בחומרים ו/או בכספים ו/או בתוכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע העבודה  

 הקבלנית. 

האמור    מבלי .52.5 מכלליות  זה,  לגרוע  ההסכם  נתבהסכם  את  לבטל  רשאית  תהיה  "ע 
של הקבלן ממקום העבודה הקבלנית, היה והקבלן יכנס להליכי    ידולאלתר ולסלק את  

ו/או היה ויתברר כי הקבלן חדל פירעון ו/או הוטלו    רגל  יטתפירוק, כינוס נכסים, פש
 . החלתםימים מ 7ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך   יםעל נכסיו עיקול

נת"ע רשאית לראות בהפרה הנוגעת למטלה מסוימת הפרה הנוגעת  הס  למען .52.6 ר ספק, 
 . ולו להסכם כ 

 מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  פיצויים .53

א   אם .53.1 הקבלנית  העבודה  ביצוע  את  הקבלן  ישלים  מהעבודה    ולא  מסוים  חלק  כל 
בהתאם   בקיצורה  או  בהארכתה  בהתחשב  בהסכם,  שנקבעה  התקופה  תוך  הקבלנית 

מהתמורה המגיעה לו    1%פיגור,    יום "ע, בגין כל  נתלהוראות הסכם זה, ישלם הקבלן ל 
ה פי  העבודהעל  הקיזו (מטלה)  זמנת  הניכויים,  ההפחתות,  כל  לפני  ,  יכובים והע   זים, 

הקבלן לנת"ע כאמור בגין כל  שישלם  סכום  לגרוע מהאמור, ה  מבלי  "ע.נתלהם זכאית  
  מהתמורה המגיעה לקבלן על פי הזמנת העבודה  10%יום פיגור, לא יעלה, במצטבר, על 

   . "ענת, להם זכאית יכוביםוהע  זיםלפני כל ההפחתות, הניכויים, הקיזו(מטלה), 

סכום שיגיע לקבלן    לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל  רשאית"ע תהיה  נת .53.2
בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. תשלום  
את   להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  את  פוטרים  אינם  גבייתם  או  ניכויים  הפיצויים, 

 העבודה הקבלנית או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. 

הקבלנית לצורך סעיף זה,    יום סיום העבודה   יראה ,  להשלמת העבודות   המועד   הוארך .53.3
 כנדחה בהתאמה. 

 שונות  .54

ל  הקבלן .54.1 חשבונות  נתיגיש  פנקסי  ניהול  בדבר  אישור  ההסכם  חתימת  עם  בבד  בד  "ע 
, וכן  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  חוקורשומות ודיווח סדיר, כאמור בחוק  

  ף להסכם זה, המהווים תצהיר לפי סעי  ' וכנספח ו' ה  כנספחאת התצהירים המצורפים 
חתומים    לאותוב  2 מלאים,  כשהם  תיווך,  דמי  תשלום  אי  בדבר  הצהרה  וכן  חוק 

ל ימציא  הקבלן  כדין.  לפי  נתומאושרים  לעת  מעת  לעיל  האישורים  של  העתקים  "ע 
 לפי העניין.  פתם"ע, או עם עדכונם או החלנתדרישת 

אינו כפוף לתחולת חוק המכר תש   למען .54.2 בזאת, כי הסכם זה    -"ח  כהסר ספק מוצהר 
 ן להסתמך עליו לצורך פירושו. וכי אי  1968

ומתן,    הסכם .54.3 משא  לכל  נפקות  כל  תהיה  ולא  הצדדים  בין  המוסכם  את  ממצה  זה 
פה בין  -הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 זה.  הסכםהצדדים, עובר לחתימת 

אם כן נעשו בכתב  בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא    ינוייהיה תוקף לכל ש  לא .54.4
 ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   41עמוד 

כהסכמ  התנהגות .54.5 תחשב  לא  מהצדדים  פי    המי  על  מזכויותיו  איזה  על  כויתור  ו/או 
 הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הויתור נעשו בכתב. 

הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה    הסכמת .54.6
 ם ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. תקדי

במקרה    לא .54.7 זה  הסכם  לפי  להם  הניתנות  בזכויות  מהם  אחד  או  הצדדים  השתמשו 
מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו  

 על זכויות וחובות לפי הסכם זה.  לשהוויתור כ

ות דעת ו/או כל בסיס נתונים וכל תוצר עבודה  להכין כל מסמך ו/או חו   הקבלן מתחייב .54.8
  ' ט כנספח  וניהול המסמכים של נת"ע המצורפות    מערכות מידעאחר בהתאם להנחיות  

והנחיות  (  1ט'-ו מידע  לדרישות אבטחת  מערכות  זה, בהתאם  לחוזה  ניהול מסמכים) 
  ' י כנספח מידע עבור ספקים של נת"ע בעלי גישה למערכות המידע של נת"ע המצורפות 

(אבטחת מידע עבור ספקים של נת"ע בעלי גישה למערכות המידע של נת"ע), ובהתאם  
(הנחיות    ' יאבנספח  ידי נת"ע וכמפורט  -להנחיות בדבר ניהול האיכות כפי שיינתנו על

יתנו   מטעמה  מי  או  נת"ע  אם  אלא  זה,  לחוזה  איכות)  אחרות    ולהבטחת  הוראות 
) בכתב  יוגש  לנת"ע  המוגש  מסמך  כל  מהאמור,  לגרוע  מבלי  וכן  hard copyבכתב.   (

   במדיה דיגיטאלית, לפי בקשת נת"ע.

כל   הקבלן  .54.9 דעת,  וגיבוי נאות לכל מסמך, חוות  בזאת לדאוג ליצירת עותקים  מתחייב 
עלב שהוכנו  אחר,  עבודה  תוצר  וכל  נתונים  הקבלניות במסגרת    ויד-סיס  ,  העבודות 

 . באופן שניתן יהיה במקרה הצורך לשחזרם במהירות ובאמינות

לעקרונות  ולפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת,    מתחייב  הקבלן .54.10
האתי   לעת.    חברת  לספקיהקוד  מעת  שיתעדכן  כפי  עובדי   במתחיי   הקבלןנת"ע  ,  ו כי 

יפעלו על פי האמור    ואו עבור   ווכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמ  וקבלני המשנה של
לעיל.    מתחייב  קבלןהלעיל.   באמור  עמידה  לשם  שתידרש  סבירה  פעולה  כל  לבצע 

בנוסח המצ"ב כ  מתחייב   קבלן ה והבנתו  נספח  לחתום על אישור קריאת הקוד האתי 
  . זה  חוזהל) אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע ( 'יב

 הודעות  .55

הודעה על פי הסכם זה תימסר במסירה ביד נגד אישור קבלה, או במשלוח בדואר    כל .55.1
פקסי  ידי  על  או  אל    מיליהרשום  אל  נתהממוענים  או  העניין)  הקבלן"ע  לפי  (לפי   ,

 הכתובות שבכותרת. 

הודעה    כל .55.2 כל  המסירה.  במועד  הומצאה  כאילו  ביד תחשב    אשר הודעה אשר תימסר 
לאחר   הומצאה  כאילו  תחשב  בפקסימיליה  בכפוף    24תישלח  משלוחה  ממועד  שעות 

כאילו   תחשב  בדואר רשום  שתישלח  הודעה  כל  הפקס אושרה טלפונית.  שקבלת  לכך 
חלוף   לאחר  משלוח  ממועד    מיםי  5הומצאה  על  אישורים  ישמור  השולח  משלוחה. 

 ההודעות. 

 באו הצדדים על החתום:  ולראיה

 

נתיבי תחבורה עירוניים   -"ע נת
 להסעת המונים בע"מ 

 הקבלן  
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 חתימת הקבלן  אישור

כי   בזאת"ח, מ_________________________ מאשר  רוהח"מ, ______________, עו"ד/ אני
 . ועניין  ה"ה ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר –חתימת 

 _______________    __________________ 
 "ד/רו"ח עו     תאריך 
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 יטוח ב נספח – א' נספח

לבטח על חשבונו    קבלןלפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב ה   הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי  .1
ולטובת     קיימת   עוד  וכל  ההסכם  תקופת  כל  במשך  ולקיים,  ולחוד  ביחד,  ע"נתלטובתו 

  הבלעדי   דעתו  לשיקול  בהתאם  אחריותו  להבטחת  מתאימים  ביטוחים,  שבדין  אחריות
  קיום   על  האישור  בטופס  המפורטים  והתנאים  האחריות  מגבולות  יפחתו  שלא   ובלבד

 . שלהלן ובסעיפים  ביטוחים

 :לכלול את התנאים הבאים הקבלן מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .2

 :ע"נתו/או   קבלןה –"המבוטח" בפוליסות הינו  שם 2.1

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים   -"ע  נת:  הביטוחי" לעניין הכיסוי  ע"נת" 2.2
מי  או  /ו  ישראל   מדינתאו  /ובע"מ   ו/או  שנתכל  לכלול   התחייבה    ועובדים "ע 

 . "ל הנ של ומנהלים

אחריות    ביטוח 2.3 את  מכסה  שלישי  צד  כלפי  עם   ע"נתאחריות  בקשר  ו/או  בגין 
 . העבודה הקבלנית עם בקשר מטעמו ומי  קבלןמעשה או מחדל של ה 

את    ביטוח 2.4 לשפות  מורחב  מעבידים  אחריות    ע "נתחבות  עליה  ותוטל  היה 
לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי ה   קבלן כמעבידה 

 בקשר עם העבודה הקבלנית. 

ו/או בקשר    על 2.5 עובדים במסגרת  בידי הקבלן  ולא יועסקו  אף האמור לעיל, וככל 
הקבלנית עם     המפורט   הביטוח  את  לערוך  שלא  הזכות  תהא  קבלןל,  העבודה 

 . לעיל זה בסעיף

אחריות    ביטוח 2.6 את  מכסה  מקצועית  עם    ע"נתאחריות  בקשר  ו/או  בגין  ועובדיו 
 ומי מטעמו בקשר עם העבודה הקבלנית.   קבלןהפרת חובה מקצועית של ה

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת    –אחריות מקצועית    ביטוח 2.7
 . ע"לנתעבודה הקבלנית ה

  מקרי   של  סדרה   או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין ,  בפוליסות   עצמית  השתתפות   סכום  2.8
 .  ₪ 100,000 סך  על יעלה לא אחת  מקורית  מסיבה הנובעים ביטוח

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי  למעט, ע"נתזכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   ביטול 2.9

  לאחר   אלא ,  לרעה  תנאיהם  לשנוי או  /ו  לביטול  ניתנים  יהיו  לא  הביטוחים  2.10
ה  ע"לנת  שתימסר ע"י  בכתב,  במכתב    קבלןהודעה  מעמה,  הביטוח  חברת  ו/או 

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש  60רשום, 

כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר    הקבלן  ביטוחי  לפיה  הוראה 2.11 אינם 
עם רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות  

 . 1981 –חוק חוזה הביטוח תשמ"א המבטח על פי 

(אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי   הקבלן בפוליסות סעיף כל 2.12
ה כלפי    קבלןאת אחריות מבטחי  יופעל  לא  ביטוח אחר  קיים  וכלפי    ע"נתכאשר 

ולגבי   ראשוני",    ע"נתמבטחיה,  "ביטוח  הוא  הנ"ל  הפוליסות  פי  על  הביטוח 
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במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי    ע"נתהמזכה את  
ה   ע"נת למבטחי  שתהיה  בנטל    ע"נתזכות תביעה ממבטחי    קבלןמבלי  להשתתף 

בסעיף   כאמור  תשמ"א  59החיוב  הביטוח  חוזה  הסר  1981-לחוק  למען  ,  ספק . 
 וכלפי מבטחיה.   ע"נתעל טענה של ביטוח כפל כלפי  מוותר  הקבלן

  כנספחאת טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן    הקבלן  ימציא  זה  הסכם  חתימת   עם .3
"  1'א   כשהוא ,  זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה"),  ביטוחים  קיום  אישור(להלן: 

,  ההון  רשות  על  הממונה  מטעם  בדין  המורשית  מטעמו  הביטוח  חברתידי  -על  חתום
  טופס   המצאת.  ההתקשרות  במסגרת  הנדרשים  הביטוחים  לעריכת  והחיסכון  הביטוח
  הקבלן. בהסכם   מהותי תנאי מהווה   זה  בסעיף  לאמור  בהתאם ביטוחים   קיום  על האישור

על   של הסכם זה את טופס האישור  ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו  ישוב 
 . ע"מנתקבלת דרישה  כלשהי קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך ב 

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או    -ביטוח כלי רכב .4
בעקיפין לביצוע העבודה הקבלנית ו/או העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל  
בגבולות אחריות   גוף  נזקי  מפני  ביטוח אחריות  לרבות  דין  פי  על  לבטחה  שחובה  חבות 

תי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר  בל
₪. למען ספק    1,000,000  -אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

וכן   גוררים  מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים,  כולל  רכב"  "כלי  המונח  כי  מוסכם 
 כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך   .5
  2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

  ש"ח למקרה. 
מאישור    312ככל ולא נעשה שימוש בציוד מכני הנדסי ניתן יהיה לקבל מחיקת הרחבה  

 הביטוחים. קיום 

לו    הקבלן  עם  חשבון  גמר  עריכת  עם .6 וכתנאי  הקבלנית   העבודה  ה  -בגין     קבלן ימסור 
טופס אישור על קיום ביטוחים תקין, תקף וחתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף    ע"לנת

היתר    12  -ל בין  ויכלול  הצדדים  בין  הסופית  ההתחשבנות  ביצוע  מועד  שלאחר  חודשים 
 חודשים לפחות.  6כת בת תקופת גילוי ודיווח מואר 

מה   ע"נת .7 לדרוש  חייבת,  לא  אך  הביטוח    קבלןרשאית,  פוליסות  את    ע "לנתלהמציא 
מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון    קבלןוה

 ע בהתאם למסמכי המכרז."נתו/או התאמה שתדרוש 

הביט   עריכת .8 פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  קיום  הביטוחים  על  האישורים  ו/או  וח 
כלשהו    ע"לנתביטוחים   אישור  יהוו  עליה    ע"מנתלא  יטילו  ולא  הביטוחים  התאמת  על 

פי  -על  קבלןשל הו  אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות 
 פי כל דין.  -הסכם זה או על

נזק    , בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכןישא   הקבלן .9 תישא בכל 
ה  ע"לנתשיגרם   של  מחדל  ו/או  מעשה  הקבלן   קבלני,  קבלן עקב  של  מטעמו  ,  המשנה 

  לרבות ,  קבלןוכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של ה  עובדיהם
 . בפוליסות  הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת נזקים
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זכויות    הקבלן  הפר .10 ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  יהא    ע"נתאת 
שיגרמו    קבלןה לנזקים  ו/או    ע"לנתאחראי  תביעות  לו  תהיינה  ולא  ובלעדי  מלא  באופן 

 טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. 

וע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגר  אין  .11
ה  ע"לנת ה  קבלןכנגד  את  לשחרר  כדי  בהם  ואין  דין,  כל  פי  ועל  ההסכם  פי    קבלןעל 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 
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 : תאריך אישור קיום ביטוחים   - 1'א נספח
  זה  באישור המפורט המידע. בה  המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור

 הקבועים  התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של  במקרה, זאת עם יחד . וחריגיה  הפוליסה  תנאי כל את כולל אינו
 . האישור מבקש עם מיטיב זה באישור  תנאי שבו  במקרה למעט הביטוח בפוליסת  האמור יגבר הביטוח בפוליסת

 * האישור מבקש מעמד העסקה אופי המבוטח  האישור  מבקש
עירוניים    -"ע  נת תחבורה  נתיבי 

מדינת  ו/או  בע"מ  המונים  להסעת 
"ע התחייבה לכלול שנתישראל וכל מי  

של   ומנהלים  ועובדים  ו/או  כמבוטח 
 הנ"ל. 

 "ן נדל☐ 

   שירותים☒

 מוצרים  אספקת☐

 : אחר☒
גישוש,  אימות,  איתור,  עבודות 

ומיפוי   מדידה  הרס חשיפה,  ללא 
קרקעיות תת  ו/או    תשתיות 

 שירותים נלווים. 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 משנה קבלני☐

 שירותים  מזמין☒

 מוצרים  מזמין☐

 : ______ אחר☐

 .ז./ח.פ. ת
52-004278-9 

 .ז./ח.פ. ת

 מען
 חולון , 26 הרוקמים

 מען

 כיסויים 

 הביטוח  סוג
  לפי   חלוקה
  אחריות   גבולות

 ביטוח  סכומי או

  מספר
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך  תחילה תאריך
 סיום 

 /האחריות  גבול
 ביטוח סכום

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

 מטבע  סכום 

 צד  כלפי  אחריות
 שלישי

  ביט 
 ______ 

 אחריות צולבת  302  ₪  4,000,000  
 שיפוי  הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
מבקש    309 לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 האישור  
 צמ"ה  312
 "ל המלתביעות  315
 נוסף  מבוטח האישור מבקש 318
 ראשוניות  328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

  ביט  מעבידים  אחריות
 ______ 

מבקש    309  ₪       20,000,000   לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 האישור  

 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

  אחריות
 מקצועית 

 :  רטרו. ת  
 

 __________ 

 מסמכים  אובדן 301 ₪  4,000,000 
 אחריות צולבת  302
 שיפוי  הרחב 304
מבקש    309 לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 האישור  
 עובדים  יושר ואי מרמה 325
 ביטוח  מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות  328
 .חודשים   6 גילוי תקופת 332

(בכפוף  השירותים  פירוט   הרשימה  מתוך   השירות  קוד  את   לציין  יש.  האישור  למבקש  המבוטח  בין  בחוזה  המפורטים  לשירותים : 
 ' ג בנספח המפורטת

 מיפוי  045
 הפוליסה שינוי /ביטול
 בדבר  האישור  למבקש  הודעה  משלוח  לאחר  יום   60  אלא  לתוקף  ייכנס  לא,   ביטוח  פוליסת  של  ביטול  או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי

 . הביטול או השינוי
 האישור  חתימת
 :   המבטח
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 תכולת העבודה  –נספח ב' 

זה   .1 מכרז  נשוא  איתורהעבודה  עבודות  גילוי, כוללת  גישוש,    ,  חשיפה,  סימון,  אימות, 
קרקעיות תת  תשתיות  ומיפוי  הטכנולוגיות    קיימות  מדידה  כלל  באמצעות  הרס  ללא 

חברת    מקדמתפרויקטים השונים ש פרויקט המטרו וב הקיימות כיום לאיתור תשתיות ב
 תיות הבאות: ומתייחסת, בין היתר, לתש (מטלה)  נת"ע וזאת בהתאם להזמנת העבודה  

 בזק, סלקום, הוט, פרטנר וכיו"ב.   -חברות כבלים/חברות תקשורת  •

 חברת חשמל (הן מתח נמוך והן מתח גבוה).  •

 תשתיות תאורה.  •

 מקורות.  •

 קצא"א/תש"ן.  •

 . נתג"ז  /הולכה, חלוקה (זכיינים) –גז  •

רשויות   • קולחין,  אזוריים ביוב,  מקומיים/  מים  איכות  ותאגידי  תשתיות  איגודן    סביבה, , 
 מט"ש אילון. 

 תשתיות עירוניות.  •

 תשתיות  ניקוז.  •

 . אחרים  /קווי השקיה ממתכת •

 מקורות ואחרים).  –קווי מים (בין אם עירוניים/ אזוריים ובין אם לאומיים  •

  –נת"ע, נת"י, נת"א, רכבת ישראל, חוצה ישראל    –תשתיות של חברות תשתית תחבורתית   •
 כל חברה והמערכות שלה. 

תשתי  • או  קו  שכל  אחרת  אחר    נת"עת  קו  כל  ו/או  ולמפות  לסמן  לגלות,  לחשוף,  תרצה 
 ובכללו קו תשתית עירוני או בין עירוני.  קבלןשיתגלה ע"י ה 

הינה מערכת שתוכננה ויוצרה במקור    -"  מערכת ייעודית לשאיבת עפר "  -לצורך נספח ב' זה  
, ובעלת  הפחות   לכל)  כוח סוס  HP50  )50בעלת הספק שאיבה של    למטרת שאיבת עפר שהינה

של   אוויר  פינוי  הפחות  26יכולת  לכל  לדקה  במקור  .  מ"ק  שיוצרה  מערכת  תהא  המערכת 
עפר.   שאיבת  שאינם  למטרת  רכיבים  ממספר  נבנתה  אשר  עפר  לשאיבת  מאולתרת  מערכת 

ייעודית   כ"מערכת  זה  לעניין  תחשב  לא  ביובית,  כגון:  עפר,  לשאיבת  במקורם  ייעודיים 
". המערכת  4איבת עפר תשמש לשאיבת עפר וסלעים עד לגודל של  ". מערכת לשלשאיבת עפר

המערכת   של  הלחץ  תת  מערכת  הפקת  זהה.  במידה  ויבש  רטוב  עפר  לשאוב  מסוגלת  תהיה 
יעלה על   דציבלים. למערכת מסננים אשר    82תהיה מבוקרת, רעש המיוצר ע"י המערכת לא 

 ו לכך. ימנעו העלאת אבק. הפעלת המערכת תבוצע ע"י עובדים שהוכשר

פירי שילוח, אלמנטים תפעוליים,    -"  מבנה דרך"  –לצורך נספח ב' זה   תחנות תת קרקעיות, 
דרך   מבני  מספר  או  אחד  דרך  מבנה  תכיל  מטלה  כל  כי  מובהר  דיפו.  מתחמי  פורטלים, 

 הסמוכים גיאוגרפית זה לזה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע.  
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 יות תת"ק:עקרונות התהליך לביצוע סקר למיפוי תשת .2

2.1  ) מפורטת  עדות  תכנית  הגשת  נדרש  אודות  לצורך  תשתיות),  קיים  ,  הקבלן מצב 
לגשש,  לאתר,   לחשוף לגלות,  למדודלסמן,  שימוש    ,  ע"י  תת"ק  ולמפות תשתיות 

אלקטרו אלקטרומגנטי,  ( -בציוד  קרקע  חודר  ורדאר  חישה  GPRאקוסטי,  ע"י   ,(
מרחוק וללא הרס או לחילופין, ביצוע בורות גישוש באמצעות מחפרונים, עבודות  

מכשירי ו/או  ל  םידיים  נת"ע  ייעודיים  להנחיות  בהתאם  זאת  כל  עפר,  שאיבת 
, ותוך מתן מענה לצרכים ספציפיים הנובעים מהתשתיות  ובעלי התשתיות השונות

לאתר. הקבלן  נדרש  מספר  אותן  שקיימות  הקבלן    ככל  העבודה,  לביצוע  שיטות 
הבלעדי דעתו  ולשיקול  להחלטתו  למזמין  כל    . יציע  ביצוע  תוך  תיעשה  העבודה 

, הנדרשים מכל הגופים הציבוריים  מראש ובכתב  התיאומים וקבלת כל ההיתרים
  הרלוונטית שהוגדרה במטלה   והפרטיים, אשר קיימות בבעלותם תשתיות בקרקע

חברות תקשורת,  ע בפועל של העבודה, כגון: בזק,  וכן מכל גורם נדרש לצורך ביצו
הניקוז,  מקומית, רשות  רשות  העתיקות,  החשמל, מקורות, רשות  תאגיד    חברת 

בעל תשתית  וכל    מים מקומי, קצא"א, תש"ן, נתג"ז, חברות תשתיות תחבורתיות,
 אחר וכו'. רלוונטי 

כל   2.2 עבור  תשתיות  וסימון  תוכניות  ובה  פרוגרמה  מנת"ע  יקבל  דרך הקבלן  מבנה 
כהגדרתו לעיל/ אזור בו נדרש לבצע איתור תשתיות. סימון התשתיות בפרוגרמה  

 מבוסס על המידע שהתקבל אצל נת"ע מכלל הגופים, ואינו שלם ו/ או מדוייק. 

עם קבלת הפרוגרמה לאיתור התשתיות הנדרשות, יסייר הקבלן בשטח העבודות,   2.3
עבודתו   לביצוע  הנדרשים  הנתונים  וכל  הדרך  שימושי  השטח,  תנאי  את  יכיר 
ובהתאם יציע את אופן ביצוע האיתור בתיאום מלא עם נת"ע, טרם פניה לבעלי  

 צוע העבודה. התשתיות/ הרשויות הרלוונטיות, וכן יציע את כל הנדרש לשם בי

תחילתן.    2.4 טרם  העבודות  לביצוע  מפורטים  זמנים  לוחות  לנת"ע  יעביר  הקבלן 
והציוד   הקבלן  צוותי  זמינות  הביצוע,  לשיטות   התייחסות  יכללו  הזמנים  לוחות 
תנועה  בהסדרי  בשימוש  לצורך  התייחסות  וכן  העבודה,  ביצוע  לטובת  הנדרש 

 ת התשתית השונות. זמניים, שוטרים ופקחים ו/ או פקחים מטעם חברו 

בהתאם לפרוגרמה שיקבל לאיתור תשתיות   ק"תת תשתיות ויאתר יסרוק הקבלן 2.5
ויסמן אותם על פני השטח לצורך    מידי מנהל האיתור מטעם נת"ע ו/ או המפקח

עדות.   תכנית  והפקת  ותוך  מדידה  הנדרשים,  באמצעים  שימוש  יעשה  הקבלן 
 סומנו בפרוגרמה. תיאום מלא עם נת"ע לטובת איתור כלל התשתיות ש 

הצורך   2.6 במידה  חדשניות,  ביצוע  ושיטות  ציוד  להציע  הקבלן  באפשרות 
מעלה. לאחר הצעה זו, הקבלן יקבל אישור    2.1והרלוונטיות, ביחס לאמור בסעיף  

ביצוע   לצורך  חדשניות  ביצוע  ושיטות  אמצעים  לשלב  העבודה  ממזמין  בכתב 
ושיט  אמצעים  ישלב  זה  אישור  קבלת  לאחר  ורק  האמורים  המטלה,  ביצוע  ות 

 בביצוע המטלה. 

והפקת   2.7 מדידה  תבוצע  הקרקע,  פני  על  התשתיות  וסימון  האיתור  שלב  בסיום 
  ובהנחיתו.   הקבלןבליווי צמוד של    מוסמך  ), ע"י מודדAS-MADEתכניות עדות (

 במידת הצורך תבוצע מדידה תוך כדי איתור וסימון התשתיות הנדרשות. 

 .  נת"ע ו/ או מי מטעמה יקה ואישור עדות לבדהיעביר את תכנית   הקבלן 2.8
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העדכני של     CADיבוצע עפ"י מפרט  עדות  התכניותשל    )DWG(בפורמט    שרטוט 2.9
 נת"ע. 

  DWG-ו  PDF  ,DWFתוכניות העדות, חתומות ע"י מודד מוסמך יועברו בפורמט   2.10
 בהתאם לקנ"מ שיידרש ע"י נת"ע. 

 תיאום העבודות:  .3

יפעל אל מול כלל הרשויות השונות ובעלי התשתיות הרלוונטיים לאישור    הקבלן 3.1
העבודה ובכלל  הקבלנית  ביצוע  הנדרשים,  זה  ,  וההיתרים  האישורים  כל  קבלת 

 הכנת תכניות עבודה מתאימות וקיום פגישות תיאום. 

ההיתרים   3.2 הרישיונות,  האישורים,  כלל  את  לקבל  הקבלן  של  וחובתו  באחריותו 
החפירה   הגופים  והיתרי  כל  מול  העבודה  ביצוע  לצורך  דין  כל  פי  על  הנדרשים 

המקומית ברשות  למינהן    /  הרלוונטיים  התשתית  חברות  וגורמי  אזורית  מועצה 
ביטוחים   ו/או  ערבויות  הרלוונטיים  לגופים  הקבלן  יעביר  הצורך  כנדרש. במידת 

אשר כלולים במחירי היחידה ולא תתקבל כל דרישה עבור    –  בהתאם לדרישתם
  . תשלום נוסף בגין ערבויות ו/או ביטוחים אלה

ימים ממתן צ.ה.ע. כל    21-על הקבלן להשיג את האישורים האמורים לא יאוחר מ
בהתאם   מוסכמים  פיצויים  כתשלום  נת"ע  את  יזכה  לאמור,  מעבר  איחור 

  להסכם.  54להוראות סעיף 
 היתרי החפירה והרשיונות יוצאו על שמו של הקבלן.  

צור 3.3 שיש  לשלבי  במידה  תרשימים  פי  על  עבודה  או  ו/  זמניים  הסדרים  בביצוע  ך 
ו/ או למנהל איתור התשתיות מבעוד מועד ויתריע   הביצוע, יפנה הקבלן למפקח 
על הצורך בעבודה במקום הדורש הסדרים אלו. הקבלן יעבוד עם מתכנן התנועה  

ובהר  מטעם נת"ע ו/ או חברת ניהול האיתור לקבלת האישורים הנדרשים בזמן. מ 
הקבלן.  על  מוטלת  פקחים  והצבת  בפועל  ההסדרים  פריסת  על  האחריות  כי 

  
 ראה הרחבה בנוגע להסדרי תנועה זמניים בהמשך. 

מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת כלשהי עבור הליך קבלת ההיתרים, זאת גם   3.4
לחדש   ו/או  התשתיות  איתור  את  ולהשלים  לחזור  הקבלן  יידרש  בהן  בנסיבות 

. מובהר בזאת כי מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כלל  היתרים וכדומה
והוצאת   הנדסי  תיאום  מידע,  קבלת  הליך  לצורך  הקבלן  על  שיחולו  העלויות 

 ההיתרים. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום נפרדת בגין האמור. 

 תיאום ותזמון:   3.5

  על הקבלן לתאם את עבודותיו מול כל גורם רלוונטי הקשור בביצוע  .3.5.1
על   עירייה  משטרה,  לרבות  בעקיפין  או  ו/  במישרין  העבודה 
שבשכונות/   פרטי  או  ו/  ציבורי  מבנה  או  גוף  כל  ואגפיה,  מחלקותיה 
ורשויות   עירוניות  חברות  התשתית,  חברות  העבודה,  לאזור  בסמוך 
בזה  וכיוצא  בנת"ע,  תנועה  אגף  בנת"ע,  קהילה  קשרי  אגף  שונות, 

ורשיונ היתרים  ע"פ  לפעול  ואחת  ועליו  אחת  מכל  שיקבל  ות 
 מהרשויות והגופים הרלוונטיים. 
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במהלכן   .3.5.2 העבודות,  ביצוע  טרם  עבודתו,  את  לתאם  יידרש  הקבלן 
ובסיומן בשלב השגת היתרים, בשלב ביצוע העבודה ובשלב השיקום  
פיזית   לחפירה  שיידרש  במידה  במיוחד  לקדמותו,  המצב  והחזרת 

 לגילוי תשתיות.  

ש תיאום ותזמון עם כל גורמי התשתית  על הקבלן לבצע בהתאם לנדר .3.5.3
 וסיורים עם כל המפקחים מטעם גורמי התשתית. 

הגורמים   .3.5.4 כל  עם  עבודתו  בתיאום  עילה  לקבלן  תהיה  ולא  אין 
הרלוונטיים לרבות קבלנים אחרים, לאיחור בלו"ז למסירה העבודה  

 ו/ או חלק ממנה ועליו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו. 

 התשתיות:ביצוע איתור   .4

 איתור התשתיות:  4.1

טרם תחילת ביצוע המטלה, יציג הקבלן בפני נת"ע אישור עדכני (עד   .4.1.1
עברו   שימוש  ייעשה  בהם  המכשירים  כי  אחרונים)  חודשים  שלושה 

 כיול ומאושרים לשימוש. 

גילוי,איתור  .4.1.2 חשיפה,סימון גישוש,    ,  ומיפוי  ,  של:    מדידה  בשטח 
כגון מי רצועת תשתיות תת קרקעיות  ניקוז,  תוואי,  חשמל,  ביוב,  ם, 

מגופים,   קליטה,  תאי  שוחות,  לרבות  וכיוב'  בזק  כבלים,  תאורה, 
גובים של תקשורת, בזק, חשמל ותשתיות אחרות (תשתיות של קווי  
בשטח),   חשופים  הנמצאים  אחרים  ומתקנים  וכו',  מקורות  דלק, 

אלקטרו אלקטרומגנטי,  (ציוד  שונות  חודר  -בשיטות  ורדאר  אקוסטי 
של  ) GPR(   קרקע ריקים  קנים  לתוך  מתכתי  קנה  השחלת  לרבות   (

 וכיו"ב.  או לתוך צנרת קיימת בזק/תקשורת

גילוי,איתור  .4.1.3 של  חשיפה,  ,סימון גישוש,    ,  ומיפוי  ביוב   מדידה  ,  קווי 
וסימון  לרבותוניקוז    מים מוליכים, איתור  החדרת  שוחות,  פתיחת   ,

גבהי השוחות והקווים  נתוני השוחות, כיווני זרימה, קוטר הצינורות,  
)L.T ,L.I ( .התווית הקווים ואיתור שוחות הנסתרות מהעין 

גילוי, איתור  .4.1.4 ומיפויחשיפה,  ,  סימוןגישוש,    ,  תשתיות    מדידה 
צינור הכו  9בעומקים של עד   מיוחד,  מטר ע"י השחלה של  לל משדר 

 . או בכל אמצעי מתאים אחר  באמצעות "ביובית"

גילוי,  .4.1.5 תשתיות  חשיפה,  סימון,    גישוש,  איתור,  ומיפוי  מדידה 
באמצעות   אם  מתאימים,  באמצעים  יעשה  יותר,  גדולים  בעומקים 
ליכולות   בהתאם  לנת"ע  הקבלן  שיציע  באמצעים  ואם  עפר,  שואב 

 . לרבות אמצעים חדשניים  הקיימות בשוק

גילוי,   .4.1.6 ניקוז  חשיפה,  סימון,  גישוש,  איתור,  תשתיות  ומיפוי  מדידה 
שיש לסמן את מלוא מידותיהם    בקטרים גדולים, או מובלים גדולים,

מהאלמנטים   אחד  כל  של  פיזית  ומדידה  שוחות,  פתיחת  ע"י  יעשה 
 הרלוונטיים והכל בתיאום עם נת"ע/ מי מטעמה. 
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גילוי,   .4.1.7 מרתפים  חשיפה,  סימון,  גישוש,  איתור,  של  ומיפוי  מדידה 
למיפוי   נת"ע  לדרישת  ובהתאם  לאיתור  הנדרש  בפוליגון  הנמצאים 

תוך תיאום עם בעלים פרטיים ו/ או כל גוף אחר  מרתפים אלו, יבוצע  
 בהתאם לצורך והנחיית נת"ע לנושא. 

איתור  .4.1.8 הורסים:  לא  באמצעים  תשתיות  ,  סימון   ,גישושגילוי  ,איתור 
ציוד    חשיפה, ע"י  ועיליות  תת"ק  תשתיות  של  ומיפוי  מדידה 

), לאיתור  GPRאלקטרומגנטי, אלקטרואקוסטי ורדאר חודר קרקע ( 
מרחוק וללא הרס והגשת תוכנית עדות מפורטת    תשתיות ע"י חישה

 לנת"ע. 

מדידה ומיפוי של כל התשתיות  חשיפה,  סימון,  גישוש,  איתור, גילוי,   .4.1.9
הקיימות לרבות זיהוי ומידע על מיקום, עומק, מהות/ סוג התשתית  
תבוצע   סידורם  ואופן  קנים  כמות  תשתית.  לכל  הכבלים  ומס' 

ו התחברות לכבלים וגישוש  באמצעות פתיחה ומיפוי של השוחות ו/ א 
  פיזי במידת הצורך. 

(כגון   התוואי  באותו  סוג  מאותו  תשתיות  של  אגד  צביר/  כי  מובהר 
ויימדד   אחד  תשתית  כאיתור  יחשב  וכד')  תקשורת  של  קנים  מס' 
וכבל   כבל  כל  איתור  תשתית.  איתור  מ"א  לפי  אחד  קו  אחד/  כאגד 

 ע. בנפרד לאותו סוג תשתית טעון אישור בכתב ע"י נת"

הנדרשות   .4.1.10 התשתיות  את  לאתר  מאמץ  כל  יעשה  הקבלן  כי  יודגש 
בשוק הקיימים  שיעילותם  באמצעים  חדשניים  אמצעים  לרבות   ,

   . הוכחה בביצוע עבודות דומות 

בעזרת   .4.1.11 ומפורט  ברור  באופן  יעשה  השטח  פני  על  הממצאים  סימון 
 צבעים, סרטי סימון, מסמרים ויתדות. 

מטר, ועד    3בעומק של עד  10%ד טווח סטיית עומק התשתיות יהיה ע .4.1.12
 מטר.  9מטר עד   3 -בעומק מ 20%

למען הסר ספק, גם סימון התשתיות יבוצע באישור ותאום מלא עם   .4.1.13
 בעלי התשתיות עפ"י חוק. 

יודיע   .4.1.14 זוהתה,  שלא  תשתית  אותרה  בו  ו/או למ  הקבלןבמקרה  פקח 
 יהם. נת"ע בכתב והמשך הטיפול יהיה בהתאם להנחיות לנציג 

 ות יבוצע באופן הבא: סימון התשתי 4.2

פתוח   .4.2.1 וסרטי    -בשטח  מסמרים  יתדות,   / מוטות  ע"י  הסימון  יבוצע 
 סימון לפי סוג התשתית. 

מדרכה   .4.2.2  / סוג    -בכביש  לפי  צבע  בספריי  שימוש  ע"י  הסימון  יבוצע 
 התשתית. 

יתד   .4.2.3 כל  למספר  יש  למודד,  יועברו  הסימונים  שכל  להבטיח  מנת  על 
ימון תיבדק מפת המדידה  כך שבגמר עבודות הס  ,ע"פ סוג התשתית 

צוות   לוודא    הקבלןע"י  נמדדו  כדי  באתר  והסימונים  היתדות  שכל 
המדידה.   בזמן  יתדות  נשמטו  לכל    הקבלןולא  רישום    מטלה ינהל 
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עם  יש יחד  זו  רשימה  ויספק  תשתית  בכל  היתדות  מספר  את  כלול 
 . נת"עמפת המדידה ל

שבר   .4.2.4 נקודת  שכל  כך  והמשכי  רציף  באופן  יתבצע  התשתית  סימון 
ביטוי   לידי  יבוא  התשתית  של  בגבהים  שינוי  וכל  תמופה  בתשתית 

 בתוכנית. 

בהתאם   .4.2.5 מבוצעת  התשתיות  כל  מדידת  כי  לוודא  הקבלן  באחריות 
ית לא  למדידה  לממצאים.  וגרמו  שנעלמו  סימונים  בגין  טענות  קבלו 

 חלקית או חוסרים במדידה. 

 ביצוע גישושים/חפירות:  4.3

תשתית   .4.3.1 של  פיזי  לגילוי  חפירה  בביצוע  צורך  יתעורר  בו  מקרה,  בכל 
איתור   של  פיזי  אימות  התשתית,  בעלי  דרישת  של  במקרים  (לרבות 

התש  גילוי/גישוש  יבוצע  וכו'),  בלבד,  מכשור  ע"י  תית  תשתיות 
מערכת   לבאמצעות  הצורך  עפר,  שאיבת  ייעודית  במידת  ו/או 

 באמצעות מחפרון בשילוב של עבודת ידיים. 

הוגדשבמידה   .4.3.2 יחליט    ר לא  השונות,  הרשויות  ע"י  המפקח  מפורשות 
כאשר   שבוצעה,  החפירה  בתחום  הנדרש  השיקום  מידת  על 
  האפשרויות הן, בין היתר, החזרת החומר השאוב, מילוי בחול, מילוי 

או בטון רזה, החזרת חומר מילוי בהידוק מבוקר, יישום    CLSM  –ב  
 שכבת אספלט וכד'. 

קבלן   .4.3.3 ע"י  תבוצע  לקדמותו  המצב  והחזרת  שיקום  עבודות  ביצוע 
ניסיון   רשום בעל סיווג מתאים לביצוע עבודות חפירה ושיקום ובעל 

כי ככל שלקבלן    5של   שנים לפחות לביצוע עבודות מסוג זה (מובהר 
הסיווג האמור, הוא יכול לבצע עבודה זו בעצמו). הקבלן יהיה  יש את  

בסעיף   כאמור  זה,  משנה  קבלן  של  לעבודתו  הבלעדי   23האחראי 
 להסכם. 

 איתור קוי בקרה:  4.4

והרשיונות   .4.4.1 האישורים  כל  קבלת  התשתית,  בעל  עם  ותיאום  הזמנה 
תכנון   הנדרשים,  הגורמים  כל  עם  תאום  התשתית,  מבעל  הנדרשים 

וביצוע הסדרי תנועה לסגירת אזור העבודה בהתאם    וקבלת אישורים 
 לנדרש ובמידת הצורך. 

 שאיבת מים מהשוחות.  .4.4.2

 אספקה והתקנה בטיחותית ומאובטחת של סולם ירידה זמני ותקני.  .4.4.3

 אספקת אמצעי תאורה.  .4.4.4

אמצעי   .4.4.5 כל  נקיטת  תוך  המדידות  וביצוע  לשוחה  מאובטחת  ירידה 
 הבטיחות ע"פ חוק לרבות שימוש במסיכות חמצן וכו'.

 סגירה מלאה ובטחוה של מכסי השוחה בסיום העבודה. .4.4.6
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 עבודה בביבים/ שוחות בקרה:  4.5

במקרה של איתור ותיעוד תאי בקרה, מבלי לפגוע בהוראות כל דין,   .4.5.1
את   תחילה  לבדוק  הקבלן  גזים  על  להמצאות  השוחות  או  הביבים 

 רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה שיכללו בין היתר: 
לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים   4.5.1.1

 ויש כמות מספקת של חמצן.  
לתא   4.5.1.2 להכנס  אין  חמצן,  חוסר  או  מזיקים  גזים  יתגלו  אם 

ים  הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוורר 
 מכניים.  

חמצן   4.5.1.3 אספקת  ומובטחת  הגזים  כל  שסולקו  לאחר  רק 
לנושאי   ורק  הבקרה  לתא  הכניסה  תותר  מספקת  בכמות 

 מסכות גז. 

לפי    24מכסי שוחות הבקרה יוסרו לצורך אוורור התא למשך   .4.5.2 שעות 
 הכללים הבאים: 

עומדים   4.5.2.1 שבה  השוחה  מכסה  קיים:  בקרה  בתא  לעבודה 
הסמוכ התאים  בשני  והמכסים  שלושה לעבוד,  סה"כ  ים, 

נקודת   צידי  משני  המכסים  קיים,  ביב  אל  לחבור  מכסים 
 החיבור. 

יישאר   4.5.2.2 כן  לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם 
עזרה   להגיש  ומיומן  המוכן  לשוחה,  מחוץ  נוסף  אדם 

 במקרה הצורך. 
גומי   4.5.2.3 מגפי  וינעל  גומי,  כפפות  ילבש  בקרה  לשוחת  הנכנס 

ויחגור חגורת בטיחות    גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות, 
האיש   יחזיק  החופשי  קצהו  אשר  חבל,  קשור  שאליה 

 הנמצא מחוץ לשוחה. 
מעל   4.5.2.4 שעומקה  הבקרה  לשוחת  ישא    3.0הנכנס  מטרים 

 מסיכת גז מתאימה. 
לשוחות   4.5.2.5 כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  העובדים 

בקרה יתודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו  
יגדר הקבלן,    בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. בנוסף, 

הוסר   בו  התא  אזור  את  בולטת  בצורה  ויסמן  ישלט 
 המכסה. 

בטיחות   4.5.2.6 הצהרת  הקבלן  יגיש  בביבים  עבודות  ביצוע  טרם 
האיתור   לאישור מנהל  העבודה  ביצוע  אופן  אודות  ופירוט 
קבלת   טרם  תבוצע  לא  העבודה  כי  מובהר  נת"ע.  או  ו/ 

 אישור לאופן ביצועה. 

האח .4.5.3 הוא  הבקרה  הקבלן  תאי  כל  כי  ולוודא  לדאוג  הבלעדי  ראי 
תקרות   על  חזרה  הונחו  הבקרה  מכסי  וכל  עבודתו  בסיום  מכוסים 
התאים וכן כי כל הבורות מכוסים ומגודרים לרבות תעלות וכל דבר  
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בשטח העלול להיות מפגע בטיחותי. הקבלן יישא בכל נזק וכל מפגע  
נזק לכל  הבלעדי  האחראי  ויהיה  שלישי,  צד  בתחום    לרבות  ומפגע 

 עבודתו. 

 הצלבת מידע קיים:  4.6

תעביר מידע ו/   תוכניות, טבלאות, מדידות וכו', שהועברו על ידי נת"ע .4.6.1
את   הקבלן  יבדוק  הרשויות,  התשתיות/  מבעלי  שיתקבלו  או 

 הממצאים בשטח אל מול המידע שהועבר. 

כל  .4.6.2 של  ההסתעפויות  כל  של  ומיפוי  מדידה  סימון,  גילוי,  איתור, 
 התשתיות. 

 איתור, גילוי, סימון, מדידה ומיפוי חציות של תשתיות.  .4.6.3

בקר .4.6.4 תאי  ומיפוי  מדידה  סימון  גילוי,  התאים  איתור,  גודל  לרבות  ה 
 (גובה עליון ותחתון של התשתית/ צינור/ שרוול).  T.L, I.Lועומקם 

גובים   .4.6.5 תאים,  שוחות,  של  ומיפוי  מדידה  סימון,  גילוי,  איתור, 
או הניזונים ממנו   ו/  ומתקנים המשרתים את קו התשתית המאותר 

 ו/ או אליו ו/ או הקשורים אליו.  

 נת"ע. ביצוע פריסת תאים לפי בקשה בכתב מ  .4.6.6

 תיעוד העבודה:  .5

טרם תחילת העבודות, ובמיוחד בתחום חפירה מקומית לגישוש ואיתור פיזי של  5.1
ווידאו את אזור החפירה. התיעוד   תשתיות, נדרש הקבלן לתעד בצילומי סטילס 
תשתיות,   נפגעו  שלא  הוכחה  לטובת  סיומן,  ועם  העבודות  במהלך  גם  יבוצע 

 לקדמותו. ושהמקום שוקם והמצב הוחזר 

הקבלן,   5.2 מטעם  מודד  ע"י  תבוצע  התשתיות,  וחישוף  סימון  איתור,  שלב  בסיום 
"מודד   יהיה  המודד  עדות.  תכניות  הפקת  לצורך  הממצאים  לאיסוף  מדידה 

נת"ע ע"י  שיאושר  בסעיף  מוסמך"  המפורטים  בתנאים  ויעמוד  להזמנה   10, 
 . (תנאים מיוחדים) 

 יבית לרשת הארצית. סימון מדידת התשתיות יהיה קשור קואורדינט  5.3

 תיעוד קוי בקרה יכלול את הנתונים הבאים: 5.4

ציון   .5.4.1 בקואורדינטות,  התא  ציון מיקום  יכלול:  בתנוחה  התא  שרטוט 
גיאומטרית   ציון  התא,  עומק  התא,  גודל  קוטר/  ציון  התא,  סוג 

צנרת   ויציאות  כניסות  ציון  המכסה,  וסוג  מידות  ,  IL  ,TLהמכסה, 
  ציון הארקות ושיריון. 

מעבודות  שרטוט   חלק  הינו  הנתונים  כל  לרבות  התא  של  התנוחה 
(ו/ או במקרה של י"ע   וכלול במחיר איתור התשתית למ"א  האיתור 

 איתור תשתיות) ולא ישולם בנפרד. 

מיקום   .5.4.2 ציון  הבאים:  הנתונים  את  יכלול  פריסה,  כולל  התא  שרטוט 
התא,   גודל  קוטר/  התא,  סוג  התנוחה,  גבי  ועל  בקואורדינטות  התא 
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מיקום  עומק   המכסה,  וסוג  מידות  גיאומטריה,  הכולל  מכסה  התא, 
כניסות ויצואת של צנרת לרבות מס' צינורות וייעוד כל צינור, במידה  
בצנרת קנים, יש לציין מס' הקנים/ שרוולים ואופן כניסה/   שמדובר 

 יציאה מהשוחה, הארקות ושיריון.  

 ת למודד.  ילווה את המודד באתר ויעביר את כל סימוני התשתי   הקבלן 5.5

ולאשר כי כל המידע ש  הקבלןעל   5.6 גלה בשטח הועבר כראוי ע"י המודד  התלוודא 
 לתוכנית העדות בה מופיעים כל קווי התשתית שאותרו, על רקע מצב קיים. 

העבודה   5.7 ע"ג תכניות מדידת רקע אתר  יוצגו  ע"י    -הנתונים  יסופקו  תכניות אלו 
 . העבודה הקבלנית טרם תחילת ביצוע  נת"ע

ה 5.8 ותוצרי  לנת"ע  יועברו  קיים)  מצב  גבי  על  עדות  (תכנית  למתכנן  או    /עבודה 
 ביצע הגהה ואישר את נתוני התשתיות המוצגות.   שהקבלןלאישור לאחר  מטעמה

נת"ע י"ע התיעוד תכניות אישור לאחר 5.9 שני   החברה לידי יעביר  הקבלן ,נציג 
 של סטים ושני)  DWG  ,PDF  ,DWF(פורמטים של   מגנטית מדיה של עותקים
 . והקבלןחתומים ע"י המודד   הסופיות התכניות גיליונות

על הקבלן לתעד במצלמה דיגיטלית, כל חישוף תשתית בשלבי העבודה, ולשייכו   5.10
 לתכניות העדות באופן ברור ומובן. 

  תוצרי העבודה:  5.11
 , לפי הנחיות נת"ע בכתב, את המסמכים והנתונים הבאים: למפקחמסור הקבלן י

5.11.1. CD   תכני של ובצרוף  העדכון  את  הכוללות  נת"ע  ע"י  שנמסרו  ות 
ע"י    התשתיות  ואותרו  שנמדדו  לרבות    הקבלןבמקומות  כקיימות, 

 קואורדינטות כאשר:  3-מיקום של כל נקודה ב
בתשתיות חשמל בזק וכבלים יש למדוד ולסמן גם רוחב רצועה וכמות   . א

האם   כולל  ברצועה  ומיקומם,  הקנים  שכבות  במספר  קנים  קיימים 
 איתור שבוצע.  בהתאם ל 

וכן    .I.L  -ו T.L  -עומק קוים  –על התכניות יש לרשום הערה בולטת   . ב
 ; סימון רוחב הרצועה

עומק    שאותרהתשתית  רצועת  לכל   .ג לסמן  ביש  נקודות    3-לפחות 
, כולל כאמור פירוט הקנים  חפירה המבוצעתאיתור ו/ או בקיצוניות ב

עבור  .  ם וכד')ברצועה (מספר קנים, מספר שכבות, כמות קנים רזרביי
צינור/ המכילה  שמתגלית  תשתית  (לא  כבל/    כל  בלבד  אחד  מובל 

 רצועה) יינתן רוחב / קוטר התשתית שנמצאה. 

5.11.2. ) תקליטור  גבי  על  יוגשו  המדידה  קבצי  ,בפורמט  CDכל   (DWG ּ  ,
DWF ו-PDF . 

 הנחיות למיפוי:  .5.11.3
ע"י   . א ימדדו  אשר  יעשה    הקבלןתשתיות  לא  חדשות.  בשכבות  ימופו 

ע"י   המיפוי  לחברת  נמסרו  אשר  מקבצים  קיימות  בשכבות  שימוש 
 . , אלו יוצגו  ברקע תוכנית המדידהנת"ע
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נמדדת . ב תשתית  סוג  לכל  נפרדת  שכבה  שמקורה    תינתן  תשתית  ולכל 
בנתוני הבסיס שיתקבלו מגורמי התשתית/ נת"ע וזאת על גבי מדידת  

 . הרקע

 I.Lאו   .T.Lמיצג את עומק  Zכאשר  X,Y,Zלכל תשתית יינתנו ממדי  .ג
 של התשתית בנקודה בה צוינה.  

 עומק תשתית יינתן בשכבת טקסט נפרדת לכל סוג תשתית.  . ד

למפרט   .5.11.4 בהתאם  יבוצעו  ההגשות  חברת    CADככלל  של  העדכני 
 נת"ע. 

 תנאים כלליים נוספים  .6

ולשכבות   6.1 העבודה  באתרי  הקרקע  לתנאי  אחראית  אינה  נת"ע  קרקע:  תנאי 
הקרקע שיתגלו במהלך העבודה, ולא תישא בשום מקרה בכל אחריות ו/ או עלות  
שיפוי   או  ו/  תוספת  כל  תשולם  לא  העבודה.  ולביצוע  לקבלן  שיהיו  להשלכות 

 כזה או אחר לרבות הקשיים הנובעים מכך. לקבלן בגין סוג קרקע 

להיות   6.2 האמור  אלמנט  כל  או  ו/  החפירה  בורות  כיסוי  העבודה:  שלבי  אישור 
מכוסה וסמוי מן העין, נדרש בקבלת אישור מקדמי לפני הכיסוי ע"י נת"ע ו/ או  
הכיסוי   שלב  את  לתעד  הקבלן  על  כיסויו.  טרם  למינהם  הרשויות  גורמי  כל 

) וגילומו כחלק מתוכניות העדות החלקיות והסופיות  AS MADEבמדידת עדות (
  שהקבלן מחוייב למסור במהלך ובסוף העבודה. 

בהתאם.   תיעודו  לטובת  האלמנט  את  בשנית  יחשוף  הקבלן  יתועד,  שלא  במידה 
ההוצאות והתשומות הכרוכות בחפירה וגילווי חוזר וכן בכיסוי חוזר לא ישולמו  

  לקבלן ויהיו על חשבונו. 
ו/ או גורמי התשתית לכיסוי בורות ו/ או כל אלמנט לא יהיה בו  אישור ה מזמין 

 כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב ביצוע העבודות. 

: הקבלן יסייר בשטח טרם תחילת העבודות ויוודא כי תנאי  תנאי העבודה באתר 6.3
שירותים   לרכבי  וטעינה,  לפריקה  לרכב,  רגל,  (להולכי  הדרך  שימושי  השטח, 
לביצוע   הדרושים  הנתונים  וכל  ועוד)  ובטחון  חירום  לרכבי  לגישות  מונציפליים, 

וע  העבודה ברורים לו לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצ
 והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח. 

: באחריות וחובת הקבלן להגן על  הגנה על בורות החפירה וסידורי ניקוז זמניים 6.4
שטפונות,   מפולות,  בפני  להגנה  הדרושים  האמצעים  בכל  ותאים  חפירה  בורות 
שלא   ובמיוחד  עליהם,  להשפיע  שעשוי  אחר  אלמנט  וכל  רעידות  עומסים,  רוח, 

והתאים במי גשמים ו/ או במים שמקורם בצנרת פגועה או  יוצפו בורות החפירה  
פגומה או ממקור כלשהו אחר. באחריות הקבלן לנקז את בורות החפירה בכל דרך  
באמצעות   וניקוזם  הבורות  שאיבת  לרבות  הרשויות  או  ו/  נת"ע  ע"י  שתאושר 
חשבונו.   ועל  הקבלן  ע"י  יעשו  הבורות  להגנת  הדרושות  הפעולות  כל  משאבות. 

כי ביצוע כל האמור בסעיף זה על חשבון הקבלן, ותמורתו כלולה במחירי    מובהר
 היחידות בכתב הכמויות. 

זמני 6.5 צנרות  דיפון  יד  על  או  ו/  כבישים  יד  על  בורות  לחפירת  זמני  דיפון  ככלל,   :
ידי   על  זמניות  תמיכות  וכן  קיימות  שוחות  יד  על  או  ו/  קרקעיות,  תת  ומערכות 
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גדרות   יד  ועל  תומכים  טלפון/  קירות  שילוט/  חשמל/  עמודי  תמיכת  הבתים, 
רמזורים וצנרת תת קרקעית וכו' הם באחריותו הבלעדית של הקבלן והם יתוכננו  
גיאוטכני/   קרקע/  (מהנדסי  מתאימים  מהנדסים  באמצעות  הקבלן  ע"י  ויאושרו 
קונסטרוקטור) ורשויים מטעמו, לרבות אישור התכנון אצל גורמי תשתית במידה  

ח ועל  (להבדיל  שיידרש  הדיפונים כאמור  ביצוע  בנפרד.  ישולמו  ולא  הקבלן  שבון 
המפקח מראש   ע"י  שיאושרו  כמויות  כנגד  נת"ע  ע"י  ישולם  ואישורם),  מתכנונם 

 BACKובהתאם לחשבונות שיגיש הקבלן, ללא עלות תקורות, רווח קבלני וכו' (
TO BACK .(  

ותמורת הקבלן,  חשבון  על  יהיה  זה  בסעיף  האמור  כל  במחירי  ביצוע  כלולה  ו 
 . היחידות השונות בכתב הכמויות  ולא ישולם בנפרד

: על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים  עבודה בקרבת תנועה קיימת 6.6
ע"מ לשמור על שלומם ושלמותם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות כל משתמשי  

לתנועת   לצורך  שלא  להפריע  או  ו/  לפגוע  ולא  והזמניים  הקבועים  הולכי  הדרך 
לעבודות   ובסמוך  הנ"ל  בכבישים  המתנהלת  המוטורית  לתנועה  או  ו/  הרגל 
החפירה ובכפוף להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה. על הקבלן לשמור על  
בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/ או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או  

  מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו. 
עפ"י  להבטח תנועה  ואביזרי  מעקות  הקבלן  יציב  הנ"ל,  הבטיחות  תנאי  ת 

  התוכניות המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע. 
על הקבלן מוטלת החובה להקצאת ממונה בטיחות מטעמו, מאושר ע"י הרשויות  
הבטיחות   ממונה  של  נוכחותו  דין.  כל  ע"פ  ויישומן  הנחיות  לקבלת  המתאימות  

  ו/ או בהתאם להנחיית המפקח.  באתר תדרש בהתאם לצורך
מאחריותו   אותו  פוטר  אינו  הנ"ל  ההסדרים  ביצוע  כי  לקבלן  בזאת  מובהר 
בתחום   מחדליו  או  מעשיו  עקב  לרכוש  או  ו/  לאדם  שייגרם  נזק  לכל  הבלעדית 

  עבודתו ובאזורים המגודרים. 
  על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק. 

דרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך  על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הג
  תקופת הביצוע. 

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות שימוש בממונה בטיחות מטעם הקבלן, גידור,  
וכל   הבטחות  אביזרי  הביצוע,  בתום  פירוקו  למקום,  ממקום  והעברתו  הקמתו 
ולא  הכמויות  בכתב  השונות  היחידות  במחירי  נכללים  זה  סעיף  לביצוע    הנדרש 

  ישולמו בנפרד. 
מובהר בזאת כי כל הנדרש מהקבלן בקשר עם פריסת הסדרי התנועה והבטיחות  
כלולים   הקבלן  עבודות  מביצוע  ובעקיפין  במישרין  והנובעים  לעיל  האמורים 

 במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו בנפרד. 

פעילים 6.7 כבישים  על  הקבלן  את  פעילות  יבצע  הקבלן  כי  מובהר  העבודות  : 
הרשויות   וע"י  נת"ע  ע"י  שאושרו  כפי  הפעילות  אזור  תחומי  בתוך  הקבלניות 
ובהתאם לסוג הציוד שאושר. לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת למעט מה שאושר  

 ע"י הרשויות/ נת"ע ותוכניות הסדרי התנועה הזמניים.

: על הקבלן לקבל אישור  עבודה מתחת לקוי מתח וליד כבלי חשמל תת קרקעיים 6.8
קרקעיים   תת  חשמל  וכבלי  עיליים  חשמל  לקווי  בסמוך  לעבודה  החשמל  חברת 
לביצוע   מפעיל  שהוא  והציוד  העבודות  בין  הנדרשים  הבטיחות  למרווחי  ובעיקר 
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חברת   ע"י  שיוכתבו  התנאים  עפ"י  תבוצע  העבודה  החשמל.  קווי  לבין  העבודות 
קרקעיים התת  החשמל  כבלי  או  ו/  חשמל  עמודי  תמיכת  כולל  בשעת   החשמל, 

הצורך, תמיכות, פלטות בטון, הגנות וחפירות עמוקות. האמור תקף גם לעבודות  
מתחת כבלי חשמל עיליים. כל התמיכות, פלטות בטון, הגנת חפירות וכיוצא בזה  
ו/ או ע"י כל בעל תשתית אחרת יבוצעו ע"י הקבלן   שיידרשו ע"י חברת החשמל 

  לשביעות רצונם ושביעות רצון נת"ע. 
ב תשולם  התמורה  ולא  השונים  היחידה  במחירי  כלולה  הנ"ל  הדרישות  כל  עבור 

 בנפרד, למעט אם נכתב אחרת במפורש. 

קרקעיות 6.9 ותת  עיליות  קיימות  שירותים  למערכות  בסמיכות  מערכות  עבודה   :
טרם   הקבלן  שיקבל  בתוכניות  יסומנו  באתר  הנמצאות  קרקעית  התת  התשתית 

המידע שהועבר לרשותה, ויתכן שלא  ביצוע העבודה, בהתאם למיטב ידיעת נת"ע ו
ואינו   (אם בכלל)  בלבד  ואינפורמטיבי  כלל. מובהר כי הסימון הינו חלקי  יסומנו 
עם   הקבלן  את  לב,  בתום  לשתף,  ובא  המערכות,  מיקום  סימון  מבחינת  מדוייק 

  המידע הקיים בידיה של נת"ע. 
ור תשתית,  בטרם יחל הקבלן בעבודות לחפירת בורות הגישוש ו/ או בורות לאית 

אמור   הוא  בקרבתן  השונות  התשתיות  של  המדוייק  מיקומן  את  לוודא  עליו 
לעבוד, וזאת באמצעות תיאום עם הגורמים השונים ורק אחר כך להתחיל בביצוע  
ובהתאם   המזמין  בנוכחות  תבוצענה  החפירות  כי  ומוגדש  מובהר  העבודות. 

הרשות/   מטעם  מיוחד  מפקח  בנוכחות  וכן  בלבד,  התשתית   להנחיותיו  בעלת 
  האחראית על המערכת התת קרקעית הרלוונטית. 

ייתכן כי בעל התשתית ו/ או המפקח מטעמו ידרשו חפירות גישוש נוספות בסמוך  
זאת בחשבון.   הקבלן לקחת  ועל  ובמקביל למיקום חפירת הבור לאיתור תשתית 

  חפירות  אלו נכללות במחירי היחידה ולא ישולם עליהן בנפרד. 
ה שלמותן  עבודות   על  קפדנית  שמירה  תוך  מירבית  בזהירות  יבוצעו  חפירה 

בעל   מטעם  המפקח  להנחיית   ובהתאם  בנוכחות  כולן,  התשתיות  של  ותקינותן 
  התשתית. 

תהיה  התשתיות  בעלי  מטעם  הפיקוח  ותיאום  לזימון  האחריות  כי  מובהר 
דו  באחריות הקבלן. הקבלן יהיה זכאי לקבל מנת"ע החזר הוצאות שישתלמו על י

מתאימות.  אסמכתאות  להצגת  בכפוף  התשתיות  בעלי  מטעם  פקחים   עבור 
החפירה   בור  ליד  או  ו/  גישוש בסמוך  לחפירות  יידרש  שהקבלן  ייתכן  כי  מובהר 
אותו הוא חופר לצורך אימות מעבר תשתית כזו או אחרת וכי על הקבלן לבצע את  

עליו לכלול זאת  דרישות בעלי התשתית לשביעות רצונם, ככל שיידרש. מובהר כי  
במתן הצעתו וכי לא יזכה לכל תוספת ו/ או שיפוי מטעם נת"ע בגין דרישות בעלי  

  התשתיות. 
או   ו/  קרקעית  תת  כבלים)  פילרים,  שוחות,  (צנרת,  תשתית  שתפגע  מקרה  בכל 
עילית כלשהי עקב מעשיו ו/ או מחדליו של הקבלן ידאג הקבלן מיידית  ליידע את  

התשתית   בעלי  ואת  באופן  נת"ע  התקלה  לתיקון  יפעלו  שאלה  מנת  על  שנפגעה 
  מיידי. 

הנובעת   שהיא  סוג  מכל  אחריות  או  ו/  הכספית  האחריות  בכל  ישא  הקבלן 
  מהפגיעה הנ"ל ואחריות זו תהא בלעדית של הקבלן. 

ישולם   ולא  הכמויות  שבכתב  השונות  היחידות  במחירי  כלול  לעיל  האמור  כל 
 בנפרד. 
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בטי 6.10 על  לשמירה  הקבלן  עבודתוחובת  תחומי  בכל  ממונה חות  ימנה  הקבלן   :
עבודה   בכל  באתר  נוכח  יהיה  הבטיחות  ממונה  חשבונו.  ועל  מטעמו  בטיחות 

  שתדרש לכך ו/ או בהתאם לדרישת המפקח. 
הקבלן הוא האחראי היחידי לכל פגיעה או נזק שייגרם לרכוש או לחיי    כי  יובהר

 רבות קבלני המשנה מטעמו. אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש על ידו ל 

: במסגרת העבודות ייתכן שהקבלן, מתוך שיקולים  עבודות ידיים ועבודות קטנות 6.11
שונים של נת"ע (כגון: קרבה לתשתיות ו/ או למבנים, הגבלות תנועה וכו'), יצטרך  
ידיים ממוכנת או לא ממוכנת ובמקטעים קטנים   לבצע חלק מהעבודות בעבודת 

קבלן לקחת בחשבון כי תנאי העבודה ידרשו זאת בחלק  ואפילו לא רציפים. על ה 
מהמקרים ולא תוכר כל תביעה ו/ או טענה כספית בנושא זה ו/ או בעניין הלו"ז  

 כתוצאה מסוג עבודה זו שאינה רציפה ובמקטעים קטנים. 

וכו' 6.12 חשמל  מים,  הנדרש  אספקת  ככל  וחשמל  מים  לאספקת  לדאוג  הקבלן  על   :
כול עבודותיו,  ביצוע  הפסקות  לצרכי  של  למקרה  וגנרטור  רזרביים  מים  מכלי  ל 

מיקום   את  לתאם  יהיה  הקבלן  על  זמניים.  הזנה  וכבלי  זמנית  צנרת  חשמל, 
ולקבל   התשתית  גורמי  עם  הציבוריים  הקווים  אל  ההתחברות  ופרטי  הנקודות 

  אישורם בכתב, תוך תיאום עם נת"ע. 
לצורכי עבודתו, יחולו  כל ההוצאות הכרוכות בסעיף זה לאספקת הדרוש לקבלן  

במחירי   תמורתם  לכלול  הקבלן  על  בנפרד.  ישולמו  ולא  חשבונו  ועל  הקבלן  על 
 היחידות השונות שבכתב הכמויות. 

ציוד 6.13 ואופי  בטלת  קצב  הכמות,  לפי  הנדרש  הציוד  את  לשטח  יביא  הקבלן   :
העבודה הנדרשים בכל מטלה ומטלה. לא תתקבל כל טענה, ולא תשולם לקבלן כל  

 היא עבור אחזקת כלים ו/ או עבור בטלת ציוד מסיבות כלשהן. תוספת ש

: כל הפסולת תסולק לאתר סילוק עפר או לאתר שפיכה המאושרים  אתר שפיכה 6.14
ע"י המשרד לאיכות הסביבה והרשות הרלוונטית. באחריות הקבלן למצוא אתר  
העבודה.  מתחומי  מרוחק  השפיכה  אתר  אם  גם  הרשויות  ע"י  מאושר  שפיכה 

  
זאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את כל העלויות שתגרמנה לו בגין הנ"ל  מובהר ב

הוצאה   וכל  הובלה  מרחקי  ישראל,  מקרקעי  לרשות  תמלוגים  אגרות,  לרבות 
במישרין ובעקיפין כתוצאה מכך בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי  

  היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.  
לכל   התמורה  כי  בכתב  מודגש  השונות  היחידות  במחירי  כלולה  לעיל  האמור 

 הכמויות ולא תשולם בנפרד. 

פיזי 6.15 תשתיות  איתור  במסגרת  חפירה  הגישוש/  בור  איתור  שיקום  סיום  עם   :
מחובתו   העבודה  בתחום  וגישש  חפר  שהקבלן  לאחר  פיזי  באופן  התשתיות 

ור  ואחריותו של הקבלן לכסות את הבור שנחפר, לשקם את מראה הרחוב/ האז
ב או  ו/  ראוי  מילוי  בחומר  יבוצע  הבורות  כיסוי  לקדמותו.  המצב  את  -ולהחזיר 

CLSM    עפ"י החלטת נת"ע, והחומר החפור יפונה ויסולק מהשטח לאתר שפיכה
  מאושר ע"י הרשויות. 

באתרים  לסוגיו  חומר  ופיזור  פינוי  אגרות  בגין  לשלם  הקבלן  וחובת  באחריות 
סוג החומר המפונה. הנ יהיה על חשבונו וכלול במחירי היחידות  מורשים לפי  "ל 

  בכתב הכמויות ולא ישולם בגינו בנפרד. 
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לביצוע   הרלוונטיים  הגורמים  כל  עם  בתיאום  ייעשה  החפירה  הבור/  שיקום 
הרשות   מחלקות  מול  ובעיקר  למניהם  התשתית  וחברות  גורמי  העבודה, 

  המוניציפלית הרלונטית להחזרת המצב לקדמותו. 
לתשלום חשבון סופי וקבלת העבודה הינו קבלת אישור המפקח  מובהר כי תנאי  

  על החזרת המצב לקדמותו ושיקום החפירה/ בור שבוצעו. 
הגורמים   נציגי  עם  יהיה  כבישים  בתחומי  עבודות  ביצוע  לגבי  התאום  כי  יובהר 
שהכביש   גורמים  או  לגורם  תהיה  והמדרכות  הכבישים  ומסירת  הרלוונטיים, 

  בחזקתם.  
מידה שיהיו פגיעות בכביש ו/ או במדרכות ו/ או שטחי גינון וכד' ו/ או  מובהר כי ב 

בכל סוג של תשתית שנפגעה ונזוקה במהלך העבודה, יתקן הקבלן את כל הנזקים  
  על חשבונו ולא ישולם עבורם כל תשלום. 

נת"ע   להנחיות  בהתאם  יבוצעו  והשיקומים  התיקונים  המהמקרים,  אחד  בכל 
 יאום עם כל הגורמים הרלוונטיים.  והרשות הרלוונטית, ובת

: מחובתו ואחריותו של הקבלן להשאיר את  ניקיון השטח במהלך ובגמר העבודה 6.16
ולאחר ביצוע העבודה, לפנות על חשבונו את   ומסודר במהלך  נקי  תחום העבודה 
כל עודפי העפר והפסולת מתחום העבודה אל מקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות.  

למצי האחריות  כי  הפסולת, מובהר  שפיכת  של  ביצוע  וכן  מורשה  מקום  את 
 העודפים והשיירים חלה על הקבלן ועל חשבונו. 

חציבה 6.17  / חפירה  בזמן  רעש  מפגעי  בניה/  מניעת  חציבה/   / החפירה  ציוד  כל   :
עבודה שיופעל באתר העבודה הקבלנית יחוייב לעמוד בדרישות התקנות למניעת  

 . 1979 מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) תשל"ט

העבודה 6.18 באתר  וגהות  והוראות  בטיחות  הדרישות  כל  את  לקיים  הקבלן  על   :
הבטיחות של הרשויות המסומכות ושל נת"ע, בין היתר: שילוט בהתאם לצורך,  
מינוי אחראי בטיחות לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, רשיונות ואישורים  

ניים וחשמליים, ציוד מגן  תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה מכ
  אישי, הגנה מפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

לרבות   מוסמכת  רשות   כל  של  בטיחות  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 
של   טענה  כל  תתקבל  לא  וכיו"ב.  חח"י  בזק,  חברת   העבודה,  משרד  המזמין, 
ובעלי  המוסמכות  מהרשויות  אחת  של  כלשהי  דרישה  ידיעת  אי  בגין    הקבלן 

  התשתיות. 
ועפ"י   החוק,  עפ"י  בעבודה  הבטיחות  להוראות  ובהתאם  ע"פ  יבוצעו  העבודות 
ועבודות   בגובה  לעבודה  הבטיחות  ותקנות  החוקים  כל  לרבות  זה,  חוזה  הוראות 

  במקומות מוקפים ובמקומות סגורים עפ"י כל דין. 
המתאימים   האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  על  ההסכם,  במסמכי  לאמור  בנוסף 

פיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים בתחום בור ו/  ולהק
כי   לוודא  אליהם,  הגישה  ובדרכי  קיימות  לשוחות  ובכניסה  החפירה  בורות  או 
אורח   עובר  שכל  לדאוג  עובדיו,  ע"י  בקפדנות  נשמרים  בעבודה  הבטיחות  כללי 

לדאוג וכן  גופו  על  להגנה  הדרושים  באמצעים  יצויד  לאתר  להשגת    המזדמן 
חשבונו   על  זאת  וכל  והרשויות  הגורמים  מכל  זו  למטרה  מתאימים  אישורים 

  בלבד. 
הבטיחות אשר   כללי  של  קיומם  על  ויעילה  לבצע בקרה ממשית  הקבלן מתחייב 
נקבעו בכל דין ובכל מקומות ביצוע העבודה הקבלנית באמצעות ממונה בטיחות  

ותדריכי   שבועיים  דוחות  לרבות  חשבונו  ועל  כל  מטעמו  עפ"י  לעובדים  בטיחות 
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  דין. 
בכתב   השונות  היחידות  במחירי  וכלול  בנפרד,  ישולם  לא  הבטיחות  ממונה 

  הכמויות. 
מיד עם סיום יום עבודה, בכל חלק של העבודות, חייב הקבלן למלא ולכסות את  

  כל הבורות והחפירות ולהשלים את  כל הגדרות. 
הב  כללי  לכל  בהתאם  עבודתו  לארגן  מחויב  לתנאי  הקבלן  התאמה  תוך  טיחות 

זהירות   אמצעי  הפרדה,  סידורי  בחשבון  לקבחת  ועליו  הרשויות  ודרישת  השטח 
  ובטיחות כנדרש על פי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה המזמין. 

לעובדיו   מגן תקניים  כובעי  נעלים,  זוהרות,  חשבונו אפודות  על  לספק  הקבלן  על 
גופי התשתיות שיגיעו לביקורת.   וכן למבקרים מטעם נת"ע ו/ או הרשויות ו/ או

  
העובדים   של  הבטיחות  תנאי  על  לשמור  כדי  האמצעים  בכל  לאחוז  הקבלן  על 

  כנדרש על פי כל דין, על פי תקנות הבטיחות והגהות והוראות נת"ע. 
נת"ע רשאית להפסיק את עבודותו של הקבלן במקרה שזו נעשית בתנאי בטיחות  

לדרישות החוק/ התקנות ו/ או דרישותיה.   וגהות גרועים ו/ או שאינם מתאימים
  

הקבלן משחרר את נת"ע מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/  
ומתחייב   הקבלנית  עבודתו  ביצוע  עם  בקשר  כלשהו  לאדם  או  ו/  לעובדים  או 

  לשאת באחריות לנזקים אלו לבדו. 
בגדרות זמניים  , לוחות עץ, חביות,  על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור 

  מחסומים וכו'. כנדרש על פי כל דין וע"י גרומי הבטיחות המוסמכים. 
את   ולהבטיח  הבטיחות  אמצעי  על  לשמור  והאחריות  החובה  מוטלת  הקבלן  על 

  תיקונם מיד עם גילוי תקלה. 
יזכו   לא  רגל  להולכי  ובטוחות  זמניות  גישה  דרכי  וסידור  זה  פי סעיף  על  פעולות 

 שלום נוסף, אלא כלולים במחירי היחידות השונות בכתב הכמויות. את הקבלן בת

העבודה 6.19 בתנאי  וההגבלות  מיוחדים  תנאים  העבודות,  של  מיקום  ליבו  תשומת   :
הקבלן מופנית לכך שהעבודה הקבלנית עשויה לעיתים להתבצע בסמיכות לאזורי  
קניות   במרכזי  עסק  ובתי  חנויות  ומסחר,  תעשיה  אזורי  קיימים,  מגורים 
רכב,   כלי  לתנועת  פעילה,  רגל  הולכי  לתנועת  מסחריים,  וריכוזים  ובמרכזים 

לות רגישות לפגיעה מינימאלית  לעיתים סואנת. מחובתו  ואחריותו של הקבלן לג
העבודה   את  לנהל  בו  והמשתמשים  הרחוב  של  התקין  במהלך  האפשר  ככל 
ולהעמיד את האמצעים הדרושים כך שתתנהל בשלבי ביצוע שיאפשרו את המשך  
הקבלנית,   לעבודה  והסמוך  הקרוב  מקום  ובכל  ברחוב  השגרתי  החיים  מרקם 

  במישרין ובעקיפין.  
פי  ועל  הכמויות  כתב  פי  על  שהוא,  סוג  מכל  עבודה  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
שטח   תא  בכל  צפויה)  ולא  מורכבת   עבודה  (לרבות   העבודה  בתכולת  המפורט 
גבולות העבודה, כהגדרתם בפרוגרמה שהתקבלה מהמפקח. ידוע לקבלן   בתחום 

ות ע"י קבלנים  כי בעת ובעונה  אחת עם  ביצוע עבודתו ייתכן ויבוצעו עבודות אחר 
כחלק   בחשבון  זאת  לקחת  הקבלן  ועל  עבודתו  על  ישפיעו  אשר  באתר,  אחרים 
כל   עם  לתאם  הקבלן  של  וחובתו  באחריותו  ספק,  הסר  למען  היחידה.  ממחירי 

  גורם רלוונטי את ביצוע עבודותיו.  
מובהר בזאת כי במידת הצורך, האתר של הקבלן יצומצם למינימום הנדרש ע"פ  

אתר העבודה יגודר בגדרות רשת על בסיס בטון מכוסות בבד יוטה  החלטת נת"ע.  
(דגם יפו או שו"ע) ו/או מסוג איסכורית לבנה לרבות ביסוסם כך שאתר העבודה 
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  יבודד.  
של   קבועה  הרטבה  כגון  לציבור  מטרדים  להקטנת  האמצעים  בכל  ינקוט  הקבלן 

וכו' וע"פ הנחיות    חומרי  מילוי וחפירה, ביצוע עבודות בכלים קטנים או בידיים
להגנת   המשרד  של  דומה  מחלקה  כל  או  ו/  נת"ע  של  הסביבה  איכות  מחלקת 

  הסביבה ו/ או רשות מוניצפלית וכיו"ב.  
התקין   החיים  למהלך  הפרעות  מינימום  גרימת  תוך  עבודתו  את  יבצע  הקבלן 
הקבלנית.   לעבודה  בעקיפין  ו/או  במישרין  הקשור  חיצוני  גורם  כל  עם  בתאום 

הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכל שלב משלבי העבודה על מנת לאפשר    באחריות
האתר   בכל  מוגבלויות  בעלי  תנועת  לרבות   רגלית   ותנועה   ממונעת  תנועה 
המשתמשים   אותם  כל  של  לבטיחותם  הנדרש  אחר  אביזר  וכל  שילוט  ולהתקין 
  בדרך ו/ או העוברים באתר או בסביבתו. מובהר כי כל האביזרים, השילוט וכד' 

  יעמדו בתקנים ובתקנות הנגישות התקפים לעת התקנתם. 
מובהר בזאת לקבלן כי עבודתו עלולה להיות מוגבלת ולא מובטח לקבלן שימוש  

  בכל שטח האתר ולא ברוחב המלא של הדרך ו/או הרחוב.  
על הקבלן מוטלת החובה לדאוג בכל העת למעברים בטוחים להולכי רגל ולאפשר  

  בהתאם להיתרים  ולרישיונות  הסדרי  התנועה.  תנועת כלי הרכב סדירה
כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד.  
עבודות התיאום בכל מקרה הינן באחריות הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורן  

 בנפרד.  

והפסקות 6.20 בשלבים  ועבודה  עדיפויות  הזכות  סדר  את  לעצמה  שומרת  נת"ע   :
הקבלן,  לק עבור  הקבלניות  העבודות  לבצוע   העבודה  סדרי  את  לשנות  ואף  בוע 

להקדים, לדחות, להורות על עבודה במקביל (לרבות תעדוף בין המטלות השונות  
העבודה   אופי  כי  בחשבון  לקחת  הזוכה  על  וכד'.  מטלה)  אותה  בתוך  תעדוף  וגם 

ובמ בשלבים  אלא  ברצף  להתבצע  שלא  עשויות  שהעבודות  כזה  קטעים  הוא 
  נפרדים.  

תשומת לב הקבלן כי ייתכן שהעבודות יבוצעו בשלבים  ובהפסקות  ע"פ  תנועת  
  כלי הרכב ושגרת החיים במקום.  

בנוסף  בזאת  לרבות    ,מובהר  כלשהן,  מסיבות  העבודה  ברצף  הפסקות  ייתכנו  כי 
קבלנים אחרים    אחרות ע"י גורמים אחרים כגון חברות תשתית,  טפול במערכות

  '. וכד
כאמו  העבודה,  ברצף  שבהצעת   ר,הפסקות  למחירים  לתוספת  סיבה  יהיו  לא 

ככוללים נושאים אלו.  בגין הפסקות  מחירי היחידה בהצעתו    ורואים את  הקבלן 
  להסכם.  35-36בעבודה יחולו הוראות סעיפים 

סדר ביצוע העבודה יקבע בכפוף לשיקולים הנדסיים, תחבורתיים, ועירוניים ע"פ 
תשלום  ו  נת"ע  הנחיות לתוספת  כלשהיא  תביעה  ו/או  טענה  כל  תתקבל  או  לא 

כי מובהר  האמור.  בגין  הקבלניות  העבודות  ביצוע  משך  העלויות    כל  להארכתת 
יחול לעיל  האמור  במילוי  ישולם    הקבלןעל    והכרוכות  ולא  חשבונו  בגינן  ועל 

 . בנפרד

 שעות עבודה, עבודות לילה ועבודות בשעות חריגות:  .7
 .  19:00ועד  07:00היום מוגדרות בין השעות שעות העבודה במשך 

הש תקנות  להוראות/  בהתאם  להשתנות  עלולות  אלו  האזוריתעות  המקומית/  ו/או    רשות 
   מו.ולמיקו העבודות  המשטרה בהתאם לאזור



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   63עמוד 

יידרש  הלילה  לביצוע  וחלק מהעבודות  אם בשל  בשעות  אזורית דרישות  ,  המקומית/    הרשות 
ו/ או בשל דרישת נת"ע ואם בשל    תשתית בקרבתן מבוצעת העבודה  ו/או המשטרה ו/או גורמי

   סיבות אחרות. יש לקבל אישור נת"ע מראש לעבודות בלילה.

 . למחרת   05:00ועד לשעה   22:00שעות הלילה מוגדרות משעה 

על   יהיה  לילה,  עבודות  ביצוע  מאוש   הקבלןלצורך  בטיחות  אמצעי  להתקנת  רים  להתארגן 
ידאג להתקין מערכת תאורה ניידת המספקת את צרכי    הקבלן  במידת הצורך.  זמנית  ולתאורה

נת"ע ו/ או הרשות המקומית  וע"י    הקבלןע"י יועץ הבטיחות של    תאושרשהעבודה והבטיחות  
   ו/ או אזורית.

לעבודות לילה,    להשיג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים  הקבלןאחריותו של  ו מחובתו  
אלו.ל לעבודות  הנחוצים  התנועה  להסדרי  אישור  קבלת  בכל    הקבלןבאחריות    רבות  לנקוט 

 .  האמצעים לשמירת מפלס רעש מינימאלי לפי הנחיות הרשויות 

  ,חסימת התנועה, גדרות  כל הכרוך בעבודת הלילה לרבות משמרות העבודה, תאורה, גנרטור,
בשעות    קבלןצורך ביצוע עבודתו של ה פנסים וכל היוצא בזה וכל הנדרש ע"פ תנאי הרישיון ל

כלהלילה   עבודת    וכן  לצורך  הנילוות  ובעקיפין    הקבלןההוצאות  במישרין  תהיינה בלילה 
 כלולות במחירי היחידה ולא תשולמנה בנפרד.  

 הסדרי תנועה זמניים:  .8
בכל מקום ובכל עבודה קבלנית בהם יידרש הקבלן להסדרי תנועה זמניים כלשהם הקבלן יהא  

הבלעדי לפריסתם. כמו כן, הקבלן יהיה אחראי לאחזקת דרכי גישה אל כל האזורים    האחראי
 הנגישים ושאינם נגישים באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות. 

יהא   הקבלן  המפקח.  או  ו/  האיתור  מנהל  חברת  ע"י  הקבלן  בעבור  יתוכננו  התנועה  הסדרי 
עבוד או  ו/  תנועה  הסדרי  הצורך בתכנון  להעלות את  עם קבלת  אחראי  מיד  לפי תרשימים  ה 

 הפרוגרמה לאיתור מיקומים בהם ידרשו הסדרים אלו ו/ או עבודה לפי תרשימים. 

קבלת   לטובת  המפקח  ו/או  האיתור  מנהל  חברת  מטעם  המתכנן  עם  בצמוד  יעבוד  הקבלן 
 ההסדרים הנדרשים, תיאומם מול הרשות הרלוונטית והמשטרה ועד קבלת אישור לביצוע. 

לדאו הקבלן  השילוט  על  אביזרי  כלל  אספקת  ואושרו.  שתוכננו  כפי  ההסדרים  לפריסת  ג 
כנדרש   ואביזרי בטיחות מתאימים  והתמרור, הפעלת צוות אבטחה לרבות עגלת  חץ תקנית 
ביצוע   של  ושלב  שלב  בכל  הרשויות  דרישת  פי  על  או  ו/  התנועה  הסדרי  לתוכנית  בהתאם 

משך תקופת הביצוע ייעשו ע"י הקבלן,  העבודות ביום ובלילה, הצבתם בשטח ואחזקתם לכל  
 על אחריותו ועל חשבונו. 

התנ הסדרי  של  הביצוע  ממונה    ועהsצוות  לרבות  מנוסה,  צוות  יהיה  תנועה  נתיבי  לחסימת 
בטיחות בתנועה, בראשות ראש צוות מוסמך/ מאושר לאבטחת אתרי סלילה ע"י נת"י ו/ או  

 ע"י כל רשות מוסמכת לביצוע הסדרי תנועה. 

הקבלן,   של  באחריותו  ייעשו  העבודות  כל  כ"כ.  כלולה בסעיפי  המתאימים  האישורים  קבלת 
עבור לרבות    ולא תשולם  הכמויות  בכתב  למפורט  שהוא מעבר  סוג  עבודות אלו תוספת מכל 

התנועה   הסדרי  קיום  על  להקפיד  מתחייב  הקבלן  סלילה.  לאתרי  מוסמך  צוות  ראש  עבור 
הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל  

ם נמסרו לקבלן במישירין ע"י הרשויות ובין אם  דרישותיהן ועפ"י רשיון העבודה, וזאת בין א
 נמסרו ע"י נת"ע/ מי מטעמה. 
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המפורט   פי  על  יהיו  לשימוש,  שיורשו  והבטיחות  התנועה  ואביזרי  הציוד  סוגי  כי  מודגש 
בחוברת "התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאת משרד התחבורה המעודכנת בעת  

 ביצוע העבודות. 

על   חלה  מיוחדת  והאביזרים  אחריות  הציוד  של  ושלמותו  תקינותו  להבטחת  באשר  הקבלן 
להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור כל ציוד ו/ או חלק מציוד ו/ או אביזר (כל אחד  
מחשבון   יופחת  מטעמה  מי   / נת"ע  הנחיות  פי  על  או  ו/  במפרט  כנדרש  יותקן  שלא  בנפרד) 

להסכם, בעבור    53ם המוסכמים בסעיף  הקבלן מדי יום פיצוי מוסכם בהתאם לפרק הפיצויי 
   כל יום בו לא החליף הקבלן את הציוד ו/ או חלק מציוד ו/ או אביזר כפי שנדרש.

אם לדעת נת"ע, הקבלן לא פורס ומפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונה,  
"ע/ מי  רשאית נת"ע למסור פריסתם והפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תתקבל ע"י נת

מטעמה, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה תנוכה מהקבלן עלות פריסת והפעלת  
בתוספת   האחר  הקבלן  ע"י  התנועה  תשלם    12%הסדרי  נת"ע  מזמין.  ותקורות  ניהול  דמי 

התנועה   הסדרי  נושאי  לכל  הכוללת  האחריות  אולם  העבודה,  בגין  האחר  לקבלן  ישירות 
 בלן בלבד. לפריסה ולביצוע תחול על הק 

 להסכם.  39.3: ראה סעיף הפעלת שוטרים בשכר

 : להלן פירוט העבודות בהתאם לכתב הכמויות .9
כללית קיים  הערה  מצב  עדות  תכנית  הפקת  לאפשר  שלהלן  הפרטים  סעיפי  כל  מטרת   :

 , ע"י מודד מוסמך.   לתשתיות הקיימות

כל   את  כוללים  הכמויות  וכתב  השירותים  בתכולת  הסעיפים  לשם  כלל  הנדרשות  העבודות 
השירותים)   בתכולת  מפורשות  נכתבו  לא  אם  (גם  הנדרש  בשטח  התשתיות  ואיתור  הגעה 
כפי   למצב  השטח  החזרת  וכן  הנדרש  וכל  כלים  העמדת  גישה,  דרכי  יצירת  חישוף,  לרבות 

 שהיה קיים טרם תחילת ביצוע העבודות. 

-1לא הרס (סעיפים  גילוי וסימון תשתיות באמצעות מכשירי גילוי, ללא חפירה ול 9.1
   בכתב הכמויות): 6

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות:  .9.1.1
  כל המידע,   פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת . א

 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל   . ב
 הגורמים הנדרשים. 

הג  .ג פתיחת  ביצוע  תוך  תשתיות,  לגילוי  מכשור  בעזרת  בשטח  ילוי 
 שוחות ומתקנים הנדסיים אחרים נדרשים. 

 סימון בשטח (מיקום וגובה) ותיעוד של התשתיות המאותרות.  . ד

 כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה.  .ה

לצורך   . ו שנדרש  וכל  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
 . בסעיפים הכוללים מדידה   ע"י מודד מוסמך הפקת תכנית העדות 

ובין   .9.1.2 התשתית  בעל  של  גילוי  מכשירי  באמצעות  בין  תבוצע  העבודה 
בעל   הנחיות  עפ"י  הכול  הקבלן,  שיספק  גילוי  מכשיר  באמצעות 

 התשתית. 
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ו  .9.1.3 יש  תשלום:  מדידה  כאשר  העדות,  תוכניות  עפ"י  אורך,  מטר  לפי 
. התשלום  מדידהלסווג לתשתיות שאותרו עם מדידה ותשתיות ללא  

קווי    במלואה.  המטלהכולל את כל הפעילויות לעיל הנדרשות לביצוע  
לפי   ימדדו  ללא מובלים  או  כבלים מאוגדים במובלים  וקבוצות  בזק 
לפי   ולא  הכבלים  או קבוצת  ו/  ו/ או קבוצת המובלים  אורך התעלה 
סוג   מאותו  כבלים  צינורות/  (צביר  הכבלים  או  הצינורות  כמות 

ייחשב כל    תשתית  עבור  ישולם  ולא  מדידה  לצורך  אחת  כתשתית 
 כבל/ צינור בנפרד). 

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך   .9.1.4
 , בסעיפים בהם נדרש לכך. הפקת תכנית העדות

עבור איתור תשתיות בהתאם לאמור, אך של כל כבל   1-6תוספת מחיר לסעיפים   9.2
וכבל בנפרד, לפי הוראות נת"ע, לאותו סוג תשתית כאמור על פי הוראות המכרז  

 בכ"כ):  7(סעיף 

 לעיל.  9.1סעיף זה כולל את כל ההוראות בסעיף  .9.2.1

סעיף זה הינו סעיף אופציונלי שיופעל בהתאם להוראות נת"ע לאתר   .9.2.2
וזאת    כל של תשתית  סוג  מאותו  כבלים  של  בצביר  בנפרד  וכבל  כבל 

 בהוראה כתובה ומפורשת אשר תינתן ע"י נת"ע מראש.

מדידה ותשלום: לפי מטר אורך, עפ"י תוכנית העדות הכוללת את כל   .9.2.3
ללא   ותשתיות  מדידה  עם  שאותרו  תשתיות  לסווג  יש  לעיל.  האמור 

 מדידה. 

 בכ"כ):   8או משדר (סעיף   תוספת מחיר עבור השחלת מוליך מתכתי 9.3

 לעיל.  9.1עבודה זו תהווה תוספת במקרה הצורך לעבודות בסעיף  .9.3.1

 העבודה כוללת בנוסף לעבודות הגילוי וסימון:  .9.3.2
ביוב,   . א צנרת  בתוך  קרקעי  תת  משדר  או  ו/  מתכתי  מוביל  השחלת 

ניקוז, וצנרת סיב אופטי נטולת מוליך חשמלי או מובל אחר ושימוש  
 במקלט מתאים. 

שבין   . ב כמרחק  שמוגדר  ההשחלה  אורך  ימדד  המוליך,  השחלת  בזמן 
הגיע   אליה  ביותר  הרחוקה  הנקודה  לבין  המובל  הצינור/  פתח 

 המוליך. המדידה תחתם ע"י המפקח בשטח. 

 כל כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה.  .ג

 מדידה ותשלום: לפי מטר אורך מדוד בשטח.  .9.3.3

-9מ' (סעיפים    9בעומק עד    BEACONרומגנטי ע"י  צוות איתור תשתיות אלקט 9.4
 בכ"כ):  10

העבודה בהתאם לסעיפים אלו תבוצע ע"י צוות הפעלה מיומן, הכולל  .9.4.1
הצוות  לפחות   פעילות  ספק,  הסר  למען  ועוזר.  מנוסה  מאתר 

 והוצאותיו כלולים במחיר היחידה. 
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 העבודה כוללת:  .9.4.2
לקבל  . א התשתיות  ובעלי  השונות  הרשויות  עם  ותיאום  כלל  פניה  ת 

 המידע, האישורים, ההיתרים והרשיונות לביצוע העבודה. 

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישת הרשויות, תאום עם כל   . ב
 הגורמים הנדרשים. 

 . Beaconמ' בין שוחות ע"י    9איתור תשתיות בעומקים של עד  .ג

לאיתור   . ד מתאים  במקלט  ושימוש  ייעודי  גלילי  משדר  השחלת 
 התשתית. 

ו .ה שוחות  השחלת  פתיחת  וכן  הצורך  עפ"י  נוספים  הנדסיים  מתקנים 
 משדר. 

לצורך   . ו שנדרש  וכל  ומתקנים  שוחות  הסימונים/  של  בשטח  מדידה 
 הפקת תוכניות העדות ע"י מודד מוסמך. 

 כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה.  . ז

 העבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית ו/ או נת"ע.  .9.4.3

ום: לפי יום עבודה, מסווג למקרה בו העבודה מבוצעת  מדידה ותשל  .9.4.4
עם מדידה ומקרה בו העבודה מבוצעת ללא מדידה. מחיר יום עבודה  

ה במכשיר  לשימוש  אתרים  בין  מעבר  הצורך  במידת  .  Beaconכולל 
או   ו/  הצורך  במקרה  אתרים  בין  מעבר  בגין  תוספת  כל  תשולם  לא 

 הוראת המפקח. 

באמצעות  ללא הרס  תיות יבשות/רטובות תת"ק  איתור וסימון תשתיות אל מתכ  9.5
 בכתב הכמויות):  11(סעיף   ) כולל מדידהGPRחודר קרקע (  מכ"מ

 העבודה כוללת ביצוע הפעולות הבאות:  .9.5.1

  המידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל  . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

תאום עם כל  ו ק ועפ"י דרישות הרשויות  סגירת אזור העבודה לפי חו . ב
   .הגורמים הנדרשים

אל .ג תשתיות  באמצעות  -איתור  יבשות/רטובות    מכ"מ מתכתיות 
)GPR  במידת אחרים  הנדסיים  ומתקנים  שוחות  פתיחת  תוך   ,(

 הצורך. 

 סימון בשטח (מיקום וגובה) ותיעוד של התשתיות המאותרות.  . ד

 העבודה בשלמותה. כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע  .ה

לצורך   . ו שנדרש  וכל  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
 הפקת תכנית העדות ע"י מודד מוסמך. 

 .  המפקחהעבודה תבוצע עפ"י דרישה מיוחדת של בעלי התשתית ו/או  .9.5.2
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פעילות   .9.5.3 ספק,  הסר  למען  מיומן.  הפעלה  צוות  ע"י  תבוצע  העבודה 
 הצוות והוצאותיו כלולים במחיר היחידה. 

ירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך  מח .9.5.4
 הפקת תכנית העדות. 

ו .9.5.5 לפי  מדידה  הפעילויות    יוםתשלום:  כל  את  כולל  התשלום  עבודה. 
לביצוע    הנדרשות  כולל    במלואה.  המטלהלעיל  עבודה  יום  מחיר 

ה במכשיר  לשימוש  אתרים  בין  מעבר  הצורך  לא  GPR-במידת   .
מעבר בין אתרים במקרה הצורך ו/ או הוראת   תשולם כל תוספת בגין

 המפקח. 

הפעלת "ביובית" לצורך השחלת צינור כולל משדר מיוחד המאפשר איתור מדויק   9.6
 בכתב הכמויות):   12סעיף ( מ')  9 –בעומק של עד כ 

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.6.1

  המידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל  . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,ישורים הא

סגירת אזור העבודה לפי חוק ועפ"י דרישות הרשויות, תאום עם כל   . ב
 .  הגורמים הנדרשים

כל   .ג לרבות  המשימה  ביצוע  לשם  הנדרש  במקום  הביובית  הצבת 
 הנדרש להצבתה. 

עבור   . ד מוליך  צינור  השחלת  לצורך  "ביובית"  או    Beaconהפעלת  ו/ 
 . אחר

שוחו .ה את  פתיחת  להשלים  ע"מ  צורך  עפ"י  אחר  הנדסי  מבנה  וכל  ת 
 העבודה. העבודה תבוצע עפ"י הצורך באישור המזמין.

 סימון בשטח (מיקום וגובה) ותיעוד של התשתיות המאותרות.  . ו

לצורך   . ז שנדרש  וכל  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
 . הפקת תכנית העדות ע"י מודד מוסמך 

 בת ביצוע העבודה בשלמותה. כל פעולה נוספת הנדרשת לטו  .ח

על   .9.6.2 צורך  עפ"י  הנדסי אחר  מבנה  וכל  שוחות  פתיחת  כוללת  העבודה 
העבודה.  את  להשלים  באישור    מנת  הצורך  עפ"י  תבוצע  העבודה 

 . המפקח

ו  .9.6.3 לפי  מדידה  השימוש    יוםתשלום:  את  כולל  הסעיף  עבודה. 
, לרבות נהג ומפעיל הביובית, דלק וכל הוצאה אחרת וכן  ב"ביובית" 

ומדידה ייעודי   משדר איתור  צוות  במידת    .,  כולל  עבודה  יום  מחיר 
בביובית. לשימוש  אתרים  בין  מעבר  תש   הצורך  תוספת  ולא  כל  לם 

המפקח. במידה   ו/ או הוראת  בגין מעבר בין אתרים במקרה הצורך 
ולהחזירה לאתר לשם   שיש לרוקן את הביובית במהלך יום העבודה 

פעילות   התשלום  יכלול  המשימה,  כל    זו.ביצוע  את  כולל  התשלום 
 במלואה. המטלה  הפעילויות לעיל הנדרשות לביצוע 
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מערכת   9.7 להפעלת  תשתיות  ייעודית  וחישוף  לאיתור  עפר  שיקום     -שאיבת  ללא 
 בכתב הכמויות)  13(סעיף 

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.7.1

  מידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל ה . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

הציוד . ב להצבת  הדרוש  השטח  וסגירת  הציוד    התארגנות  ניוד  לרבות 
אספלטים,   פירוק  הצורך  (במידת  להצבתו  השטח  והכנת  לשטח, 

וכו') קיימת  השקיה  העפר.   -  מערכת  שאיבת  יעשה    מערכת  הקבלן 
וחשיפ חפירה  ביצוע  לצורך  נדרש  עזר  ציוד  בכל  בכמות  שימוש  ה 

 ובזמינות ככל שיידרשו, בין היתר מחפרים, מחפרונים ויעה אופני. 

תשתיות/ .ג לחישוף  שאיבה  מע'  תשתיות  הפעלת  שסומנו    איתור  כפי 
 . בפרוגרמה בכל עומק וכל מיקום כולל החזרת מצב לקדמותו

הכלים   . ד להפעלת  מומחה  אדם  וכח  הנדרש,  לפי  איתור  צוות  הפעלת 
 שיידרש. המכניים, וחפירה ידנית ככל 

נוסף  .ה נדרש  מידע  וכל  הצינור  וסוג  קוטר  הצינור,  מפלס  ,  מדידת 
וכל   הנדרש,  ככל  התשתית  לאיתור  אלקטרומגנטי  במכשיר  שימוש 

 אמצעי אחר הנדרש לאיתור התשתית. 

 החזרת המצב לקדמותו, תוך מילוי הבורות.  . ו

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה.  . ז

פעי .ח במסגרת  שנשאב  ידי  חומר  על  מאושר  למקום  יפונה  הנ"ל  לות 
 גורם הרלוונטי. 

התשתית   . ט (מפלס  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
מודד   ע"י  העדות   תכנית  הפקת  לצורך  שנדרש  וכל  וכו')  קוטרה 

 מוסמך. 

 שאיבת עפר. ייעודית להפעילות תבוצע על ידי מערכת  .9.7.2

סמך לצורך  מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מו  .9.7.3
 הפקת תכנית העדות. 

לביצוע   .9.7.4 הנלוות  וההוצאות  העזרים  העבודות,  כל  ספק,  הסר  למען 
במחירי   כלולות  וכו'  דלק,  רכב,  אדם,  כח  גם  היתר  בין  זה,  ובכלל 

 היחידה השונים ולא תשולם בגינם תוספת מחיר. 

ו .9.7.5 לפי  מדידה  הפעילויות    יוםתשלום:  כל  את  כולל  התשלום  עבודה. 
ל הנדרשות  לכל    במלואה.  המטלהביצוע  לעיל  יכלול  עבודה  יום 
בורות, באתר אחד או במספר אתרים, אלא אם    4הפחות ביצוע של  

במספר   במערכת  שימוש  שיעשה  במידה  אחרת.  נת"ע  תחליט 
לביצוע   הנדרשים  המקומות  בין  מעבר  התשלום  כולל  מיקומים, 

 המטלה במלואה.  
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תשתיות תת"ק כולל שיקום    שאיבת עפר לאיתור וחישוף ייעודית להפעלת מערכת  9.8
 – בכתב הכמויות) 14(סעיף  הבורות בשטח פתוח

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.8.1

  מידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל ה . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

ציוד  . ב להצבת  הדרוש  השטח  וסגירת  הציוד    התארגנות  ניוד  לרבות 
אספלטים,   פירוק  הצורך  (במידת  להצבתו  השטח  והכנת  לשטח, 

הקבלן    שאיבת עפר.ייעודית למערכת     -   מערכת השקיה קיימת וכו')
יעשה שימוש בכל ציוד עזר נדרש לצורך ביצוע חפירה וחשיפה בכמות  

 ובזמינות ככל שיידרשו, בין היתר מחפרים, מחפרונים ויעה אופני. 

כפי שסומנו בפרוגרמה    תשתיות  איתור  /מע' שאיבה לחישוףהפעלת   .ג
האזור בהתאם לדרישות נת"ע ו/    כולל שיקום  בכל עומק וכל מיקום

   .או רשויות ו/ או בעלי עניין 

הכלים   . ד להפעלת  מומחה  אדם  וכח  הנדרש,  לפי  איתור  צוות  הפעלת 
 המכניים, וחפירה ידנית,  ככל שתידרש.  

וס .ה קוטר  הצינור,  מפלס  נוסף. מדידת  נדרש  מידע  וכל  הצינור    וג 
וכל   הנדרש,  ככל  התשתית,  לאיתור  אלקטרומגנטי  במכשיר  שימוש 

 אמצעי אחר הנדרש לאיתור התשתית. 

 כל פעולה אחרת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה.  . ו

התשתית   . ז (מפלס  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
הע תכנית  הפקת  לצורך  שנדרש  וכל  וכו')  מודד  קוטרה  ע"י  דות 

 מוסמך. 

בחול/ .ח יכוסו  שנחשפו  אורגני   תשתיות  חומר  ללא  נקי  מחצבה  חול 
(הידוק יעשה בהרטבה), אלא אם נדרש  ( ס"מ לפחות    10בשכבה של  

 אחרת מבעלי התשתית). 

המקומי   . ט בחומר  מילוי  יבוצע  החול  שכבת  מילוי    –מעל  לוודא  יש 
 הבור ללא השארת חללים. 

 חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה. העבודה כוללת אספקת כל  . י

שנשאב במסגרת   . יא הנ"להחומר  לטובת  פעילות  שימוש  בו  יעשה  ולא   ,
 יפונה למקום מאושר על ידי הרשות המקומית.  השיקום,

 . בלבד שאיבת עפר  ייעודית להפעילות תבוצע על ידי מערכת  .9.8.2

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך   .9.8.3
   נית העדות.הפקת תכ

לביצוע   .9.8.4 הנלוות  וההוצאות  העזרים  העבודות,  כל  ספק,  הסר  למען 
במחירי   כלולות  וכו'  דלק,  רכב,  אדם,  כח  גם  היתר  בין  זה,  ובכלל 

 היחידה השונים ולא תשולם בגינם תוספת מחיר. 
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ו .9.8.5 לפי  מדידה  הפעילויות  ה עבודה.    יוםתשלום:  כל  את  כולל  תשלום 
לביצוע    לעיל לכל    אה.במלו   המטלההנדרשות  יכלול  עבודה  יום 

בורות, באתר אחד או במספר אתרים, אלא אם    4הפחות ביצוע של  
במספר   במערכת  שימוש  שיעשה  במידה  אחרת.  נת"ע  תחליט 
לביצוע   הנדרשים  המקומות  בין  מעבר  התשלום  כולל  מיקומים, 

 המטלה במלואה.  

ל שיקום  שאיבת עפר לאיתור וחישוף תשתיות תת"ק כולייעודית להפעלת מערכת  9.9
 .  בכתב הכמויות)   15(סעיף   הבורות

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.9.1

  מידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל ה . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

ציוד   . ב להצבת  הדרוש  השטח  וסגירת  הציוד  התארגנות  ניוד  לרבות 
להצבתו   השטח  והכנת  אספלטים,  לשטח,  פירוק  הצורך  (במידת 

הקבלן    שאיבת עפר.ייעודית למערכת     -   מערכת השקיה קיימת וכו')
יעשה שימוש בכל ציוד עזר נדרש לצורך ביצוע חפירה וחשיפה בכמות  

 . ובזמינות ככל שיידרשו, בין היתר מחפרים, מחפרונים ויעה אופני

מע  .ג להפעלת  ייעודית  עפרשאיב רכת  כפי  תשתיות    איתור  /לחישוף  ת 
האזור בהתאם   כולל שיקום  שסומנו בפרוגרמה בכל עומק וכל מיקום

 . או רשויות ו/ או בעלי עניין  לדרישות נת"ע ו/

הכלים   . ד להפעלת  מומחה  אדם  וכח  הנדרש,  לפי  איתור  צוות  הפעלת 
 .   המכניים, וחפירה ידנית ככל שיידרש

נוסף.  .ה נדרש  מידע  וכל  הצינור  וסוג  קוטר  הצינור,  מפלס    מדידת 
וכל   הנדרש,  ככל  התשתית  לאיתור  אלקטרומגנטי  במכשיר  שימוש 

 תית. אמצעי אחר הנדרש לאיתור התש 

התשתית   . ו (מפלס  ומתקנים  הסימונים/שוחות  של  בשטח  מדידה 
מודד   ע"י  העדות   תכנית  הפקת  לצורך  שנדרש  וכל  וכו')  קוטרה 

 מוסמך. 

אורגני   . ז חומר  ללא  נקי  מחצבה  בחול/בחול  יכוסו  שנחשפו  תשתיות 
של   נדרש    10בשכבה  יעשה בהרטבה), אלא אם  (הידוק  לפחות  ס"מ 

 אחרת ע"י בעלי התשתיות. 

על  הבורו .ח מדרכה  ו/או  כביש  למבנה  חומרים  ידי  על  יכוסו  שנוצרו  ת 
ו/או,   מבוקר  הידוק  על  חומרים  ידי  לביצוע  והנדרשים  המתאימים 

 מפקח, להחזרת מצב לקדמותו. ה ידי הרשות ו/או 

האספלט   . ט שכבת  בעובי  אספלט  ייושם  אספלטית  שהמיסעה  היכן 
האבני.  שהוסרה  יוחזרו  משתלבות  מאבנים  הינה  המיסעה  ם  כאשר 

 למצב בו היו טרם ביצוע החישוף. 

 העבודה כוללת אספקת כל חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה.  . י

במסגרת   . יא שנשאב  הנ"ל  החומר  לטובת  פעילות  שימוש  בו  ייעשה  ולא 
 יפונה למקום מאושר על ידי הרשות המקומית. השיקום, 
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 כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה.  . יב

 הפעילות תבוצע ע"י מערכת ייעודית לשאיבת עפר בלבד.  .9.9.2

מחירי היחידה כוללים סימון ומדידה בשטח של מודד מוסמך לצורך   .9.9.3
   הפקת תכנית העדות.

לביצוע   .9.9.4 הנלוות  וההוצאות  העזרים  העבודות,  כל  ספק,  הסר  למען 
במחירי   כלולות  וכו'  דלק,  רכב,  אדם,  כח  גם  היתר  בין  זה,  ובכלל 

 לא תשולם בגינם תוספת מחיר. היחידה השונים ו

ו .9.9.5 לפי  מדידה  הפעילויות    יוםתשלום:  כל  את  כולל  התשלום  עבודה. 
לביצוע    הנדרשות  לכל    במלואה.   המטלהלעיל  יכלול  עבודה  יום 

בורות, באתר אחד או במספר אתרים, אלא אם    4הפחות ביצוע של  
במספר   במערכת  שימוש  שיעשה  במידה  אחרת.  נת"ע  תחליט 

כולל לביצוע    מיקומים,  הנדרשים  המקומות  בין  מעבר  התשלום 
 המטלה במלואה. 

עד   9.10 פיזי של התשתית בעומק  וגילוי  מ' כולל חישוף שטח והכנת דרכי    1.5חפירה 
ומילוי   חול  ריפוד  ממוכנת,  או  ו/  ידנית  חפירה  כולל  הנדרש   CLSMגישה,    וכל 

 בכתב הכמויות)   16(סעיף 

 פעולות הבאות: העבודה כוללת ביצוע ה .9.10.1
  המידע, ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל  פניה   . א

 והרישיונות לביצוע העבודה.  ,ההיתרים ,האישורים 

ציוד הנדרש (מחפרון/ מיני  התארגנות וסגירת השטח הדרוש להצבת ה . ב
העבודה),   לביצוע  המתאים  אחר  מכשור  כל  ידנית/  חפירה  מחפרון/ 

אזור העבודה על פי  גישה לשטח על כל המשתמע מכך, סגירה וגידור  
 חוק ועל פי דרישת נת"ע ו/ או בעלי התשתית ו/ או הרשויות. 

באמצעות  .ג תשתיות  של  ומיפוי  מדידה  סימון,  חישוף,  גילוי,  איתור, 
הנדרש  והצוות  המכשור  כולל  התשתיות  של  פיזי  וגילוי    . חפירה 

העבודה כוללת איתור, גילוי, חישוף, סימון, מדידה ומיפוי של שוחות,  
או   ו/  המאותר  התשתית  קו  את  המשרתים  ומתקנים  גובים  תאים, 
בעד   ישולם  ולא  אליו  הקשורים  או  ו/  אליו  או  ו/  ממנו  הניזונים 

 איתורם/ גילוים/ מיפויים/ סימונם בנפרד. 

 ון. העבודה כוללת צוות איתור גילוי חישוף וסימ . ד

קיים  .ה מצב  תוכנית  והכנת  וצבע  סרטים  יתדות,  בעזרת  בשטח  סימון 
מודד   ע"י  התוכנית  שרטוט  לרבות  לתשתית  גובה)  עומק,  (מיקום, 

   מוסמך.

 מדידת מפלס הצינור, קוטר וסוג הצינור וכל מידע נדרש נוסף.  . ו

מדידה בשטח של הסימונים/שוחות ומתקנים (מפלס התשתית קוטרה   . ז
 רך הפקת תכנית העדות  ע"י מודד מוסמך. וכו') וכל שנדרש לצו

 עבודה ידנית להשלמת החישוף.  ,במידת הצורך  ,העבודה כוללת .ח
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 . עם גמר העבודה ישוקם הבור . ט

בשכבה   . י אורגני  חומר  ללא  נקי  מחצבה  בחול  יכוסו  שנחשפו  תשתיות 
ס"מ לפחות, (הידוק יעשה בהרטבה), אלא אם נדרש אחרת ע"י    10של  

 בעלי התשתיות. 

וצרו יכוסו על ידי חומרים למבנה כביש ו/או מדרכה על ידי  הבורות שנ . יא
ו/או,   מבוקר  ידי  חומרים  הידוק  על  לביצוע  והנדרשים  המתאימים 

 מצב לקדמותו. ה מפקח, להחזרת ההרשות ו/או 

האספלט   . יב שכבת  בעובי  אספלט  ייושם  אספלטית  שהמיסעה  היכן 
האבנים .  שהוסרה  יוחזרו  משתלבות  מאבנים  הינה  המיסעה  כאשר 

 מצב בו היו טרם ביצוע החישוף. ל

 עבודה כוללת אספקת כל חומרי הגלם לביצוע מושלם של העבודה. ה . יג

שנ . יד ידי  הבמסגרת    חפרחומר  על  מאושר  למקום  יפונה  הנ"ל  פעילות 
 . הרלוונטית  הרשות המקומית

 . כל פעולה נוספת הנדרשת לטובת ביצוע העבודה בשלמותה  . טו

ש  .9.10.2 בשטח  ומדידה  סימון  כוללים  היחידה  מוסמך  מחירי  מודד  ל 
 בהתאם לצורך הפקת תכנית העדות. ו

ו  .9.10.3 לפי  מדידה  יבוצע   : שנחפרו תשלום  הבורות  כולל  כמות  התשלום   .
גודל הבור   במלואה.   המטלהאת כל הפעילויות לעיל הנדרשות לביצוע 

לא יימדד, התשלום הינו עבור כל גודל וגיאומטריה של בור שייחפר.  
ב  הגבהים  הפרש  עפ"י  ייקבע  הבור  התשתית  עומק  של  עליון  גובה  ין 

)T.L  .החפירה ביצוע  לפני  הקיים  השטח  פני  גובה  לבין   ( 
מיקום   אם  גם  לבור,  בור  בין  העבודה  כלי  העברת  בגין  ישולם  לא 

  הבורות באתרים נפרדים. 
בורות באותו קטע עבודה, עבור הבור הרביעי ואילך,   3מובהר כי מעל 

על  נוספים לכל בור על מחי  15%תקוזז הנחה של   כלומר  ר האומדן, 
ולאחר מכן קיזוז    15%מחיר הבור הרביעי תבוצע הנחה בשיעור של  

 נוסף של ההנחה בה נקב המציע. 

פיזי של התשתית בעומק מ 9.11 וגילוי  מ' כולל חישוף שטח    3.0מ' ועד    1.51  -חפירה 
ומילוי   חול  ריפוד  או ממוכנת,  ו/  ידנית  חפירה  כולל  גישה,  דרכי    CLSMוהכנת 

 בכתב הכמויות)   17(סעיף   וכל הנדרש

 לעיל ובנוסף: 9.10סעיף זה כולל את כל הוראות סעיף  .9.11.1
במדידה אחת ויחידה מפני הקרקע ועד  המדידה תהיה לצורכי תשלום   . א

לקבוצות   ותשלום  הפרדת מדידה  ולא תבוצע   הנדרש,  הסופי  העומק 
ואילך. התשלום יהיה לפי    1.51ואח"כ מעומק    1.5ועד עומק    0מעומק  

סעיף אחד ויחיד בלבד, עבור עומק החפירה של הבור מפני הקרקע ועד  
 לעומק שבסופו של דבר נמצאה התשתית. 
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וגיל  9.12 פיזי של התשתית בעומק מחפירה  מ' כולל חישוף שטח    6.0מ' ועד    3.01  -וי 
ומילוי   חול  ריפוד  או ממוכנת,  ו/  ידנית  חפירה  כולל  גישה,  דרכי    CLSMוהכנת 

 בכתב הכמויות)   18(סעיף   וכל הנדרש

 לעיל ובנוסף: 9.10סעיף זה כולל את כל הוראות סעיף  .9.12.1
מפני הקרקע ועד  המדידה תהיה לצורכי תשלום במדידה אחת ויחידה   . א

לקבוצות   ותשלום  מדידה  הפרדת  תבוצע  ולא  הנדרש,  הסופי  העומק 
עומק    0מעומק   מעומק    1.5ועד  מעומק    3.0ועד    1.51ואח"כ  ואז  מ' 

עומק    3.01 עבור  בלבד,  ויחיד  אחד  סעיף  לפי  יהיה  התשלום  ואילך. 
נמצאה   דבר  של  שבסופו  לעומק  ועד  הקרקע  מפני  הבור  של  החפירה 

 התשתית. 

תנועה ביצ 9.13 הסדרי  מטלה,  וע  כל  לביצוע  תרשימים  לפי  עבודה  או   / צוות    ו  ע"י 
נסיעה  נתיבי  חסימת  לצורך  בטיחות  מוסמך  אביזרי  חץ,  בעגלת  שימוש  לרבות   ,

   בכתב הכמויות):   19נדרשים כולל תמרורים, קונוסים ונצנצים (סעיף 

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.13.1

  המידע, ת ובעלי התשתיות לקבלת כל  פניה ותאום עם הרשויות השונו  . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

לצורך ביצוע העבודות    ו/ או עבודה לפי תרשימים  ביצוע הסדרי תנועה . ב
זמניים  תנועה  הסדרי  לתוכנית  תרשימים   בהתאם  לפי  עבודה  או    ו/ 

 המפקח.  שתתקבל מ

 הצבת ממונה בטיחות בתנועה.  .ג

 שת לשם ביצוע העבודה בשלמותה. כל פעולה נוספת הנדר . ד

להנחיות   .9.13.2 בהתאם  תבוצע  התמרור ה העבודה  ורשות    משטרה 
 . הרלוונטית 

עבודה של צוות (צוות הכולל עובדים    יוםתשלום: יבוצע לפי  מדידה ו .9.13.3
הנדרשות לביצוע    + עגלת חץ). התשלום כולל את כל הפעילויות לעיל 

עבודה,    במידה שמשימה מסתיימת לפני סיום יום  במלואה.   המטלה
בהתאם להוראת המפקח, העברת הצוות על כל הציוד תחשב כחלק  

 מתשלום בגין אותו יום עבודה.  

שימוש במעקות בטיחות זמניים כולל הצבתם והעברתם מאתר לאתר באותו יום.   9.14
 בכ"כ):  20מ"א מעקות (סעיף   50המחיר כולל 

העבודה   .9.14.1 זמניים.  מעקות  להציב  הקבלן  על  יהיה  שיידרש,  במקומות 
או  ת ו/  מאושרות  זמניים  תנועה  הסדרי  לתוכניות  בהתאם  בוצע 

 עבודה לפי תרשימים ובאישור מראש של המפקח.  

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.14.2

  המידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   . א
 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 
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סוג, בהתאם לדרישת מתכנן התנועה    אספקת והצבת המעקות, (מכל . ב
דרישת   או  ו/  התמרור  רשות  דרישת  או  ו/  נת"ע  דרישת  או  ו/ 

 המשטרה) תמרורים ונצנצים בהתאם לתוכניות המאושרות. 

הכלול   .ג אחר  לאתר  והנצנצים  התמרורים  המעקות,  והעברת  פירוק 
הקבלן   של  אחסון  שטח  או  ו/  התארגנות  לשטח  פינויים  או  במטלה 

 כלשהו מהאתר. במרחק 

אתרי   . ד באבטחת  מנוסה  מקצועי  צוות  ע"י  יבוצעו  והפירוק  ההצבה 
סלילה בראשות ראש צוות מוסמך/ מאושר ע"י נת"י ו/ או ע"י רשות  
 התמרור הרלוונטית לאתר העבודה כראש צוות אבטחת אתרי סלילה.  

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה.  .ה

להנח  .9.14.3 בהתאם  תבוצע  התמרור ה יות  העבודה  ורשות    משטרה 
 . הרלוונטית 

ו .9.14.4 לפי  מדידה  יבוצע  והעברה  עבודה    יוםתשלום:  פירוק  הצבה,  כולל 
של   למקום  יום   50ממקום  באותו  מעקות  אדם  מ"א  כוח  לרבות   ,

העבודה לביצוע  יחשב  נדרש  זה  סעיף  לצורך  עבודה  יום  שעות    24. 
 . ממועד ההצבה בשטח 

בחנ"מ/   9.15 תערובת  של  ויישום  הובלה  לנדרש    CLSMאספקה,  בהתאם  למילוי 
 בכתב הכמויות)  21(סעיף 

 פעולות הבאות: ההעבודה כוללת ביצוע  .9.15.1
  המידע, פניה ותאום עם הרשויות השונות ובעלי התשתיות לקבלת כל   . א

 ההיתרים והרישיונות לביצוע העבודה.  ,האישורים 

התערובת,   , יספק  הקבלן  . ב את  ויישם  הכללי    יוביל  המפרט  עפ"י  וזאת 
 . במהדורתו האחרונה נכון ליום מתן צ.ה.ע  לעבודות סלילה וגישור

 כל פעולה נוספת הנדרשת לשם ביצוע העבודה בשלמותה.  .ג

התשתית   .9.15.2 מחברת  מפורשת  הנחיה  קבלת  לאחר  תבוצע  העבודה 
 . והמפקח 

תשלום: יבוצע לפי מ"ק (המחיר כולל את ההובלה והיישום  מדידה ו .9.15.3
התשלו ה בשטח)  לעיל  הפעילויות  כל  את  כולל   לביצוע  נם  דרשות 

 במלואה.  המטלה

ללא   9.16 איתור  סעיפי  הופעלו  בהם  במקרים  עדות  תוכניות  והגשת  שרטוט  מדידה, 
 בכ"כ):  22מדידה, או לטובת מדידה נפרדת בהתאם לדרישת נת"ע (סעיף 

סעיף זה יופעל וישולם בהוראה מפורשת של נת"ע, עפ"י שיקול דעתה   .9.16.1
 תאם לצרכיה, ותאושר מראש ובכתב ע"י נת"ע. הבלעדי, בה 

 העבודה כוללת את ביצוע הפעולות הבאות:  .9.16.2
תשתיות   . א איתור  כמות  ישלים  כאשר  המדידה  צוות  את  יזמין  הקבלן 

 ליום מדידה מלא, או כאשר יתבקש לכך ע"י נת"ע בהוראה מפורשת. 
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 עובדים לפחות: מודד מנוסה, עוזר מודד.  2צוות מדידה כולל  . ב

דה יצוות רכב צמוד, כל המכשור הנדרש למדידה ותיעוד,  לצוות המדי  .ג
 יתדות, סרטים וצבע לסימון. 

פתיחת   . ד לרבות  וסומנו,  שאותרו  התשתיות  מדידת  כוללת  העבודה 
והפקת   שרטוט  שנמדדו,  התשתיות  העלאת  הצורך,  במידת  שוחות 

,  DWGתוכניות עדות (מיקום, עומק וגובה) עבור נת"ע. הוצאת קבצי  
DWF ,PDF  ם לדרישות נת"ע. בהתא 

במידת הצורך, תבוצע מדידה של מבנים תת קרקעיים בין אם מדובר   .ה
נת"ע שביקשה  אחר  מבנה  כל  או  במרתפים  מדידה    במובלים,  לבצע 

שלו ותכלול את כל הדרוש לשם מדידתו לרבות פתיחת שוחות וכניסה  
או   ו/  התשתיות  בעלי  עם  תיאום  לרבות  קרקעיים,  תת  למבנים 
החליטה   באם  זה  בסעיף  כלולה  תחשב  אלו  מבנים  מדידת  המבנים. 
נת"ע להפעילו. המדידה תבוצע בהתאם לכל אמות המידה הנדרשות.  

א תכלול  המבנים  עובי  מדידת  לרבות  הנדרשים  האלמנטים  כל  ת 
הנתונים   העלאת  תכלול  המדידה  נדרשים.  וחללים  מרחקים  קירות, 
עובי   וגובה,  עומק  (מיקום,  עדות  תוכניות  והפקת  שרטוט  שנמדדו, 
הוצאת  נת"ע.  עבור  שנמדד)  נוסף  דבר  וכל  אלמנטים  מיקום  קירות, 

 בהתאם לדרישות נת"ע.   DWG ,DWF ,PDFקבצי 

 נת"ע ו/ או מי מטעמה לתוכניות שהוגשו. אישור  . ו

בפועל .9.16.3 מדידה  בעבור  ישולם  המדידה  צוות  עבור  את    תשלום  וכולל 
 .  כלל ההוצאות הנלוות של הצוות 

כלל   .9.16.4 את  ויכלול  בפועל,  עבודה  יום  לפי  יבוצע  ותשלום:  מדידה 
 האלמנטים המוזכרים בסעיף זה. 
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 ביצוע בתקופת ההסכם  ערבות - ג' נספח

 _____ : ________תאריך

 לכבוד 

 להסעת המונים בע"מ  יםעירוני  בורהתח  נתיבי -"ע נת

 26רח' הרוקמים 

 חולון 

 .ג.נ., א

 __________  ספרערבות בנקאית מ: הנדון

כלפיכם    על .1 בזאת  ערבים  אנו  "הקבלן"),  (להלן:   ____________________ בקשת  פי 
  מאתיים וחמישיםש"ח (  250,000 שלכולל   סכום לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד ל לשלם

חד שקלים  הקבלן  )שים אלף  של  לעמידתו  בקשר  הערבות"),  "סכום  (להלן:   ,
 ________.   ספרמ  ,_____________ על פי ההסכם לביצוע התחייבויותיוב

יצוין באותה    רמתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אש  אנו .2
מי באופן  (  ידידרישה,  שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  קבלת  7ובכל  ממועד  ימים   (

 דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 

שתהיה    ל, יכוזהכוח כתב ערבות  הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מ  למען .3
התשלומים   כל  שסך  ובלבד  כאמור,  לדרישתכם  בהתאם  יתבצע  התשלום  וכי  לשיעורין, 

 מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. 

תהיו    התחייבותנו .4 לא  זה  ובכלל  מותנית,  ובלתי  אוטונומית  היא  זה  ערבות  כתב  לפי 
להוכיח או  לבסס  לפרט,  לנמק,  להסביר,  ת  חייבים  לדרוש  או  דרישתכם  את    חילהאת 

 התשלום מהקבלן. 

 ערבות זה אינו ניתן להסבה.  כתב .5

ליום    כתב .6 על  בתוקפו  ויעמוד  בראשיתו,  המצוין  בתאריך  לתוקפו  ייכנס  זה  ערבות 
31.03.2022 . 

 

 רב,   בכבוד

 

 _________________________   בנק 
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 כתב ויתור על תביעות  טופס -נספח ד' 

 _____________ :  תאריך

 לכבוד 

 עירוניים להסעת המונים בע"מ  רהנתיבי תחבו -"ע נת

 26רח' הרוקמים 

 חולון 

 .ג.נ., א

 בקשר עם הסכם מס' _____________  תביעות העדר: הנדון

בגין מלוא העבודות אשר בוצעו    הסופי  חשבוןה  את______________ הגשנו לכם    ביום .1
 הסופי").  החשבון(להלן: " על ידינו במסגרת הסכם מס' ___________

על ידי   .2 מלוא העבודות    תמורת   נת"עלמען הסר ספק, יובהר כי הסכום הסופי והמאושר 
 הסופי").   סכוםש"ח (להלן: "ה  ____________ מסתכם בסך

מצהירים  כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בסכום הסופי המאושר כאמור על ידי    הננו  .3
סוג שהוא כלפי    נת"ע או טענות מכל  לנו כל תביעות  ולא תהיינה  לנו  ו/או מי    ע"נתאין 

לגרוע  ה מטעמ מבלי  אך  לרבות  ממנו,  הנובע  ו/או  בו  הכרוך  ו/או  הנ"ל  להסכם  בקשר   ,
אוש  שלא  הפרשים  בגין  האמור,  הסופי  מכלליות  הסכום  ובין  הסופי  החשבון  בין  רו 

 המאושר. 

, הננו מאשרים ומתחייבים, כי אין ולא  דכם הסופי, כפי שאושר על י   הסכוםתשלום    עם .4
תהיה לנו, כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או השגה  

ב לרבות  ההסכם,  נשוא  הפרויקט  ו/או  ההסכם  עם  בקשר  כלשהי,  באם  אחרת  יצועו. 
תביע ו/או  דרישה  ו/או  טענה  לנו  תעמוד  ו/או  אנו    העומדת  הרי  כאמור,  השגה  ו/או 

 מוותרים עליה באופן בלתי חוזר. 

הסופי מלאנו את כל התחייבויותינו    הסכום  ןבמועד קבלת התשלום בגי  כימצהירים    אנו .5
ל שמסרנו  המידע  וכי  בינינו,  ההסכם  פי  השונות  נתעל  לרשויות  למפקח,  ולבעלי  "ע, 

ה וסוגי  טיבן  העבודות, רמתן,  ביצוע  עם  בקשר  הינ  חומריםהתשתיות  השתמשנו    ו בהם 
 מלא ומדויק. 

בידי    ידעו .6 בקבלתו  זה,  במכתבנו  אין  כי  מכל  נתלנו  לגרוע  כדי  שנקבל  ובתשלום  "ע 
 התחייבות שיש לנו על פי ההסכם. 

 

 רב,   בכבוד

 ________________________ 

 וחותמת הקבלן   חתימה



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   78עמוד 

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  חוק לפי תצהיר -'ה נספח

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

במסגרת   .1 זה  תצהירי  עושה  בין אני  שנחתם   ___________ מס'    חוזה 
"ה  1______________________ לחברה(להלן:  "הספק")  או  נתיבי    –נת"ע  בין  " 

לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה,    תחבורה עירוניים להסרת המונים בע"מ
   תשתיות תת קרקעיות.ללא הרס  מדידה ומיפוי 

, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה  חברה ב  2_____________________  -אני משמש כ .2
 . ה ובשמ חברהמטעם ה

 ב. (ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

למועד   .3 נכון  כי  שביצעתי,  ובדיקה  בירור  לאחר  בזה,  מצהיר  הנ"לאני  החוזה  ,  חתימת 

 במקום הרלוונטי]   √[יש לסמן   – הובעל זיקה אלי חברהה

 ל) משתי  ביותר  הורשעו  כדין  2א  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   (
(להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום,    1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 (להלן: "חוק שכר מינימום").    1987-התשמ"ז

 ) אך נכון למועד  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 2הורשעו ביותר משתי ,
) אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  במכרז  ההצעות  להגשת  ההרשעה  1האחרון  ממועד  לפחות   (

 האחרונה. 

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט  2הורשעו ביותר משתי (
) אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד  1דלהלן,  לפחות   (

 נה. ההרשעה האחרו

 מס"ד 
   פירוט העבירה

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1.             

2.             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3לצורך סעיף 
6.1973 

 
 יש להשלים את השם המלא של החברה כפי שמופיע בתעודת התאגדות. 1
 .יש להשלים את תפקיד המצהיר בחברה 2
 );2002באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ( –, בעבירה "הורשע" 3

)  אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל  2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; (1כל אחד מאלה: (  –  "בעל זיקה"
לפי הענ בעלי מניותיו או שותפיו,  בני אדם שהרכב  (ב) חבר  בו;  ותחומי  יהשליטה  להרכב כאמור של הספק,  דומה במהותו  ין, 

פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.   –) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3(

ו" "החזקה"  שליטה",  התשמ"א  –  "שליטה"-אמצעי  (רישוי),  הבנקאות  בחוק  מהותית"  ;  1981-כמשמעותם   –  "שליטה 
 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.  
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 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

למועד   .4 נכון  כי  שביצעתי,  ובדיקה  בירור  לאחר  בזה,  מצהיר  ה אני  החוזה  נ"ל,  חתימת 

 בחלופה הרלוונטית]   √מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

 'א סעיף    -  חלופה  התשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון    1998-לחוק 
 4.חברה (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על ה

 'אותן.   מתא מקיייוה  חברהלחוק שוויון זכויות חלות על ה 9הוראות סעיף  - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:   –את חלופה ב'   נהשסימ חברה[ל

 ) עובדים;  100-פחות מ  המעסיק  חברהה -) 1חלופה 

 ) וה  100  המעסיק  חברהה  -)  2חלופה  לפחות,  מתחייביעובדים  משרד    תא  למנכ"ל  לפנות 
חובותי יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  סעיף    ההעבודה  לחוק    9לפי 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –ן זכויות, ובמידת הצורך שוויו

שה והשירותים    ההתחייב  חברהבמקרה  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר 
) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור  2החברתיים לפי הוראות חלופה (

  ה הנחיות ליישום חובותי  הקיבל, ואם  הה כנדרש ממנתכי פנ  הא מצהיריה  –)  2באותה חלופה (
 ליישומן.   הא גם פעלילחוק שוויון זכויות, ה  9לפי סעיף 

בסעיף    נהשסימ  חברהל .5 ב'  חלופה  העתק    תמתחייב   חברהה  -לעיל    4את  להעביר 
  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  זה  מהתצהיר לפי סעיף  

גופים ציבוריים, תשל"וימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת   -מונח זה בחוק עסקאות 
1976  . 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 _________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור 

עו"ד   הח"מ,  ביום  ______________ שכתובתי    ____________אני  כי  בזה  מאשר   ,
תה עצמו/ה על ידי תעודת  , שזיהה/_______________ הופיע/ה בפני מר/גב'    ______________

מספר   עליו/ה    ______________זהות  כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת   /
כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת  את  להצהיר 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 

 _______________________ 

 ה וחותמת עורך הדין חתימ

 
ובדים, למעט המדינה או ע  25-לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  9הוראות סעיף   4

 , חלות עליו" 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי,ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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מתווכים במסגרת התקשרויות  םתשלום דמי תיווך לגורמי יבדבר א  הצהרה -'ו נספח
 "ע נת

, הקבלן (להלן:  1977-לחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  בנוסף
 בזאת, כדלקמן:   ומתחייבים "נותן השירותים") ומי מטעמו, מצהירים  

ו/או    לא .1 , כל טובת הנאה ו/או כסף או כל  יפין, במישרין או בעקקבל לתת ו/או ללהציע 
דבר בעל ערך, במטרה להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל  

בע"מ (להלן: "  -"ע  נתשל   עירוניים להסעת המונים  נושא נתנתיבי תחבורה  או של  "ע") 
ב  עובד  נתמשרה  ו/או  להליך    "ענת"ע  בקשר  אחר,  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או 

 תקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. הה

ב   לא .2 במשרה  נושא  עם  בעקיפין,  או  במישרין  פעולה,  לשתף  ו/או  עובד  נתלשדל  ו/או  "ע 
הקשור    "ענת סודי  או  חסוי  מידע  לקבל  מנת  על  אחר,  גורם  כל  ו/או  מטעמה  מי  ו/או 

 תקשרות ו/או לכל הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. הלהליך ה

במישרי   לא .3 פעולה,  לשתף  ו/או  ב  ןלשדל  משרה  נושא  עם  בעקיפין,  עובד  נתאו  ו/או  "ע 
מלאכותית או    "ע ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורהנת

 לא תחרותית.  

עם  תקשרות  ה לא פעל בניגוד לאמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל במסגרת הליכי ה  כי .4
 "ע ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים מהם. נת

"ע שומרת לעצמה  נתלאמור לעיל,    בניגודהשירותים או מי מטעמו פעל    תןחשד סביר כי נו  התעורר
עדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה  את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבל

בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו   זה: "הליך ההתקשרות") ו/או  (בסעיף  הפעולה כאמור 
את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן    שהוא ו/או לבטל בכל זמן    קשרותבהליך ההת 

 קשרות.  שהוא את ההסכם או ההזמנה הנובעים מהליך ההת 

השירותים מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי    נותן
הנובעים    נההזמבסכם או  ב "ע ו/או הנת  עםתקשרות  ה מטעמו, המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ה

 ממנו. 

 באנו על החתום: ולראיה

 ________________________ 

   השירותים  נותן

 חתימה  אישור

,    אני  _____________________ מ  עו"ד/רו"ח,   ,__________________________ הח"מ, 
בז חתימת    אתמאשר  נותן  הכי  את  מחייבת  לעיל   _____________________________ "ה 

 השירותים לכל דבר ועניין. 

 _______ __________    __________________ 

  "ד/רו"ח עו      תאריך 
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 (כולל הודעות לקבלנים) המכרזמסמכי  – 'ז  נספח
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 הקבלן  הצעת -' ח  נספח
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 הנחיות מחשוב, ניהול מסמכים ואבטחת מידע  -נספח ט' 

 רקע  .1

על   1.1 נת"ע,  עם  שלו  ההתקשרות  הסכם  בתוכנות    הקבלןבמסגרת  להשתמש 
מספר   בטבלאות  מפורטות  התוכנות  רשימת  זה.  במסמך    2ומספר    1המופיעות 

 בנספח זה.  

ועל חשבונו.   הקבלן תעשה על ידי    1 יודגש, כי רכישת התוכנות המפורטות בטבלה 1.2
על ידי נת"ע   2רשימת התוכנות המפורטות בטבלה מספר   על חשבונו של   ,ירכשו 

 לצרכי ההתקשרות בלבד.  ןהקבלויימסרו לשימוש   הקבלן

 )) TPS(רכישה מספק צד ג' ( הקבלןתוכנות אשר ירכשו על ידי   .2

מספר   2.1 בטבלה  המפורטות  התוכנות  ידי    1רכישת  על  חשבונו    הקבלןתיעשה  ועל 
נת"ע.   עובדת  עימה  לגרסה  תואמת  להיות  חייבת  תוכנה  כל  של  גרסתה  בלבד. 

עבור כל    הקבלןמפורטות התוכנות והגרסה מינימלית לה נדרש    1בטבלה מספר  
 אחת מהן.  

או  \נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו 2.2
ו והדריש\לעדכן  הרשימה  את  לשדרג  שהן  או  כפי  תוכנה  כל  עבור  המינימלית  ה 

 והוא ישא בעלותן באופן בלעדי.   הקבלןמפורטות, ומוסכם כי השינויים יחולו על 

 1טבלה מספר  2.3

 גירסא  שם התוכנה 

Microsoft Office 2013  ומעלה 

AutoCAD 2013  ומעלה 

נת"ע .3 ידי  על  ירכשו  אשר  חשבון    תוכנות  לשימוש    הקבלןעל  לצרכי    הקבלןויימסרו 
 ההתקשרות בלבד. 

וכל תוספת, עדכון או שדרוג עבורן לפי שיקול    2התוכנות המופיעות בטבלה מספר  3.1
נת"ע.   בתוכנות אלו בעשותו שימוש בתשתיות    הקבלן דעתה של  נדרש להשתמש 

הרשת שלו או לחילופין על גבי רשת האינטרנט, באמצעות רישיון שימוש לתוכנה  
לו על ידי נת"ע. יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות מעת ולעת ולפי   שיימסר 

ו להוסיף  הבלעדי  דעתה  ו\שיקול  התוכנות  רשימת  את  לעדכן  לשדרגן  \או  או 
ו  הקבלןומוסכם כי   או תוספות  \ יהיה מחוייב לעבוד במערכת בהתאם לשינויים 

 אילו. 
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 2טבלה מספר  3.2

 שם התוכנה 
כמות משתמשים  

 משוערת 

SAP  –    מערכתERP    לניהול התשלומים, והוראות
 השינוי בפרויקט. 

1 

Aconex  –    מערכתEDMS    הפרויקט לניהול 
בשימוש רוחבי של כל בעלי העניין בפרויקט, הכולל  
המתכנן,   הקבלן,  הפרויקט,  מנהל  מ:  פחות  לא 

 , יועץ הקבלן 

5-20 

 1-5 ה.ב.חדשנות מערכת בטיחות בעבודה 

 שימוש בכלי תוכנה המנוהלים על ידי נת"ע   .4

להיות   4.1 יכולים  בתוכנות  השימוש  עבור  הנדרשים  לרישיונות  הרישיונות  מוגבלים 
) "שמית"  המוגדרים  רישיון  בודדים  או  הגישה)  ניתנת  לו  המשתמש  שם  לפי 

או   השימוש  את  להגביל  יכולים  נת"ע  של  התוכנה  ספקי  כולו.  לארגון  "אתר" 
בהתאם   זה  בסעיף  האמור  וכל  ואחרים  כאלו  עובדים  בין  רישיונות  של  המעבר 

 או נת"ע. \ ע ולמדיניות וכללי הרישוי של ספק התוכנה של נת"

כמות   4.2 פי  על  המתומחרים  הסכמים  במסגרת  נרכשו  מהתוכנות  חלק  כי  יובהר, 
 המשתמשים או מתן שרות על בסיס תקופה. 

אספקת   4.3 לצורך  באינטרנט  בגלישה  שימוש  עושות  מהתוכנות  חלק  יובהר,  עוד 
) נדרשת  web basedהשירות  גלישה  במהירות  אינטרנט  תקשורת  דורש  אשר   ,(

עדכ  דפדפן  מוצפנת  וגרסת  גישה  תוכנת  התקנת  ידרשו  אחרות  תוכנות  נית. 
מסוג  VPN(כדוגמת   הפעלה  בו רצה מערכת  מחשב  על   (Microsoft windows   

אלו   במקרים  ולתוכנה.  לשרות  החיבור  יתבצע  האחראי    הקבלןשבעזרתה  יהיה 
הבלעדי לתחזוקה של החומרה המאפשרת יכולות מספקות על מנת להריץ עליה 

רשות. נת"ע תספק את הפתרונות הנדרשים לשם חיבור מרחוק  את התוכנות הנד 
 ). VPN(כדוגמת 

מ 4.4 לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הדפדפן    הקבלן נת"ע  גרסת  את  לשדרג 
במחשבים מהם מופעלות מערכות  המידע של נת"ע. כן שומרת לעצמה נת"ע את  

מ לבקש  תקשורת    הקבלןהזכות  של  הגלישה  מהירות  את  לעת  מעת  לעדכן 
נת"ע  האינט של  המידע  מערכות  מופעלות  מהם  המחשבים  מחוברים  אליה  רנט 

 לרמת מהירות גלישה של אינטרנט הממוצעת בשוק העסקי. 

לבצע בדיקות נקודתיות במערכת    הקבלןלעצמה את הזכות לבקש מ  נת"ע שומרת 4.5
 לקראת שידרוגי גרסא. 

להגיע להדרכות אודות תפעול תקין של התוכנות וקבלת עדכונים    יתבקש  הקבלן  4.6
ו/או במשרדי   נת"ע  יתקיימו במשרדי  התוכנה אשר  מעת    הקבלןשוטפים אודות 

 לעת ולפחות פעמיים בשנה. 
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מ  רשאית  תהיהנת"ע   4.7 ו/או    הקבלןלדרוש  נוספת/ות  בתוכנה/ות  להשתמש 
 לדרישות נת"ע. , בהתאם 2-ו  1חדשה/ות, מעבר לאלו שמופיעות בטבלאות 

 להלן תאור התוכנות אשר הוטמעו ונרכשו עד כה:  4.8

4.8.1. ERP –   פיננסית לוגיסטית  ניהולמערכת  
. המערכת כוללת מחשוב של SAP ERPנת"ע עושה שימוש במערכת  

תהליכי העבודה בתחום הלוגיסטי והפיננסי, הזנת תשלומים ובקרת  
הפ מאפשרת  המערכת  שינוי.  הוראות  הזנת  לרבות  קת  התשלומים, 

לעבוד    הקבלןדוחות סטאטוס אודות התשלומים ופלטי הזמנות. על  
ה וכל    SAP-במערכת  שינוי  הוראות  חשבון,  דיווחי  ליצור  מנת  על 

  פעולה נוספות שתוגדר על ידי נת"ע.  
מרחוק   התחברות  פתרונות  באמצעות  מבוצע  למערכת  החיבור 

קנה  ואבטחת מידע המסופקים ע"י נת"ע. יובהר כי ייתכן ותדרש הת
 .   הקבלןמקומית של רכיבי הפתרונות על מחשבי 

  )  EDMSמערכת ניהול מסמכים ותכתובת ( .4.8.2
לניהול פרויקטי תכנון והקמה    Aconexנת"ע עושה שימוש במערכת  

תכתובות,   ניהול  מסמכים,  ניהול  כוללת  מערכת  המתע"ן.  קווי  של 
, לרבות  הקבלןהגשת מסמכי תכנון, דיווחים מהשטח ויומני עבודה.   

כל העובדים והגורמים מטעמו, מחויב להעלות ולנהל את כל מסמכי  
ולקבל את כל התכתובות עם   גבי המערכת, וכן לשלוח  הפרויקט על 

  נת"ע ועם הגורמים מטעמה באמצעות המערכת.  
שפת המערכת הנה באנגלית, וניתן להזין ולנהל מידע הן בעברית והן  

  באנגלית.   
וסמך אשר ישמש כמנהל המערכת  להקצות גורם מ  הקבלן באחריות  

 מטעמו, ככל שידרש על ידי נת"ע,  ואשר באחריותו: 
 הקבלן ניהול המערכת מטעם  4.8.2.1
 רישום הארגון במערכת  4.8.2.2
 הוספת משתמשים חדשים וגריעת עובדים עוזבים 4.8.2.3
ו 4.8.2.4 נת"ע  מול  התפוצה  רשימות  הפרויקט  \ ניהל  מנהל  או 

 מטעמה 
 פי דרישה -השתתפות בהדרכות מקצועיות על 4.8.2.5
ובקר 4.8.2.6 במערכת  מעקב  והתכתובות  התוצרים  תיעוד  אחר  ה 

ותיוג   העלאה  היתר,  בין  הכוללת,  המסמכים  ניהול 
 ) תהליך  התנעת  במערכת,   Work Flow  (WFמסמכים 

  ) Transmittalלאישור מסמכים והפצת מסמכים (
ו נת"ע  לדרישת  בהתאם  ייעשה  המסמכים  מנהל \תיוג  או 

מטעמה   נ  –הפרויקט  לא  באופן  יתויגו  אשר  כון  מסמכים 
  יוחזרו לתיוג והפצה מחדש ולא יחשבו כהגשה. 

 ובכללם:  Aconex-כל התכתובות ינוהלו במערכת ה
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i.   ,תכתובות חוזיות: בקשות לשינוי, שינויים, בקשות תשלום
 אישורי תשלום, מכתבים, דואר אלקטרוני. 

ii.   לוחות תכניות,  מסמכים,  של  הגשות  טכניות:  תכתובות 
 ותוצרים של הקבלן. זמנים, שרטוטים וכל מסמכים 

iii.   ניהול עבודה,  יומני  ניהול  הביצוע:  בשלב  עבודה  תהליכי 
 ועוד.   RFI ,NCRדוחות בטיחות, ניהול דוחות קיימות, 

תשתמש כאמצעי לתקשורת פורמלית    Aconex-יובהר כי מערכת ה
תחת הסכם זה. לא יעשה שימוש בדואר אלקטרוני לטובת תקשורת  

 פורמלית. 

מאפשר .4.8.3 המערכת  כי  פנים  יצוין  ותכתובות  מסמכים  של  ניהול  ת 
עבור   גם  כחלק    הקבלןארגוניות  המידע  פרטיות  על  שמירה  תוך 

 מתשלום הרישוי.  

לוודא כי כל עובדיו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר מטעמו, העובדים על    הקבלןעל   .5
עבור   פרויקט  בסעיף  הקבלןאותו  המפורטים  הנהלים  את  יכירו  על    4,  ויפעלו  לעיל 

 פיהם.

 עדכנות טכנולוגית   .6
מאחר ומחזור חיי הפרויקט הינו ארוך ונפרש על פני מספר שנים רב, יתכן כי במהלך הפרויקט  

על   כיום.  שימוש  עושים  בהם  וטכנולוגיות  חומרה  מערכות,  של  התיישנות    הקבלן תיקרה 
לתוצאותיו לשדרג את החומרה, התוכנה   לערוך אחת לשנה לפחות סקר התיישנות ובהתאם 

על  והטכנ השירותים.  מתן  במהלך  שימוש  נעשה  בה  גבוהה    הקבלןולוגיה  רמה  על  לשמור 
מעבר   או  עדכון/שידרוג  בשוק.  ביותר  מהמובחרות  וחומרה  במערכות  שימוש  ולעשות 

 בלבד.   הקבלןלטכנולוגיה אחרת יהיה על חשבון 

 פקיעת תוקף של רישיון  .7
חרת אשר מופיעה בחוזה), לפי  א יום מסיום תקופת הרישיון או החוזה (או תקופה  30בתוך  

להחזיר לנת"ע את המסמכים והמידע הקשורים לאותה תוכנה    הקבלן המוקדם מביניהם, על  
 ולא לעשות במידע זה שימוש נוסף. 

 לעניין נספח זה:  .8

תוכנה דומה    –"שדרוג"   8.1 או  או גרסה מעודכנת של תוכנה  עדכון חדש של תוכנה 
לעיתים הקבלןשל   לרישיון.  או  למוצר  פונקציונליאות  מוסיף  או  משפר  אשר   ,

 קבלת השדרוג כרוכה בעלות כספית נוספת. 

או    –"עדכון"   8.2 התוכנה, תיקון תקלה  של  בביצועים  ושיפור  באגים, תיקון  תיקון 
לעדכונים    הקבלןשם המשך פעילות תקינה של התוכנה. זכאות  תוספת הנדרשת ל

ותחזוקה" במילים "תמיכה   אלה מופיעה בהסכם הרישיון תחת כותרת "שירות 
 ועדכון". 
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 הנחיות ניהול מסמכים  – 1נספח ט'

 הנחיות כלליות:  .1

התכתובות   1.1 המסמכים,  כל  את  ינהלו  והקבלנים  המתכננים  הפרויקט,  מנהל 
 של נת"ע.  קט במערכת מידע לניהול מסמכיםוההגשות הקשורים לפרוי 

  "  EDMS, להלן: "המערכת" או "מערכת מערכת לניהול המסמכים  1.2
Electronic Document Management System - EDMS   

של חברת    - ACONEXנת"ע עושה שימוש במערכת  נכון למועד פרסום המכרז,  (
Oracle .(  

מסמכים   וניהול  מידע  שיתוף  הפרויקט,  תיעוד  לצורך  משמשת  המערכת 
מתכננים,   קבלנים,  הפרויקטים,  למנהלי  נת"ע  בין  והתכתבויות  מקצועיים 

 וגורמים חיצוניים שונים.   

 שפת המערכת הנה באנגלית, וניתן להזין ולנהל מידע הן בעברית והן באנגלית.  1.3

המסמכים,   1.4 כל  את  לנהל  אחראי  יהיה  וההגשות  הקבלן  ה   בהתכתובות  מערכת 
EDMS,  :כולל 

 ; תכתובות •

 ); RFIבקשות למידע ( •

 הצעות לשינוי;  •

 תביעות או טענות אל מנהל הפרויקט;  •

 הודעות או הערות;  •

 מסמכי תכנון;  •

 תיעוד קבלני המשנה והספקים;  •

 שרטוטים;  •

 מסמכי תמיכה הנדסיים;  •

 מפרטים;  •

 ); As Built Documentation(  תיעוד המבנה בפועל •

 מדריכי ביצוע ושימוש;  •

 מסירת דוגמאות;  •

 לוחות זמנים;  •

 דיווחים על חריגות או איחור בביצוע;  •

 כל המסמכים הקשורים לייצור  •
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 כל המסמכים הקשורים לבדיקת תהליך ההזמנה;  •

 רשומות ודיווחי בריאות ובטיחות;  •

 ) NCRדוחות אי עמידה או תאימות לדרישות ( •

 יומני האתרים;  •

 מכים הקשורים לתהליך המסירה; כל המס  •

 כל המסמכים הקשורים להעברת האחריות על תחזוקת הנכסים;  •

 כל המסמכים הקשורים לניהול הנכסים.  •

 : EDMS-שימוש במערכת האופן ה .2

  תשתמש כאמצעי לתקשורת פורמלית תחת הסכם זה.    EDMS-מערכת ה 2.1
 תקשורת פורמלית. לטובת אחרות דואר אלקטרוני  תיבות לא יעשה שימוש ב

ה  זמיןהמ 2.2 למערכת  עבורו  המוגדרים  הגישה  דרכי  את  לקבלן    EDMS   -יספק 
 וזאת לא יאוחר ממועד התחילה. 

המתקיימים  2.3 מרכזיים  לתהליכים  משתמש  מדריכי  לקבלן  יספק  המזמין 
 במערכת ועל הקבלן לפעול לפיהם. 

ה 2.4 במערכת  משתמשים  ליצור  הקבלן  הניהולי    EDMS-על  הצוות  כל  עבור 
שלו  וה והכשרתה  ובאחריותואדמיניסטרטיבי  העובדים    דרכת  אשר  מטעמו  כל 

 . EDMSבמערכת ה יעשו שימוש  

ינוהלו  הקבלן אחראי   2.5 ונת"ע  הקבלן  הפרויקט,  בין מנהל  התכתובות  שכל  לדאוג 
. למען הסר ספק, אין לעשות שימוש במערכת דואר אלקטרוני  EDMS-במערכת ה

 . EDMS-כתחליף למערכת ה outlookכגון 

המפורטות   2.6 להנחיות  ובנוסף  זה בהתאם  גם בנספח  להשתמש  רשאי  הקבלן   ,
ובלבד   תיעוד שגרתי של עבודות בתהליך,  במערכות הבקרה הפנימיות שלו עבור 

גישה מלאה לכל המסמכים הפנימיים הללו על בסיס "לקריאה למזמין  שניתנת  
 בלבד". 

באמור   2.7 הכרוכות  הקבלן  של  העלויות  זה  כל  בהצעת  בנספח  ככלולות  נחשבות 
תשלום   לכל  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  אחרת,  במפורש  נאמר  לא  ואם  שלו,  המחיר 

 נוסף או להארכת זמן. 

מערכת  זמין המ 2.8 את  להשלים  או  להחליף  לקבלן  להורות    EDMS  -ה  רשאי 
המ בחירת  פי  על  אחרת  זמיןבמערכת  חוזית  הוראה  כל  או  זה  פרק  והוראות   ,

 תיחשב כאילו תוקנה בהתאם.  EDMSהמתייחסת למערכת 

ה 2.9 ע"י    EDMS-מערכת  הנדרשים  המסמכים  סוגי  כל  של  ראשי  מאגר  תהווה 
 ההסכם. 
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ה 2.10 כל    EDMS-מערכת  כולל  המסמכים  כל  של  האחרונה  הגרסה  את  תכיל 
 הגרסאות היסטוריות של המסמכים. 

זיה 2.11 לאפשר  השימוש  על מנת  בעת  ערכי,  חד  באופן  המסמכים  כל  הוי    -במערכת 
EDMS    ויעשה שימוש על    Meta Data  -בשדות ההקבלן יישם  שהוגדרו ואושרו 

 , לרבות על כל העדכונים שלהם. ידי המזמין ומנהל הפרויקט 

 ) DCM –Document Control Manager(  מנהל בקרת תיעוד ומסמכים .3

ו 3.1 ) שישמש כאיש הקשר  DCMתיעוד מסמכים ( הקבלן ימנה מנהל ייעודי לבקרה 
הקשור   תיעוד  כל  של  וההנפקה  ההפצה  הרישום,  הקבלה,  נושא  לכל  היחיד 

המ  מאת  מסמכים  לבקרת  הקשורות  השאילתות  ולכל  מנהל    זמיןלפרויקט  או 
 הפרויקט.  

בניהול מערכות בקרת מסמכים, על מערכות  יהיה    DCM  -ל 3.2 או    Aconexניסיון 
EDMS קטים הנדסיים, רכש ובנייה.או דומיהם, בפרוי 

 יכללו:   DCMתחומי האחריות של ה  3.3

 ניטור כל תיעוד הפרויקט, העברה וקבלת תיעוד על ידי הצדדים הרלוונטיים;  )1(

לעקוב וליישם כל הוראות בקרת המסמכים המפורטות במסמך זה, ולוודא עמידה   )2(
 מלאה של הקבלן בהנחיות פרק זה; 

תובות במערכת ניהול המסמכים הכוללת,  לעקוב ולבקר אחר תיעוד התוצרים והתכ )3(
תהליך   התנעת  במערכת,  מסמכים  ותיוג  העלאה  היתר,    WF (Work Flow)בין 

 .וכו'  )Transmittalלאישור מסמכים, הפצת מסמכים (

 המזמין. , על פי הנחיית  תקופתיות  להשתתף בפגישות סטטוס )4(

 מרכז בקרת מסמכים  .4

אשר   4.1 מסמכים,  בקרת  מרכז  יפעיל  להדפיס,  הקבלן  הדרוש  בכל  מצויד  יהיה 
מדיה   אדם,  כוח  יספק  הקבלן  הקבלן.  של  המסמכים  כל  את  ולאחסן  לסרוק 

 וחומרים מתכלים כגון דיו לתפעול ותחזוקת הציוד למשך כל תקופת החוזה. 

 בקרת תיעוד  .5

הקשור   זמיןהמ 5.1 מסמך  להעתיק  או  לבדוק  עת  בכל  זכאים  יהיו  הפרויקט  ומנהל 
חלקו, או  כולו  הקבלן.    לפרויקט,  של  בשליטתו  או  רשומות בחזקתו  סוגי  כל  או 

אם רשומות כאלה מאוחסנות במדיה אחרת מאשר במסמך כתוב, הקבלן יעמיד  
לאפשר   כדי  שיידרשו  ההתקנים  כל  או  דרישתה,  עם  מיד  כזו  מדיה  כל  לרשותם 

כאשר    זמיןלמ תרשומת.  כל  של  מסירה  או  קריאה  העתקה,  הפרויקט  ולמנהל 
בריש הכלול  תמורה  המידע  ללא  יספק  הקבלן  אלקטרוני,  בפורמט  הוא  ומים 

את כל האמצעים הנדרשים כדי להציג, להדפיס, או כאשר רלוונטי, לנתח    זמין למ
 את המידע. הקבלן לא יהיה רשאי לסרב לבדיקת תרשומות כלשהן.  

אחד   5.2 בנושא  רק  תעסוק  הקבלן  של  תכתובת  כל  ואחזור,  נגישות  על  להקל  כדי 
י  זה  נושא  יש  ספציפי,  מסוים,  למכתב  מענה  בעת  בכותרתו.  המסמך  כנדון  ופיע 

 של המקור.  האסמכתא 'לציין את מס
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ויישם   5.3 יפתח  כולל    נהליהקבלן  וביטחון,  סודיות  על  לשמור  כדי  מידע,  אבטחת 
 , בעבור כל המסמכים הקשורים לפרויקט. אבטחת סייבר 

ובכתב    הקבלן לא ימחק או ישמיד כל מסמך הקשור לפרויקט ללא אישור מראש  5.4
 של מנהל הפרויקט. 

 תכנית ניהול מסמכים ותיעוד  .6

בתוך   6.1 הפרויקט,  לאישור מנהל  ויגיש  יכין  התחלת    4הקבלן  צו  שבועות מתאריך 
ידי    ניהול מסמכים ותיעוד  , תוכנית  עבודה  על  אשר תתאר את השיטה שמוצעת 

. התוכנית תציג עמידה בדרישות  הפרויקט ת המסמכים בכל  ו תהליך הגשל הקבלן  
 במסמך זה. המפורטות 

להגש  6.2 הזמנים  בסיס  ולוח  על  לאישור  ויוגש  הקבלן  ידי  על  יעודכן  המסמכים  ת 
הגש לוח  של  החודשיים  התיקונים  במסגרת  השינויים  כל  המסמכים  וחודשי.  ת 

 . יזוהו בבירור
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 בעלי גישה למערכות המידע של נת"ע אבטחת מידע עבור ספקים של נת"ע  - 'י  נספח

 רקע  .1

שירותים   לה  המספקים  רבים,  חיצוניים  ספקים  מערבת  נת"ע  חברת  של  השוטפת  פעילותה 
ולשמור   נת"ע  עבור  מידע  ולקבל  ליצור  עשויים  אלה  ספקים  השירותים  במסגרת  שונים. 

בוד המידע, או לקבל גישה לרשת נת"ע ולמידע  עותקים שלו אצלן, לספק תשתיות לאחסון ועי
 שלה.

חלק מנכסי המידע של נת"ע מסווגים כמידע עסקי, ביטחוני או אישי חסוי, ודליפתם לגורמים  
משמעותי   משפטי  או  תדמיתי  עסקי,  לנזק  או  ביטחוני  לסיכון  לגרום  עלולה  מורשים  בלתי 

 לחברה.  

מינות ובזמינות המידע, נדרש להגן על נכסי  מנת למזער את הסיכונים לפגיעה בסודיות, בא-על
 המידע, הן כאשר הם ברשת נת"ע והן כאשר הם נמצאים אצל הספקים או באחריותם. 

מחזיקים   ו/או  מעבדים  שיוצרים,  לספקים  מידע  אבטחת  ודרישות  הנחיות  יפרט  זה  מסמך 
 מידע של נת"ע בתשתיות המחשוב שלהם (לדוגמה: חברות תכנון). 

 הגדרות  .2

מיד 2.1 או    –ע  נכס  שנוצר  המכיל מידע  פיזי,  עותק  או  נתונים  קובץ, רשומה, מאגר 
של   התקין  לתפקודה  ערך  ובעל  החברה,  של  השוטפת  הפעילות  במסגרת  התקבל 

 נת"ע.  

מידע   2.2 על  -אבטחת  הנדרשים  והאמצעים  הפעולות  יישמרו  -כלל  כי  להבטיח  מנת 
 ע.  השלמות, הזמינות, המהימנות, הסודיות והשרידות של נכסי המיד

2.3 ) לגורמים    –)  Confidentialityסודיות  ורק  אך  תוגבל  למידע  שהגישה  דרישה 
 שהוגדר שתפקידים מחייב גישה זו, וניתנו להם הרשאות בהתאם.  

2.4 ) ואמינות  לכל    –)  Integrityשלמות  ומדויק  אמין  שלם,  יהיה  שהמידע  דרישה 
 אורך מחזור חייו. 

ין למשתמשים המורשים כאשר  דרישה שהמידע יהיה זמ  –) Availabilityזמינות ( 2.5
 הם זקוקים לו. 

חסוי   2.6 מידע   / רגיש  לגרום    -מידע  עלולה  מורשים  לא  לגורמים  שחשיפתו  מידע 
לסיכון ביטחוני, לפגיעה בפרטיות, לנזק עסקי משמעותי לנת"ע, או להוות הפרה  

 של חוק או רגולציה. 

לול לסכן  מידע הנחשף בפני גורמים בלתי מורשים ואשר ע  –אירוע אבטחת מידע   2.7
את הארגון, לפגוע בפרטיות עובדיו וקבלניו, לפגוע בפעילות העסקית של נת״ע או  

 להוות הפרת חוק מכל סוג. 

הספק)   2.8 (אצל  נת"ע  של  המידע  התשתיות,    –סביבת  וכל  נת"ע  של  המידע  נכסי 
נוצרים,   הם  שבהם  או  אליהם,  גישה  המאפשרים  והרכיבים  הקצה  תחנות 

 ם. נשמרים, מעובדים או מועברי

צורך הנובע מתפקיד העובד ו/או מהמשימות המוטלות עליו לצורך    –צורך עסקי   2.9
 ביצוע השירותים עבור נת"ע. 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   92עמוד 

2.10  ) מאובטח  למניעת    –)  Secure Channelתווך  מאובטחת  תקשורת  תוואי  יצירת 
 התערבות, צפיה בלתי מורשית ואו שיבוש נתונים. 

 מידע של נת"ע  פירוט הדרישות מספקים שיוצרים, מקבלים ו/או מחזיקים .3

 דרישות כלליות  3.1

רגולציות   .3.1.1 חוקים,  התואמת  מידע  אבטחת  מדיניות  יגדיר  הספק 
המקובלים   הסטנדרטים  את  והולמת  לגביו,  רלוונטיים  ותקנים 
כל   בקרב  ותוטמע  בכיר  ניהולי  דרג  ע"י  תאושר  המדיניות  בתחום. 

 הגורמים בעלי גישה לסביבת המידע של נת"ע. 

 . הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאבטחת המידע של נת"ע .3.1.2

הספק ועובדיו המורשים לגישה לסביבת המידע של נת"ע, יחתמו על   .3.1.3
NDA  .טרם תחילת הפעילות 

שאינם   .3.1.4 לגורמים  נת"ע  של  המידע  דליפת  למנוע  אחראי  הספק 
 מורשים. 

ידי   .3.1.5 על  לאישור  נדרשים  להעסיק  הספק  מעוניין  אותם  משנה  קבלני 
 נת״ע לפני תחילת עבודתם. 

נת"ע,   .3.1.6 של  המידע  לאבטחת  אחראי  לדרישות  הספק  בהתאם 
במסגרת   שיעסיק  משנה  ספקי  עבור  גם  זה,  במסמך  המפורטות 

 השירותים אותם הוא מספק לנת"ע. 

חשד   .3.1.7 או  מידע,  אבטחת  אירוע  של  מקרה  בכל  לנת"ע  יודיע  הספק 
פעולה   ישתפו  ונת"ע  הספק  נת"ע.  של  המידע  בסביבת  לאירוע, 

 בחקירה ובטיפול באירוע. 

הספק .3.1.8 צורך,  בכך  תראה  ונת"ע  ע"י    במידה  ביקורות  ביצוע  יאפשר 
זה.   במסמך  המפורטות  בדרישות  עמידה  לווידוא  מטעמה,  או  נת"ע 
למסמכים   גישה  ויאפשר  המבקר  הגורם  עם  פעולה  ישתף  הספק 

 ורשומות רלוונטיים לביקורת. 

על   .3.1.9 הצפנה,  תדרש  בה  עת  בכל  זה,  מסמך  בסיס  ועל  הצורך  במידת 
ו המקובלות  ומפתחות  הצפנה  בדרכי  להשתמש  על  הספק  מוסכמות 

 ידי הגורמים המורשים בנת״ע. 

 אבטחת מידע במשאבי אנוש  3.2

אחראי לבצע בדיקות רקע לעובדים המורשים לסביבת המידע  הספק   .3.2.1
הנחיות   (לדוגמא,  הרלוונטיים  החוקים  למגבלות  בכפוף  נת"ע,  של 

  , תעודת יושר, בדיקות רקע פנימיות של נת״ע או 151משטרת ישראל  
 ל ידי רשויות החוק). כל בדיקה אחרת המאושרת ע

אבטחת   .3.2.2 לנושאי  העובדים  מודעות  להעלאת  פעילויות  יבצע  הספק 
 מידע בכלל ולסיכונים הרלוונטיים לביצוע תפקידם בפרט. 
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שמכילים   .3.2.3 מידע  ומצעי  ציוד  והחזרת  הרשאות  ביטול  יוודא  הספק 
 מידע של נת"ע, בעת עזיבת עובד או שינוי תפקיד. 

 אבטחה פיזית  3.3

וההתקנים .3.3.1 בהם מאוחסן ומעובד המידע של נת"ע יהיו    כל הרכיבים 
 מוגנים מפני נזקים סביבתיים (הצפה, שריפה וכדומה). 

עסקי   .3.3.2 צורך  לבעלי  תוגבל  נת"ע  של  המידע  לסביבת  הפיזית  הגישה 
מורשים   בלתי  גורמים  של  גישה  מפני  מוגנת  תהיה  הסביבה  בלבד. 
כל   או  קרבה  קורא  (כרטיס  וכניסה  גישה  בקרת  מערכות  באמצעות 

 טיס חכם אחר, מערכת בקשת הרשאות). כר

את   .3.3.3 המכילה  נתיקה  ומדיה  נת"ע  של  מידע  של  קשיחים  עותקים 
 המידע, יאוחסנו באופן מאובטח. 

את   .3.3.4 המכילה  נתיקה  ומדיה  נת"ע  של  מידע  של  קשיחים  עותקים 
המידע אשר אינם נדרשים עוד לצרכי עבודה ואין בהם שימוש, יגרסו  

 ה עתידית לנתונים המאוחסנים. או יושמדו בכל דרך אשר תמנע גיש

 העברת מידע רגיש/חסוי בין הספק ונת"ע  3.4

מידע דיגיטלי לא יועבר באמצעות רשת האינטרנט או במייל רגיל בין   .3.4.1
כפי   בערוץ מאובטח,  וספקי משנה, אלא  הספק  בין  או  ונת"ע  הספק 

 שיימסר במועד ההעברה ע"י איש הקשר של הספק בנת"ע. 

על .3.4.2 (-מידע  פיזיים  מצעים  יימסר  גבי  נתיקה)  מדיה  קשיח,  עותק 
ישירות לידי עובד נת"ע או בתהליך שיוגדר במועד ההעברה ע"י איש  

 הקשר של הספק בנת"ע. 

גבי מדיה נתיקה. מפתח ההצפנה יימסר  -יש להצפין מידע המועבר על .3.4.3
 בנפרד לצד המקבל. 

בעת העתקת מידע למדיה נתיקה ע"י ספק משנה, יש לוודא מחיקה   .3.4.4
 העותקים מתשתיות המחשוב של ספק המשנה. אפקטיבית של כל 

 אחסון מידע  3.5

ככלל, המידע של נת"ע יאוחסן בשרתים ברשת הפנימית של הספק,   .3.5.1
 ולא בתחנות הקצה. 

במחשב   .3.5.2 נת"ע  של  רגיש  מידע  לשמור  עסקי  צורך  יש  בהם  במקרים 
 נייד, יש להצפין את הקבצים או את הכונן הקשיח של המחשב. 

יוודא העברת כל המידע לנת"ע   .3.5.3 בסיום ההתקשרות עם נת"ע, הספק 
לשמור   יש  הספק.  שלו משרתי  ההעתקים  כל  של  לצמיתות  ומחיקה 

 תיעוד (לוג) של מחיקת המידע. 
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 גיבוי והתאוששות  3.6

רגיש   .3.6.1 מידע  המכילים  גיבויים  נת"ע.  של  המידע  לגיבוי  ידאג  הספק 
 לפי צורך עסקי. יישמרו באופן מאובטח, והגישה אליהם תאופשר רק  

ההצפנה   .3.6.2 מפתחות  את  לאחסן  יש  מוצפנת,  הגיבוי  ומדיית  במידה 
 בנפרד מהמדיה. 

 הספק יתחזק תכניות המשכיות עסקית והתאוששות מאסון.  .3.6.3

 אבטחת הרשת  3.7

לא תתאפשר גישה ישירה מרשת האינטרנט לסביבת המידע של נת"ע   .3.7.1
 אלא באמצעות קישור מאובטח ושימוש בהזדהות דו שלבית. 

תקשורת  עדיפות   .3.7.2 באמצעות  נת״ע  לרשת  לקישור  אולם    LANהיא 
המידע של נת"ע  גישה בתקשורת אלחוטית לסביבת  במידה ונדרשת 

 יש לנקוט באמצעים הבאים לטובת צמצום הסיכון. 

ה   3.7.2.1 העבודה    WIFIסביבת  מסביבות  מוחלט  באופן  תופרד 
 אשר אינן רלוונטיות ועל בסיס הצורך לדעת. 

 . WIFIלא תתאפשר גישה לרשת האינטרנט מרשת ה  3.7.2.2

הנתבים   3.7.2.3 של  המחדל  ברירת  הסיסמאות  את  להחליף  יש 
המינימום   דרישות  את  שיתאמו  באופן  האלחוטיים 

 המפורטות בפרק גישת המשתמש. 
הנ 3.7.2.4 של  ניהול מרוחק  יתאפשר  (מחוץ  לא  האלחוטיים  תבים 

 לרשת נת״ע). 
 יש לבטל שידור שם הרשת.  3.7.2.5

ב   3.7.2.6 להשתמש  סיסמה    WPA2 Encryptionיש  בצירוף 
 מורכבת. 

 . Wifiיש לוודא שמירת לוגים וניטור רשת ה  3.7.2.7

של  .3.7.3 מסביבות  לוגית,  או  פיזית  תופרד,  נת"ע  של  המידע  סביבת 
 לקוחות אחרים. 

מנגנ  .3.7.4 באמצעות  מוגנת  תהיה  נת"ע  של  המידע  אבטחת  סביבת  וני 
 המידע הבאים לפחות: 

3.7.4.1 Network firewall  –    עסקי צורך  לפי  תעבורה  תאופשר 
 בלבד 

3.7.4.2 Intrusion Prevention/Detection System (IPS/IDS) 

3.7.4.3 Web Proxy Servers 

3.7.4.4 DDOS Protection 
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3.7.4.5 Application Firewall    החשופות אפליקציות  (עבור 
 לאינטרנט) 

3.7.4.6 DLP – Data Loss Prevention 
תחנות קצה בעלות גישה למידע השייך לנת"ע יהיו מוגנות   3.7.4.7

 .Anti-Virusבאמצעות תוכנת 

3.7.4.8 Web/Category based filtering 

נמוכות   .3.7.5 מסביבות  תופרד  נת"ע  של  המידע  של  התפעולית  הסביבה 
על בדיקות),  פיתוח,  או  -(סביבות  גישה  של  סיכונים  לצמצם  מנת 

 שינויים בלתי מורשים במידע של נת"ע. 

לתשתיות  הספק   .3.7.6 תלוי,  בלתי  גורם  באמצעות  חוסן,  בדיקות  יבצע 
חודשים לפחות, או עם כל שינוי    12-סביבת המידע של נת"ע, אחת ל

וידאג   קריטיים  בממצאים  נת"ע  את  יעדכן  הספק  ברשת.  משמעותי 
 לטפל בהם תוך זמן סביר. 

 בקרת גישה  3.8

הגישה לסביבת המידע של נת"ע תחייב הזדהות של המשתמש ותוגבל   .3.8.1
 עלי צורך עסקי בלבד. לב

עקרונות   .3.8.2 ולפי  העסקי  לצורך  בהתאם  יוקצו  המשתמש  הרשאות 
( )”Need to know“"הצורך לדעת" (  Least“ו"מינימום הרשאות" 

privilege” .( 

חשבונות משתמש בעלי הרשאות חזקות (למשל: מנהל מערכת) יוקצו   .3.8.3
 למספר המינימלי הנדרש של עובדים. 

המידע .3.8.4 לסביבת  גישה  מורשה  משתמש    לכל  מזהה  יוקצה  נת"ע  של 
)user ID  משותף חשבון  או  קבוצתי  בחשבון  השימוש  ייחודי.   (

 בסביבת המידע של נת"ע אסור. 

עוד   .3.8.5 קשורים  ואינם  תפקיד  החליפו  או  שעזבו  עובדים  של  חשבונות 
 לשירותים עבור נת"ע, ייחסמו או יבוטלו.  

 הספק יאכוף מדיניות של סיסמאות חזקות:   .3.8.6
 וים לפחות תו 8אורך סיסמה  3.8.6.1
גדולות,   3.8.6.2 אותיות  של  משילוב  מורכבת  תהיה  הסיסמה 

 אותיות קטנות, ספרות וסמלים. 

מנהל   .3.8.7 ע"י  (שסופקה  ראשונית  סיסמה  החלפת  של  אכיפה  תתבצע 
הראשונה  ההזדהות  לאחר  מיד  קבועה,  בסיסמה  רשת/מערכת) 

 למערכת. 
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חודשים לפחות. משתמש לא    3תתבצע אכיפה של החלפת סיסמה כל   .3.8.8
לבחו הסיסמאות  יוכל  משלוש  לאחת  הזהה  חדשה  סיסמה  ר 

 האחרונות שלו. 

תיושם הגנה קריפטוגרפית על סיסמאות, הן באחסון והן בתעבורה.   .3.8.9
 שיטת ההגנה תהלום את ההמלצות העדכניות בתחום.

3.8.10.  ) מערכת  במשך  Sessionחיבור  פעיל  שאינו  באופן    20)  ינותק  דקות, 
 הזדהות חוזרת. אוטומטי. חידוש החיבור ידרוש מהמשתמש 

ניסיונות גישה כושלים. שחרור הנעילה    6חשבון משתמש יינעל אחרי   .3.8.11
ידי מנהל המערכת, לאחר  -דקות לפחות, או על  30יתאפשר רק אחרי  

 תהליך אימות של זהות המשתמש. 

3.8.12. ) מרחוק  בגישה  התחברות  של  Remote accessכל  המידע  לסביבת   (
חייב הזדהות בשני  ) ותSSL VPNתתבצע בערוץ מוצפן (למשל:  נת"ע

). למשל: סיסמת משתמש +  Two-factor authenticationאמצעים (
OTP . 

 אבטחת שרתים ותחנות קצה  3.9

בסביבת   .3.9.1 אשר  הקצה  ותחנות  השרתים  כל  את  ויגדיר  יקשיח  הספק 
המידע של נת"ע, בהתאם להוראות היצרנים או להמלצות המקובלות  

 ). Best practicesבתחום (

שאינם  יישומים,   .3.9.2 וכדומה,  רכיבים  מודולים,  פורטים,  שירותים, 
 נחוצים לפעילות ולשימושים העסקיים שהוגדרו, ייחסמו או יבוטלו. 

הרכיבים   .3.9.3 בכל  היצרן  של  המחדל  ברירת  וסיסמאות  החשבונות  כל 
רכיבי   תוכנה,  רכיבי  הפעלה,  (מערכת  נת"ע  של  המידע  בסביבת 

ובמקומם   ייחסמו,  או  יוסרו  וכדומה),  חשבונות  תקשורת  יוגדרו 
 ייעודיים של הספק עם סיסמאות חזקות. 

בסביבת   .3.9.4 הפעלה  ומערכות  תוכנה  לרכיבי  קריטיים  אבטחה  עדכוני 
ע"י   פרסומם  למועד  האפשר  ככל  בסמוך  יותקנו  נת"ע,  של  המידע 

יום. עדכונים שאינם קריטיים יותקנו    30היצרנים, ולכל היותר תוך  
 חודשים).  6תוך פרק זמן סביר (למשל: 

בכל השרתים   .3.9.5 כלים אוטומטיים להגנה מפני תוכנות זדוניות יותקנו 
ותחנות הקצה בסביבת המידע של נת"ע. הספק יוודא עדכניות כלים  

 אלה בכל עת. 

הקשורות   .3.9.6 הקצה  בתחנות  תוכנות  התקנת  על  והגבלה  בקרה  ייושמו 
 ). Application controlלסביבת המידע של נת"ע (

ובתחנות  Auto-run(  תיחסם תכונת ההפעלה האוטומטית .3.9.7 ) בשרתים 
 הקצה. 
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יופעל   .3.9.8 הקצה  קונפיגורציה    Personal Firewallבתחנות  בקרות   ,
 ותוכנות נשלטים ומנוהלים מרכזית ובאחריות הספק.

 שימוש במדיה נתיקה  3.10

בסביבת המידע של נת"ע יותר שימוש אך ורק במדיה נתיקה שעברה   .3.10.1
ה טרם  קבצים,  של  וסינון  (סריקה  "הלבנה"  של  כנסתם  תהליך 

 לסביבת המידע). 

בהתאם  .3.10.2 תוצפן  כחסוי,  שסווג  נת"ע  של  מידע  המכילה  נתיקה  מדיה 
 לסטנדרטים המומלצים בתחום. 

 ניטור ובקרה  3.11

של  .3.11.1 ההפעלה  מערכת  אירועים:  לוג  ירשמו  לפחות  הבאים  הרכיבים 
) המידע  אבטחת  מנגנוני  השירות,  אפליקציית  ,  Firewallהשרתים, 

IDS/IPS ,Application Firewall ,Web Proxyוירוס). -, אנטי 

 לוג האירועים יכלול את האירועים הבאים לכל הפחות: .3.11.2

 ) מוצלחים וכושלים Loginניסיונות גישה ( 3.11.2.1

 התנתקות מהמערכת  3.11.2.2
 כל פעולה שבוצעה ע"י משתמש בעל הרשאות ניהול   3.11.2.3
 כל פעולה שבוצעה במנגנון ניהול משתמשים והרשאות 3.11.2.4
 אירועים שזוהו ע"י מנגנוני אבטחת מידע  3.11.2.5

 עבור כל אירוע יש לרשום את הפרטים הבאים לכל הפחות:  .3.11.3
 זיהוי משתמש  3.11.3.1
 תאריך ושעה  3.11.3.2
 מהות האירוע/הפעולה שבוצעה  3.11.3.3

 חודשים לפחות.  6רשומות הלוג תישמרנה למשך  .3.11.4

לא יתאפשר ביצוע שינויים בלוג או מחיקה של לוגים ע"י משתמשים,   .3.11.5
 לרבות משתמשים בעלי הרשאות ניהול. 

תבוצע   האפשר  אירועים  במידת  לזיהוי  הלוגים  של  אוטומטית  או  ידנית  סקירה 
 חריגים. 
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 איכות  הבטחתהנחיות  -' יאנספח 

מייחסת חשיבות רבה לאיכות העבודה והשירות הניתן לציבור, בדגש על שמירה על    נת"ע .1
 בטיחות ובריאות עובדיה, ופגיעה מינימלית בסביבה ובמשאבים הטבעיים.  

לאמץ   .2 ההנהלה  החליטה  כך  ת"י  לצורך  האיכות  ניהול  תקן  הבאים:  התקנים  את 
ISO9001  ת"י הסביבתי  הניהול  תקן   ,ISO14001    ובריאות בטיחות  לניהול  ותקן 

 ולקיים מערכת ניהול משולבת (איכות, סביבה ובטיחות).   ISO45001תעסוקתית ת"י 

שיעור   .3 את  שניתן  ככל  להקטין  החברה  הנהלת  מצפה  המשולב,  הניהול  מערך  בעזרת 
 אי ההתאמות לדרישות הציבור, לסטנדרטים המקובלים ולדרישות החוק. התקלות ו 

 לטובת כך, הגדירה נת"ע הנחיות הבטחת איכות כמפורט להלן:   .4

את   4.1 שיבטיח  באופן  איכות,  ולבקרת  האיכות  להבטחת  תהליכים  יפעיל  הספק 
 איכות התוצרים/שירותים שהוא מספק. 

תאימו למדיניותה, לנהליה  ע את תהליכי העבודה, באופן שי"הספק יתאם עם נת 4.2
ולהנחיותיה, כפי שיתעדכנו ויימסרו לו מעת לעת. כמו כן יותאמו תהליכי העבודה  

 לסוג העבודה, להיקפה ולתוצריה. 

  ISO9001בכל ההיבטים הרלוונטיים, יקיים הספק לפחות את הדרישות של תקן   4.3
השירותים)   ביצוע  במועד  תקפה  תהיה  אשר  איכות   -(בגרסה  ניהול  או    מערכת 

 שווה ערך. 

 תוצרי העבודה של הספק יענו על הדרישות שהוגדרו מראש על ידי נת"ע.  4.4

 הספק יפגין יכולת מקצועית גבוהה בביצוע עבודתו.  4.5

ידו   4.6 על  המועברים  התוצרים  כלל  על  עצמית  איכות  בעבודתו בקרת  יישם  הספק 
 לנת"ע ויהיה מוכן להציג הוכחות לכך בכל עת שיידרש לכך על ידי נת"ע. 

תהליכים  הס 4.7 באמצעות  השירותים  ביצוע  אחר  ויעקוב  ינהל  יפתח,  יכין,  פק 
 מובנים, אשר יכללו: 

מעקב מטלות ובקרתן, לרבות תיעוד עיקרי הנושאים שטופלו, תיעוד   .4.7.1
 החלטות לביצוע ומעקב שלהן; 

 עמידה בלוחות זמנים שהוגדרו;  .4.7.2

תקינים  הגשת דיווחיים כספיים (דיווחי שעות ככל שנדרש וחשבונות)   .4.7.3
 ובזמן; 

בהתאם,   .4.7.4 אליהן  וייערך  עתידיות  בעיות  יצפה  סיכונים,  ינהל  הספק 
יבצע הפקות לקחים ושיפור ביצועים בהתאם ויבצע פעולות מתקנות  

 ומונעות; 

התוצרים/השירותים המסופקים ישלבו חידושים ופתרונות   -חדשנות  .4.7.5
 חדשניים, ככל שניתן; 
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הנשלחי .4.7.6 מחשב  קבצי  על  פיקוח  נתונים,  (לרבות  אבטחת  לנת"ע  ם 
 .מניעת וירוסים וגיבוי נתונים)

הדרישות   על  להוסיף  רשאית  תהיה  נת"ע  וכי  ממצה  אינה  לעיל  הרשימה  כי  יובהר 
והכל לפי שיקול דעתה   או לשנותן לפי הצורך ובהתאם לסוג השירותים,  המפורטות לעיל 

 הבלעדי. 

את נותן השירותים  יובהר כי מילוי דרישות הבטחת האיכות המתוארות לעיל לא יפטור   .5
 מאחריותו המוחלטת לתוכן עבודתו ולטיבה. 

פעילות   .6 על  חיצוניים  מבדקים  לבצע  רשאים  נת"ע  של  האיכות  הבטחת  יועץ  ו/או  נת"ע 
 הספק. בהתאם לממצאי המבדקים, יבצע הספק פעולות תיקון ומניעה דרושות. 

יצועי ספקיה  נת"ע רשאית לבצע סקר הערכת ספקים פנימי שעל פיו החברה מודדת את ב  .7
לאורך השנה ואשר נועד לשפר את ניהול הספקים בראיה פנים ארגונית ולהניע לדיאלוג  

 ולתאום ציפיות בין החברה לספקיה. 
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 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  - 'יב נספח

 ] לחוזה 54.9 ףסעי ב , כאמור החברה[לחתימה על ידי 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע 

אודות > הקוד    לשונית   >www.nta.co.ilכפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת  
 האתי וכפי שיעודכן מעת לעת. 

 אישור החברה: 

נת"ע, והבנתי את תוכנו.   האתי לספקי חברת  בחתימתי מטה, הנני מצהירה כי קראתי את הקוד 
טעמי,  הנני מתחייבת לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מ 

 בין עובדי, בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי. 

 

 שם וחתימה   תאריך 
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 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים   -נספח יג' 

, ביצוע העבודה הקבלניתצורך ו/או קבלני המשנה עימם התקשר הקבלן ל ,עובדי הקבלן  הקבלן ו/או, של לחתימה[
 ], כל אחד בנפרדבהסכם 50 סעיף

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן: "נת"ע" או "החברה")  -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 א.ג.נ., 

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד ענייניםהנדון: 

הח"מ,   ת"ז    _________________אני  עובד____________   מספרהנושא   ,  /    / משרה  נושא 
משנה "  ____________________של    קבלן  עם")  הקבלן(להלן:  הסכם    נת"ע  שהתקשר  לפי 

ביניהם "  שנחתם  (כהגדרתה בהסכם),  "),ההסכם(להלן:  הקבלנית  העבודה  בזאת    לביצוע  מצהיר 
 כדלקמן:  

 בכתב התחייבות זה:  .1
 . 1981-כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  –" אמצעי שליטה"

עניינים" אחד    –"  ניגוד  בכל  להימצאותי  החברה,  לדעת  ומבוסס,  ממשי  חשש  או  הימצאות 
 מהמצבים הבאים: 

תפקיד  ) א את  לבצע  עלי  המוטלת  החובה  בין  שיקולים    יהתנגשות  ללא  להסכם  בהתאם 
 זרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר שלי. 

", קרי: כאשר עניין עליו אני מופקד לפי ההסכם עלול להתנגש עם  ניגוד עניינים אישי" ) ב
 עניין אחר שלי. 

עניין עליו אני  ניגוד עניינים מוסדי" )ג מופקד לפי ההסכם עלול להתנגש ", קרי: כאשר 
 עם עניין אחר, ציבורי או פרטי, שאני ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר. 

", קרי: עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודי, שאינו במסגרת חובותיי לפי  עניין נוגד" ) ד
 ההסכם. 

בלנית  ביצוע העבודה הק כל אחד מעובדיי או מהגורמים המועסקים על ידי לצורך    –"  עובד"
בהסכם)  מעביד (כהגדרתה  עובד  יחסי  לביני  בינם  מתקיימים  אין  אם  גם  קבלני  ,  לרבות   ,

 . המשנה מטעמי

אחר" משפחתי    –"  עניין  מקצועי,  אישי,  עניין  ההסכם    –כל  לפי  מחובותיי  חלק    –שאינו 
בו,   אחראי עובד או אותו בו, מנהל שלי חבר קרוב או שאני גוף של או קרוב של לרבות עניינו

לקוח   של  ענינו לרבות זכות לקבלת רווחים וכן  -בו יש לי זכויות קנייניות או חוזיות   או גוף
 .שלי או של שותף שלי או של קרוב שלי 

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.   –" קרוב"

חברה,  באופן התואם את אינטרס ה  עבודות /הנני מצהיר ומתחייב שאבצע את השירותים .2
במהלך תקופת   לי,  יהיה  ולא  אין  האמור  הקבלניתובכלל  העבודה  החברה,    ביצוע  עבור 
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ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ולא אמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של  
 ניגוד עניינים. 

עניינים,   .3 לניגוד  חשש  בה  להיות  עשוי  או  בה  שיש  פעולה  מכל  להימנע  מתחייב  הנני 
לכל גוף או גורם   ביצוע עבודות   /  או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים  במישרין

אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי החברה. אני  
אשר   מצב  או  נתון  כל  על  מיידי,  באופן  החברה,  לנציג  להודיע  עלול    גינםבמתחייב  אני 

משלבי   שלב  בכל  וזאת  עליהם  לי  היוודע  עם  מיד  כאמור,  עניינים  בניגוד  להימצא 
 ההתקשרות עם החברה.  

אני מתחייב להודיע לחברה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי,   .4
כל    פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות 

 אדם או גורם אשר נותן לחברה את השרות מטעמי, לבין כל אחד מאלה:  
חברות (לרבות חברות אם חברות אחיות וחברות בנות) אשר עשויות להתמודד באיזה   ) א

 מהמכרזים של החברה או להתקשר עם החברה בחוזה בכל דרך;  

העסקית ) ב פעילותן  בנות) אשר  וחברות  חברות אחיות  חברות אם  (לרבות  הינה    חברות 
 בתחום התשתיות או התחבורה;  

(א) )ג בס"ק  המנויות  בחברות  שליטה  באמצעי  בעקיפין  או  במישרין  שמחזיקים  (ב)  -מי 
 לעיל; 

 מי שהחברות כאמור מחזיקות בהם באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין;   ) ד

 נושאי המשרה של כל אחד מהגורמים האמורים בפסקאות (א) עד (ד);   )ה

עצים הקשורים לחברות ולגורמים כאמור בפסקאות משנה (א)  גופים, קבלני משנה ויו ) ו
 עד (ה) לרבות נושאי המשרה בהם;  

של   ) ז להעמיד אותי במצב  עלול  עימו  לי  שיש  העסקי  או  האישי  שהעניין  אחר  גורם  כל 
 . לביצוע העבודה הקבלנית (כהגדרתה בהסכם) ניגוד עניינים בקשר 

לי ק .5 שר אישי או עסקי, לאחד מהגורמים  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יהיה 
לעיל, או כל קשר אחר העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים    4המפורטים בסעיף  

החברה,   לנת"עכלפי  מיידי  באופן  כך  על  פירוט    אודיע  חשש תוך  עולה  מהן  הנסיבות 
ה  והתמור  הקשר האישי או העסקי, המועדים הרלוונטיים, תדירות  לניגוד עניינים כאמור

  אשר התקבלה בגינו או כל מידע רלוונטי נוסף שיתבקש על ידי נת"ע. 
ידוע לי כי חובת הדיווח המוטלת עליי כמפורט בסעיף זה לעיל הינה התחייבות יסודית  

, וכי הפרתה תיחשב כשלעצמה (אף אם יימצא לגופו של  ביצוע העבודות   ומהותית שלי ב
ידי, על כל המשתמע  עניין כי לא התקיים ניגוד עניינים) כהפרה   יסודית של ההסכם על 

 מכך. 

ידוע לי כי נת"ע או הפורום המוסמך לעניין זה בחברה יחליטו לעניין קיומו או העדרו של  .6
ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ואני מתחייב לקבל את החלטתם לעניין זה ובכלל  

שרי (לרבות קשרים  זה כל החלטה על הפסקת התקשרותה של החברה איתי או הפסקת ק
 עסקיים) אשר יש לי עם איזה מהגופים האמורים. 

עניינים   .7 ניגוד  של  במצב  לעמוד  שלא  מתחייב  אני  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
תקופת   וכל  הארכותיה)  כל  (על  החברה  עם  ההתקשרות  תקופת  כל  ביצוע  במהלך 

 .  העבודות 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   103עמוד 

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .8

 

 שם וחתימה   תאריך 

 נת"ע מופיעה תחת לשונית "אודות" באתר החברה.  *רשימת נושאי המשרה בחברת

 **רשימת ספקי חברת נת"ע מופיעה תחת לשונית "מכרזים" באתר החברה. 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – ע"נת

 104מתוך   104עמוד 

 נהלים  -נספח יד' 
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 כללי  .1

 :ההתקשרות להסכם בהתאם ןזה מתייחס למסלולי אישור החשבו נוהל 1.1

, יםמנהלי פרויקט, יועצים עםלהתקשרויות  – חשבון ספק אישור  1.1.1

 .ונותני שירותים או טובין מומחים

  .D&B קבלניועם קבלני ביצוע  להתקשרויות – קבלן חשבון   ור ישא 1.1.2

 בדיקותעם מתכננים, מודדים,  להתקשרוית – הנדסי חשבון  אישור  1.1.3

 .הנדסיים בנושאים יועציםו מעבדה

 .(FN-030) "למוטב תשלום נוהל"כמפורט בהחשבון יבוצע  תשלוםככלל,  1.2

-FN" )ב"נוהל שימוש בכרטיס אשראי  כמתואר,  חשבון ששולם בכרטיס אשראי 1.3

 להלן. 0-ו 8בסעיפים  פורטכמייבדק כחשבון ספק לוגיסטי  ,(010

, וטכנולגיות מערכות ל"וסמנכ תכנון"ל סמנכ, ביצוע, סמנכ"ל כספים ל"סמנכ 1.4

 .זה נוהל הוראות יישום לוודא החברה מטעם האחראים הם, העניין לפי

 .בנוהל זה המיוחסות לומבצע את כל הפעולות  וודא שהספקימפעיל החוזה  1.5

 הנוהל   מטרת  .2

 חשבונותהנוגע לאישור    בכל  ותאחריות וסמכ,  שיטהנוהל זה הינה להגדיר    מטרת 2.1

  המוגשים לחברה לתשלום.

 הגדרות  .3

הארגונית  ERP-אפליקציה המקושרת למערכת ה – "אפליקציית ספקים"  3.1

 ומשמשת חלק מהספקים לדיווח ואישור חשבונות.

 הרכב ת מכרזים לעניינים הנדסיים של החברה.ועד –" הוועדה ההנדסית "  3.2

ניינים ב"נוהל ועדת מכרזים לע מפורטים סמכויותיהעבודתה ו ליהו, נוועדהה

 (.PT-060עדה ההנדסית(" )והנדסיים )הו

 להסעת המונים בע"מ. יםתחבורה עירוני נתיבי –"ע נת – "החברה "  3.3

 .החשבון וכי החשבון "התקבל" קבלתחותמת לציון תאריך   –  " חותמת אדומה "  3.4

 .'"שחורה'וחותמת  'אדומה'חותמת " ,'א בנספח ורפתמצ

http://mynta/


 בע"מ   להסעת המונים   נתיבי תחבורה עירוניים   -   נת"ע 

 

 כספים :פרק
 תקף סטטוס: FN-050: מס' נוהל

 2020 אוקטובר 04מהדורה: 
 נוהל אישור חשבונות  

 

 

 18מתוך  3עמוד  NTA-#423246 -(FN-050) חשבונות נוהל אישור

 
 

 ,חוזהאו ה מטלהה' מס ,ספקה מספרמצוינים בה שחותמת  –שחורה"    חותמת "  3.5

 פרטיםוהמאשר  חתימת ,המאושר הסכום, ההזמנה או השירות גיליון מספר

  .'"שחורה'וחותמת  'אדומה'חותמת , "'א בנספח מצורפת .נוספים

 .מס חשבונית אוחשבונית עסקה  – "חשבון"  3.6

 יועץ, עבור עבודות  אוספק, קבלן, מתכנן    על ידי  גשמוהחשבון    – "  ביניים   חשבון"  3.7

העבודה  אוחוזה ההתקשרות ל בכפוףשבוצעו או טובין שהתקבל,  שירותים או

 שהוזמנה, למעט החשבון האחרון.

 .ERP-חוזה במערכת האו  חשבון מבוסס הזמנת רכש – ""חשבון לוגיסטי  3.8

 ואינו  ERP-במערכת ההפיננסי  ישירות במודול    חשבון שנרשם  –  "פיננסי "חשבון   3.9

, ראת קבעכגון אגרות, חשבונות המשולמים בהו ,חוזהת רכש או מבוסס הזמנ

 וכדומה.פסקי דין 

יועץ, עבור   אוקבלן, מתכנן  ,  ספקידי    עלמוגש  ה  האחרון  החשבון  –  "י סופ  חשבון "  3.10

 חוזה ההתקשרות או העבודה שהוזמנה. בגיןשבוצעו,  שירותים או עבודות

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו,  –  "פרויקט   מנהל " 3.11

 .ההתקשרות של החברה עימותפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה 

ניהול החשבונות של  תתוכנ אתהכוללת  ממוחשבת מערכת –" ERP-ה   מערכת " 3.12

 הרשאות גישה. ערךמ באמצעות מוגבלתהגישה אליה ש ,החברה

תוכנה לניהול ושמירת מסמכים, שהגישה אליה  – "מסמכים  לניהול  מערכת " 3.13

 מוגבלת באמצעות מערך הרשאות גישה.

האחראי להפעלת הספק, בין שישירות ובין עובד החברה  – " החוזה  מפעיל " 3.14

 שדרך מנהל הפרויקט.

 ,ייעוץ ,שירותי תכנון תןהתקשר עם החברה בהסכם למש רותיש נותן –  " ספק " 3.15

 אספקת טובין, או ושירותים אחרים ניהול ופיקוח, מדידות ,מעבדה בדיקות

 חוזית עם החברה.הבהתאם ובכפוף להתקשרות 

הארגונית  ERP-מקושר למערכת הפורטל ה – "הפורטל"  או "קבלנים  פורטל "  3.16

 .חשבונות רושיוא ווחילד הפרויקטים ומנהלי מהקבלניםמשמש חלק ו

תשלומים ובקרת חשבונות באגף  מנהלי – " תשלומים  חשבונות הנהלת צוות "  3.17

 לטיפול בתשלומי ספקים. שאחראים כספים
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גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  – " קבלן " 3.18

)תכנון  D&B חוזה לביצוע או קבלניותחוזה עבודות בואחריותו מפורטים 

 .והקמה(

 שיטה 

 כללי מידע   .4

 :הבאים השלבים את כולל חשבון אישור תהליך 4.1

 : חשבון   הגשת 4.1.1

כמפורט  –לוגיסטי או פיננסי ביניים או סופי ספק הגשת חשבון  .א

 .להלן 5.1סעיף ב

 .להלן 5.2סעיף בכמפורט  – קבלני בינייםהגשת חשבון  .ב

 .להלן 0 סעיףבכמפורט  – הנדסי םיביני הגשת חשבון .ג

 .להלן 5.4 סעיףבכמפורט  – סופיהנדסי  או קבלני הגשת חשבון .ד

סעיף כמפורט ב – הפרויקט מנהל  ידי  ל הנדסי ע  או  חשבון קבלני  בדיקת  4.1.2

 .להלן 6

 .להלן 7 סעיףכמפורט ב – בחברה חשבון ה   ותיעוד   קבלת 4.1.3

 .להלן 8סעיף כמפורט ב – מפעיל החוזה  ידי   על   חשבון ה   בדיקת  4.1.4

 0סעיף  כמפורט ב  –  כספים  ובקרת  תשלומיםאגף    ידי   על חשבון  ה   בדיקת 4.1.5

 .להלן

באופן יתעדכן  ERP-ה במערכת החשבון סטטוס ,לאחר אישור כל שלב בתהליך 4.2

 .אוטומטי
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   חשבון   הגשת  .5

 )ביניים או סופי(   לוגיסטי או פיננסי חשבון    הגשת 5.1

לשלב  בהתאם, חודשב  5- ל  עד ארכיב לאחראיאת החשבון  יגיש הספק 5.1.1

אליו הגיע בעבודתו ובהתאם להסכם ההתקשרות עימו שהביצוע 

, חודשב 5שיוגש לאחר  חשבון .הרלוונטיותהאסמכתאות  כל ובצירוף

 העוקב.חודש ב 5-כאילו הוגש ב חשביי

 הגיש התאריך שבו הוא הקובע לצורך חישוב מועד התשלום התאריך 5.1.2

 .הארכיב לאחראי צרופותיוהספק את החשבון התקין על כל 

כבון, יוסכום הע ההתייקרות שיעורשל  תחשיב לחשבון יצרף הספק 5.1.3

 שנקבע. ככלכקבוע בהסכם, 

 קבלני  ביניים חשבון    הגשת 5.2

 בגין הביניים חשבון את קטיהפרו למנהל הקבלן יגיש בכל חודש 5- ל  עד  5.2.1

 בפורטל הביניים חשבון את המדווחים קבלניםביצוע החודש הקודם. 

 כמפורט החשבון לאישור הנדרשים המסמכים כלל את יצרפו הקבלנים

 יחשביחודש ב 5שיוגש או ידווח בפורטל לאחר  חשבון .5.2.6בסעיף 

 לחודש העוקב. 5-הוגש ב כאילו

התאריך שבו העביר  הוא הקובע לצורך חישוב מועד התשלום התאריך 5.2.2

הפרויקט  למנהל ,5.2.6כמוגדר בסעיף  ,הקבלן את החשבון על צרופותיו

 . לאישורו

 תיקונים עריכתשם ל או נדחה בפורטל בלןקל הוחזר שהחשבון במקרה 5.2.3

מועד הוא  התשלום ועדמ חישוב צורךהקובע ל המועדאו השלמות, 

 ידי הקבלן. עלהחשבון  שלההגשה החדש 

מנהל הפרויקט את  יחתיםעותק קשיח, בחשבון ה אם הגיש הקבלן את 5.2.4

שבו קיבל את החשבון  תאריךה את וימלא"נתקבל"  בחותמת החשבון

 כל כולל החשבון שבו קיבל את מועדה את מפורש באופן יציין או לידיו

 תיקונים)לאחר ואישורו  החשבון לבדיקת הנדרשות האסמכתאות

 (.היו אם, והשלמות
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או אבני /ואת הכמויות  של החשבון סעיף ובכלבכל חשבון  ידווח הקבלן 5.2.5

ועד למועד שאליו  העבודה התחלת מצומצטבר  באופן, שבוצעוהדרך 

 הכמויות לכתב שנוספו סעיפיםה דיווח רבותמתייחס חשבון הביניים, ל

 וגיםאת הכמויות, הס ויפרט החשבון נספחי .פקודת שינוייםל בהתאם

או  שנעשה בהם שימוש והחומריםוהמחירים של העבודות שבוצעו 

מדידות בפועל, ו החוזי הכמויות כתב, על בסיס התוצרים שהתקבלו

 . לחשבוןשיצורפו 

 בכפוףהבאים,    המסמכים  אתלחשבון    הקבלןהגשת החשבון יצרף    במועד 5.2.6

 :החוזה להנחיות

כמויות מתאימים לכמויות המדווחות בחשבון באופן  חישובי .א

 ;מצטבר

בסיסם על ושבוצעו על ידי הקבלן  סעיפיםמדידה לאותם  כניותות .ב

 ;הכמויות ימתבצעים חישוב

 ;בוצעוש דרךה אבניל אסמכתאות .ג

 לחוזה, אסמכתא אחרת המעידה על ביצוע העבודה בהתאם לכ .ד

כניות העבודה ולהנחיות מנהל הפרויקט, הפיקוח ולמפרטים, לת

 ;וצוות התכנון

 ;הקבלני החוזה על פייומני עבודה של הפרויקט  ריכוז .ה

 ;"ז מעודכן מדי חודשלו .ו

 ;בחוזה הקבלני, כקבוע ההתייקרות שיעור תחשיב .ז

 .החברה על ידי דרשישיפירוט נוסף ככל  כל .ח

 טרםודרישות הקבלן כוללות עבודות שאינן בחוזה במקרה ש .ט

 בכפוף לאישור הפרויקט למנהלהחריגים  אתהקבלן יגיש  ,אושרו

עדה ונוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הו"הוראות ל

 (.PT-060" )ההנדסית(
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 הנדסי   ביניים   חשבון   הגשת 5.3

 ארכיב לאחראיהספק או הקבלן, לפי העניין,  יגיש בכל חודש 5- ל  עד  5.3.1

 .את חשבון הביניים ההנדסי תשלומים ובקרת כספיםבאגף 

 להלן. 7.1 סעיףבאחראי ארכיב לפעול כאמור  באחריות 5.3.2

מנהל הפרויקט בדיקת באחריות מפעיל החוזה להעביר את החשבון ל 5.3.3

 .להלן 6סעיף הוראות בהתאם ל ,הרלוונטי

 או הנדסי   קבלני חשבון סופי    הגשת 5.4

מנהל הפרויקט  אחריותב ,מהספק או הקבלןסופי החשבון ה קבלתעם  5.4.1

  עבודה  ימי  שני  תוךב הליך פנייה לחשבון סופי ERP-ה במערכת לפתוח

עדה ו"נוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הוב לאמור בכפוףו

  .(PT-060" )ההנדסית(

 המסמכים  את  הכוללתיק מסירה    הילפני  באחריות מנהל הפרויקט לצרף 5.4.2

 (.(PE-150 "סיום ביצוע ומסירת פרויקט נוהל"במפורטים ה

 מנהל הפרויקט   על ידי   חשבון קבלני/הנדסי   בדיקת  .6

   ביניים   חשבונות   בדיקת  6.1

חשבון   קבלת  מיום  ימים  עשרה  תוך ביבצע את הפעולות הבאות  מנהל הפרויקט
 :מביניהם המוקדם, חודשב  15עד   או  הביניים 

תיוג לבדיקת  רשימת"  לפילו    שצורפו  המסמכיםאת החשבון ואת   יבדוק 6.1.1

, יחתום על גבי ברשימת התיוג (, ימלא הנדרשFN-050-a) "קבלן ןחשבו

, בהתאם הדרך אבני אתאו יעדכן את הכמויות או  ויאשררשימת התיוג 

 .עללחוזה ולביצוע בפו

 הדרך אבני או הכמויות את יאשר, הנדסי/ קבלני  החשבון  בדיקת לאחר 6.1.2

, אפליקציית הספקים, באמצעות פורטל הקבלנים או  וייד  על  המאושרות

הקבלנים או  בפורטל מדווח שאינו ,הנדסי חשבון נבדקשבמקרה או 

 באפליקציית הספקים, יזין את נתוני החשבון במערכת המחשוב שלו.

, ןכל תנאי החוזה עם הקבל של מנהל הפרויקט יופיעוהמחשוב  מערכתב

 המחשוב ממערכת חשבון פלט יפיקנתונים פיננסיים וכמותיים.  בותלר
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 ובחותמת בחתימתו יאשר. או מאפליקציית הספקים או מהפורטל שלו

מפורטל   החשבון  פלטגבי    על  וכן  העסקה  חשבוןגבי    על  הכולל  הסכום  את

 פלט. שלו המחשוב ממערכתאו  או מאפליקציית הספקים הקבלנים

 יכלול תיקונים ידניים. לאידי מנהל הפרויקט  עלהחשבון שיוגש 

, יצרף מסמך הנדסיה או קבלניה החשבון את הפרויקט מנהל אישראם  6.1.3

תיוג ה, רשימת  צרופותיומקדים המתעד את תאריך קבלת החשבון על כל  

והמסמכים הנלווים ויעביר למפעיל לעיל  6.1.1שמילא כאמור בסעיף 

 .8 יףבסעהחוזה לאישורו וטיפולו כמוגדר 

כך  על, ידווח הקבלני או ההנדסי דחה מנהל הפרויקט את החשבוןאם  6.1.4

 וסיבת מועד את ויתעד בקרת כספיםמחלקת  ולמנהל החוזה למפעיל

 .ההחזרה

   ם י סופי  חשבונות   בדיקת  6.2

 .לעיל 6.1סעיף האמורות בבדיקות את היבצע מנהל הפרויקט  6.2.1

ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הוועדה  והל"נ להוראותבהתאם  6.2.2

 לאישור המלצתואת  יעביר הפרויקט מנהל(, PT-060ההנדסית(" )

, ככל הניתן, ממועד קבלת עבודה ימי  30 תוך בההנדסית  הוועדה

  .החשבון

, ככל  עבודה ימי  30 תוך ב הסופי החשבון את תאשרההנדסית  הוועדה 6.2.3

 חשבון שהוגש ובתנאי, הניתן, ממועד קבלת החשבון ממנהל הפרויקט

 6.2.4  סעיףהמפורטים ב  האסמכתאותו  המסמכים  מלוא  את  הכולל  תקין

והל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים "נ, והכול בהתאם להוראות להלן

"נוהל סיום ביצוע ומסירת פרויקט" ו (PT-060)הוועדה ההנדסית(" )

(PE-150.) 

 :סופי חשבוןתיק ל מסמכים 6.2.4

 עותק מתעודת גמר. .א

 למנהל פרויקט.אישור מסירה  .ב

חתום על ידי הקבלן, מנהל הפרויקט,   –עותק קשיח של חשבון סופי   .ג

 מנהל מחלקת ביצוע / מנהל קו.
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 דפי חישוב כמויות ממוספרים. .ד

 דפי ריכוז לפי סעיפי חוזה ועבודות חריגות. .ה

מודד מוסמך ומנהל  על ידיחתומות  AS MADEתוכניות  .ו

 הפרויקט.

נוספות כולל ניתוחי מחיר תיק חישובי כמויות של עבודת  .ז

 מאושרים ואישור ועדת מכרזים לעינינים הנדסיים.

צילום מיומן עבודה מצורף  -כמויות מבוססות על יומני עבודה .ח

 לחישוב.

אישור מתכנן  –כמויות מבוססות על שינויים / עדכונים בתוכניות  .ט

 רלוונטי או מנהל פרויקט.

אישור הוועדה תיק חישובי כמויות של עבודות נוספות, כולל  .י

 ההנדסית.

 ז מקורי ומעודכן.צו התחלת עבודה ולו" .יא

 ביצוע סיום"נוהל ובהתאם ל כל מסמך אחר הנדרש על פי החוזה .יב

 .(PE-150" )פרויקט ומסירת

 החשבון יעביר מנהל הפרויקט אתההנדסית, הוועדה  אישור לאחר 6.2.5

 .להלן 8 בסעיף כמוגדר ,לטיפולו החוזה למפעילהסופי 

   בחברה   חשבון ה   ותיעוד   בלה ק  .7

  יום   תוך ב,  תשלומים ובקרת כספיםבאגף   אחראי ארכיב  בצעי החשבון  קבלת  עם 7.1

 את הפעולות הבאות: ,ככל שניתן אחד  עבודה 

 ;חותמת שחורהבו אדומה חותמתב החשבון יחתום על 7.1.1

 ;ERP-ה למערכתהחשבון  יסרוק את 7.1.2

 חשבון של אסמכתא' מס ,הספק שם)במערכת  ןהחשבו פרטי יקלוט את 7.1.3

 .(מבוקר בלתי סכום, הספק
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על  ירשוםארכיב  אחראי ,ERP-ה במערכת החשבון קבלת תיעוד לאחר 7.1.4

את החשבון על  יעבירו במערכת שנוצר המסמך פרגבי החשבון את מס

למילוי השדות ו  להלן,  8כאמור בסעיף    למפעיל החוזה לבדיקתו  צרופותיו

 בחותמת השחורה.

" מפעיל"לאישור  סטטוס יקבל החשבוןעם סיום הפעולות האמורות לעיל,  7.2

 ERP.-ה במערכת

 החוזה   מפעיל   על ידי החשבון    בדיקת  .8

 וכמפורט להלן. החשבון   וג בהתאם לסתבוצע   הבדיקה 

מפעיל  יבצע החשבון מיום קבלת ימי עבודה שבעה בתוך  – לוגיסטי ספק  חשבון 8.1

 הבאות: הפעולותהחוזה את 

 קבלת השירות ו/או הטובין בהתאם להזמנת העבודה. יאמת את 8.1.1

 את המאשרת חתומה משלוח תעודת טובין, יצרף תבמקרה של קבל 8.1.2

 .על ידיו הטובין קבלת

תעריף,  אבני דרך, החשבון לתנאי החוזה )שעות,התאמת  יבדוק את 8.1.3

 הנחות ותנאים מיוחדים(. 

  :אם החשבון נמצא תקין 8.1.4

ימלא את כל הפרטים והחשבון בחתימתו על גבי החשבון    אתיאשר   .א

 בחותמת השחורה. 

תיוג  רשימת" יצרף – בלבד פרויקטמנהל של חשבון  אישורעבור  .ב

 (.FN-050-d) פרויקט/יועצים/מתכננים"מנהל  לבדיקת חשבון

 .ERP-גיליון שירות/קבלת טובין במערכת ה יזין .ג

שמנהלו הישיר אישר את גיליון השירות ויעבירו בצירוף  יוודא .ד

משלוח, ההמסמכים הרלוונטיים )חשבון הספק המאושר, תעודת 

 לצוותגיליון דיווח שעות עבודה או כל פירוט אחר שצורף לחשבון( 

 תשלומים. חשבונות הנהלת
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  :אם החשבון אינו תקין 8.1.5

 אם. וןהחשב בגוף לתשלום הסכום את ויתקן הספק את יעדכן .א

 יפנה, לתיקון ניתנת שאינה מס חשבוניתכ שהוגש בחשבון מדובר

התאריך הקובע  כי יודגש .זיכוי קבלת לצורך לספק מפעיל החוזה

 לחישוב מועד התשלום יהיה לפי תאריך קבלת זיכוי תקין.

 את יצרף, השחורה בחותמת לתשלום המאושר הסכום את יציין .ב

 הסכום עם טוביןקבלת /השירות גיליון את ויזין לספק ההודעה

 ו לתשלום.יעל יד המאושר

 :החשבון את כלל לאשר ניתן לא בהםש במקרים 8.1.6

החזרת החשבון אליו בצירוף  על"ל דוא בהודעת לספקיודיע  .א

 בקרת כספיםבגינם הוחזר, ויעדכן את מנהל מחלקת שהנימוקים 

 ואחראי הארכיב.

לציין בשדה הייעודי בכותרת החשבון  אחראי הארכיב באחריות .ב

שנשלח  הדוא"לאת החזרת החשבון לספק, לצרף להודעה את 

 . ERP-לספק ולמחוק את כותרת החשבון ממערכת ה

לקבל חשבון מתוקן. תהליך אישור  מפעיל החוזהבאחריות  .ג

 0 החשבון יחל מחדש, על פי המתואר בנוהל זה בהתאם לסעיף

תאריך  לפיוהתאריך הקובע לחישוב מועד התשלום יהיה  ,לעיל

 ההגשה מחדש של החשבון המתוקן ע"י הספק.

החוזה  מפעילמיום קבלת החשבון, בתוך שבעה ימי עבודה   –  ספק פיננסי  חשבון  8.2

 יבצע את הפעולות הבאות:

 בחתימתו יאשר, השחורה החותמת פרטי את ימלא: תקיןון החשב אם 8.2.1

 אישור את יבקש, שנדרש ככל אסמכתאות יצרףו לתשלום הסכום את

 תקציביה סעיףה פרמס את החשבון גבי על ירשום, תקציבים אגף

 הנהלת חשבונות תשלומים.לצוות ויעבירו  ייעודיה

 לעיל. א8.1.5: מפעיל החוזה יפעל כאמור בסעיף אם החשבון אינו תקין 8.2.2

: מפעיל החוזה יפעל החשבון את כלל לאשר ניתן לא בהםש במקרים 8.2.3

 לעיל. 8.1.6כאמור בסעיף 
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 החשבון מיום קבלתימי עבודה  שלושה  בתוך –  או הנדסי  קבלני  ביניים  חשבון  8.3

את  לבצעהחוזה  מפעיל באחריות ,םיהמבינ המוקדם לפי, חודשב  20עד  או

 הפעולות הבאות:

  .השחורה בחותמת הנדרשים הפרטים את מלאי 8.3.1

 "קבלן חשבון לבדיקתרשימת תיוג "את  יצרף – חשבון קבלני עבור 8.3.2

(FN-050-a )הפרויקט. מנהל שנחתמה על ידי  

מנהל  לבדיקת חשבוןתיוג  רשימת" את יצרף – הנדסי ןחשבו עבור 8.3.3

  .הפרויקטידי מנהל  על    שנבדקה  (FN-050-d) "יועצים/מתכנניםפרויקט/

 יבדוק קבלני בחשבון .לחשבון המצורפים המסמכים שלמותאת  בדוקי 8.3.4

 .לעיל 5.2.6בהתאם לסעיף כי קיימים כלל המסמכים עוד 

מנהל הפרויקט  שאישר אבני הדרך / הכמויות / את הסכומים בדוקי 8.3.5

 הפחתה) בחשבון סביר בלתי שינויהסבר לכל  שקיים וודאיו בחשבון

 (.ב"וכיו דריםוגמ אם תשלום שלבי ל פיע לאש הגשה ,בכמויות

 תקינים   שנמצאו   בחשבונות   טיפול  8.3.6

 וימלא  בחתימתו  החשבון  את  יאשר  –  בפורטל  המדווחקבלן    ןחשבו .א

 יאשר  וכןגבי העותק הקשיח    על  השחורה  בחותמת  הפרטים  כל  את

 לצוות מהפורטל פלט עם ויעבירו הקבלנים בפורטל החשבון את

 .תשלומים חשבונות הנהלת

 יאשר – או חשבון הנדסי בפורטל מדווח שאינו קבלן חשבון .ב

 בחותמת הנדרשים הפרטים את ימלא, החשבון את בחתימתו

גיליון ל  הישיר  מנהלו  אישור את ויוודא שירות  גיליון  יזין. השחורה

 חשבונות הנהלת לצוות צרופותיו על החשבון את יעבירהשירות ו

 .תשלומים

   תקינים  שאינם   בחשבונות   טיפול  8.3.7

 .תיקונו לצורך, הפרויקט למנהלהחשבון  את יחזיר .א
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מועד  על צרופותיו וכן כל המתוקן מועד קבלת החשבון את יתעד .ב

נוספות על פי  תאו קבלת אסמכתאו בו נדחה החשבון לקבלןש

 דרישתו. 

  בתוך אליו שהוחזר החשבון את יעדכן/יתקן הפרויקט מנהל .ג

 .  עבודה  ימי   שלושה 

 לקבלן הפרויקט מנהלעל כך  יודיע ,לחשבון תיקון נדרשש במקרה .ד

 עדכןל באחריותוש ,החוזה למפעילכן ו או לנותן השירות ההנדסי

 .הרלוונטיסמנכ"ל ה ואתאת מנהל מחלקת התשלומים 

הקובע לחישוב מועד  התאריך, לתיקונים הוחזר החשבוןאם  .ה

 למנהל המתוקן החשבון שלהתשלום יהיה תאריך ההגשה 

 . או למפעיל החוזה הפרויקט

 סופי  ון חשב 8.4

 תהליךמפעיל החוזה לפעול בהתאם ל באחריות – סופי קבלן חשבון 8.4.1

 לוודאולעיל,  8.3 סעיףב כמפורט ,או הנדסי קבלני ביניים חשבון בדיקת

  .6.2.4 התאמת הצרופות בהתאם לסעיף

 תהליךמפעיל החוזה לפעול בהתאם ל באחריות – סופי הנדסי חשבון 8.4.2

ולוודא לעיל,  8.3סעיף ב כמפורט ,הנדסי או קבלני ביניים חשבון בדיקת

 התאמת הצרופות כנדרש בהסכם.

 תהליךמפעיל החוזה לפעול בהתאם ל באחריות – סופיספק  חשבון 8.4.3

 .לעיל 8.1סעיף ב כמפורט ,ספקבדיקת חשבון 

-FN-050תביעות" )עדר יה טופס"קבלת  לוודא החוזה מפעיל באחריות 8.4.4

f) הערות וללא מגיש החשבון ידי עלהחתום  נקי.  

על  יוגשו, ישנן אם, הסופי החשבון במסגרת אושרו לאש נוספות תביעות 8.4.5

 במסמך נפרד. ספקה/הקבלן ידי
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 תשלומים ובקרת כספים באגף    החשבון   בדיקת   תהליך  .9

ימי    3הבאות בתוך  צוות הנהלת חשבונות תשלומים לבצע את הפעולות    באחריות 9.1

 :ממפעיל החוזה מקבלת החשבוןעבודה 

 הדיווח  פלט  ומול  במערכת  שנוצרה  ההזמנהמול    חשבוןה  נתוני  את  לאמת 9.1.1

 .החוזה מפעילשהזין או מול גיליון השירות  מהפורטל המאושר

 אגף אישוריסבב  RPE-ה במערכת יפעילו – תקין נמצא החשבון אם 9.1.2

 בודקי אצל טיפול להמשך החשבון את ויעבירותשלומים ובקרת כספים 

 .החשבונות

 את ויחזירו החוזה למפעיל כך על יתריעו – תקין אינו החשבון אם 9.1.3

 .לעיל 8 ףכמוגדר בסעי לטיפולו החשבון

  עבודה  ימי  5 בתוך  החשבון בדיקת תהליךבודקי החשבונות לבצע  באחריות 9.2

, ובכלל זה לבצע את הפעולות מצוות הנהלת חשבונות תשלומים  החשבון  מקבלת

 :הבאות

מחלקת  –תיוג לבדיקת חשבון  רשימת" לפיהחשבון שהוגש  את לבדוק 9.2.1

 .(FN-050-c)" ונותחשבבדיקת 

 ויעבירו ERP-ה במערכת החשבוןאת  לאשר – תקין נמצא החשבון אם 9.2.2

פיננסי  ספק חשבון .להלן 9.3יפעל כאמור בסעיף , אשר ארכיב אחראיל

 .ERP-ה במערכת של בודק החשבונות יועבר ישירות ללא אישורו

 – תקין אינו החשבון אם 9.2.3

 תודחלו הבעיה מהות את ויפרט בוש דוא"ל החוזה למפעיל לשלוח .א

 .ERP-ה את החשבון במערכת

  בתוך   בחשבון  תיקון  לבצע  או  מסמכים  להשלים  יוכל  החוזה  מפעיל .ב

 החשבון את יבדוקאשר  ,החשבונות לבודק ולהחזירו עבודה  ימי  2

  .עבודה  ימי  2  תוך ב המתוקן

הטיפול  תהליך אתיאפס  ספק/הקבלן של מעורבות המצריך תיקון .ג

בחשבון. תהליך זה יחל מחדש עם קבלת ההשלמות והתיקונים 

 .לעיל 0 לסעיף בהתאם יבוצע טיפולה המשך .הנדרשים

http://mynta/


 בע"מ   להסעת המונים   נתיבי תחבורה עירוניים   -   נת"ע 

 

 כספים :פרק
 תקף סטטוס: FN-050: מס' נוהל

 2020 אוקטובר 04מהדורה: 
 נוהל אישור חשבונות  

 

 

 18מתוך  15עמוד  NTA-#423246 -(FN-050) חשבונות נוהל אישור

 
 

 וולהעביר הצרופות כולל בשנית החשבון את לסרוק ארכיב  אחראי  באחריות  9.3

 מחלקת למנהל יועברו פיננסיים חשבונות .כספים בקרת מחלקת למנהל

 .ותשלום לרישום תשלומים

את הפעולות הבאות  בצעי מטעמו מי אוכספים מנהל אגף תשלומים ובקרת  9.4

 :מאחראי ארכיב החשבון מקבלת ימי עבודה 5בתוך  

רשימות  כל כןחתומות וכשהן כל האסמכתאות לחשבון  צורפוש לוודא 9.4.1

נוהל  לפיהתיוג  לרשימותשיש לצרף וניירות העבודה  חתומותההתיוג 

 זה. 

 עותק, (FN-050-f" )תביעותעדר יה טופס" יוודא קיום –סופי  בחשבון 9.4.2

)לכל חשבון הנדסי  ההנדסית העדהוואישור וגמר העבודה  תמתעוד

  לרבות חשבונות קבלן(.

 המחאת זכות. קיימת אם לבדוק 9.4.3

 ניתנה מקדמה לקבלן. אם לבדוק 9.4.4

חשבונית /חשבון עסקה) המסמך לסוג בהתאמההחשבון נרשם  כי יוודא 9.4.5

 . (מס

לתשלום או רק  מיועדתבדוק אם חשבונית המס י –חשבונית מס  עבור 9.4.6

"לרישום לא  וציין בחתימתי, אם אינה מיועדת לתשלום .לרישום

 לתשלום".

 ההוצאה הרלוונטי. לסעיף שויך החשבון כי יוודא 9.4.7

 על ידיהחשבון  לאישור ERP-ה במערכת הנתונים התאמת לוודא 9.4.8

 הגורמים המוזכרים לעיל.

 האחראיידחה את החשבון לגורם הרלוונטי  ,ינו תקיןהחשבון אאם  9.4.9

 .הטיפול להשלמת

 מי או כספים ובקרת תשלומים אגף מנהלהבדיקות כאמור,  בתום 9.4.10

במערכת הקבלן    לזכות  רישום)ביצוע    יאשר את החשבון במערכת  מטעמו

 :המהות לפי המאושר יעביר את החשבוןו (ERP-ה
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להמשך  חשבונות תשלומיםלצוות הנהלת יועבר  מינהליחשבון  .א

 .((FN-030 "למוטב תשלום נוהל"בהתאם ל טיפול

לאחראי חברת יועברו הנלווים לו  המסמכיםו פרויקטליחשבון  .ב

עבודה עם חברת הבקרה  נוהלהאמור ב" פי על, אשר יפעל רההבק

 (.(FN-080אישור חשבונות"  –

 יות ואחר   סמכות  .10

קבלת לל כספים בכל הנוגע האחריות ליישום הוראות נוהל זה חלה על סמנכ" 10.1

ועל סמנכ"ל החטיבה המפעילה את הספק או הקבלן  בחברה,החשבון ובדיקתו 

 .קבלניםו יועצים, מתכננים, לי פרויקטיםמנהלפעולות לביצוע על ידי בכל הנוגע 

 .נספחיו על, זה בנוהל רטוהמפ ל פיע תהיה גורםכל  של וסמכותו ואחריות 10.2

   נספחים  .11

 "אדומה" וחותמת "שחורה" חותמת – 'א נספח 11.1

 ישימים   מסמכים  .12

 (FN-050-a) קבלן ןתיוג לבדיקת חשבו רשימת 12.1

 (FN-050-c) ונותחשבמחלקת בדיקת  – תיוג לבדיקת חשבון רשימת 12.2

 (FN-050-d) מנהל פרויקט/יועצים/מתכננים לבדיקת חשבוןתיוג  רשימת 12.3

 (FN-050-f)טופס היעדר תביעות  12.4

 (FN-010) נוהל שימוש בכרטיס אשראי 12.5

 ((FN-030תשלום למוטב  נוהל 12.6

 ((FN-080 אישור חשבונות – עבודה עם חברת הבקרה נוהל 12.7

 (PT-060) ("ועדה ההנדסיתוה"נוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים ) 12.8

 (PE-150ט )סיום ביצוע ומסירת פרויק נוהל 12.9
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 ושינויים   עדכונים  .13

 הנוהל   אישור  .14

 

   

מס'  
 מהדורה 

תאריך  
 מהדורה 

 מהות השינוי  הנוהל   אחראי  הנוהל   עורך

שמש  מאיה 04/01/2015 01
 'ורנוז

 מהדורת בסיס  פרי ענבל

שמש  מאיה 25/12/2016 02
 'ורנוז

 תהליך כולל לנוהל  עדכון הרטשטיין אווה

שמש  מאיה 10/07/2018 03
 'ורנוז

 איחוד :לנוהל כולל עדכון הרטשטיין אווה
נות חשבו אישור תהליך

 /בחברה הכולל חשבון ספק 
  הנדסי. / קבלן

עדכון ועדכון תהליכי עבודה  אווה הרטשטיין ענת דלאל 11/10/2020 04
לשינוי   בהתאםבעלי תפקידים  

 ארגוני.המבנה ב

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

תשלומים אגף  תמנהל "יע אושר
 ובקרת כספים

    אווה הרטשטיין

   איה אדרי עמרם "ל כספיםסמנכ "יע אושר

"ל מערכות סמנכ ע"י  אושר
 וטכנולוגיות 

   כליפה אפי

   איתמר גולדברגר "ל ביצועסמנכ "יע אושר

    גלעד צוובנר תכנון"ל סמנכ "יע אושר

   חיים גליק "ל מנכ ע"י  אושרר
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 חותמת "אדומה" וחותמת "שחורה"   – '  א   נספח 
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NTA-#572384-(PE-030) -7מתוך  1עמוד  נוהל פיקוח עליון של מתכננים ופיקוח על 
 

  המונים בע"מ להסעתנתיבי תחבורה עירוניים  -"ע נת

 תכנון וביצוע :פרק
 תקף סטטוס: PE-030: מס' נוהל

 2019יולי  03מהדורה 

 על-נוהל פיקוח עליון של מתכננים ופיקוח

 כללי .1

כלל המתכננים שהיו מעורבים  דייל ע פיקוח עליוןיבוצע בכל שלב בפרויקט  1.1

מערך בבתכנון הפרויקט, כחלק בלתי נפרד מביצוע הפרויקט, וכמרכיב משמעותי 

 1965-, התשכ"ההיהתכנון והבני וכמחויב בחוק האיכות הכולל של החברה

  .)להלן: "החוק"(

תכנון, להקבלן אחראי גם  ובשפרויקט ביצוע )-תכנון בשיטתבפרויקט המבוצע  1.2

 על.-פיקוח גםיבוצע  ("DB" או" DB פרויקט: "להלן

 הן:פיקוח עליון  שלמטרות ה 1.3

 .התכנון על פי העבודות מתבצעותלוודא כי  1.3.1

 .גבוהה באיכותברמה טכנית ו העבודות מתבצעותלוודא כי  1.3.2

לתכנון בנוגע לגורמי הביצוע  מתן הבהרות והסבריםבמידת הצורך,  1.3.3

 .שטחבולתוכניות 

המתחייבים תוך התכנוניים שינויים השל  יםתכנוניועדכון ניהול , מעקב 1.3.4

 .התקנותך כדי ואו ת כדי הביצוע

 :הן (DBפרויקט ב) על-פיקוחשל  מטרותה 1.4

את התאמת הביצוע בפועל לתוכניות המאושרות ולמפרטי  לוודא 1.4.1

 הביצוע.

 אושרו מאילוצים כתוצאה הביצוע במהלך שהתבצעו ששינויים לוודא 1.4.2

 .המתכנן יל ידע

"ע נת על מוסכמים DB-ה מתכנן מבצע אשרששינויים תכנוניים  לוודא 1.4.3

 .התכנון הנחיות את ותואמים

 מטרת הנוהל .2

הליך  ביצועבת יוסמכוהת ויואחריוהשיטה, את הלהגדיר  אמטרת נוהל זה הי 2.1

 .על-ופיקוח עליון פיקוח
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 הגדרות .3

 בע"מ. להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים – "ענת – "החברה" 3.1

 ,או על מערכות שונות חלקים ממנועל פיקוח על מבנה או  – "פיקוח עליון" 3.2

להבטיח את  ומטרתו המערכתהישיר של המבנה או מתכנן הי ל ידהמבוצע ע

 ולמפרטי הביצוע. לביצוע התאמת הביצוע בפועל לתוכניות המאושרות

 אוחלקים ממנו על על מבנה או  DB))המבוצע בפרויקט פיקוח  – "על-פיקוח" 3.3

או  תכנוןר )מתכנן, בק נציג מטעם החברהי ל ידהמבוצע ע ,על מערכות שונות

להבטיח את התאמת הביצוע מטרתו ו ("בקר החברהלהלן: " .מנהל הפרויקט

להוראות החוזה לרבות הפרשה  ,בפועל לתוכניות המאושרות, למפרטי הביצוע

 .ולהנחיות התכנון של נת"ע ,הטכנית

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו,  – "פרויקט מנהל" 3.4

 תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

מקצוע מומחה אשר סמכויותיו, תפקידו ואחריותו מוגדרים בעל  – "מתכנן" 3.5

 מתכנני ואת הראשי מתכנןההמונח כולל את  במסמך ההתקשרות עם החברה.

 .המשנה

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  –"קבלן"  3.6

 ואחריותו מפורטים בחוזה הקבלני.

מגדיר מסמך ה ,"פיקוח עליון – תכנוןל"מגדיר משימות  –"מגדיר המשימות"  3.7

כנון את משימות התכנון העומדות בפני כל אחד מהמתכננים מתחילת התומפרט 

כולל את דרישות ביצוע  מגדיר המשימותקט. ועד לסיום ביצועו של הפרוי

 י המתכננים ואת ממשק העבודה מול הביצוע. ל ידפעילויות הפיקוח העליון ע

רשימת תפוצה לשליחת דוחות הכוללת את בעלי  –"רשימת תפוצה נת"ע"  3.8

/  מנהל מחלקת ביצוע קו /מחלקת תכנון מנהל התפקידים הבאים מהחברה: 

מנהל אגף תכנון / מנהל אגף , נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות )בהתאם לעניין(

, מנהל אגף רשות תמרור, מנהל אגף )בהתאם לעניין( מערכותמנהל אגף /  ביצוע

 ,מערכות וטכנולוגיותבחטיבת /  רפרנט מקצועי רלוונטי בחטיבת תכנוןהנדסה, 

 .חת איכות הנדסיתמנהל אגף הבטו
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 שיטה .4

 כללי 4.1

חוק ככלל, פיקוח עליון יבוצע בהתאם לחוזה המתכנן, להוראות ה 4.1.1

לתרשים התהליך לביצוע ו לנוהל זה, משימותההרלוונטיות, למגדיר 

 ., ללא תלות בסוג המכרז(זה פיקוח עליון )נספח א' לנוהל

כולל ליווי של עבודת הביצוע מראשית ההתארגנות לתחילת  עליון יקוחפ 4.1.2

מסירה למזמין והשלמת כל הלקבלת תעודת גמר או ועד הביצוע 

, מכלל פעילויות המתכננים המקצועיים ומורכב, מחויבויות הקבלן

 .בתחומים הנוגעים להם

בטחת , מנהל המנהל הפרויקט מתכנן, יבוצע בנוכחות עליון יקוחפ סיור 4.1.3

וגורמים ובקרת האיכות מטעמו  הקבלן ,מטעם מנהל הפרויקט איכות

לשיקול דעתו  זימון גורמים נוספים נתון הצורך.נוספים על פי ם ירלוונטי

 .של מנהל הפרויקט

 ןויקוח עלינקודות בקרה לזימון פ 4.2

שלב / ב ביצועה בשלביתבצע באופן שוטף  העליון הפיקוחמהלך  4.2.1

 בהתאםה, בחוזאבני הדרך המוגדרות  על פי לחלוקהבהתאם ת, והתקנה

 להתקדמותבהתאם  ,במגדיר המשימות המפורטות הדרך לאבני

כן בהתאם ובהתאם לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט  ,העבודה בפועל

 :להלן לסעיפים

 ההתקנותשלב /  הפרויקט ביצועשלב תחילת ב 4.2.2

 תחילת עם או ,קבלני משנה לרבות, לעבודה עם כניסת כל קבלן .א

תתקיים ישיבת התנעה טכנולוגית,  מערכת כלשל  הקמהה

תכנון קו / מנהל מחלקת ביצוע מנהל מחלקת הקבלן,  בהשתתפות

, מנהל נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות )בהתאם לעניין( /

 מתכנן ומתכנני המשנה הרלוונטיים לביצוע העבודה.והפרויקט 

לא יאוחר  את מועד ישיבת ההתנעה קבעמנהל הפרויקט י .ב

צו התחלת עבודה או לאחר אישור סיום מתן לאחר  משבועיים

תחילת לפני או  ההתקנות/ביצועהשלב התכנון או לפני תחילת 

  .פיתוח של כל מערכת טכנולוגיתה

 בפגישה זו יבוצעו, בין היתר, הפעילויות הבאות:

 ;הצגת התכנון .1
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 ;גשים מיוחדים לביצועדהצגת  .2

 ;מגבלות סביבתיות ואחרותהצגת  .3

כבאות אישור כגון ) לתכנון חוץ גורמי של אישורים הצגת .4

 (;והצלה

 ;ומלאיםמעודכנים  מסמכי הביצוע שבידי הקבלן כי וידוא .5

 –זה  בהתאם לנוהל עליון פיקוחקביעת סדרי פגישות וסיורי  .6

 ;המתכנן עם בתיאוםו הפרויקט נהלבאחריות מ

 יופץ הצורך במידתומתכנן העל ידי סיכום הפגישה יאושר  .ג

 כמסמך מחייב לקבלן.

 תותקנהה/ שלב  ביצוע הפרויקטשלב מהלך ב 4.2.3

אבני  על פי עליון פיקוח יסיור ויבצעהמתכננים בתחומים השונים  .א

במגדיר ו מוגדר בחוקעל פי הו עימם בחוזההדרך המוגדרות 

 ואליש נוסף סיורבכל כמו כן ישתתפו המתכננים  המשימות.

בקרת או  הבטחת איכות יומנהל מנהל הפרויקט ל ידיע נויוזמ

 .ונציג קבלן איכות מטעם מנהל הפרויקט והקבלן בהתאמה

השלבים על גם  עבור מערכות טכנולגיות יש לבצע פיקוח עליון .ב

, Factory Acceptance Test, Site Acceptance Test הבאים:

System Acceptance Test ,בהתאםמערכות ושילוב  אינטגרציה 

 הטכנולוגיות. המערכות של הדרישות להגדרת

 עליון פיקוחסיור  ביצועדיווח  4.3

, "(עליון פיקוח דוח)להלן " בדוח מפורט תועדוי עליון פיקוח יסיור 4.3.1

 .(PE-030-a) "פיקוח עליון דוח טופס"לבהתאם 

 מנהלידי  עלהנדרשות לצורך המשך הביצוע המיידי יתועדו  הנחיות 4.3.2

 .הסיור בתום דימיהעבודה  ביומן הפרויקט

 48-מלא יאוחר  עליוןה פיקוחהדוח יפיק ויפיץ את  הרלוונטימתכנן ה 4.3.3

 ,הסיור משתתפי: הבאים לגורמים יופץ הדוח. לאחר הסיור שעות

מטעם  הבטחת האיכות מנהלהפרויקט,  מנהל ,רשימת תפוצה נת"ע

גורם רלוונטי אחר כפי שימצא לנכון מנהל  וכל ,מנהל הפרויקט

 הפרויקט. 

הפרויקט  מנהל, הפיקוח העליון מיום קבלת דוח ימים שלושה תוךב 4.3.4

 ,(PE-030-a)" טופס דוח פיקוח עליון"בטיפול הסטטוס את  יעביר
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גורמים הבאים: ל, דוחב שנרשמו נושאיםה לכלבצירוף התייחסותו 

מטעם  הבטחת האיכות מנהלהפרויקט,  מנהל ,רשימת תפוצה נת"ע

 .חהדו את שהפיק הרלוונטי מתכנןהו ,מנהל הפרויקט

מדוח הנובעות  לגורמי הביצוע הנחיות לביצועהפרויקט ימסור  מנהל 4.3.5

 המאושר. על התכנון ותמשפיע ןאינ אלו הנחיותשובלבד  ,הפיקוח העליון

מהתכנון חריגה לחשש  קיים כאמורלגורמי הביצוע  הנחיותה מתןב אם 4.3.6

 "דוח חריגה מתכנון טופס" דייימבאופן  יפיץמנהל הפרויקט  המאושר,

(PE-030-b), הבהרה דחופהל הבקשאו  ביצועהבקשה לעצירת  בצירוף, 

או על לוחות הזמנים השינוי בתכנון על  תתייחסות להשפעובצירוף ה

, ביצוע"ל סמנכ, רשימת תפוצה נת"ע, לגורמים הבאים: התקציב

 .טכנולוגיותמערכות ו"ל סמנכסמנכ"ל תכנון ו

 תותקנההאו בשלב  ביצועהשלב שינויי תכנון במהלך  4.4

 נדרש שינוי המשפיע על התכנוןכי  עליון פיקוחבמהלך סיור נקבע  אם 4.4.1

או בשל בקשת מנהל הפרויקט או בשל התאמה לתנאי שטח  המאושר,

הפיקוח בגוף דוח המחייבים זאת, יצוין הצורך למערכות טכנולוגיות 

, רשימת תפוצה נת"עלדית יבקשה מי יפיץ הפרויקט מנהל העליון.

גורם רלוונטי אחר  כללו קטהבטחת האיכות מטעם מנהל הפרוי מנהלל

 מנהל הפרויקט. ידי למצא לנכון עיכפי שי

דורש אישור של ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים, השינוי המדובר כאשר  4.4.2

יש לפעול בהתאם ל"נוהל ועדת מכרזים לעניינים הנדסיים )הוועדה 

 (.PT-060ההנדסית(" )

 DBפרויקט  4.5

דוח את לשלוח עליון הפיקוח העל המתכנן המבצע את , DB  בפרויקט 4.5.1

ל יעדכן מנה הפיקוחסיור בקר החברה. טרם ביצוע הפיקוח העליון גם ל

מטעם מנהל  מנהל הבטחת האיכותאת ו החברה את בקר הפרויקט

 .ר החברהובמידת הצורך יזמן את בק ,הפיקוחסיור על מועד  הפרויקט

 החברה יבצע בקרבמקביל לסיורי פיקוח עליון של מתכנן הקבלן,  4.5.2

 .חברהלהנחיית הרפרנט המקצועי הרלוונטי ב בהתאם על-פיקוח

כולל את כלל עליון הפיקוח הלוודא כי דוח  ל הפרויקטבאחריות מנה 4.5.3

המתכנן המקצועי לכלל הגורמים  ל ידיופץ עהוא מממצאי הסיור וכי 

הבטחת  מנהלהפרויקט,  מנהל ,רשימת תפוצה נת"עובהם  ,הרלוונטיים

 .חברהובקר ה מטעם מנהל הפרויקט האיכות
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ימצא כי נדרש יעל -או סיור פיקוחבמהלך סיור פיקוח עליון שבכל מקרה  4.5.4

בהתאם לאמור  ל הפרויקטיפעל מנה ,שינוי המשפיע על התכנון המאושר

 לנוהל זה. 4.4בסעיף 

 אחריות וסמכות .5

ביצוע, סמנכ"ל , תכנון "לסמנכיישום נוהל זה חלה על לכוללת ה אחריותה 5.1

 ., כל אחד בתחומוסמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות

 המפורט בנוהל זה, על נספחיו. יפל גורם תהיה עכל אחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים .6

 .אין 6.1

 מסמכים ישימים  .7

 ;(PE-030-a)דוח פיקוח עליון  טופס 7.1

 ;(PE-030-b) מהתכנון חריגה דוח טופס 7.2

 ;פיקוח עליון – תכנוןלמגדיר משימות  7.3

 ;(PE-150) ומסירת פרויקט ביצוע סיום נוהל 7.4

 ;(PT-060( )ההנדסית הוועדה) הנדסיים לעניינים מכרזים ועדת נוהל 7.5

 ;קבלן /מתכנן/  פרויקט מנהל החוז 7.6

 .1965-ה"התשכ, והבנייה התכנון חוק 7.7

 עדכונים ושינויים .8

מס' 

 מהדורה

 השינוי מהות אחראי גורם נוהל כותב תאריך

 מהדורת בסיס אלון בן משה 'ורנוזשמש  מאיה 11/02/2014 01

 הנוהל עדכון כוכבי ארז/  קוגל ניר 'ורנוזשמש  מאיה 17/12/2014 02

/  זוהר קרןקוגל /  ניר מירית בן משה 28/07/2019 03

 הפיכל אפי

עדכון כולל 

והוספת  לנוהל

 על-נושא פיקוח

 

http://mynta/


 

NTA-#572384-(PE-030) -7מתוך  7עמוד  נוהל פיקוח עליון של מתכננים ופיקוח על 
 

  המונים בע"מ להסעתנתיבי תחבורה עירוניים  -"ע נת

 תכנון וביצוע :פרק
 תקף סטטוס: PE-030: מס' נוהל

 2019יולי  03מהדורה 

 על-נוהל פיקוח עליון של מתכננים ופיקוח

 אישור הנוהל .9

 תאריך חתימה שם תפקיד 

   גלי גלט שמחי איכות וחדשנותסמנכ"ל  אושר ע"י

   קוגל ניר תכנון"ל סמנכ אושר ע"י

   זוהר קרן ביצוע ל"סמנכ "יע אושר

 "יע אושר
סמנכ"ל מערכות 

 וטכנולוגיות

   כליפה אפי

   עירית רחמני סמנכ"ל תנועה "יע אושר

   יפתח שי "ללמנכ משנה "י ע אושר

   און-יהודה בר מנכ"ל ר ע"יראוש

 

http://mynta/


 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  – נת"ע  

 

  תנועה  פרק:
 תקף סטטוס:   PE-120מס' נוהל: 
 2021פברואר  03מהדורה: 

 רמזור תוכניות  תנועה והסדרי נוהל אישור תוכניות  
 

NTA-#744121-(PE-120)- 13מתוך  1עמוד  נוהל אישור תוכניות תנועה ורמזור 
 

 כללי  .1

 החברה  נדרשת  ,"ןהמתע  קווי  כגון,  עי נת"יד  לעהמנוהלים    הפרויקטים  במסגרת 1.1

 באופןש  וביןתמרור    כרשותש  בין  וזמניים  ייםפוסהסדרי תנועה    כניותות  להכין

  .אחר

בהתאם  1.2 ותטופל  תנועה  הסדרי  כתוכנית  נחשבת  רמזור  תוכנית  כי  יובהר 

 להוראות נוהל זה. 

אישור   המיועד  בשלב  תנועההסדרי    לתוכניות  רק  מתייחס  זה  והלנ 1.3 לקבלת 

לת  פי  על"ע  נתמקומית    תמרור  מרשות ולא  התעבורה,  תנועה ותקנות  כניות 

 . למכרז מקדמיים םבשלבי

 (.PE-180" )תנועה העברת נוהל" ב מוסדרת תנועה העברת 1.4

 הנוהל   מטרת .2

 בתהליך  סמכויותהו  אחריותה  תחומישיטה,  ה  אתלהגדיר    אנוהל זה הי  מטרת 2.1

 הסדרי  ותוכניות  סופיים  תנועה  הסדריכניות  ות  של  אישור הו  בדיקהה,  הכנהה

  .מועד קצרות  ולעבודות מתמשכות לעבודות זמניים תנועה

 הגדרות  .3

 את  לבדוק  שתפקידו,  "ענת  רשות תמרוריועץ חיצוני מטעם    –"  חיצוני   בודק "  3.1

 . הערות במסמך אותן לדחות או לאשר אםולהמליץ  התנועה הסדריתוכניות 

קבועה( או    כל גורם המבקש לאשר תוכנית הסדרי תנועה )זמנית  –  "חוץ   גורם "  3.2

בתחום רשות תמרור מקומית נת"ע ואיננו מנהל פרויקט או קבלן מטעם נת"ע 

קבלן מטעם חברת תשתית :  כגון   ,(החברה)בהתקשרות של כל אחת מחטיבות  

)חשמל, תקשורת, מים וכו'(, הרשות המקומית, חברת תשתית אחרת של משרד 

 קטים במגרשים לאורך התוואי. יהתחבורה, מנהלי פרו

ה  3.3 בחברה"  "הגורם  להפעלת    ע "בנת  החטיבהנציג    – מקצועי   קבלןהאחראית 

 . התנועה ועדת אל הפונה, חוזה קבלן במסגרת  מבצע

 בע"מ.להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  –"ע נת –"החברה"  3.4
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זמן   יושםהמ  תנועה  הסדר   –  מתמשכות"   לעבודות   זמני   תנועה   הסדר "  3.5 לפרקי 

( יאושר   .בהתאם  תנועה  התקני  וכולל(  משבוע  יותרארוכים  זה  תנועה  הסדר 

 ה' לתקנות התעבורה. 18בהתאם לתקנה 

 זמן  לפרקהסדר תנועה המיושם    –  לעבודות קצרות מועד"  זמניתנועה    הסדר "  3.6

. ההסדר  כל  במשך  שוטפת  עבודה  כולללרוב  ו,  מיממה  פחותב  ו, לרמשבוע  קצר

זמניים, הסדר תנועה יודגש כי על פי הנחיות משרד התחבורה להסדרי תנועה  

עד   מוגדר  מועד  בזמני   ;שעות  12קצר  עדיפות  לתת  נועדה  זה  בנוהל  ההגדרה 

התכנון אופי  על  מכך  להסיק  ואין  אלה,  לעבודות  בהתאם   ,הטיפול  שיהיה 

 ה' לתקנות התעבורה. 18הסדר תנועה זה יאושר בהתאם לתקנה  .להנחיות

הש  –  " סופי   תנועה   הסדר "  3.7 מצב  את  המתאר  תנועה  בסיום הנדרש  טח  הסדר 

להליך  העבודת   יאושר בהתאם  זה  כי הסדר  יודגש  תנועה   אישורקבלן.  הסדר 

 מחצי שנה.  פחותקבוע, אף אם הוא מתוכנן להימשך 

קבוע"   3.8 תנועה  תנועה    –"הסדר  להסדר  שנה פרק  המתוכנן  מחצי  ארוך  זמן 

 לתקנות התעבורה. 'ג–א'18  ותומאושר בהתאם לתקנ

תנועה"   3.9 ה   – "ועדת  הסדרי ועדה  תוכניות  לאישור  בבקשות  לדון  כדי  מתכנסת 

 , כמפורט בנוהל זה.לגביהן המלצתהתנועה ונותנת את 

החברה ואשר סמכויותיו, ידי    עלבעל מקצוע מומחה הממונה    –  "פרויקט   מנהל "  3.10

 מו. יתפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה ההתקשרות של החברה ע

תנועה   הסדריניהול תהליך אישור  למערכת ממוחשבת    –  "תנועה   הסדרי   מערכת "  3.11

ב"ע.  נת  תמרור  רשותב מפורטת  תנועה  הסדרי  במערכת  העבודה   מדריךשיטת 

 .(#1486523) למשתמש

תוכנית הסדר תנועה המוגשת לאישור ועדת תנועה במערכת הסדרי   –"פנייה"   3.12

 תנועה.

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו   –"קבלן"   3.13

 .ההתקשרות של החברה עימוואחריותו מפורטים בחוזה 

 התעבורה   לתקנות  בהתאם  הערוכה  תוכנית  –"  מפורטת   תנועה   הסדר "תוכנית   3.14

, לרבות הנחיות לתכנון הסדרי תנועה זמניים באתרי התחבורה  משרד  ולהנחיות

עירוניים    מוגדרת  זו  תוכנית.  ולביצוע  לאישור  ומיועדת  ,2020אפריל    –עבודה 

 . מהנדס רשום בפנקס המהנדסים על ידיערוכה ו ""לאישור בסטטוס
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עקרונית"   3.15 תנועה  הסדר  העבודות   –"תוכנית  אזורי  את  המתארת  תוכנית 

 בסטטוס   מוגדרת  זו  תוכניתאת כל פרטי התכנון לביצוע.  והנסיעה, אך לא מכילה  

 .י מהנדס רשום בפנקס המהנדסיםל ידערוכה עו "לעיון"

 .1961-תשכ"אתקנות התעבורה, ה –"תקנות התעבורה"  3.16

 שיטה  .4

 ועדת תנועה מאשרת תוכניות הסדרי תנועה בהליכים שונים.  4.1

בסעיף    ראה  –ביוזמת החברה    הסדרי תנועה זמנייםתוכניות  הליך אישור   4.1.1

 להלן. 4.4

 להלן.  4.5.1ראה בסעיף  – תועקרוניהסדרי תנועה  תוהליך אישור תוכני 4.1.2

ראה    –  תוכניות הסדרי תנועה זמניים לעבודות קצרות מועדהליך אישור   4.1.3

 להלן.  4.5.2בסעיף 

זמני בהתראה קצרה 4.1.4 ראה בסעיף    –  הליך אישור תוכנית הסדר תנועה 

 להלן. 4.5.3

 להלן. 4.5.4ראה בסעיף  – הסדרי תנועה קבועים תוכניותור הליך איש 4.1.5

ראה    –  חוץ  גורם  ידי  על  המוגשותהסדרי תנועה    תוכניותהליך אישור   4.1.6

 להלן.  4.5.5בסעיף 

 כלליות הנחיות   4.2

ובכלל    –  תנועה  הסדרי  במערכתתוגש    תתנועה מפורט  הסדר  תוכנית  כל 4.2.1

ה סופיים,    סדריזה    מתמשכות   לעבודות  זמניים  תנועה  הסדריתנועה 

 . מועד קצרות עבודותתנועה זמניים ל והסדרי

  להגשת   בכפוף  יוגשו  מתמשכות  לעבודות  זמניים  תנועה  הסדרי  תוכניות 4.2.2

 תנועה סופי לאותו קטע. הסדר תוכנית

 :הבאים יםמסמכאת התכלול  פנייהכל  4.2.3

 (;PE-120-a)תנועה זמניים  הסדרי למתכנן עצמית בקרה טופס .א

 (;PE-120-b)ועדה  תיאומי טופס .ב

 .הנדרש ככל אחרים מסמכים .ג

http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121


 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  – נת"ע  

 

  תנועה  פרק:
 תקף סטטוס:   PE-120מס' נוהל: 
 2021פברואר  03מהדורה: 

 רמזור תוכניות  תנועה והסדרי נוהל אישור תוכניות  
 

NTA-#744121-(PE-120)- 13מתוך  4עמוד  נוהל אישור תוכניות תנועה ורמזור 
 

 רשוםהמהנדס תנועה    ידי  על  ערוכותהסדרי תנועה    תוכניות  תתקבלנה 4.2.4

 בלבד.  המהנדסים בפנקס

 תנועה   ועדת  4.3

מתכנסת כדי לדון בבקשות לאישור תוכניות הסדרי תנועה   תנועה  ועדת 4.3.1

 . לגביהן המלצתה את ונותנת

תמרור,    מנהל  :הוועדה   חברי  4.3.2 רשות  תמרוראגף  רשות  מחלקת    ,מנהל 

בתנועה,    מנהל,  ציבורית  תחבורה  מחלקת  מנהל בטיחות    נציג מחלקת 

 . רק"ל במשטרההנציג יחידת  ,הסברהדוברות ו אגף

"ר הוועדה יהיה מנהל אגף רשות תמרור, ובהיעדרו ימלא את מקומו יו 4.3.3

ועדה או מי  ולא תתקיים ישיבה ללא יו"ר ה  .תמרור  רשותמנהל מחלקת  

 .יחידת רק"ל במשטרה נציגללא ו מטעמו

 .תנועה מחטיבת נציג יהיה הוועדה רכז 4.3.4

ה  או  שבועל  אחת  תתכנס  הוועדה 4.3.5 פי  נציגים    , צורךעל  אליה  ויזומנו 

כגון  הדיון  ולנושא  צורךל  בהתאם נוספים   הגורם  ,  החיצוני  בודקה, 

  יונציג  הקבלן  נציגי,  התנועה  מתכנן,  הפרויקט  מנהל ,  המקצועי בחברה

 . תוהמקומי תיוהרשו

נוכחות    לקבוע  הוועדה"ר  יו  בסמכות 4.3.6 הגורם המקצועי של  בדיון  חובת 

 .ומעלה מחלקה מנהל ברמת, בחברה

בוועדה    יידונו. יובהר כי  הוועדה  לדיון  היוםהוועדה יקבע את סדר    רכז 4.3.7

  כן   כמו  .לפני מועד הדיון  עבודה   ימי   שני   עד שהוגשו כהלכה    פניותרק  

  בהתאם   ועדהוה"ר  יו  ידי   עלחריג    באופן  לדיון  שאושר  נושא   כל  יידון

 .של הגורם המקצועי החטיבה"ל סמנכ לפניית בכפוף, דעתו לשיקול

  העבודה   יום   עד  בוועדה  לדיון  הנושאים  רשימתאת  יפרסם  הוועדה    רכז 4.3.8

 . הדיון למועד הקודם 

 ביוזמת החברה   זמניים תוכניות הסדרי תנועה    אישור הליך   4.4

להעלות  (  "התוכנית"זמני )להלן  תוכנית הסדר התנועה    יוזם  באחריות 4.4.1

התנועה  הפנייהאת   הסדרי  תכלול  למערכת  הפנייה  ה.  מסמכים  את 

 .לעיל 4.2.3  בסעיף האמורים
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אם  כנית שהועלתה למערכת.  ומנהל מחלקת רשות תמרור יבחן את הת 4.4.2

כנית  וכנית הועלתה כהלכה, עם כל המסמכים הנדרשים, תשובץ התוהת

 ה עם הסבר.אחרת, היא תידח ועדה. ול

 ידי מנהל הפרויקט   על  נהתוצג  עדהוודיון השבועי בששובצו ל  תוכניוהת 4.4.3

הפרויקט  נציג  ינכחו  עדהווב  דיוןב  המתכנן.או   המתכנןמנהל   ונציג  , 

 הקבלן. 

, לדחותה או לאשרה בכפוף  האם לאשר  ותמליץועדת תנועה תדון בפנייה   4.4.4

 יפורטו בפרוטוקול הוועדה. ש לשינויים נדרשים

הוועדה את פרוטוקול    רכז  יפרסםממועד הדיון    אחד  עבודה   יום   בתוך  4.4.5

ויפיץ אותו לגורמים נוספים על   תנועה  הסדרי  מערכת  באמצעותהישיבה  

 פי הצורך.

  ועדת תנועה כי נדרש עדכון לתוכנית הסדר התנועה, יוודא  המליצהאם   4.4.6

 תוכנית בהתאם. הכי המתכנן מעדכן את  הגורם המקצועי בחברה

 תיבדק שאושרה או עודכנה לפי החלטת הוועדה  התנועה הסדרי תוכנית 4.4.7

רשימת התיוג  פי    על  , תנועה  בחטיבת   אחר  גורם  או  הבודק החיצוני   ידי  על

  לתוכנית  צורףש  (RE-120-a)  "למתכנן  עצמית  בקרה"טופס  ב  המוגדרת

  תבוצעבדיקת התוכנית    . את הערותיו עליה  ייתן, ותנועה  הסדרי  במערכת

 .הקבלת ממועד  עבודה   ימי   10  בתוך 

למערכת הסדרי תנועה  מעלהכי המתכנן  יוודאבחברה  הגורם המקצועי 4.4.8

 . החיצוני הבודק הערותלתוכנית מעודכנת בהתאם  

ידי  התוכנית    מהעלאת  עבודה  ימי   ארבעה   בתוך  4.4.9 על  המומלצת לאישור 

רשות תמרור    מחלקתמנהל  למערכת הסדרי תנועה, יפיק  החיצוני  הבודק  

מטעמו   מי  תנועה   התייעצות  פרוטוקולאו  הסדרי  מערכת  באמצעות 

   .במשטרה יחידת הרק"ללחתימת קצין  ויעבירו

  על ידיפרוטוקול התייעצות חתום  ממועד קבלת    עבודה  ימי   ארבעה   בתוך  4.4.10

מחלקת רשות תמרור או מי   מנהליחידת הרק"ל במשטרה, יפיק    קצין

 תמרור  רשות  הנחיות  מסמך  ,מערכת הסדרי תנועה  באמצעות  ,מטעמו

יפורטו התנאים שעל הקבלן לעמוד   שבו,  ("ההנחיות "מסמך  )להלן גם  

 .  לחתימת הקבלן, ויעבירו השאושר התוכניתפרטי והעבודות  בזמןבהם 
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אחד  בתוך  4.4.11 עבודה  ידי חתום  ה  הנחיותהמסמך    קבלתממועד    יום  על 

 על התוכנית ועל מסמך ההנחיות   תמרורמנהל אגף רשות  יחתום  ,  הקבלן

בחתימה אלקטרונית )ראה "מדריך לחתימה אלקטרונית בחברת נת"ע"  

(, או בחתימה ידנית במקרים מיוחדים שיאושרו על ידי יו"ר  #1541513

אישור כרשות תמרור   מהווה  יודגש כי החתימה על התוכנית  .הוועדה(

התעבורה  מקומית לתקנות  מ  בהתאם  עם  בשילוב  ההנחיות  רק  סמך 

 .חתוםה

ש 4.4.12 תנועה  ותהבמקרה  בהסדרי  שינוי  כוללת    לתחבורה  הנוגעיםכנית 

מחלקת   מנהל  –  , המחייבים אישור של רשות תמרור מרכזיתציבורית

מטעמו   מי  או  תמרור  פרוטוקול   ואתכנית  והת  את  יעביררשות 

 משרד התחבורה.  אישורהשלמת ל ההתייעצות

שינוי בהסדרי תנועה הנמצאים בתחום רשות   תהתוכנית כוללבמקרה ש 4.4.13

לוודא שהקבלן מקבל    הגורם המקצועי בחברהתמרור אחרת, באחריות  

 זו לתוכנית. תמרור את אישורה של רשות 

לאחר השלמת אישור רשות תמרור מקומית ובמידת הצורך גם אישור  4.4.14

  את   ישלחמחלקת רשות תמרור או מי מטעמו    מנהלמשרד התחבורה,  

פרוטוקול  ההחתומ  התנועה   ריהסד  תוכנית ההנחיות,  מסמך   ,

   .למנהל הפרויקט המשטרה ותנאי התייעצותה

 לעיל,   4.4.14כאמור בסעיף    ,שליחת המסמכים והתוכנית החתומהלאחר   4.4.15

לוודא כי התוכניות החתומות נמצאות במערכת   רכז הוועדהבאחריות  

 הסדרי תנועה.  

 והארכתו   האישור   תוקף  4.4.16

ניתן  הסדר  אישור .א זמני  של    תנועה   מועד  חודשים.  6עד  לתקופה 

יישומו  האישור  תוקף מרגע  להסדר  המותר  ההפעלה  זמן   ומשך 

 . ההתייעצות קולופרוטב יצוינו

הפרויקט .ב על    לבצע  אחראי  מנהל  תוכניות    אישורי  ףתוקמעקב 

שבאחריותו התנועה  והסדרי  להארכת  באחריותו  ,  בקשה  להגיש 

 האישור. לפני תום תוקף  חודש , על פי הצורך,התוקף

להארכת    שהתוכנית   לוודא  קט הפרוי  מנהל  באחריות .ג המוגשת 

 . בשטח מצבה את עדיין תואמת תוקף האישור
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.  מקוצר  בהליךהסדרי תנועה    במערכת  יתבצע  האישור   תוקף  עדכון .ד

הפרויקטכאמור,   כפי    מנהל  במערכת  ההליך  את  לפתוח  אחראי 

 .(1486523#) שמוסבר במדריך למשתמש

   להליכים שונים בוועדה   דגשים  4.5

 (נושאים מן הדיוןהסדרי תנועה עקרוניות )הליך אישור תוכניות  4.5.1

במטרה לבחון    עקרוניתהסדרי תנועה    כניתותועדה  וניתן להגיש ל .א

התנועה   סכם את עקרונות התכנון התנועתי בין חטיבתול  חלופות

 לגורמים האחרים בוועדה. 

אחר   .ב או  זה  בשלב  לוועדה  הנושאים  את  להעלות  אם  ההחלטה 

 . או מי מטעמו תמרור רשות אגף מנהל שמורה בידי

 ,"נושאים מן הדיון"הכותרת  תחת  רשמנה  ית  ועדהוהערות חברי ה .ג

או   לאישור  החלטה  התוכנית-איללא  עם    ,אישור   מלצותהאלא 

 .התכנון להמשך התקדמות 

באחריות   , ובהתאם להחלטת מנהל הפרויקט,ההמלצותעל בסיס   .ד

תוכנית   להכין  הפרויקט  מפורטתהסדרי  יוזם  תידון ו  תנועה  זו 

 .ת תנועהועדכינוס נוסף של ב

 לעבודות קצרות מועד זמניים תנועה הסדרית ותוכניאישור  הליך 4.5.2

זמניים   .א תנועה  הסדרי  יאושרו    מועד  קצרות  לעבודותתוכניות 

 קיצורבו  לעיל  4.4בסעיף    המפורטמתווה  הלפי    –  מקוצר  בהליך 

 כמפורט להלן: ,קבועי הזמן

  4.4.7  סעיףב  כאמור )  החיצוני  הבודק  ידי  על התוכניות    בדיקת (1

 . עבודה  ימי   3  בתוך  תבוצע לעיל(

 תבוצע  (עילל  4.4.9 סעיףב)כאמור    הפקת פרוטוקול התייעצות (2

 . ימי עבודה   2  בתוך 

מסמך   (3 תבוצע לעיל  4.4.10סעיף  ב)כאמור  הנחיות  ההפקת   )

 . ימי עבודה  2  בתוך 

( תבוצע לעיל  4.4.11סעיף  ב)כאמור  הנחיות  החתימה על מסמך   (4

 . אחד  יום עבודה   בתוך 

http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121


 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  – נת"ע  

 

  תנועה  פרק:
 תקף סטטוס:   PE-120מס' נוהל: 
 2021פברואר  03מהדורה: 

 רמזור תוכניות  תנועה והסדרי נוהל אישור תוכניות  
 

NTA-#744121-(PE-120)- 13מתוך  8עמוד  נוהל אישור תוכניות תנועה ורמזור 
 

 בהתראה קצרהתוכנית הסדר תנועה זמני אישור הליך  4.5.3

הסדר תנועה  תוכנית  נדרש אישור    כאשרבמקרים חריגים בלבד,   .א

של הגורם המקצועי   החטיבה"ל  סמנכרשאי  בהתראה קצרה,  זמני  

הסדר    בדוא"ל  לפנות לתוכנית  אישור  לבקשת  תנועה  לסמנכ"ל 

 .זמני תנועה

בהתאם לקבלת אישור בכתב מסמנכ"ל תנועה, התוכנית תאושר   .ב

 עם דוא"ל  ב  או  בטלפון  התייעצות  אשר יכול לכלול  ,מזורז  בהליך 

במשטרה הרק"ל  יחידת  בו  חברכל  ו  נציג  תנועהעדואחר  או ,  ת 

  במערכת הסדרי תנועה כנית  וביצוע טרם העברת התאישור מיידי ל

  . של מנהל אגף רשות תמרור או מי מטעמו  ו הכל לפי שיקול דעת  –

הליך  תיעוד  את  להשלים  תמרור  רשות  מחלקת  מנהל  באחריות 

 האישור במערכת הסדרי התנועה.

 הסדרי תנועה קבועים  תוכניותהליך אישור  4.5.4

 4.4מתווה המפורט בסעיף  ביאושרו    קבועים  תנועה  הסדרי  תוכניות .א

 .לעיל ובשינויים המפורטים להלן

 ניתן לאשר גם טרם בחירת קבלן.הסדרי תנועה קבועים  כניותות .ב

מ .ג את  יחליף  תנועה  ועדת  תמרור  פרוטוקול  רשות  הנחיות  סמך 

כמסמך המלווה את התוכנית החתומה וייחתם על ידי קצין יחידת  

כנית כוללת גם  והתאם   הרק"ל במשטרה ומנהל אגף רשות תמרור.

פרוטוקול  מרכזית,  תמרור  רשות  בסמכות  שנמצאים  תמרורים 

 .רשות תמרור מרכזית יעל ידגם ועדת התנועה ייחתם 

הות .ד ופרוטוקול  התנועה  הסדרי   יישלחו   החתומים  ועדהוכניות 

תנועה   הסדרי  מערכת  למנהל   הפנייה  יוזםלבאמצעות  )ולא 

 . (4.4.14הפרויקט כאמור בסעיף  

תאריך  ולת .ה אין  קבועים  תנועה  הסדרי  תוקף  כנית  אלא פקיעת 

החדש התנועה  הסדר  ליישום  עד  לתוקף.  כניסה  יהיה    ,תאריך 

  כינון בתוקף האישור הקודם או כל הסדר תנועה זמני שיושם לשם  

 ההסדר הקבוע. 
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 חוץ גורם  ידי על המוגשותהסדרי תנועה  תוכניותהליך אישור  4.5.5

מתווה ביאושרו  גורם חוץ    על ידיהמוגשות  י תנועה  תוכניות הסדר .א

 .לעיל ובשינויים המפורטים להלן  4.4המפורט בסעיף  

תנועה,    תשתית   כניתות  לאישור   המגיע חוץ    גורם .ב   נדרש בוועדת 

תיאום אישור  ממנהלתכנון    להציג  תיאום    מחלקת  שקיבל 

תיאום  למחלקת  יופנה  זה,  אישור  ללא  שיגיע  גורם  תשתיות. 

טיפול בתוכניות תשתית ל"נוהל  המשך טיפול בהתאם  תשתיות ל

 (. PE-100של צד ג'" )

 בהתאם תוכנית    אישורקבלת    לשםתנועה    לוועדתחוץ המגיע    גורם .ג

אישור  גובלת   תוכנית   של  להיתר להציג  נדרש  מחלקת    ממנהל, 

 רישוישיגיע ללא אישור זה, יופנה למחלקת    גורםרישוי והיתרים.  

בהתאם    להמשךוהיתרים   בתוכניות  "לטיפול  טיפול  נוהל 

 .  (PE-010סטטוטוריות גובלות" )

  . (PE-120-c" )פנייה  פרטי  טופס"הוועדה יעביר לגורם החוץ    רכז .ד

עם קבלת הטופס המלא מגורם החוץ, רכז הוועדה יזין את פרטי  

 למערכת הסדרי תנועה.   שהוגשוהפנייה והמסמכים 

החוץ .ה גורם  כי  בהתאם    יובהר  התוכנית  לתיקון  האחראי  הוא 

)כאשר   התחבורה  משרד  אישור  ולקבלת  תנועה  ועדת  להחלטות 

 נדרש(. 

סעיף ל )בהתאםלאחר השלמת אישור רשות תמרור מקומית נת"ע  .ו

ישלח  לעיל(  4.4.13 הוועדה  רכז  החוץ  ,    התוכניות   אתלגורם 

החוץ    .החתומות גורם  כי  ליובהר  האחראי  התוכניות הוא  הפצת 

 .לפי הצורך לגורמים נוספים

 במקטע   לקבלן   עבודה   התחלת   צו   מתן   טרם   לביצוע   פעולות  4.6

 בטרם מתן צו התחלת עבודה לקבלן במקטע, יחולו הוראות סעיף זה.  4.6.1

באחריות הגורם המקצועי בחברה להציג ולאשר בוועדת תנועה תוכנית   4.6.2

הסדרי תנועה קבועים המציגה את הסדרי התנועה הסופיים שבהתאם 

 להם אמור הקבלן לסיים את עבודתו במקטע.  
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תעבור   4.6.3 בסעיף  התוכנית  המפורט  המתווה  לפי  אישור  לעיל   4.4הליך 

 . לעיל 4.5.4 בסעיףובהתאמה לשינויים המפורטים 

רשות  4.6.4 פרויקט  מנהל  כי  לוודא  תמרור  רשות  מחלקת  מנהל  באחריות 

ספק שתפקידו אחזקת צירים שבסמכותנו כרשות תמרור בטרם  )תמרור  

מקבל מהקבלן את מסמכי המסירה החתומים של  (  כניסת הקבלן לשטח

 המקטע. 

ת תנועה יוודא כי לגורמים הרלוונטיים )ובהם הגורם המקצועי  רכז ועד 4.6.5

  השם משתמש וסיסמ  יש   בחברה, מנהל הפרויקט, הקבלנים והמתכננים(

 למערכת הסדרי תנועה. 

 מעקב ובקרה  4.7

יציג מנהל מחלקת רשות תמרור בפני סמנכ"ל תנועה    לחודש אחת  לפחות   4.7.1

 את סטטוס הפניות הפתוחות במערכת הסדרי תנועה. 

 ת וסמכות אחריו .5

 .תנועה"ל  סמנכנוהל זה חלה על   יישוםלכוללת ה אחריותה 5.1

 .זה בנוהל  המפורט פי על תהיהגורם  כל של וסמכותו אחריותו 5.2

 נספחים  .6

 תרשים תהליך אישור תוכניות הסדרי תנועה זמניים  –א'  נספח 6.1

 ישימים   מסמכים .7

 ( PE-120-a)תנועה זמניים  הסדרי למתכנן עצמית בקרה טופס 7.1

 ( PE-120-b)ועדה  תיאומי טופס 7.2

 (PE-120-c) פנייה פרטי טופס 7.3

 ( #1486523)מערכת הסדרי תנועה  –מדריך למשתמש  7.4

 (#1541513)מדריך לחתימה אלקטרונית בחברת נת"ע  7.5

 ( PE-010נוהל טיפול בתוכניות סטטוטוריות גובלות ) 7.6

http://dms/_layouts/DMSGlobal/Lookup.aspx?Index=744121
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 ( PE-100נוהל טיפול בתוכניות תשתית של צד ג' ) 7.7

 –הסדרי תנועה זמניים באתרי עבודה עירוניים  לתכנון משרד התחבורה הנחיות  7.8

 2020אפריל 

 1961-תשכ"אתקנות התעבורה, ה 7.9

 ושינויים  עדכונים  .8

'  מס 

 מהדורה 
 השינוי   מהות  הנוהל   אחראי  נוהל ה   עורך  תאריך 

 שמש מאיה 31/12/2014 01

 'ורנוז

 בסיס   מהדורת רחמני עירית

 שמש מאיה 06/08/2015 02

 'ורנוז

 הנוהל   עדכון רחמני עירית

כחלק ל  לנוה  כולל  עדכון עינת פלדמן ענת דלאל 23/02/2021 03

נוהל מהעברת האחריות ל

ניהול ל תנועה,  חטיבת 

וועדת  ב  אישור התוכניות

וב מערכת תנועה 

 הממוחשבת
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 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

   חן כהן אגף רשות תמרור  תמנהל "יע אושר

   יהודה שקד וביטחון בטיחות אגף מנהל ע"י אושר

   אבי פירסט והסברה דוברות אגף מנהל ע"י  אושר

   פלדמן עינת תנועה"ל סמנכ ע"י  אושר

   נועם כהן מ"מ סמנכ"ל משאבים  אושר ע"י

   אודי קפלנסקי סמנכ"ל תפעול ותחזוקה  אושר ע"י

   חיים גליק "ל מנכ אושרר ע"י 
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 כללי .1

 להכין הקבלן על ,הביצוע סיום ובתום הפרויקט בביצוע שלב כל השלמת בתום 1.1
 :כדלקמן הינו עדות בתכנית הצורךת עדות. תוכניו

 שמירת התיעוד לגבי הביצוע בפועל. - תיעוד 1.1.1

 לתכניות בהתאם בוצעו בפרויקט שהעבודות לוודא- תאיכו בקרת 1.1.2
 .מאושרות

 תביעות, בוררות, להתחשבנות בנוגע מ"מו לניהול בסיס-  מחלוקות פתרון 1.1.3
 .'וכד

ה מהוו אשרהחברה,  של גיאוגרפי מידע למערכת מידע מקור - GIS מערכת 1.1.4
 .לעיל  1.1בסעיף המתוארת לפעילות בסיס

 מטרת הנוהל .2

האחריות, הסמכות והתהליך להכנה, מטרת נוהל זה הנה להגדיר את השיטה,  2.1
או חלק ממנו לחברה,  הפרויקטוהגשה של תוכניות עדות לקראת מסירת  בדיקה

  .דרישות החוק וההנחיות המחייבות של החברהל בהתאם

 הגדרות .3

 בע"מ. להסעות המונים ע נתיבי תחבורה עירונייםת"נ - החברה 3.1

החברה ואשר סמכויותיו, בעל מקצוע מומחה, הממונה על ידי  - מנהל פרויקט 3.2
 תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

המשמש כממשק עיקרי בין אגפי החברה לבין צוות החברה, עובד  - קומנהל  3.3
/ מנהל  וקהניהול והביצוע של הפרוייקט כהגדרתו בנוהל תפקידי מנהל 

 .- (PE-080)מחלקת ביצוע 

 

מחטיבת הביצוע, המשמש כממשק עובד החברה,  -  מנהל מחלקת ביצוע 3.4
העיקרי מול מנהל הפרויקט, ואחראי על ליווי וניהול תהליכי הביצוע, הבקרה 

בזמן, בתקציב  –והתמיכה, על מנת לקדם את הפרויקט ולהביא אותו לגמר 
 ובאיכות שהוגדרו לו ובהתאם לנוהלי החברה.
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ואחריותו מוגדרים בעל מקצוע מומחה, אשר סמכויותיו, תפקידו  - / יועץ מתכנן 3.5
מתכנן הראשי ואת מתכנני ההמונח כולל את  במסמך ההתקשרות עם החברה.

 המשנה.

ספק חיצוני, אשר זכה במכרז של החברה, לצורך ביצוע עבודות עבור  -קבלן  3.6
 החברה בפרויקט מסוים.

 .1982 –מודד שבידו רשיון תקף לפי תקנות המודדים התשמ"ב  -מודד מוסמך  3.7

רשימת מלאי / מצאי של ציוד המתוקן בפרויקט לרבות הנתונים  -אינוונטר 3.8

 החברה. GISהטכניים הנדרשת לקליטה במחלקת 

, הפרויקטתוכניות הנערכות ע"י הקבלן, המשקפות במדויק את  - תוכניות עדות 3.9
 על כל חלקיו, כפי שבוצעו בפועל.

ות טופסי הצהרה, רשימות תכני :סט מסמכים המכיל - תיק תוכניות עדות 3.10
אשר  ותכניות העדות. סט תכניות עדות מהווה חלק בלתי נפרד מתיק הפרויקט

מכיל את כל המידע ההנדסי אשר נצבר במהלך הביצוע ונמסר ע"י הקבלן לחברה 
 בתום ביצוע העבודה.

ע"פ הודעת הקבלן על סיום העבודות וע"פ התאריך המצוין  - מועד סיום הביצוע 3.11
 ע.בתעודת הגמר כתאריך סיום הביצו

  שיטה .4

 הליך הכנה, בדיקה ואישור של תכניות העדות יתבצע בהתאם לתרשים הזרימה 4.1
 נספח א' ולהוראות המפורטות להלן.כהמצ"ב 

 הכנת תוכניות עדות 4.2

בתום כל שלב ביצוע ובתום סיום הביצוע הכולל, על הקבלן להכין תכניות  4.2.1
 לפי ההנחיות הבאות: עדות,

 ע"י מודד מוסמך. היקף ופירוטכל עבודה שבוצעה בשטח חייבת להימדד  (א)
 החוזה עם הקבלן והנחיות החברה.ע"פ המדידה הנדרשת 

 הקבלן יכין תכניות עדות על בסיס מדידות של המודד המוסמך מטעמו, (ב)
 ובמידת הצורך ישלים את הנתונים הנוספים אשר לא ניתנים למדידה

של דגמים )בשטח, ואכן נדרשים בתכניות העדות, כגון נתוני אינוונטר 
 .(חשמל, מכשירים וכד' לוחות
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של  CAD הנחיותכל תכניות העדות, ללא יוצא מן הכלל, יוכנו עפ"י  (ג)
 .החברה

 הקבלן יכין שני סטים של תכניות העדות: (ד)

סט תכניות על גבי רקע של תכניות לביצוע, לרבות פרטי האינוונטר.  .1
הקבלן לסמן ליד המידות והרומים המתוכננים את כל הסטיות  על

שבוצעו בפועל ולהכין, במידת הצורך, דו"ח סטיות.  כפימהם 
הסט הינה ביצוע בדיקות הנדסיות, בין היתר,  המטרה העיקרית של

 לצורך התחשבנות סופית.

ללא רקע תכנוני, לרבות פרטי האינוונטר.  -סט תכניות "מצב קיים" .2
נועד לצרכי תפעול ואחזקה ולאחסון החומר בארכיון  סט זה

 החברה.

חתום על כל תכנית עדות באמצעות חתימה וחותמת על גבי הקבלן י (ה)
קשיח. במידה ותכנית העדות תכיל מידע מדוד בשטח, תידרש  העתק

 חתימתו של המודד המוסמך. בנוסף גם

מודד מוסמך, אשר ביצע את המדידה, וכן קבלן  מילוי טופס הצהרה. 4.2.2
באמצעות , ויחתמו עליו ב'המצ"ב כנספח  הביצוע ימלאו טופס הצהרה,

להכין רשימת תכניות העדות שתועבר  חתימה וחותמת. כמו כן, על הקבלן
 למנה"פ.

 יום מסיום הביצוע. 60 הקבלן יעביר את תיק תכניות העדות למנה"פ, תוך 4.2.3
 התיק יכלול:

 .טופס הצהרה, חתום ע"י המודד המוסמך והקבלן (א)

 .רשימת תכנית העדות (ב)

' לביצוע, לרבות פרטי אינוונטר סט תכניות חתום על גבי רקע של תכ (ג)

+  CAD הנחיותאחד קשיח + קבצים בפורמטים הנדרשים עפ"י  עותק)
 קובץ סרוק של התוכניות(.

עותק אחד )סט תכניות חתום ללא רקע תכנון, לרבות פרטי אינוונטר  (ד)

+ קובץ סרוק CAD הנחיותקשיח+ קבצים בפורמטים הנדרשים עפ"י 
 של התוכניות(.

מקבלתו לאישור  למנהל יום  14תיק תוכנית העדות תוך  מנה"פ יעביר את 4.2.4
 .מחלקת ביצוע
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 בדיקה טכנית 4.3

ממנהל  ימים מקבלתו 3מנה"פ יעביר, את תיק תכניות העדות, תוך  4.3.1

בחברה, לצורך בדיקה טכנית, דהיינו,  GIS, למנהל מחלקת מחלקת ביצוע 

 CADלדרישות הטכניות של מפרט  בדיקה של התאמת תכניות העדות

להתבצע באמצעות דוא"ל או על גבי  . העברת התיק יכולהGIS ומערכת
/מנהל מחלקת ביצוע מנהל הקו התקליטור, ובכל מקרה יש ליידע את 

 בדבר העברת החומר לחברה.

ימים, בדבר תוצאות הבדיקה.  7יודיע למנה"פ, תוך  GISמנהל מחלקת  4.3.2
את תכניות העדות לבדיקה  ולא תהיינה הערות, יעביר מנה"פ במידה

ותהיינה הערות בבדיקה הטכנית, יודיע מנה"פ לקבלן על  הנדסית. במידה
התאמות מטעם -תכניות עדות מתוקן, בכפוף לדו"ח אי הצורך בהגשת תיק

 . GISמנהל מחלקת 

 בדיקה הנדסית ואישור 4.4

מיד לאחר השלמת הבדיקה הטכנית, תחל הבדיקה ההנדסית, אשר  4.4.1
 התכנון, בפיקוחו של מנה"פ:צוות  תתבצע ע"י

 מתכנן בכל דיסציפלינה יבדוק את התכניות הרלוונטיות למקצוע שלו, (א)
 ויאשר אותן באמצעות חתימה וחותמת על גבי העתק קשיח.

 המתכנן המוביל יבדוק את כל התכניות לעניין התאמה בין המקצועות, (ב)
 ויאשר אותן באמצעות חתימה וחותמת על גבי העתק קשיח.

 יוודא תהליך בקרה ואישור ע"י צוות התכנון. מנה"פ (ג)

ימים מסיום כלל הבדיקות, בדבר תוצאות  7מנה"פ יודיע לקבלן, תוך  4.4.2
היה ונמצאו אי התאמות בין תכניות העדות לעבודות בשטח או  הבדיקה.

יהא רשאי מנה"פ להורות על עריכת תכניות העדות  לדרישות התכנון,
רות יעביר מנה"פ תיק תכניות עדות בהיעדר הע מחדש, על חשבון הקבלן.
 .4.4.5מאושר, כמפורט בסעיף 

במידה וישנן הערות לאופן הכנת תכניות העדות ו/או יש צורך בביצוע  4.4.3
בשטח, אזי תהליך הבקרה יתבצע מחדש עבור התכניות  תיקונים

עדכון רשימת התכניות וטופס ההצהרה. במקרה  הרלוונטיות ויכלול את
לתהליך תיקון תכניות העדות, בהתאם לאופי  יגדיר לקבלן לו"ז זה, מנה"פ

 התיקון.
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באחריות מנה"פ לוודא, כי מתכנן דיסציפלינה,  השלמת טופס הצהרה. 4.4.4
את פרטיהם בטופס ההצהרה, בנוסף  המתכנן המוביל ומנה"פ ישלימו

וקבלן הביצוע, ויחתמו עליו  לפרטים וחתימות של המודד המוסמך
 ותמת.באמצעות חתימה וח

/מנהל למנהל הקוימים מסיום הבדיקה ההנדסית, מנה"פ יעביר  7תוך  4.4.5
 מאושר, שיכלול: תיק תכניות עדותמחלקת ביצוע 

 מודד מוסמך, קבלן, מתכנן)טופס הצהרה, חתום ע"י כל הגורמים  (א)
 .(דיסציפלינה, מתכנן מוביל ומנהל הפרויקט

 רשימת תכניות העדות. (ב)

 כניות לביצוע, לרבות פרטי אינוונטרסט תכניות חתום על גבי רקע של ת (ג)

 (.CADעותק אחד קשיח + קבצים בפורמטים הנדרשים עפ"י מפרט )

עותק אחד )סט תכניות חתום ללא רקע תכנון, לרבות פרטי אינוונטר  (ד)

 (.CADקשיח+ קבצים בפורמטים הנדרשים ע"י מפרט 

יעביר את תכניות העדות ללא רקע למנהל  מנהל הקועם קבלת החומר,  4.4.6

של החברה. לאחר  GISאשר יקלוט את התכניות המערכת  ,GISמחלקת 

למנהל את התכניות  GISישיב מנהל מח'  מערכת,לקליטת התכניות 
יעביר את   /מנהל מחלקת ביצועמנהל הקו. /מנהל מחלקת ביצוע הקו

א, עפ"י הוראות לצורך הגשת תיק פרויקט מל התכניות חזרה למנה"פ,
 ."מסירת פרויקטנוהל "

יודגש, כי חשבון סופי לקבלן יאושר לאחר קבלת אישור ממנהל מחלקת  4.4.7

GISקבלת תכניות עדות תקינות, בהתאם לנוהל "אישור חשבונות , על 
 קבלן ומתכנן".

 אחריות וסמכות .5

 סמנכ"ל ביצוע. על יישום נוהל זה חלה עלכוללת  אחריות 5.1

 גורם תהיה ע"פ המפורט בנוהל זה, על נספחיו.אחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים .6

 תהליך הכנה, בדיקה ואישור של תכניות עדות. –תרשים זרימה  –נספח א'  6.1
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 טופס הצהרה. – ב'נספח  6.2

 תכולת תיק מסירה. -נספח ג' 6.3

 מסמכים ישימים .7

 ;PE-090 נוהל תפקידי מנהל הפרויקט 7.1

 ; PE-040 נוהל ניהול התכנון 7.2

 ; PE-080 / מחלקת ביצועתפקידי מנהל קונוהל  7.3

 ;PE-150סיום ביצוע ומסירת פרוייקט  נוהל 7.4

 ;FN-050   הנדסה ותכנוןנוהל אישור חשבונות קבלנים ומתכננים באגפי   7.5

 חוזה מנהל פרויקט; 7.6

  חוזה מתכנן; 7.7

 חוזה קבלני; 7.8

 
 עדכונים ושינויים .8

מס' 

 מהדורה

 תאריך 
 גורם אחראי  כותב נוהל 

 מהות השינוי 

01 
מאיה שמש  03/12/2014

 ז'ורנו
 מהדורת בסיס  ארז כוכבי

02 
מאיה שמש  31/01/2016

 ז'ורנו
 עדכון הנוהל  קרן זהר

 לאישור הנוה .9

 

 תאריך חתימה שם תפקיד 

   ניר קוגל  סמנכ"ל תכנון  אושר ע"י

   ארז כוכבי סמנכ"ל ביצוע  אושר ע"י

   שי יפתח  משנה למנכ"ל  אושר ע"י

   און-יהודה בר מנכ"ל  ר ע"יראוש

http://dms/sites/s/Q/a/נהלים%20מאושרים/כספים/(FN-050)%20-%20נוהל%20אישור%20חשבונות%20קבלנים%20ומתכננים%20באגפי%20הנדסה%20ותכנון.docx
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 תרשים תהליך הכנת תכניות עדות ואישורן –נספח א' 
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 טופס הצהרה – ב'נספח 
 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –נת"ע  :אל
 

 מודד מוסמך
הנני להצהיר על כך שכך המידע המופיע על גבי תכניות העדת נמדד על ידי, וכמו כן משקף 

 את המצב האמיתי בשטח.
 

_____________ _______  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   מס' רישיון שם פרטי ומשפחה

 
 קבלן ביצוע

 למצב בשטח.הנני להצהיר על נכונות הביצוע והתאמת תכניות העדות 
 

_____________  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   שם פרטי ומשפחה

 

 
 מתכנן תחומי

 הנני להצהיר על כך שכל העבודות בתחום אחריותי בוצעו בשטח לשביעות רצוני.
 

_____________ _______  _______ ____________ 
 חתימהחותמת /  תאריך   מס' רישיון שם פרטי ומשפחה

 
 מתכנן ראשי

 הנני להצהיר על כך שקיים תיאום בין הדיספלינות.
 

_____________ _______  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   מס' רישיון שם פרטי ומשפחה

 
 מנהל פרויקט

הנני להצהיר על כך שכל פרטי העבודה שנעשו בפיקוחי תואמות לתכנון ועונות לדרישות 
 וכן תהליך הבקרה והאישור של תכניות העדות ע"ע המתכננים התקיים כהלכה.המקצוע 

 
_____________  _______ ____________ 
 חותמת / חתימה תאריך   שם פרטי ומשפחה

 
 :הערות

  טופס הצהרה זה, בצירוף רשימת תכניות עדות, מהווה חלק בלתי נפרד מסט
 תכניות העדות אשר מוגש לנת"ע.

  ,סט תכניות עדות שיוגש לנת"ע ללא טופס הצהרה או עם טופס חתום חלקית
 יוחזר למנהל הפרויקט להשלמה.
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 )כולל מסירה חלקית מוקדמת( תכולת תיק מסירה – ג'נספח 

 
 

 תיק מסירה: 

 תיק המאגד את כל המסמכים הרלוונטיים למסירות בפרויקט, הכולל את כל  אלה:

 ורשימת תוכניות.תכנית מאושרות לביצוע  .1

רשימת תכולות נבדקות בכל תחום מקצועי )רשימת תיוג למסירה בחלוקה  .2

 )לאגפים

( סופיות חתומות, בצירוף טופס בקרת תכניות העדות AS MADEתכניות עדות ) .3

בקרי מדינה( ועל ידי מפקח, במצועות  DBעל ידי מתכנן/ קונסטרוקטור )פרויקט 

ו לתכניות אלה. תכניות העדות יימסרו בקובץ השונים, כולל דוחות תיקונים שבוצע

 ממוטחשב וכן בעותק קשיח.

 מפרטים. .4

 הצהרת מתכנן הראשי על כך שהפרויקט בוצע לשביעות רצונו. .5

 מסמי איכות. .6

 בקשות הקבלן המבצע למידע ותשובות שקיבל במהלך הביצוע. – RFIרישומי  .7

 ידי המתכנן.-מאושרים על Shop drawingsפרטי  .8

 מסמכי פרשה טכנית.פרוגראמות ו .9

 דוחות פיקוח עליון. .10

 יומני עבודה של הקבלן המבצע. .11

 פרוט שינויים שאושרו במהלך הביצוע. .12

 רשימת ספקים וקבלני משנה מאושרים. .13

 .4היתרים ואישורים לרבות טופס  .14

 פרוטוקולי וטופסי סיורי מסירה, תעודות קבלה. –מסמכי תיעוד סיורי המסירה  .15

 חשבון סופי. .16

כוללים, בין היתר, תעודות אחריות, הוראות תפעול והוראות תיקי מתקן, ה .17

 תחזוקה.

 אישורי קבלת הפרויקט על ידי הרשויות או גרם רלוונטי אחר". .18
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 כללי  .1

מאת השלמת שלב הביצוע של הפרויקט מתקיים תהליך מסירת הפרויקט    עם 1.1

הפרויקט   את  שסיים  )לרבות    או   לחברההקבלן  מטעמה  המבצע   קבלן הלמי 

כפי  ,אחר חוץ גורםלכל  או(  מפעילו תמרור רשות קבלן, קהוחזתה קבלןהעוקב, 

 שיוגדר על ידי החברה. 

 מטרת הנוהל  .2

 הנוגע   בכלת  יוסמכוהאחריות וה  תחומישיטה,  ה  אתלהגדיר    אמטרת נוהל זה הי 2.1

 .פרויקט ומסירת ביצוע סיום להליכי

 הגדרות  .3

בעלים, חוכר, מחזיק או מפעיל של תשתית וכן חברה ממשלתית   –  "תשתית "בעל   3.1

כרשות  שמונתה  או  תשתית  והפעלת  הקמת  הוא  העיקריים  מעיסוקיה  שאחד 

מי  תשתית,  של  והפעלתה  להקמתה  רישיון  לו  שיש  מי  תשתית,  לעניין  ממונה 

מקומית  רשות  והפעלתה,  תשתית  הקמת  לעניין  אותו  הסמיכה  שהממשלה 

רשות מקומית אחת או יותר, לרבות תאגיד שהוקם על פי חוק ותאגיד בבעלות  

 , כל אחד לעניין התשתית שבאחריותו. 2001-תאגידי מים וביוב, התשס"א

 בע"מ. המונים  תלהסע עירוניים תחבורה  נתיבי – "ענת – "החברה "  3.2

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה ואשר סמכויותיו,   –  "פרויקט   מנהל "  3.3

 ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט. תפקידיו 

 חוזהבעל מקצוע מומחה שסמכויותיו, תפקידו ואחריותו מוגדרים ב  –"מתכנן"  3.4

 .עימו החברה של ההתקשרות

מו כי הוא יהיה ימתכנן שהחברה קבעה בתנאי ההתקשרות ע  –  "מוביל "מתכנן   3.5

ותיאום פעילות לאחראי  ה  והואהמתכנן הראשי לעניין תכנון הפרויקט,   ריכוז 

המתכנן   אם .  ועבודתם  המתכננים ימלא  לפרויקט,  פרויקט  מנהל  מונה  לא 

 המוביל את מחויבותיו. 

מטעמה,  גורם  –   "חוץ גורם  "  3.6 פועל  ולא  החברה  עובד   רשויותלרבות    שאינו 

 תשתיות.  פליות ובעליימוניצ
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או   מבצע  קבלן  עם  ביצוע  חוזה  נחתם  שבגינה,  לביצוע  משימה  –  "פרויקט "  3.7

 .קבלנים והיא תחומה בזמן ובתקציב

במדויק את הפרויקט, על כל   המשקפות  כניותות  –  (As made)  " עדות   תוכניות "  3.8

ל"נוהל   בהתאם  ומבוססות על מדידת מודד מוסמך  בפועל חלקיו, כפי שבוצעו  

 . PE-140)תוכניות עדות ואישורן" ) הכנת

 והמתכנן הפרויקט  מנהל    ,הקבלן  שעל   המסמכים  כלל  –  " פרויקט   מסירת "תיק   3.9

 תיק  לת תכו"  במסמך  המפורטת  לרשימה  בהתאם  ,הפרויקט  בסיום  להגיש

 .(PE-150-m" )פרויקט תמסיר

החברה.   – "  Aconex-ה "מערכת   3.10 של  בפרויקטים  מסמכים  לניהול  מערכת 

מסמכים המערכת   וניהול  מידע  שיתוף  הפרויקט,  תהליכי  לתיעוד  משמשת 

מקצועיים והתכתבויות בין נת"ע למנהלי פרויקטים, קבלנים, מתכננים וגורמים 

 חיצוניים שונים. 

נת"ע"   3.11 תפוצה  ביצוע    – "רשימת  בחטיבת  הרלוונטי  האגף  בחטיבת   ואמנהל 

אגף   מנהל  וטכנולוגיות,  אגף   QAמערכות  מנהל  הנדסה,  אגף  מנהל  הנדסי, 

התקנות, מנהל אגף בטיחות אש, מנהל אגף תפעול, מנהל אגף תחזוקה, מנהל 

 אגף רשות תמרור, מנהל מחלקת איכות סביבה בחטיבת ביצוע.

 שיטה   .4

 את השלבים הבאים:   כולל   פרויקט סיום ביצוע ומסירת    תהליך  4.1

 ; להלן 4.2 ראה סעיף –ובדיקת מנהל הפרויקט ביצוע על סיום  הודעה 4.1.1

 ; להלן 4.3 ראה סעיף – עדות תותוכני קבלת 4.1.2

 להלן; 4.4ראה סעיף   –מקדים  סיור 4.1.3

 ;להלן 4.5ראה סעיף   – סופי סיור 4.1.4

 ; להלן 4.6ראה סעיף  – הפרויקט מסירתתיק  הגשת 4.1.5

 ;להלן 4.7ראה סעיף   – לקחים הפקת ודוח מסכם דוח הכנת 4.1.6

 ; להלן 4.8ף ראה סעי –לקבלן  הנפקת תעודת גמר  4.1.7

 ;להלן 4.9ראה סעיף  – בערבויות טיפול 4.1.8
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 ; להלן 4.10ראה סעיף  – ופיס חשבון הגשת 4.1.9

 להלן. 4.11ראה סעיף  – לגורם חוץה מסיר 4.1.10

 ובדיקת מנהל הפרויקט   ביצוע   סיום   על   הודעה  4.2

  45  משוערה  העבודותעל מועד סיום ביצוע    הפרויקט  למנהל   יודיע  הקבלן 4.2.1

 .םיהרלוונטי לגורמים דימי יודיע קטומנהל הפרוי ,מראש  יום 

 הפרויקט   למנהל  הקבלן  כך  על  יודיע,  מהן  חלק  או  העבודות  השלמת  עם 4.2.2

 בכתב.

קבלת    ממועדימים    10  תוך ב   העבודות  בבדיקת  יחל  הפרויקט  מנהל 4.2.3

פרק זמן    תוךבאת הבדיקה    וישליםסיום ביצוע העבודות,    עלההודעה  

התקנות,    ביצוע  מחלקת  מנהל עם    יתואםשסביר   מחלקת  מנהל  או 

 .בהתאם לסוג העבודות שבוצעו

 מנהל  שלאיכות    והבטחתאש    בטיחותיועצי  ו  המתכננים,  הפרויקט  מנהל 4.2.4

החוקים  למסירה  מוכן  אכן  הפרויקטכי    יוודאו  הפרויקט בכל  , ועומד 

 .המחייבים רטיםוהמפהתקנים 

 עדות    תוכניות   קבלת  4.3

ביצוע   4.3.1 בטרם  העדות  תוכניות  קבלת  לוודא  הפרויקט  מנהל  באחריות 

המסמכים  כלל  בצירוף  ויוגשו  יוכנו  העדות  תוכניות  המקדים.  הסיור 

בהתאם   הרלוונטיים  והחברה    להנחיותהנלווים  הפרויקט  מנהל 

 (. PE-140" )ואישורן עדות תוכניות הכנת"נוהל ולהוראות 

 מקדים   סיור  4.4

סיום    ימים   15  עד   ייערך מקדים    סיור 4.4.1 על  הקבלן  הודעת  ביצוע  ממועד 

הסכם  וזאת בהתאם להגדרות    ,העדות  כניותו ולאחר קבלת ת  ותהעבוד

  .ההתקשרות

סיור    הפרויקט  מנהל  יזמן  ותהעבודביצוע  על סיום    הקבלן  הודעת  לאחר 4.4.2

 על  למסירה  ומוכנותו  הפרויקט  סקירת  לצורך,  פרויקטה  אתרמקדים ב

  ומידע   מסמכים  העברתו  ואחריות  גזרה  גבולות  הגדרת,  מרכיביו  כל

 .רלוונטי
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 : הבאים הגורמים בהשתתפות יתקיים הסיור 4.4.3

השטחהפרויקט    מנהל .א את    הבטחת )מפקחים,    ונציגיו  המוסר 

 ;וכו'( סביבהה איכות, יועץ בטיחות אש, בטיחות, איכות

 ;(ותהחלט פי  עלובקרת איכות מטעמו )וכל נציג רלוונטי  קבלןה .ב

 (;הפרויקט  מנהל שיקבע )כפי רלוונטיים ומתכננים מוביל מתכנן .ג

  ;השטח את המקבל הגורם נציגי .ד

 .לצורך בהתאם, חוץ מיגור נציגי .ה

  קיום  בדברבחברה  ליידע את הגורמים הבאים    הפרויקט  מנהל  באחריות 4.4.4

 : שיקול דעתם פי על יצטרפו לסיור או מי מטעמם והם, המקדים הסיור

  בהתאם ,  וטכנולוגיות  מערכותחטיבת    נציג או    ביצוע  אגף  מנהל .א

 ; הפרויקט מצוי שבו לשלב

 ;הנדסי QA אגף מנהל .ב

 ; תכנון מחטיבת רלוונטיים  מחלקות מנהלי .ג

 ; ביצוע בחטיבת סביבההמחלקת איכות  מנהל .ד

 ; תפעול אגף מנהל .ה

 ; תחזוקה אגף מנהל .ו

 ; בטיחות ממונה .ז

 ; תמרור רשותאגף  נציג .ח

 ;והדרכה ידע ניהול אגף מנהל .ט

 . אש בטיחות אגף מנהל .י

לתוכניות המאושרות,    הפרויקט  ביצוע  ייבדק  הסיור  במסגרת 4.4.5 בהתאם 

   בפרויקט במהלך הביצוע.  בוצעושלרבות שינויים 
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הפרויקט    המקדים  הסיור  בסיום 4.4.6 מנהל   " יראשונ  מסירה  טופס"ימלא 

(PE-150-a)טופס זה יכלול .: 

שבה   (NCR)  פתוחות   התאמות -איוחוסרים    ,ביצוע  ליקויי  שימתר .א

רמת    ןלתיקו  מועד  ,לתיקון  אחראיה  יצוין לפי  התקלה  ודירוג 

בהתאם  חומרה תוגש.  להלן  טבלהל,  זו   הפרויקט   למנהל  רשימה 

   . הפרויקטאת  המקבל הגורם המוסר על ידי

 פירוט דירוג

לטיפול   מפגע

 מיידי

הסיכון,   ברמת  ייחודיים  בטיחות  מפגעי 

לא באופן  המוחזקים  ותשתיות  - מערכות 

כגון   החוק,  דרישות  פי  על  שלא  או  תקני 

בעיות בתשתית החשמל. מפגע לטיפול מיידי 

 יעכב את מסירת הפרויקט.

מפגע 

 תחזוקתי/תפעולי 

או  תפעולי  כשל  משום  בו  שיש  מפגע 

ה ושוטפת של  תחזוקתי, שימנע הפעלה תקינ

יעכב את   זה  המערכת הנמסרת. מפגע מסוג 

 מסירת הפרויקט. 

שאינ מפגע מינורי מקצועית  בעיה  ה  תקלה  או  מפגע 

חוקית, כגון צנרת שבורה או חוסר בברגים.  

מעכב את   נומפגע מינורי מחייב טיפול אך אי

 מסירת הפרויקט. 

 ;םיהתווחתימ בסיורמשתתפים  רשימת .ב

 .סופינוסף/ מועד לסיור  קביעת .ג

  המשתתפים  אתטופס המסירה הראשוני  הפרויקט יחתים על גבי    מנהל 4.4.7

המפורטת התפוצה    לרשימת   Aconex-ה  מערכתאמצעות  באותו    ויפיץ

 .בטופס, שתכלול את רשימת תפוצה נת"ע

יבוצעו סיורים    סופיה סיור  המן הסיור המקדים ובטרם ביצוע    כנגזרת 4.4.8

הנדסה אזרחית, נוף    : הבאים  בנושאים  , בין היתרמקצועייםמקדימים  

וגינון, חשמל, בקרה, מערכות. בסיורים אלו ישתתפו גורמים רלוונטיים  
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סיורים   זימוןלבהתאם להחלטת מנהל הפרויקט. מנהל הפרויקט אחראי  

 אלו.

  אתם  מיהמקדי  יםשל הסיור הפרויקט יכלול בפרוטוקולי המסירה    מנהל 4.4.9

ההערות   הערות   המשתתפים  במהלכם  שהשמיעוכלל  )לרבות  השונים 

או    אינםשבפרויקט    לליקוייםהנוגעות   לקוי  מביצוע   חוסרמנובעים 

 .(לביצוע שהועבר לתכנון התאמה

טופס   4.4.10 את  להעביר  הפרויקט  מנהל  המסירה  באחריות  בציון  סיור 

לסמנכ"ל   שיהיו,  ככל  מערכות    או   ביצועהסתייגויותיו,  סמנכ"ל 

הענייןכנולוגיותוט לפי  הסמנכ"ל  ,  הסתייגויות   של  במקרה  . ,  יכריע 

 הרלוונטי. 

 למועדים   בהתאם,  הליקויים  תיקון  אחר  מעקב  ינהל  הפרויקט  מנהל 4.4.11

   .וייד על שנקבעו

 סופי   סיור  4.5

הפרויקט    באחריות 4.5.1 המנהל  השלמת    הבאים הכרחיים  ה  תנאיםלוודא 

 :הסופי המסירה סיור טרםב

בהתאם    סיום .א התיקונים    מסיורים   ליקוייםה  תולרשימביצוע 

 שניתנו לקבלן ממנהל הפרויקט.  להנחיותו קודמים

  , לפי הפרויקט מנהל  לאישורכלל תוכניות העדות הסופיות    מסירת .ב

  .(PE-140)" ואישורןהכנת תוכניות עדות  נוהל"ב האמור

 סידורי  בתוכנית  לעמידה  הכבאות  רשות  אישורהנדרש,    ככל .ג

 יועץ הבטיחות לעמידה בדרישות התקינה.  אישורו אש בטיחות

לגורמים   זימון  הפרויקט  מנהל  ישלח  הסופי  הסיור  מועד  לפני  שבוע 4.5.2

 .לעיל 4.4.4-ו 4.4.3  סעיפיםהנמנים ב

במסגרת   אם 4.5.3 שנדרשו  התיקונים  כל  בוצעו  לא  כי  יתברר  הסופי  בסיור 

המקדימים,   נוספים  לחלופיןוהסיורים  ליקויים  היה    לאש  יתגלו  ניתן 

ימלא  םמיהמקדי   יםבסיורלראות   הפרויקט  מנהל  מסירה    טופס", 

  .סופי לסיור חדש מועד ויקבע נוסף  (PE-150-a) "ראשוני
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  הסיור   לאחר  שנדרשו  התיקונים  בוצעו  כי  יתברר   הסופי  בסיור  אם 4.5.4

 ,לביצוע  לתוכניות  בהתאםוהתיקונים    העבודות  כלל  והושלמו,  המקדים

 את  עליו  יחתיםו  PE-150-b))  "מסירה סופי  טופס"  פרויקטמנהל    ימלא

באמצעות   אותו  יפיץמכן    לאחרו(  מקוריה  טופסהגבי    על)  המשתתפים

ה את בטופס  המפורטת  התפוצה  לרשימת  Aconex-מערכת  שתכלול   ,

 . רשימת תפוצה נת"ע

את    מנהל 4.5.5 יעביר  אגף    מנהללידיעת    סופי המסירה  הטופס  הפרויקט 

על   , שבאחריותו לשלוחמקרקעין הודעה לרשות המקומית הרלוונטית 

  גורם קבלן או  לאחריות    )או על העברתו  החברה  מידישטח האתר    מסירת

הודעה    .(ארנונה  תשלומי  רכיולצ  באתר"מחזיק"  כ  אחרחוץ   העתק 

גם   יימסר   הקו  ולמפעיל  כספים  ובקרת  תשלומים  אגף  למנהלכאמור 

 .ו לנציג חטיבת תפעול ותחזוקהובהיעדר

 פרויקט ה   מסירת   תיק   הגשת  4.6

הליך    השלמתמ  חודשים  שלושה  עדו  סופיה  מסירההקבלת טופס    לאחר 4.6.1

הפרויקט,     לחברה  פרויקטה  מסירת   תיק  את  הקבלן  יגישמסירת 

תיק   –על פי הוראות "מדריך למשתמש    Aconex-הבאמצעות מערכת  

 תיק לתתכו" במסמךתיק תהיה כמפורט התכולת  .(#1561882) מסירה"

 (.PE-150-m" )פרויקט מסירת

, בהתאם לסוג  סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות  אוסמנכ"ל ביצוע    באחריות 4.6.2

שבוצעו,  את    אשר ל  מטעמם  מי   או  העבודות  לדחות    תיק   תכולת או 

 . פרויקט מסירת

    לקחים   הפקת   ודוח   מסכם   דוח   הכנת  4.7

הפרויקט    הפרויקט  מסירת  לאחר  חודש  עד 4.7.1 מנהל  מסכםדו יכין    על   ח 

בנושאים    ח הפקת לקחיםודו פעילות הקבלן, צוות המתכננים והיועצים  

  מחלקת   מנהל:  בחברההתפקידים הבאים    בעלי  ויעבירם אל  מהותיים

התקנות  ,ביצוע מחלקת  סביבה    מנהל  ,מנהל  איכות   בחטיבת מחלקת 

אגף  הנדסי  QAאגף    מנהל ,  וביטחון  בטיחות   אגף   מנהלביצוע,   מנהל   ,

ידע   תמרור,    מנהל ,  והדרכהניהול  רשות  בחטיבת    מנהליאגף  אגפים 

סמנכ"ל  ביצוע"ל  סמנכ  ,ביצוע וטכנולוגיות,  תפעול מערכות  סמנכ"ל   ,

 .ותחזוקה
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 לקבלן   גמר   תעודת   הנפקת  4.8

שני    שהתקיימו  בתנאי( תימסר לקבלן  סופית)  מותנית  בלתיגמר    תעודת 4.8.1

 : התנאים הבאים במצטבר

ומאושרות  עדות  תוכניות  הפרויקט  למנהל  מסר  הקבלן .א  חתומות 

  ,(PE-140)  "ןואישור   עדות  תוכניות  הכנת  נוהל"ב  לאמור  בהתאם

 . בשטח למצבעדות הולא נמצאו פערים בין תוכניות 

 . הרלוונטיים לגורמים הפרויקט מסירת הליך הושלם .ב

תינתן    תעודת 4.8.2 מותנית  מסר    הקבלן ש  במקרהגמר    כניותותאת  טרם 

  שיקבע   למועד  עד  העדות  כניות ות  להמצאתבכפוף    וזאת   ,העדות מטעמו

 . הפרויקט מנהל

מתן  ימליץ   הפרויקט  מנהל 4.8.3   החלופות   אחתב  לקבלן  גמר  תעודת  על 

 :הבאות

 : כי תאשר    התעודה  תעודה   להוצאת   תנאים  התעודה   סוג 

  גמר   תעודת 
  מותנית   בלתי 

 ( )סופית 

הפרויקט    מצאאם    כימנהל 
לדרישות   הפרויקט מתאים 

ימליץ    הפרויקט  מנהלהחוזה, 
אגף   לחברה מנהל  )באמצעות 

, התקנותאגף    מנהלאו    ביצוע
המסירה לאופי  על בהתאם   )

בלתי  גמר  תעודת  הוצאת 
לקבלן,   פימותנית  הנוסח   על 

בלתי "  של גמר  תעודת 

 . (PE-150-c) "מותנית

הפרויקט הושלם בהתאם לדרישות  •
 החוזה.

בהתאם   • המסירה  הליך  הושלם 
 להוראות החוזה. 

עדות  מסר  הקבלן   • תוכניות 
בהתאם  וחתומות  מאושרות  

עדות    הכנת"נוהל  ל תוכניות 

 . (PE-140)ואישורן" 

  גמר   תעודת 
  בלתי   חלקית 

 ת י מותנ 

חלק   הושלםשבמקרה  
מנהל מהפרויקט רשאי   ,

להמליץ    לחברה הפרויקט 
או   )באמצעות מנהל אגף ביצוע

בהתאם התקנותאגף    מנהל  ,
המסירה הוצאת לאופי  על   )

בלתי  חלקית  גמר  תעודת 
לקבלן,   פימותנית  הנוסח   על 

" בלתי חלקית  גמר    תעודתשל 

 . (PE-150-d) "מותנית

החלק   • מסירת  תהליך  הושלם 
 הגמור בפרויקט. 

עדות  מסר  הקבלן   • תוכניות 
החלק   שלוחתומות  מאושרות   

ל  ,בפרויקטהגמור   "נוהל  בהתאם 
 "ואישורן  עדות  תוכניות  הכנת

(PE-140) . 
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 : כי תאשר    התעודה  תעודה   להוצאת   תנאים  התעודה   סוג 

  גמר   תעודת 
  חלקית 

 ומותנית 

ומותנית  חלקית  גמר  תעודת 
 של המלצתו  ל  בהתאם  תינתן
לפיה הושלמו ש  הפרויקט  מנהל

. הנדרשות  רק חלק מהעבודות
זו תינתן לקבלן אף על   תעודה 

נותרו עבודות ומטלות   שעודפי  
לבצע  הואש בהתאם   ,נדרש 

בתעודה.  באחריות   למפורט 
 חלקה   את  להשלים  הקבלן
פרויקט עד ב  העבודות  שלהנ"ל  

, על פי לתאריך הנקוב בתעודה
חלקית תעודת גמר  הנוסח של "

 . (PE-150-f) "מותניתו

  מסירת   תהליך   חלקית  הושלם •
 . בפרויקט הגמור החלק

  גמר   תעודת 
 מותנית 

תינתן  מותנית  גמר  תעודת 
ל "  נוסחבהתאם   תעודת של 

מותנית על   (PE-150-e)  "גמר 
כלל המבנה, על פי המלצתו של 

לפיה הושלמו ש  הפרויקט  מנהל
נותרו   בפרויקט  העבודות אך 

ומטלות   יפורטו שעבודות 
נמסרו  טרם  ו/או  בתעודה 

 כניות העדות במלואן. ות

 המסירה   תהליך  חלקית  הושלם •
 . הפרויקט בכלל

הגמר    הפרויקט  מנהלבאחריות   4.8.4 תעודת  על   סבבאת    להשליםו לחתום 

פיחתימות  ה על  על  הגמר   .מקבלתה  ימים  5תוך  ב יה  המופיע  תעודת 

שי מקוריים  העתקים  בשלושה  הפרויקט  ועבתיחתם  לתיק  לקבלן,  רו 

 .בחברה  התקשרויות ולאגף

   בערבויות   טיפול  4.9

 .ההתקשרות בהסכם למוגדר בהתאםתחל  "תקופת הבדק" 4.9.1

למחלקת   לפנותמנהל הפרויקט  באחריות    "הבדק  תקופת"תחילת    עם 4.9.2

בלבהתאם    ,בדק  בערבות  הביצוע  ערבות  להמרת  חוזים "נוהל מוגדר 

 (. PT-070)  "ניהול ביטוחים וערבויות
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 הקבלן   על ידי   סופי   חשבון   הגשת  4.10

יגיש (,  סופית)  בלתי מותניתגמר  ממועד מתן תעודת    יום  60- לא יאוחר מ  4.10.1

הקבלן למנהל הפרויקט חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו 

 והעבודות(.  פרויקט)לרבות רישומים, תוכניות ותעודות המתעדים את ה 

בחשבון   4.10.2 ל  יבוצעהטיפול    ( (FN-050  "חשבונות  אישור  נוהל"בהתאם 

 ולהוראות החוזה הקבלני. 

ללא    לאסופי    חשבון 4.10.3 תיק  יאושר לתשלום  כי    הפרויקט קבלת האישור 

 . לחברה במלואו נמסר

 חוץ   לגורם   מסירה  4.11

  שהוגדר   למתווה  בהתאם  תבוצע  חוץ   לגורם  ממנו  חלק  או   פרויקט  מסירת 4.11.1

את תיק   יעביר  הקבלןאו  הפרויקט    מנהל  .החוץ  גורם  לדרישותו  זה  בנוהל

 . הסופי הסיור במועד החוץ לגורם מסירהה

 אחריות וסמכות  .5

 ,וטכנולוגיות  מערכות"ל  סמנכו  ביצוע"ל  סמנכנוהל זה חלה על    יישוםל  אחריותה 5.1

 .שבוצעו תוהעבודלסוג  בהתאם

 המפורט בנוהל זה. פי עלגורם תהיה  כלאחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים  .6

 אין 6.1

  

http://dms/sites/s/Q/a/נהלים%20מאושרים/כספים/(FN-050)%20-%20נוהל%20אישור%20חשבונות%20קבלנים,%20מנהלי%20פרויקט%20יועצים%20ומתכננים%20בחטיבות%20הביצוע%20ותכנון.docx
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 מסמכים ישימים  .7

 ( PE-150-a) ראשוני  מסירה סיור טופס 7.1

 (PE-150-b) סופי מסירה טופס 7.2

 (PE-150-c) מותנית בלתי גמר תעודת 7.3

 ( (PE-150-d מותנית  בלתי חלקית גמר תעודת 7.4

 ( (PE-150-e מותנית גמר תעודת 7.5

 ( PE-150-f) חלקית ומותנית  תעודת גמר 7.6

 ( PE-150-gבטיחות ) –רשימת תיוג מסירת אתר   7.7

 ( PE-150-hהצהרת קבלן מוסר על מסירת אתר בטוח וללא מפגעים ) 7.8

 ( PE-150-iהצהרת מנהל פרויקט במסירת פרויקט ) 7.9

 ( PE-150-j) הצהרת מתכנן במסירת פרויקט 7.10

 ( PE-150-kהצהרת קבלן במסירת פרויקט ) 7.11

 ( PE-150-lלה מכבאות )מתווה אישורים מוצע לקבלת היתר הפע 7.12

 ( PE-150-m) תכולת תיק מסירת פרויקט 7.13

 ( PE-150-n) רשימת אישורים נדרשים לפי סוג מבנה 7.14

 (#1561882)תיק מסירה  – למשתמשמדריך  7.15

 ( (FN-050 חשבונות אישורנוהל  7.16

 PE-140)) ואישורן עדות תוכניות הכנת נוהל 7.17

 ( PT-070נוהל ניהול ביטוחים וערבויות ) 7.18

 פרויקט  מנהל חוזה 7.19

 קבלן חוזה 7.20

  

http://dms/sites/s/Q/a/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2/(PE-150)-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%20%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%98/(PE-150-f)-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%92%D7%9E%D7%A8%20%20%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA.doc
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 עדכונים ושינויים  .8

מס'  
 מהדורה 

 השינוי   מהות  הנוהל   אחראי  נוהל ה   עורך  תאריך 

 שמש מאיה 28/12/2014 01
 'ורנוז

ניר  /כוכבי ארז
 קוגל

 בסיס  מהדורת

 שמש מאיה 31/01/2016 02
 'ורנוז

ניר  /כוכבי ארז
 קוגל

  והוצאת התהליך עדכון
 טפסים

/  סגל גיא 02/12/2018 03
 מוטי פולובין

/ מוטי   סגל גיא
 פולובין

 לנוהל  כולל עדכון

איתמר  דלאל ענת 07/03/2021 04
גולדברגר / אפי  

 כליפה

 (  עדכון המוזמנים לסיורים.1
תיק למסיר  ההתאמ(  2 ת 

 הפרויקט באופן דיגיטלי. 
המסירה 3 תיק  תכולת   )

 .PE-150-mהועברה למסמך 
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 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

   גולדברגר  איתמר ביצוע"ל סמנכ "יע אושר

 "יע אושר
  מערכות"ל סמנכ

 וטכנולוגות
   כליפה אפי

   ברק יובל תכנון"ל סמנכ "יע אושר

 "יע אושר
  איכות"ל סמנכ

 וחדשנות
   שמחי גלט גלי

 "יע אושר
 תפעול"ל סמנכ

 ותחזוקה
   קפלנסקי אודי

   פלדמן עינת תנועה"ל סמנכ "יע אושר

   אלפרט  טוקר ענת ירוק  קו "ללמנכ משנה "יע אושר

   זוהר קרן "ללמנכ משנה אושר ע"י

   גליק חיים "למנכ ר ע"יראוש
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 כללי  .1

 קבעהמנת לבצע את העברת התנועה בצורה הבטוחה ביותר למשתמשי הדרך   על 1.1

 .התנועה העברתלביצוע  תהליך סדורהחברה 

 העברת תנועה תבוצע בתנאי שהתקיימו כל הוראות נוהל זה. 1.2

 חראי לביצוע תהליךהגורם הא  הואאו מנהל המקטע, לפי העניין,  מנהל הפרויקט   1.3

 העברת התנועה.

מטעם אחראים ה הםסמנכ"ל מערכות וטכנולגיות, לפי העניין, ו סמנכ"ל ביצוע 1.4

 לוודא יישום הוראות נוהל זה.החברה 

 מטרת הנוהל  .2

בכל הנוגע ת יות והסמכויולהגדיר את השיטה, האחריו אנוהל זה הי מטרת 2.1

 העברת תנועה.תהליך לביצוע 

 הגדרות  .3

 בע"מ.להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  – ענת" – "החברה "  3.1

בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה   –"מנהל מקטע"    או  " מנהל פרויקט " 3.2

 ואשר סמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

פלינת ציבעל מקצוע מומחה, יועץ מקצועי בדיס –  " המתכנן "   או  " מתכנן תנועה " 3.3

ים בחוזה החברה וסמכויותיו, תפקידו ואחריותו מפורט ל ידיהתנועה, שמונה ע

 ההתקשרות של החברה עימו.

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו  –  " קבלן " 3.4

 ואחריותו מפורטים בחוזה הקבלני.

חות מטעם קבלן הבטיאביזרי קבלן משנה לנושא  –  "בטיחות אביזרי קבלן " 3.5

 .לעיל( 3.4)הקבלן הראשי כמוגדר בסעיף  הביצוע של הפרויקט

מנהל מטעם  יועץ – " המקטע / מנהל הפרויקט בטיחות בתנועה מטעם יועץ " 3.6

וכן  תנועהבבטיחות הנושא ל אחראיל ועל ידיאשר מונה  ,המקטע/הפרויקט

 .אושר על ידי מנהל אגף בטיחות וביטחון

)הקבלן הראשי עובד מטעם הקבלן  – " בטיחות בתנועה מטעם הקבלן  "יועץ  3.7

 .תנועהבבטיחות הנושא לאחראי ל ואשר מונה על ידילעיל(  3.4בסעיף  כמוגדר
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   שיטה  .4

 :הבאיםהמרכזיים כולל את השלבים העברת התנועה ביצוע  תהליך 4.1

 ;םמישטח מקדי יסיור 4.1.1

 ;)סימולציה( תנועההישיבה לקראת ביצוע העברת  4.1.2

 .לתנועה הדרך ופתיחת תנועההביצוע העברת  4.1.3

 ם מי שטח מקדי  י ור י ס 4.2

וטרם קיום  לפני המועד המתוכנן להעברת התנועה ובוצעי יםהסיור 4.2.1

 .להלן 4.3הישיבה לקראת ביצוע העברת התנועה, המוגדרת בסעיף 

 ם:  י הכנות לסיור שטח מקד  4.2.2

 :הסיורהמשימות הבאות לפני  יבצע את המקטע/מנהל הפרויקט

  :)להלן יים להעברת התנועהר רלוונטאנשי קש רשימתיכין  .א

 .  (קשר"ה אנשי    רשימת "

מנהל  :הגורמים הבאיםל, לכל הפחות, את לוהרשימה תכ

אביזרי גורמי משטרה, קבלן , נציגי הקבלנים, המקטע/הפרויקט

, המקטע/הפרויקטמנהל  מטעם מפקח ,עבודההבטיחות, מנהל 

רית נציג תחבורה ציבומטעם הקבלן, בעבודה ממונה בטיחות 

(PGL ,)בתנועהבטיחות  יועץ ,יועץ בטיחות בתנועה מטעם הקבלן 

רשויות  נציגי ,, מתכננים רלוונטייםמטעם מנהל הפרויקט

ציג נמנהל קבלן הרמזורים מטעם הפרויקט,   ,מקומיות רלוונטיות

 .נציג קבלן הרמזוריםקשרי קהילה ו

 יזמן אתככל האפשר, , לפני המועד המתוכנן של הסיור ייםשבוע .ב

 .אנשי הקשר רשימתבהתאם ללסיור  רלוונטייםהגורמים ה

 סגירותכנית  ות  ובהן  ,מאושרות  קיום תוכניות הסדרי תנועהיוודא   .ג

 שלב הביצועכנית ות ,(העברת התנועה )הסדרי תנועה למועד

כנית אחרת הרלוונטית ווכן כל תאם ישנן,  כניות רמזוריםותו

  להסדר התנועה.

שלגביהם  ציבוריתהחבורה ים בתשינויל יוודא קיום אישורים .ד

עם  יוודא את התיאוםוכן  התעבורההמפקח על של אישור  נדרש

 .התחבורה הציבוריתנציגי 

מטעם  כל האישורים הנדרשים לביצוע הסדר התנועהוודא קיום י .ה

 –נדרש כאשר לבן -כולל התייחסות לסימון אדום ,רשות התמרור
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ביצוע עבודות נוהל שינוי הסדרי חניה בעת בהתאם לאמור ב"

 .(#1278765) "שות תמרור נת"עתשתית בתחום ר

 מקדים   שטח ביצוע סיור   4.2.3

הרלוונטיים להעברת  הסיור יבוצע בהשתתפות כל הגורמים .א

 . לעילב'  4.2.2 בסעיףהתנועה, כפי שהוגדרו 

 על ידיבהצגת סקר הסיכונים לקראת העברת התנועה  הסיור יחל .ב

בטיחות בעבודה עץ הויו מטעם הקבלן בתנועה הבטיחותיועץ 

 .מטעם הקבלן

את לעבור על התוכניות ולרשום בו במהלך הסיור על המשתתפים  .ג

התייחסותם לגבי כל שלב ושלב וכן לאתר ליקויים והשלמות 

 ביותר.  הבטיחותיתלביצוע העברת התנועה בצורה  ותנדרשה

כניות, יחזיר מנהל והתאמות בת-אי יתגלובמקרה ש .ד

למתכנן, לצורך תיקון והתאמה, ות כניואת הת המקטע/הפרויקט

. במידת האפשרמוקדם ככל תקיים יש לסיור חוזרויקבע מועד 

כניות יאושרו ווהת המשטרההצורך תבוצע התייעצות חוזרת עם 

 הרלוונטיים. םגורמיה על ידימחדש 

ממועד  שעות 48 עד סיורפרוטוקול  יכין המקטע/מנהל הפרויקט .ה

, לליקויים, לתוצאות הסיור . הפרוטוקול יכלול התייחסותהסיור

התאמות הדורשים טיפול וכן למשימות אחרות -השלמות ואי

  הנדרשות לביצוע עד למועד העברת התנועה.

יקבע לו"ז ואחראי לכל משימה  המקטע/מנהל הפרויקט

 בפרוטוקול. 

 :חברהב זמנים לסיור וכן לגורמים הבאיםוהפרוטוקול יופץ למ

מנהל אגף  ,מערכות וטכנולוגיותת נציג חטיב/  ביצוע נציג חטיבת

מחלקת בטיחות מנהל , טחוןיבטיחות ובמנהל אגף  ,רשות תמרור

ומנהל אגף דוברות והסברה או מנהל מחלקת קשרי  בתנועה

 .קהילה
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 )סימולציה(  תנועה  העברת   ביצוע ישיבה לקראת  4.3

או יממה לאחר קבלת תוכניות  העברת התנועה מועדלפני  שעות 48 עד 4.3.1

 ,תנועה(ועד המאוחר מביניהם ביחס למועד העברת החתומות )המ

 רשימת אנשי הקשר בהשתתפותלקיים דיון  מנהל הפרויקט באחריות

 .וגורמים רלוונטיים נוספים במידת הצורך

הכולל  פעילות גאנט בסיס על התנועה העברת אתיציג הקבלן  בדיון 4.3.2

פירוט לוחות זמנים של עבודות מקדימות, עבודות בזמן העברת 

פירוט משאבים וכן   ,נועה ועבודות משלימות לאחר העברת התנועההת

אנשי   רשימתיציג את  הקבלן  כן  . כמו  ומשימות מול העבודות הנדרשות

 .הקשר

כי כל ההנחיות שצוינו בפרוטוקול הסיור  מנהל הפרויקט יבדוק 4.3.3

טרם ביצוע העברת התנועה טופלו על ידי הקבלן, המתכנן או  ונדרשות

 .אחר כל גורם רלוונטי

יפיץ   ,לפני ביצוע העברה התנועהבכל מקרה  ו  ,שעות ממועד הדיון  48עד   4.3.4

ההחלטות  ייכתבו בוש העברת תנועה פרוטוקול  הפרויקט מנהל

 .שהתקבלו

: בחברההפרוטוקול יופץ לרשימת אנשי הקשר וכן לגורמים הבאים 

נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות   /ביצוע    נציג חטיבת

 מנהל מחלקת בטיחות בתנועה ,טחוןיתמרור, מנהל אגף בטיחות וב

 .ומנהל אגף דוברות והסברה

 תנועה  העברת   ביצוע טרום  4.4

העברת ביצוע  לפני  המשימות הבאות    יבצע את  המקטע/הפרויקטמנהל   4.4.1

 :התנועה

 ותנדרשו  תנועההעברת  ה  בפרוטוקולשצוינו    הנחיותהכי כל  יבדוק   .א

המתכנן או כל  ,הקבלן על ידיטופלו טרם ביצוע העברת התנועה 

 גורם רלוונטי אחר.

עד ימסור לרשות המקומית הודעה כללית בדבר העברת התנועה  .ב

המועד . התנועה העברת לביצוע המתוכנן המועד לפני שבוע

 שעות לפני מועד העברת  48המדויק או הודעה על דחייה יישלחו עד  

אנשי  רשימתבהתאם ל ,רלוונטייםהגורמים ה לכלל התנועה

/ נציג  ביצוע חטיבתנציג : בחברההבאים גורמים לוכן  ,הקשר
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, מנהל אגף חטיבת מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות תמרור

מנהל אגף , בתנועה מנהל מחלקת בטיחות, טחוןיבטיחות וב

מנת רחפן הזהאחראי ל, ונציג חטיבת תנועה דוברות והסברה

  .(בהתאם להחלטת חטיבת תנועה)שיוזמן 

סימות יאשר את ההודעה לציבור בדבר העברת התנועה וח .ג

( מול מהנדס התנועה "האיגרת "כבישים הרלוונטיות )להלן ה

 שהכין את התוכנית.

 מבצע את הפעולות הבאות: קהילה קשרי יוודא כי נציג .ד

 ,ת חוליםבי , כגוןלכל גורם רלוונטי סמוך שולח את האיגרת (1)

 וכו'. , מוקד עירונימבני ציבור ,כבאות והצלה ,מד"א

, תנועה  ניביישומווהשינויים בהסדרי התנועה החסימות    עדכון (2)

 ."Waze" כגון

 תנועה העברת    ביצוע  4.5

, נקבעבמועד אשר התנועה העברת יבצע את  המקטע/מנהל הפרויקט 4.5.1

בכפוף לסיום ביצוע כלל בהתאם לתוכניות ולתנאים המאושרים ו

 .העברת התנועהפעילויות הנדרשות הנגזרות מפרוטוקול ה

דעה יוציא מנהל הפרויקט/המקטע הו ,יבכל מקרה של דחייה או שינו 4.5.2

מיידית לרשימת אנשי הקשר וכן יעדכן טלפונית את קשרי קהילה, 

 מנהל מחלקת בטיחות בתנועה ומנהל אגף ביצוע הרלוונטי.

ט/המקטע את מוכנות תנועה יוודא מנהל הפרויקבבוקר יום העברת ה 4.5.3

 כלל הגורמים לביצוע ההעברה.

 המקטע/מנהל הפרויקט באחריות ,תחילת ביצוע העברת התנועהב 4.5.4

 :הפעילויות הבאות לבצע את

בנקודת כל הגורמים המשתתפים בהעברת התנועה לכנס את  .א

 הכינוס.

 בדיקת נוכחות.לערוך  .ב

ע תהליך הביצוגבי  גורמים הנוכחים להאת  לוודא כי הקבלן תדרך   .ג

 תדרוך בטיחות לכלל העובדים.וערך 

 .במלואם יםח האדם הנדרשוהימצאות הציוד וכלוודא  .ד
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רישיונות נהיגה, ראש צוות בטיחות,  –האישורים לבדוק את  .ה

 משטרה, ציוד בטיחותהכניות חתומות ומאושרות, תנאי ות

 .וכיו"ב

עירוני ההחברה וכן למוקד    פניות הציבור שללמוקד    ההודעלהפיץ   .ו

 י על תחילת ביצוע העברת התנועה.רלוונטה

יבצע סיור  המקטע/מנהל הפרויקטלקראת פתיחת הדרך לתנועה,  4.5.5

בטיחות בתנועה היועץ , ניםהקבלנציגי משותף עם מתכנן התנועה, 

 המקטע/מטעם מנהל הפרויקט בתנועה בטיחותה יועץמטעם הקבלן, 

  הבטיחות.אביזרי וקבלן 

של  היאהעברת התנועה  ההחלטה על פתיחת הכביש לתנועה בסיום 4.5.6

 .אום עם המשטרהיבתותתקבל  מתכנן התנועה

פניות יודיע על סיום העברת התנועה למוקד  המקטע/מנהל הפרויקט 4.5.7

 .הציבור של החברה

 המקטע/מנהל הפרויקט, שעות ממועד סיום העברת התנועה 48עד  4.5.8

 :יוודא הפצת המסמכים הבאים

 דוח פיקוח עליון מטעם המתכנן. (1)

 יועץ הבטיחות בתנועה מטעם הקבלן. שלתנועה  דוח בטיחות ב (2)

: בחברהלרשימת אנשי הקשר ולגורמים הבאים  יופצו אלו מסמכים

נציג חטיבת ביצוע / נציג חטיבת מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות 

 .טחון ומנהל מחלקת בטיחות בתנועהיבטיחות ובתמרור, מנהל אגף 

קום העברת התנועה לצורך מתכנן התנועה יבצע תצפית על התנועה במי 4.5.9

  .שעות ממועד העברת התנועה 24תוך באיתור ליקויים 

המתכנן יעביר דיווח מפורט של נמצאו אירועים חריגים, במקרה ש

למנהל  ,דרשכולל המלצה על הטיפול הנ, התנהלות התנועה והליקויים

עותק מדיווח זה   שעות ממועד סיום התצפית.  24עד    המקטע/הפרויקט

רמים הבאים בחברה: נציג חטיבת ביצוע / נציג חטיבת לגויועבר 

מערכות וטכנולוגיות, מנהל אגף רשות תמרור, מנהל אגף בטיחות 

 .וביטחון, מנהל מחלקת בטיחות בתנועה

טיפול את ההרלוונטיים יוודא מול הגורמים  המקטע/מנהל הפרויקט

 שאיתר מתכנן התנועה בזמן התצפית.בליקויים 
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 אחריות וסמכות  .5

סמנכ"ל מערכות וביצוע סמנכ"ל  יישום נוהל זה חלה עללכוללת ה ריותאחה 5.1

 ., לפי הענייןוטכנולוגיות

 המפורט בנוהל זה. ל פיגורם תהיה עכל אחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים  .6

 ביצוע עבודות תשתית בתחום רשות תמרור נת"ענוהל שינוי הסדרי חניה בעת  6.1

(#1278765) 

 מסמכים ישימים  .7

 ט/המקטעויקחוזה מנהל הפר 7.1

 הקבלני החוזה 7.2

 ושינויים   עדכונים  .8

'  מס 

 מהדורה 

 השינוי   מהות  הנוהל   אחראי  הנוהל   עורך תאריך 

מאיה שמש  26/02/2017 01

 ז'ורנו

 מהדורת בסיס עירית רחמני

מאיה שמש  20/11/2017 02

 ז'ורנו

עדכון בעלי תפקידים  עירית רחמני

 מבנה ארגוני

מירית בן  01/08/2019 03

 משה

/  הרקרן זו

 אפי כליפה

 עדכון כולל לנוהל

איתמר  ענת דלאל 10/08/2020 04

/  גולדברגר

 אפי כליפה

 יעדכון עקב תחקיר

ת התנועה בצומת והעבר

 ובצומת רבין אורלוב
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 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

 אושר ע"י
מנהל אגף בטיחות 

 וביטחון

   יהודה שקד

סמנכ"ל תפעול  אושר ע"י

 ותחזוקה

   ודי קפלנסקיא

   עינת פלדמן תנועהסמנכ"ל  אושר ע"י

 אושר ע"י
סמנכ"ל מערכות 

 וטכנולוגיות

   אפי כליפה

   איתמר גולדברגר סמנכ"ל ביצוע אושר ע"י 

   קרן זוהר משנה למנכ"ל אושר ע"י

   חיים גליק מנכ"ל אושרר ע"י

 

 



 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   -נת"ע  

 

 איכות הסביבה   תכנון וביצוע  פרק:

 תקף   סטטוס: PE-210: מס' נוהל

 2020 דצמבר 02מהדורה: 

 ניהול עודפי חפירה, פסולת בניין וחומרי מילוי נוהל  
 

 6מתוך  1עמוד  נוהל פינוי עודפי חפירה
 

 כללי  .1

, חפירהעודפי  לנהל נדרש המטרו ו הרכבת הקלהבמסגרת עבודות ההקמה של  1.1

  . וחומרי מילויבניין  פסולת

 של הסביבהלוודא, באמצעות מנהל  בביצוע סביבה מחלקתמנהל  באחריות 1.2

, פסולת החפירהעודפי ניהול  שתהליך, המקטע של הסביבה  ומנהל הפרויקט

בנוהל זה ולתנאי  לאמור בהתאםידי הקבלן  על מתבצעמילוי הוחומרי הבניין 

  .הפרויקט מנהל וחוזה הקבלניהחוזה 

דין, יגברו הוראות כל מקרה של סתירה בין הוראות נוהל זה לבין הוראות בכל  1.3

 הדין.

 מטרת הנוהל  .2

הנוגע ת בכל  יווהסמכוהאחריות  תחומי  להגדיר את השיטה,    היא  זה   נוהל  מטרת 2.1

מאתרי העבודה  לסוגיהםוייבוא חומרי מילוי בניין  ופסולת חפירהעודפי  לפינוי

 בהתאם להוראות הדין.ואליהם 

 הגדרות  .3

אתר שאושר  –" וחומרי מילוי בנייןפסולת , "אתר ייעודי לקליטת עודפי חפירה  3.1

. וחומרי מילוי בניין פסולת, חפירה עודפי על ידי מנהל הפרויקט לקליטת

   הקריטריון לאישור האתר יהיה כל אחד מאלה:

ברשימת   המופיעמחזור, בעל רישיון עסק בתוקף,  אתרהטמנה או  אתר 3.1.1

ולטיפול   בנייןאתרי הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מחזור לסילוק פסולת  

רשימה מופיעה באתר המשרד להגנת הסביבה ומתעדכנת מעת  ה) בה

 לעת(.

המשרד להגנת הסביבה לקליטת  אישור בעלור אתר הטמנה או מחז 3.1.2

 . צמנטאזבסט /  פריך אזבסטקרקע מזוהמת / 
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מילוי  לחפירה  עודפי לקליטת הנדסי וסטטוטורי בתוקף  היתר בעלאתר  3.1.3

  ובין"ל הרק שבפרויקט בין לנדרש,  המתאימות ובאיכות בכמות

 . חיצוני שבפרויקט

זמני של עודפי חפירה  לאחסון, סטטוטורית מאושרויסות /אחסון אתר 3.1.4

לנדרש. בין שבפרויקט הרק"ל ובין   המתאימה ובאיכות בכמות

 שבפרויקט חיצוני. 

 .נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ – "ענת – "החברה" 3.2

 פרויקט הרק"ל בכל הקווים שבביצוע, לרבות המטרו.  –  " הפרויקט "  3.3

   .הקבלן ידי על מונהש סביבההאיכות  מנהל – "מנהל הסביבה מטעם הקבלן "  3.4

 מנהל על ידי  מונהש סביבההאיכות  מנהל – "מנהל הסביבה של המקטע"  3.5

 .המקטע

 מנהל ידי על מונהש סביבההאיכות  מנהל – " הפרויקט "מנהל הסביבה של  3.6

 .הפרויקט

המקטע. לניהול בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה  – מקטע""מנהל  3.7

 .מקטעסמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל 

 . הפרויקטלניהול בעל מקצוע מומחה הממונה על ידי החברה  – "פרויקט "מנהל   3.8

 סמכויותיו, תפקידיו ואחריותו מפורטים בחוזה מנהל פרויקט.

מערכת מבוססת ענן לניהול מסמכים בפרויקטים של  – "EDMS"מערכת  3.9

החברה, המשמשת לצורך תיעוד תהליכי הפרויקט, שיתוף מידע וניהול מסמכים 

מקצועיים והתכתבויות בין החברה למנהלי פרויקטים, קבלנים, מתכננים 

 וגורמים חיצוניים שונים. 

יקט לפי הערכת פירוט חומרי החפירה והמילוי הנדרשים לפרו  –  "נפח תיאורטי" 3.10

המתכנן, לרבות חומרים לשימוש הפרויקט, חומרים לפינוי מן הפרויקט 

 וחומרים המיובאים לפרויקט.

נחפר במסגרת אשר כל חומר  – " וחומרי מילוי  בניין  פסולת  , חפירה "עודפי  3.11

כל חומר כן פרויקט והעבודות הפרויקט לשימוש הפרויקט או שיוצא מתחום 

 ,בניין פסולתואדמה, עפר, בוץ ורך הקמתו, לרבות מיובא לתחום הפרויקט לצה

 לרבות קרקע מזוהמת אחר כל חומרכן ו ,מזוהמיםובין שהם נקיים שהם בין 

 .ואזבסט
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, מבנים ותשתיותשל  הפסולת הנוצרת מפעילות בנייה והריס – "בניין  פסולת "  3.12

 .לרבות אזבסט

חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו גורם  – "קבלן" 3.13

   .לביצוע עבודות קבלניותואחריותו מפורטים בחוזה 

כהגדרתם בתקנות רישוי  ,קרקע המכילה חומרים מסוכנים  – "מזוהמת "קרקע  3.14

מיועדת לסילוק על ו ,1990-עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

היא שיש לסלק קרקע מזוהמת להגנת הסביבה ד פי התקנות. מדיניות המשר

כאשר ריכוזי החומרים המסוכנים שבה עולים על ערכי הסף המפורטים בנוהל 

או   (130-19של המשרד להגנת הסביבה )סימוכין ערכי הסף למזהמים בקרקעות 

 .IRBCAעל ערכים מבוססי סיכון על פי סקר סיכונים שנעשה במתודולוגיית 

 שיטה  .4

מנהל מנהל הסביבה של המקטע ו לאישור ודות יגיש הקבלןתחילת העב עם 4.1

 פינויהלבקרת  ("Method Statement")תוכנית עבודה הפרויקט הסביבה של 

ואליו. העבודה מאתר וחומרי מילוי  פסולת בניין, עודפי חפירהוהקליטה של 

 :את הבאים התוכנית תכלול

 . לפי אומדן המתכנן נפח תיאורטי הצהרת 4.1.1

 בניין  פסולת  ,לקליטת עודפי חפירהייעודיים  התקשרות עם אתרים  חוזי   4.1.2

 .  וחומרי מילוי

בו נבדק החומר )איכות  שאופן הלרבות  ,בקרה, מעקב ודיווחאמצעים ל 4.1.3

  תעודות    בקרת, רישום משאיות,  וביציאה מהם  וכמות( בכניסה לאתרים 

  .פסולים חומרים בקרתומשלוח 

, וחומרי המילוי הבניין פסולת, חפירהה עודפי כלהקבלן או מי מטעמו יפנה את  4.2

לקליטת עודפי  יםייעודי יםאתרל, אזבסט ושאריות מזוהמות  קרקעותלרבות 

 , בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה.  וחומרי מילוי פסולת בניין ,חפירה

שיבטיחו לתוכנית העבודה שאושרה,    בהתאםינקוט מנגנוני בקרה ופיקוח    הקבלן 4.3

לאתרים וחומרי המילוי  הבנייןפסולת  ,קליטת עודפי החפירה אואת פינוי 

 : םייעודיים, ובה
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הנקלטים או  רישום של ניטור משקלי של החומרים המפונים מן האתר 4.3.1

  יבוצע, הפרויקט מנהל ובאישור משקלי ניטור בהיעדר. , לפי הענייןבו

 .למשקל  והמרה נפח רישום

או הנקלטים בו,   האתר מן המפונים החומריםשל  איכותבדיקות  מערך 4.3.2

 .לפי העניין

יגיש הקבלן  חודש העוקב,ב 25-אחת לחודש ולא יאוחר מהגשת דוח חודשי:  4.4

 באמצעות, הפרויקטמנהל הסביבה של המקטע ומנהל הסביבה של  לאישור

ת הנדרש התבנית  פי על חפורת נתוני קובץ  ובו חודשי דוח ,EDMS מערכת

(, ובצירוף #1260673לפרויקט, לפי ההנחיות המופיעות ב"קובץ נתוני חפורת" )

, כגון תעודות שקילה ותעודות משלוח. ושבוצעוקליטה אסמכתאות לכל פינוי 

 הדוח הינו משקלי. 

 הקבלן , אזבסט או מזוהמת קרקע מצאות ילה חשש יעלה  העבודות  במהלך אם 4.5

 לרבות ,הנחיותיו פי על ויפעל של המקטעלמנהל הסביבה מיידי  ןבאופידווח 

 .הרטבהוגידור, סימון  ביצוע משימות

וחומרי המילוי  הבניין  פסולת, החפירה עודפי לגרוס או לנפות את  המבקשקבלן  4.6

 : יבצע את הפעולות הבאות ודהאתר העבב

תוכנית  הכוללתבקשה בכתב  המקטעמנהל הסביבה של לאישור  יגיש 4.6.1

 . נפהאו ה הנחיות למניעת מפגעים בעת הפעלת המגרסהובה  עבודה

 .הרשות המקומית בהתאם לכל דין  מן  להפעלת מגרסה  רישיון עסק  יקבל 4.6.2

  הקולט היעד ואתר נגרסו /שנופו כמויות החודשי בדוח וידווח זירכ 4.6.3

 . השונים לחומרים

, כאמור של אתר העבודה סיום העבודה יאשר מנהל הפרויקט את המסירה עם 4.7

(, רק לאחר ששוכנע כי אתר PE-150" )פרויקטב"נוהל סיום ביצוע ומסירת 

  הם פונו כנדרש. העבודה נקי מעודפי חפירה ופסולת בניין וכי

 תיעוד  4.8

עד סיום  והדיווחוהקליטה נתוני הפינוי את הקבלן יחזיק במשרדיו  4.8.1

מנהל , ויציגם בפני לאחר מכן הפרויקט ולכל הפחות למשך חמש שנים

 . על פי דרישה החברהו הפרויקטהסביבה של 
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 ובקרה   מעקב  4.9

  ניהול מבדק ייעודי לנושא הפרויקט מנהל הסביבה של אחת לשנה יבצע  4.9.1

ויגיש את מסקנותיו למנהל וחומרי מילוי בניין  פסולת, עודפי חפירה

 . סביבה בביצועמחלקת 

 אחריות וסמכות  .5

 .סמנכ"ל ביצוע ם נוהל זה חלה עלויישלכוללת האחריות ה 5.1

  אחריותו וסמכותו של כל גורם תהיה על פי המפורט בנוהל זה. 5.2

 נספחים  .6

 אין 6.1

 מסמכים ישימים  .7

 1990-תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א 7.1

-130של המשרד להגנת הסביבה )סימוכין נוהל ערכי הסף למזהמים בקרקעות  7.2

19) 

רשימת אתרי הטמנה, תחנות מעבר ומפעלי מחזור לסילוק פסולת בנייה ולטיפול  7.3

 של המשרד להגנת הסביבה בה

 Very  –בנושא ערכי סף לחומרים מזהמי קרקע  המשרד להגנת הסביבה  הנחיות   7.4

Strict Levels (VSL) 

 (#1260673וני חפורת )קובץ נת 7.5
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 ושינויים עדכונים .8

מס'  

 מהדורה 

תאריך  

 מהדורה ה 
 מהות השינוי  הנוהל   אחראי  נוהל ה   עורך 

מאיה שמש  25/10/2015 01

 ורנו'ז

-שלומית דוטן

 גיסין

 מהדורת בסיס  

02 01/12/2020 

 

גלי פלדבוי  ענת דלאל

 קלינגר

, לרבות שינוי עדכון כולל

"נוהל )שונה משם הנוהל 

פיקוח קבלנים להוצאת 

נוהל ניהול עודפי קרקע" ל"

עודפי חפירה, פסולת בניין 

 (. "וחומרי מילוי

 הנוהל   אישור  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

 אושר ע"י
מנהלת מחלקת  

 סביבה האיכות 

   גלי פלדבוי קלינגר 

   איתמר גולדברגר  סמנכ"ל ביצוע אושר ע"י

   חיים גליק מנכ"ל  אושרר ע"י 
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 בטיחות בטיחות וביטחון  :פרק
 תקףסטטוס: SE-010 מס' נוהל

 2018י ליו 03מהדורה 
 נוהל בטיחות בעבודה ובתנועה באתרי עבודה

 

NTA-#574099-(SE-010)-  26מתוך  1עמוד  כללינוהל בטיחות באתרי עבודה 
 

 כללי 1

 ,תנועהבבטיחות  בריאות תעסוקתית, בטיחותלהחברה מייחסת חשיבות רבה  1.1

לצורך כך החליטה ההנהלה לאמץ את התקנים  .אשר באחריותההעבודה  באתרי

 .OHSAS 18001תקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית ת"י 

 באתר תאונות ומניעת בריאות תעסוקתית הבטיחות נושאי לכל המלאה האחריות 1.2

 פי על, הנדרשים הבטיחות אמצעי בכל לנקוט הקבלן על .הקבלן על חלה, העבודה

 מנת על וזאת הקבלן חתום עליהם לחוזים בהתאם, החברה נהלי פי ועל דין כל

 .לתנועה והפרעות בעבודה שיבושים למנוע

מנהלי פרויקטים או מטעמה,  באמצעותהחברה מפעילה יועצי בטיחות מטעמה  1.3

עבודה ובתנועה ב הבטיחותיועצי הבטיחות לבקר את ביצוע הנחיות  שלתפקידם 

ונהלי הבטיחות הקיימים בחברת  הקבלני מדינת ישראל, לחוזה לחוקיבהתאם 

 .ע"נת

 מטרת הנוהל 2

לכלל החוקים והנחיות הבטיחות בהתאם פרויקטים ב בטיחותיתהתנהלות להבטיח  2.1

 התקפים במדינת ישראל.

להגדיר את השיטה והסמכות בכל הנוגע לתדרוך בטיחות לקבלנים על מנת להבטיח  2.2

את ביצוע העבודות על ידי הקבלנים בצורה בטוחה, ללא יצירת מפגעים העלולים 

 .האורח ועוברי הדרך משתמשילסכן את העובדים, 

, זיהוילניטור, מדידה, הדרכה,  הנוגע בכל, והסמכות האחריות, השיטה את להגדיר 2.3

 לקחים. והפקת הליקויים ותיעוד טיפול

 הגדרות 3

 בע"מ.להסעת המונים  עירונייםנתיבי תחבורה - ע"נת - "החברה" 3.1

ת במסגרת הנדסיבנייה ובנייה אתר העבודה, בו מבוצעות עבודות  - "אתר עבודה" 3.2

 .פרויקט

 24בסוגי עבודות אלו נכללות פעילויות שמשכן אינו עולה על  - "עבודות לזמן קצר" 3.3

 דרך אחד למשנהו, לרוב עם-שעות. עבודות אלו מתבצעות תוך כדי מעברים מקטע

 כלים או צוותים ניידים או בקטע נקודתי.
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 שמטרתם הקפדה על קיום תנאי והאמצעיםמכלול הפעילויות  - "בטיחות בעבודה" 3.4

וזאת על מנת להגן על העובדים  הבטיחות לתקנותהבטיחות, בהתאם לפקודות ו

 הנמצאים באתר. והאנשים

 מכלול הפעילויות והאמצעים באתרי העבודה, המיועדים - "בטיחות בתנועה" 3.5

 והעובדים באתר, לצורך מניעת הדרךלהסדרת זרימת התנועה והגנה על משתמשי 

 תאונות דרכים.

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה, לצורך ביצוע עבודות והעברת  - "הכוונת תנועה" 3.6

 התנועה לנתיב ו/או מעקף חלופי באופן זמני.

 כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינון הסדר - "העברת תנועה" 3.7

  .הפרויקטתנועה חדש ומעבר בין שלבי הביצוע של 

עבר אשר בעל הסמכה כממונה בטיחות בעבודה יועץ  - "יועץ בטיחות בעבודה" 3.8

  .הכלכלה בעל אישור כשירות מטעם משרד, הכשרה והשתלמות ענפית בבניה

בעל תעודת בוגר קורס הסדרת הבטיחות באתרי יועץ  - "יועץ בטיחות בתנועה" 3.9

בעל ניסיון של  ,בוגר קורס יועצי בטיחות בתנועה מטעם חברת נתיבי ישראל, סלילה

 .בטיחות של חברת נתיבי ישראלת ורשום במאגר יועצי השנים לפחו 5

 לנהל"ע נת חברת הנהלת מטעם שמונה עובד - "בעבודה בטיחותמנהל מחלקת " 3.10

 המשולבת האיכות ממערכת כחלק התעסוקתית והבריאות הבטיחות מערך את

  .המדינה וחוקי דין כל לדרישות בהתאם

 את לנהל"ע נת חברת הנהלת מטעם שמונה עובד - "מנהל מחלקת בטיחות בתנועה" 3.11

 כל לדרישות בהתאם המשולבת האיכות ממערכת כחלק בתנועה הבטיחות מערך

  .המדינה וחוקי דין

בעל תעודת ממונה בטיחות  - ")מטעם הקבלן המבצע( ממונה בטיחות באתר" 3.12

על נסיון בהכלכלה ומשרד  כשירות בנושא הבטיחות מטעםואישור הסמכה 

 בבניה.השתלמות ענפית 

בעל תעודת ממונה בטיחות  - "מנהל בטיחות ראשי )מטעם הקבלן המבצע(" 3.13

ניהול הכלכלה, תפקידו משרד  כשירות בנושא הבטיחות מטעםואישור הסמכה 

 ודרישות חוק. ISO 18001מערכות הבטיחות והבריאות תעסוקתית בהתאם לתקן 

 ממונה בטיחות - "(PMCבטיחות ובריאות תעסוקתית של חברת הניהול ) מנהל" 3.14

הכלכלה ובעל משרד  כשירות בנושא הבטיחות מטעםואישור בעל תעודת הסמכה 

 והבריאות הבטיחות מערך את לנהלנסיון השתלמות ענפית בבניה. תפקידו 

 בהתאם המשולבת האיכות ממערכת כחלקשל הקו עליו הוא מונה  התעסוקתית

  .המדינה וחוקי דין כל לדרישות
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 ,תפקידיו ואשר החברה י"ע הממונה ,מומחה מקצוע בעל - "פרויקט מנהל" 3.15

 של כולל ניהול לצורך ,עמו ההתקשרות בחוזה מוגדרים וסמכותו אחריותו

 .הפרויקט

תקנות ארגון הפיקוח פ "ע כמשמעותה - "תכנית לניהול הבטיחות וסקר סיכונים" 3.16

 .2013על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות( התשע"ג, 

תאונה או אירוע בלתי צפוי באתר  - "בתחום הבטיחות ליקוי חריג/  אירוע חריג" 3.17

הבטיחות בעבודה או בטיחות בתנועה, שבגינו נגרם או עלול  העבודה, בתחום

טיפול מיידי.  המצריךלאדם או נזק לרכוש וציוד או כל נזק אחר,  להיגרם נזק גופני

. זיון, תאונת דרכים כלוב / מבנה / י היתר, התמוטטות מנוףמתנא כגון: חריגה

 .בעבודה ובתנועה הבטיחות מחלקתבמקרה מסוג זה יש לפעול עפ"י הנחיות 

יועץ הבטיחות בעבודה בפרויקט  ע"יתדריך המבוצע  - "תדריך בטיחות לקבלן" 3.18

ובו דגשי הבטיחות לנוהל זה בהתאם  .בטרם תחילת העבודות ע"נתמטעם חברת 

מעביר התדרוך מחויבים בחתימה על והקבלן  .הנדרשים בעבודה השוטפת בפרויקט

 תדרוך הבטיחות האמור. ביצוע

 ותקנותיו. 1954 –"ד התשיחוק ארגון הפיקוח על עבודה,  - "החוק" 3.19

 –, תש"ל (נוסח חדש)בעבודה  הבטיחותפקודת  - "/ פקודת הבטיחות הפקודה" 3.20

 ותקנותיה. 1970

 שיטה  4

 :ל בהתאם, הפרויקט מנהל י"ע ותנוהל הקבלן י"ע תבוצע באתר הפעילות 4.1

 בטיחותו בעבודה ובריאות תעסוקתית לבטיחות הרלוונטיות החוק דרישות 4.1.1

 ;באתר תנועה

 ;תמרור רשות י"ע המאושרים והבטיחות התנועה הסדרי  4.1.2

  ;החברה נהלי 4.1.3

 הקבלני; כמפורט בחוזה 4.1.4

 המצורף הבטיחות בנספח כמפורט הבטיחות הנחיות פי על לפעול הקבלן על 4.1.5

 ;החברה עם שלו ההתקשרות לחוזה

 טרם תחילת העבודה 4.2

 אתויתעד בתיק אשר ימצא באתר העבודה  יבצע, עבודתו תחילת טרם, הקבלן 4.2.1

 בעבודהוהבריאות התעסוקתית  בטיחותה בתחום מחייבותה פעילויותה כלל

 :כדלקמן, ובטיחות בתנועה
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 בטיחותעל פי מצגת / עבודה באתר  בתנועההבטיחות  -בטיחותתדריך ביצוע  4.2.2

-AD -'טופס נוכחות'וחתימה על  טרם תחילת העבודה" :ישים מסמך ראה

"201-F03_RL_Attendance_Sht. 

 ארגון חוק דרישת לפי, הכלכלה למשרד והודעה מוסמך עבודה מנהל מינוי 4.2.3

 ;ותקנותיו 1954-"דהתשי העבודה של הפיקוח

לדרישות החוק ודרישות החוזה,  התאםב מוסמך בטיחות ממונה ימנההקבלן  4.2.4

. בנוסף, ימנה ממונה בטיחות לכל אתר בו פועל ראשי בטיחות מנהללתפקיד 

הקבלן וזאת ככל שרמת הסיכון גדלה, יש להציב ממונה בטיחות בהתאם 

 "ע.נת בעבודה בטיחות מחלקת מנהלובהתחשב לדרישת 

 יחותהבט ואמצעי התנועה התקני כל של ואחזקה התקנה, אספקה יבצע 4.2.5

יתעד את כלל האמצעים  הביצוע משך לכל, תקין באופן ותחזוקתם, הנדרשים

 אשר הביא לאתר ויעדכן את הרשימות מעת לעת;

 2013 ג"התשע הבטיחות לניהול תקנה פ"ע סיכונים סקרתכנית בטיחות ו יכין 4.2.6

 ;הבטיחות ופקודת החוק להוראות בהתאם

 העבודה תחילת טרם, הקבלן של הבטיחות ממונה י"ע יבוצע סיכונים סקר 4.2.7

 למנהל הפרוייקטיועבר  מהסקר העתק .הפרוייקט במהלך יעודכן הסקר, באתר

 והצהרת ספציפית סיכונים הערכת להכין עליו הקבלן מבצע אותה פעילות לכל

 יוכנסו לתיק הבטיחות ולהדרכת העובדים. ,יתועדו אשר, בטוחה עבודה שיטת

 העבודות  ביצועבטיחות בטרם תחילת  תדריך 4.3

תדריך בטיחות יועבר לנציגי הקבלן בטרם תחילת ביצוע העבודות ע"י יועץ  4.3.1

 הכללים למערכת ומתייחס כללי הינו זה תדריך, הבטיחות בעבודה / בתנועה

תדריך זה בא במקום הדרכות  . איןבתנועה בטיחותבעבודה ו בבטיחות

 הבטיחות בהם מחוייב הקבלן לעובדיו.

 הימצאות התדריך טרם יבדוק המתדרךבעבודה / בתנועה  הבטיחות יועץ 4.3.2

 :הבאים המסמכים

 ;תעודת הסמכה של מנהל העבודה .א

 ;פעולת בניה ביצועהודעה למשרד הכלכלה על  .ב

 ;תעודת הסמכה של ממונה הבטיחות ואישור כשירות תקף .ג

תקנות ארגון הפיקוח על תכנית לניהול הבטיחות וסקר סיכונים עפי  .ד

 ;חתומה 2013הול הבטיחות( התשע"ג, העבודה )תכנית לני

 ;עי רשות תמרור מקומית ותמאושר הקיום תכניות הסדרי תנוע .ה
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 ;קיום פרוטוקול התייעצות עם המשטרה .ו

 ;קיום היתר עבודה .ז

 ;תוכנית ארגון האתר .ח

 ;תוכנית התמודדות עם מצבי חרום .ט

 :הבאים התפקיד ובעליבאחריות מנהל הפרויקט לזמן לתדריך את הגורמים  4.3.3

 / בעבודה; בתנועהיועץ הבטיחות  .א

 ;(PMCמנהל בטיחות ובריאות תעסוקתית של חברת הניהול ) .ב

 ;קבלן ראשי - קבלן מבצע מנהל הפרויקט מטעם .ג

 ;מבצעהקבלן מטעם המנהל עבודה מוסמך  .ד

 ;קבלן המבצעהממונה בטיחות מטעם  .ה

 ;מוסמך תנועה הסדרי קבלן -קבלן בטיחות  .ו

 בגמר ,(PMC) הניהול חברת של תעסוקתית ובריאות בטיחות מנהל באחריות 4.3.4

'טופס  -הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך בטיחות את להחתים התדריך

 .AD-201-F03_RL_Attendance_Shtנוכחות' 

יחתום כי  המתדרך ;(PMC) הניהול חברת של תעסוקתית ובריאות בטיחות מנהל 4.4

 ."בטיחות מצגת" :ישים למסמךבהתאם  העביר את התדריך לקבלן המבצע

 נושאי תדרוך הבטיחות 4.5

 פירוט נושא מס'

אחריות  1

 הקבלן

 בעבודה תאונות ומניעת הבטיחות נושאי לכל המלאה האחריות .1

 .המבצע הקבלן על חלה, באתר ובתנועה

 אחר ודיווחשל הקבלן לתיעוד, ניהול, מעקב ובקרה  אחריותו .2

 החוק לדרישות בהתאם בתנועה ובטיחות בעבודה הבטיחות

 "ע.נת של החוזיות דרישותהו

חובת  2

 הזדהות

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת הזדהות 

ידי הצגת תג -על - בפני נציג מוסמך של החברה באתר ע"פ דרישתו

  .שהונפק לאחר קבלת תדריך בטיחות ראשוני

הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר, חלה חובת ציות על עובדי  חובת ציות 3

 להנחיות הבטיחות של החברה באתר.
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 פירוט נושא מס'

חובת  4

עמידה 

בדרישות 

החוק 

והנחיות 

 החברה

אחריות הקבלן ועובדיו, וכל המועסק על ידו, לעמוד בכל דרישות 

 החוק הרלוונטיות לבטיחות בעבודה ובתנועה, לרבות:

 ותקנותיו.חוק ארגון הפיקוח על העבודה  .א

 פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה. .ב

 פקודת העבודה ותקנותיה. .ג

 .תקנים ישראליים .ד

 .דרישות רשויות כיבוי אש .ה

 נהלים והוראות בטיחות מטעם החברה. .ו

ניהול תיק  5

 מסמכים

הקבלן חייב בהמצאות תיק עם מלוא המסמכים הנדרשים 

ממונה  לעבודתו באתר. כולל אישורי הדרכות, תקינות ציוד, אישור

 בטיחות, מנהל עבודה, היתרי עבודה הסמכות וכו'

י הקבלן יהיה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כנדרש בחוק גידור האתר 6

 ובהנחיות החברה.העזר העירוניים 

עובדי  7

 הקבלן

 :הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן

 עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם, כולל רישיונות מתאימים. .א

 עובדים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם. .ב

 עובדים שעברו בדיקה רפואית כחוק. .ג

הדרכת  8

עובדי 

 הקבלן

עובדיו וכל מי שמועסק על כלל הקבלן יהיה אחראי להדרכת  .1

 ידו, כולל עובדים חדשים.

הסיכונים בעבודה ובתנועה,  תמצית בכתב שלהקבלן ימסור  .2

כולל בטיחות בשימוש בציוד, כילים, מכונות, כלי יד, בטיחות 

ובהתאם  בעבודות חשמל ובעבודה בגובה, היכן שנדרש.

 לרשימה בחוזה עליו חתום הקבלן.

ציוד מגן  9

 אישי

הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מגן אישי 

 :כדלקמן

א, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ ציוד מגן אישי מל .א

 ;לרבות . ציודסקרי הסיכונים של המשימהו הנחיות החברה

נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים תקניים, משקפי מגן, אטמי 

 דין. אזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש ע"פ
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 פירוט נושא מס'

 מצב מעולה.בציוד המגן יהיה תקין, זמין ו .ב

הקבלן יחליף מיידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי  .ג

 לשימוש בטוח. 

 אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן. .ד

הפעלת  10

כלים וציוד 

 באתר

הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכניים או הנדסיים תעשה בתנאים 

 :הבאים בלבד

 .יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף .א

 .ביטוח בתוקףיופעלו אך ורק כלים עם  .ב

הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים עם רשיון מתאים  .ג

 ותקף.

יהיו תסקירים תקפים  –לכלים וציוד המחוייבים ע"פ החוק  .ד

של בודק מוסמך. תסקירים אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, 

 לצורך ביקורת.

תאורה  11

באתר 

 העבודה

 : ומסביבו באתר הקבלן יהיה אחראי לקיום תאורה בטוחה ותקינה

התאורה תהיה בעוצמה המספיקה לביצוע בטיחותי של כל  .א

 הפעילות באתר ביום ובלילה. 

 תקינות תאורת הלילה תיבדק, טרם הפעלתה המעשית בלילה .ב

 וזאת כמתחייב בתוכנית ארגון האתר וחרום.

הכוונת  12

 תנועה

לב הקבלן מופנית לכך שתתכן תנועה סואנת בסביבת שומת ת .א

 העבודה.אתר 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע  .ב

 שיבושים והפרעות בתנועה לאורך זמן.

במידה ויש צורך בסגירת נתיב תנועה, על הקבלן לספק על  .ג

 .חשבונו קבוצת אבטחה מוסמכת

תנועה  פקחיראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס  .ד

 באתרי עבודה בעל תעודה תקפה על שמו.

פקח תנועה מוסמך  / שוטר ע"י הכוונת תנועה באתר תבוצע .ה

 .חל איסור על הקבלן לבצע מטעמו הכוונת תנועה בלבד,
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 פירוט נושא מס'

הצבת  13

אמצעי 

בטיחות 

בתנועה 

 באתר

 הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בתנועה באתר. .א

בטיחות ההקבלן יציב באתר אמצעי שילוט, תמרור ואמצעי  .ב

 הדרושים.

הבטיחות הניידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות  .ג

מעקות אשר אושרו ע"י הועדה הבין משרדית לאביזרי בטיחות 

 ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן העבודה.

הצבת המעקות תעשה ע"פ ההנחיות המחייבות ע"י החברה  .ד

 וע"פ כל דין.

על הקבלן להציג לפני המפקח מטעם החברה את כל פרטי  .ה

טרם תחילת העבודה בשטח לצורך בדיקת  הציוד והשילוט

 תקינותם.

החומר המחזיר אור של התמרורים והשלטים יהיה מסוג  .ו

 יהיו במצב תקין וללא שריטות., DGיהלום 

 גודל התמרור יהיה כקבוע בתקנות.  .א

הקבלן יחזיק ברשותו בשטח העבודה סט שילוט ותמרור נוסף  .ב

 בהתאם לסוג העבודה.

 

  באתר של הקבלן השוטפת העבודה פעילות 4.6

 הפעילויות את, היתר בין, הקבלן יבצע באתר השוטפת העבודה פעילות במהלך 4.6.1

 :הבאות

 .באתר ואחזקתו כללי פנקס מילוי .א

 / תקלות לאיתור ובסיומה במהלכה, העבודה בתחילת סריקה ביצוע .ב

 מבצע חתימת לכול, הבדיקה תתועד בכל סריקה, באתר מפגעים

 ואיתור הפיקוח לתוכנית בהתאם זאת תאריך ושעה, ,הסריקה

מחלקת בטיחות מטעם  מנהלידי -על אושרה אשר הקבלן של המפגעים

 .Aconex/ Health and Safety Checklist_Details - נת"ע

 .החוק והוראותלחוזה  בהתאם ושילוטו גידורו ,האתר סימון .ג

 לתנאי בהתאם בטיחות ואמצעי, תמרור, שילוט ותחזוקת הצבת .ד

 .ההיתר
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 אישי מגן בציוד, באתר והמבקרים ידו על המועסקים כל, עובדיו ציוד .ה

 .תקין

 .העבודה ובתוכניות בחוק הנדרש כפי מיגון אמצעי התקנת .ו

 לעובדי, לעובדיו בחוק וכנדרש שוטף באופן בטיחות הדרכות ביצוע .ז

 .באתר ולמבקרים המשנה קבלני

 ונהלי ולהנחיות התקנות, החוק להוראות בהתאם וכלים ציוד הפעלת .ח

 לנסיעה צופר כגון) מתאימים מיגון אמצעי התקנת לרבות ,החברה

 '(.וכו מהבהבים פנסים, אחורה

 בטיחותי לביצוע המספיקה בעוצמה, ותקינה בטוחה תאורה קיום .ט

 .החושך בשעות והפעלתה ובלילה ביום, באתר הפעילות כל של

 לתוכניות בהתאם הקבלן יפעל תנועה בהעברת /תנועה בהכוונת .י

 .הפרויקט מנהל להוראותו שאושרו התנועה הסדרי

 מעורבים בה תאונה כמעט או/ו תאונה או/ו חריג ליקוי/ אירוע כל על .יא

 מנהלו הקבלן ידווח העבודה אתר בתחומי אורח עוברי או עובדיו

מנהל , ביצוע מחלקת מנהל ;מטעמו לגורמים הבאים יקטהפרו

 בטיחות מנהלו בעבודה, מנהל אגף בטיחות וביטחון הבטיחותמחלקת 

 (.PMC) הניהול חברת של תעסוקתית ובריאות

 יםמתואר הקבלנים חוזהפי -על והדרישות האירוע לרמת הגדרות .יב

 .'סיווג רמת אירועי בטיחות, בריאות ואיכות סביבה':'ג בנספח

 סיווג רמת אירוע ואופן טיפול בהתאם לטבלה הבאה: 4.6.2

 הודעה מיידית )טל/ סמס(; .א

 ;(Aconex)ימלוא בסיום האירוע  -תאונהמקרה / תיאור דוח  .ב

שעות  24-דוח תחקיר גורמי שורש לא יאוחר מ -מלאדוח תאונה  .ג

  (OH&S RCA & SHE_Investigation_Rpt);מהאירוע 
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דוח  גורם מאשר 'חזרה לשגרה'

תאונה 

 מלא 

 תיאור דוח

/ מקרה

  תאונה

 הודעה

 מיידית

)טל'/ 

 (סמס

Accident  /Incident  

 מקרה/  תאונה

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Safety נדרש נדרש נדרש

Severe 

Event (SE) 

 ועירא

 בטיחותי

 חמור

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Other נדרש נדרש נדרש

Severe 

Event 

(OSE) 

 אירוע

 אחר חמור

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Potentially נדרש נדרש נדרש

Severe 

Event 

(PSE) 

 אירוע

 חמור

 בפוטנציאל

 מהגורמים אישורים

 :הבאים

, משרד הכלכלה, משטרה

מנהל מחלקת בטיחות 

בעבודה, מנהל אגף בטיחות 

 וביטחון 

 ובריאות בטיחות מנהלו

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Fatality נדרש נדרש נדרש

(FI) 

 מקרה

 מוות

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Lost Time נדרש נדרש נדרש

Accident 

(LTA) 

' אבוד' זמן

 הנגרם

 מתאונה

 ופציעתו

 עובד של
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דוח  גורם מאשר 'חזרה לשגרה'

תאונה 

 מלא 

 תיאור דוח

/ מקרה

  תאונה

 הודעה

 מיידית

)טל'/ 

 (סמס

Accident  /Incident  

 מקרה/  תאונה

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Restricted לא נדרש נדרש נדרש

Work / 

Light duty 

 עבודה

' מוגבלת'

 עקבותב

 /פציעה

 מוגבלות

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Medical נדרש נדרש נדרש

Treatment 

(MT) 

 טיפול

 רפואי

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 First-aid נדרשלא  נדרש נדרש

(FA) 

 עזרה

 ראשונה

 Near Miss לא נדרש נדרש נדרש לא נדרש

(NM) 

 או ליקוי

 חריגה

 שהתגלו

אך ללא 

 תאונה

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Property לא נדרש נדרש נדרש

or 

material 

damage 

 לרכוש נזק

 חומר או

 ובריאות בטיחות מנהל

 חברת של תעסוקתית

 (PMC) הניהול

 Illness נדרש נדרש נדרש

case / 

Impact on 

health 

 או מחלה

 על השפעה

 בריאות
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 השוטפת העבודה פעילות במהלך- באתר הפרויקט מנהל השוטפת העבודה פעילות 4.7

בתחום הבטיחות  הבאות הפעילויות את, היתר בין, הפרויקט מנהל יבצע באתר

 :בתנועה

 .)היתר מטעם רשות התמרור מקומית( לקבלן עבודה היתר מתן 4.7.1

 .הביצוע בשלבי ובעבודה בתנועה הבטיחות נהלי אכיפת 4.7.2

 כל בהשתתפות תנועה והעברת תנועה העברת של סימולציה וביצוע תכנון 4.7.3

 .תנועה העברת לנוהל בהתאם, הרלוונטיים הנציגים

 של הפרוטוקול על חתימה. תנועה העברת / הכוונת ביצוע בעת באתר הימצאות 4.7.4

 .תנועה העברת / הכוונת סיום

 ,לנוהל ב"המצ הבטיחות תיק תכולת רשימת י"עפ – באתר בטיחות תיק ניהול 4.7.5

  (SE-010-a).'בטיחות תיק תכולת טופס' ראה

 בנספח לאמור בהתאם, בוקר ובכל עבודה תחילת כל לפני בטיחות סיורי קיום 4.7.6

 ח"דו'ב הליקויים את יתעד הפרויקטהל מנ. פרויקט מנהל בחוזה הבטיחות

 על, לקבלן ח"הדו את ימסור נהל הפרויקטמ .Aconex במערכת בטיחות סיור

מנהל . בתנועה בטיחות בתיק ח"מהדו העתק יתייקו, בליקויים שיטפל מנת

 24 בתוך ויוודא הקבלן י"ע שבוצעו הפעולות את הדוח ג"ע יכתוב הפרויקט

  .טופלו הליקויים כל כי, שעות

הקבלן מחוייב לפעול למען פיתוח תחום הרווחה בהתאם לתקנות הבטיחות  4.7.7

והבריאות בעבודה, כולל מקומות לאכילה, שרותים, עישון, צל, מים וזאת 

 בהתאם לחוזים עליו חתום הקבלן.

על הקבלן לנהל עבודות בסיכון גבוה בהתאם לתוכנית לניהול הבטיחות של  4.7.8

 וייקט וכנדרש בחוזה הקבלן.הקבלן שאושרה ע"י מנהל הפר

העבודה בכל האתרים מחוייבת להתנהל עם היתרי עבודה כפי שמופיע בחוזה  4.7.9

 הקבלן.

 בטיחות ליקויי בשל עבודות הפסקת 4.8

  .ןהפסקת עבודה תתבצע בהתאם להגדרות בחוזה העבודה של הקבל 4.8.1

 מצבים בהם תתקיים הפסקת עבודה 4.8.2

 המנחה הגורם )דו"ח/ סיור( הגילוי אופן ליקוי

 עבודה להפסקת

 בטיחותי ליקוי

 המהווה, חמור

 .מבדק/  מזדמן ביקור .1

 ליקויים באתר ישנם לפיו ח"דו .2

 טיפל לא הקבלן אשר חוזרים

מנהל הפרוייקט 

חברת הניהול 

(PMC) 
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 אורח לעוברי סכנה

 באתר לעובדים או/ו

 האתר עובדי את והמסכנים בהם

 .אורח עוברי את או/ו

 בטיחותי ליקוי

 המהווהחמור, 

 לעוברי אורח סכנה

 באתר או לעובדים/ו

 מבדק. מזדמן ביקור / בוקר סיור .1

 ליקויים באתר ישנם לפיו ח"דו .2

 טיפל לא הקבלן אשר חוזרים

 האתר עובדי את והמסכנים בהם

 .אורח עוברי את או/ו

מנהל הפרויקט 

 מטעם הקבלן 

 

או מי  (PMCמנהל הפרוייקט חברת הניהול ), עבודה הפסקת נדרשת בו במקרה 4.8.3

 :הבא באופן יפעלמטעמו 

 .לקבלן מיידי באופן בכתב הודעה כך על ימסור .א

 .בלבד בליקויים לטפל לקבלן ויורה העבודה ביומן זו הנחייה ירשום .ב

מחלקת מנהל  /מנהל מחלקת ביצוע ל פ"ובע בכתב הודעה ימסור .ג

 .הבטיחות

 .Aconexבמערכת  הבטיחות ליקויי טופס את יעדכן .ד

, לעבודה חזרה על יורהאו מי מטעמו,  (PMCהפרוייקט חברת הניהול )מנהל  4.8.4

 שהליקוי כזה באופן, האמור הבטיחותי בליקוי טיפל שהקבלן שווידא לאחר

, ותהליכי למידה ולקחי האתר לעובדי או/ו עוברי אורחל סיכון יותר מהווה אינו

 :הבא באופן יפעלו בהתאםויושמו האירוע הופקו 

 .לקבלן מיידי באופן הודעה כך על ימסור .א

מחלקת מנהל  / מנהל מחלקת ביצועל פ"ובע בכתב הודעה ימסור .ב

/ מנהל מחלקת בטיחות בתנועה ומנהל אגף בטיחות  בעבודה בטיחות

 .וביטחון

 הפרויקט מנהל י"ע הנקוב הזמן בפרק, הבטיחותי בליקוי טיפל לא והקבלן ההי 4.8.5

 או מי מטעמו (PMCהניהול )מנהל הפרוייקט חברת  בסמכות, מטעם הקבלן

 .החוזה להוראות בהתאם, חלופי קבלן להפעיל

 ליקויי בטיחות ל התייחסות 4.9

 בנספח מפורטים, ובתנועה בעבודה לבטיחות הנוגע בכל, הקבלן התחייבויות 4.9.1

 .הקבלני החוזה של הבטיחות

 .Aconexבמערכת הממוחשבת  והפיקוח יתועדו הבטיחות ליקוי 4.9.2

 :גורמים מספר י"ע מאותרים הבטיחות ליקויי 4.9.3

 .השוטפת העבודה במהלך - מפקח/  פרויקט מנהל .א
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 באתרי ביקורות ביצוע במהלך או בתנועה בעבודה בטיחות יועץ .ב

  .העבודה

 מול הפרויקט מנהל יפעל, מיידי טיפול שמצריך בטיחות ליקוי של מקרה בכל 4.9.4

 הליקויים מכתב את לקבלן ישלח מכן ולאחר בליקוי לצורך טיפול הקבלן

 הבטיחות בליקויי טיפול על ובקרה מעקב.ליקויי הבטיחות דוח את ויעדכן

שוטף  באופן בפרויקט הבטיחות ליקויי כלל את ירכז הבטיחות יועץ .א

 .Aconexבמערכת 

 במערכת טיפול בליקוייםבאחריות מנהל הפרויקט לבצע מעקב אחר  .ב

Aconex 

 תפעיל, או מי מטעמו (PMCהפרוייקט חברת הניהול )מנהל  באמצעות, החברה 4.9.5

 בטיחות ליקויי בגיןוכדומה,  את סמכותה להטלת קנסות ו/ או הפסקת עבודה

 . באתר שימצאו

 :הינה הקבלנים כלל מחוייבים לה כללית דיווח תוכנית 4.10

הגורם 

 מדווח 

 תדירות  גורם/ אופן דיווח  טופס / מערכת  הפעולה הנדרשת  נושא דיווח 

מנהל 

פרוייקט 

 בכל מקטע 

סיכום וועדות 

 בטיחות 

דוח סיכום חודשי של  

 וועדת בטיחות אתר 

טופס סיכום 

 ישיבה 

 בטיחות מנהל

 תעסוקתית ובריאות

 הניהול חברת של

(PMC)  

 חודשי

דוח חודשי 

מדדי ביצועי 

 בטיחות

דוח חודשי ממדי ביצוע 

בטיחות בכל אתר וריכוז 

 כלל האתרים בכל מקטע 

F08-212- PD 

מסמך בשם 

OHS 

monthly 

report logs 

 בטיחות מנהל

 תעסוקתית ובריאות

 הניהול חברת של

(PMC)  

 חודשי

סיכום רבעוני 

לנושא 

 בטיחות 

ריכוז רבעוני של 

 הנושאים הבאים:

מדדי ביצוע בטיחות  1

 בכל אתר ומקטע.

. ועדות בטיחות בכל 2

 .אתר ומקטע

טופס סיכום 

-F08ישיבה + 

212- PD 

מסמך בשם 

OHS 

monthly 

report logs 

בטיחות  מנהל

ובריאות תעסוקתית 

 הניהול חברתשל 

(PMC)  

 רבעוני
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הגורם 

 מדווח 

 תדירות  גורם/ אופן דיווח  טופס / מערכת  הפעולה הנדרשת  נושא דיווח 

סיכום שנתי 

לנושא 

 בטיחות 

ריכוז שנתי של הנושאים 

 הבאים:

מדדי ביצוע בטיחות  1

 בכל אתר ומקטע.

. ועדות בטיחות בכל 2

 .אתר ומקטע

 . הפקת לקחים 3

טופס סיכום 

-F08ישיבה + 

212- PD 

מסמך בשם 

OHS 

monthly 

report logs +

טופס הפקת 

 לקחים

 בטיחות מנהל

 תעסוקתית ובריאות

 הניהול חברת של

(PMC)  

שנתי 

Q4 

הכנת תוכנית 

שנתית  עבודה

 למקטע 

כתיבת תוכנית עבודה 

 שנתית 

טופס תוכנית 

 עבודה 

 בטיחות מנהל

 תעסוקתית ובריאות

 הניהול חברת של

(PMC)  

 Q4שנתי 

תיעוד יומן   הקבלן

 עבודה 

תיעוד יומיומי ביומן 

של  העבודה וחתימה

מפקח מטעם חברת 

הניהול יחד עם מהנדס 

 ביצוע )נציג הקבלן(.

 Aconex  בטיחות מנהל 

 תעסוקתית ובריאות

 הניהול חברת של

(PMC) 

 יומי 

פיקוח  סיור

 יומי 

יומי בהתאם  מבדק

לרשימת תיוג ומצבים 

 מסוכנים 

 / Aconex 

תיוג/  רשימת

 בטיחות מבדק

 ובריאות

 בטיחות מנהל

 תעסוקתית ובריאות

 הניהול חברת של

(PMC) 

  יומי

דיווח שבועי 

 פוריקטאלי

סיכום שבועי של כלל 

נושאי הבטיחות באתר 

 לאותו השבוע.

PD/212/f02 

Project 

weekly 

report 

בטיחות  מנהל

ובריאות תעסוקתית 

 הניהול חברתשל 

(PMC) 

 שבועית

 מנהל

 בטיחות

 ובריאות

תעסוקתי

 של ת

 חברת

ריכוז  דיווח

 שבועי 

שבועי של כלל  ריכוז

נושאי הבטיחות 

 באתרים לאותו השבוע.

PD/212/f02 

Project 

weekly 

report 

מנהל מחלקת 

, עבודהבטיחות ב

 מחלקת מנהל

 בתנועה בטיחות

 בטיחותמנהל אגף 

 וביטחון 

 שבועית
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הגורם 

 מדווח 

 תדירות  גורם/ אופן דיווח  טופס / מערכת  הפעולה הנדרשת  נושא דיווח 

 הניהול

(PMC)  

ריכוז סיכום 

וועדות 

 בטיחות 

ריכוז דוח סיכום חודשי  

של וועדת בטיחות בכלל 

 האתרים 

ריכוז סיכומי 

 בות ייש

מנהל מחלקת 

 בעבודהבטיחות 

 מחלקת ומנהל

 בתנועה בטיחות

 חודשי

ריכוז דוח 

חודשי מדדי 

ביצועי 

 בטיחות

ריכוז חודשי מדדי 

ממדי  –ביצועי בטיחות 

 ביצוע מתקבלים

מחברות ניהול הפיקוח 

LPMC לדוח  ויגובשו

  אחד.

F08-212- PD 

 מסמך בשם

OHS 

monthly 

report logs 

. הצגה בישיבה 1

החודשית עם מנהלי 

הבטיחות האחרים 

הניהול  חברתושל 

 עם חברות הפיקוח.

. מנהל מחלקת 2

, הבעבודבטיחות 

 מחלקת מנהל

 בתנועה בטיחות

 חודשי

ריכוז סיכום 

רבעוני לנושא 

 בטיחות 

ריכוז רבעוני של 

 הנושאים הבאים:

מדדי ביצוע בטיחות  1

 מקטע.,בכל אתר

. ועדות בטיחות בכל 2

 .אתר ומקטע

טופס סיכום 

-F08+  ישיבה

212- PD 

מסמך בשם 

OHS 

monthly 

report logs 

מנהל מחלקת 

, בעבודהבטיחות 

 מחלקת מנהל

 בתנועה בטיחות

 רבעוני

סיכום שנתי 

לנושא 

 בטיחות 

ריכוז שנתי של הנושאים 

 הבאים:

מדדי ביצוע בטיחות  1

 בכל אתר ומקטע.

. ועדות בטיחות בכל 2

 .אתר ומקטע

 . הפקת לקחים 3

טופס סיכום 

-F08+ ישיבה 

212- PD 

בשם מסמך 

OHS 

monthly 

report logs +

טופס הפקת 

 לקחים

בה י. הצגה ביש1

בכל פורום 

הבטיחות: מנהלי 

בטיחות באתרים, 

מנהל פרוייקטים, 

 בטיחותמנהל אגף 

 מנהל, וביטחון

 חברת של בטיחות

, ומנהל הניהול

מחלקת בטיחות 

 מנהל, בעבודה

 בטיחות מחלקת

 בתנועה

שנתי 

Q4 
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הגורם 

 מדווח 

 תדירות  גורם/ אופן דיווח  טופס / מערכת  הפעולה הנדרשת  נושא דיווח 

הכנת תוכנית 

שנתית  עבודה

לכלל 

 האתרים

כתיבת תוכנית עבודה 

 שנתית 

טופס תוכנית 

 עבודה 

מנהל מחלקת 

, בעבודה בטיחות

 מחלקת מנהל

  בתנועה בטיחות

שנתי 

Q4 

 

 אחריות וסמכות 5

 .אגף בטיחות וביטחון מנהל כוללת על יישום נוהל זה חלה על אחריות 5.1

י חוקי הבטיחות "י האמור בתדריך ועפ"לפעול עפ - אחריות הקבלן הראשי 5.2

 .והחוזה עליו חתום הנהוגים במדינת ישראל

 .אחריותו וסמכותו של גורם תהיה ע"פ המפורט בנוהל זה, על נספחיו 5.3

 נספחים 6

 Aconex תכלל הטפסים נמצאים במערכת הממוחשב 6.1

 סעיף בטיחות בחוזה הקבלני. –' אנספח  6.2

 הנחיות לטיפול בתאונה / אירוע חריג. –' בנספח  6.3

 .סביבה ואיכות בריאות, בטיחות אירועי רמת סיווג – נספח ג' 6.4

 מסמכים ישימים 7

 קבלן.חוזה  7.1

 חוזה מנהל פרויקט. 7.2

 .ותקנותיו 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 7.3

 .ותקנותיה 1970-בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל פקודת הבטיחות 7.4

-AD'טופס נוכחות'  –דיווח נציג נת"ע על ביצוע תדריך בטיחות לקבלן טופס  7.5

201-F03_RL_Attendance_Sht. 

 ((SE-010-a –תכולת תיק בטיחות  7.6

  )הפנייה בלבד להיתר הבניה(. – חוקי עזר עירוניים לבניה 7.7
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 דכונים ושינוייםע 8

' מס

 מהדורה

 גורם הנוהל כותב תאריך

 אחראי

 השינוי מהות

  נהלים ועדכונם 3איחוד  ארז כוכבי שמש ז'ורנו מאיה 03/02/2014 01

 עדכון הנוהל  פזשחר  שמש ז'ורנו מאיה 18/02/2016 02

 שחר פז שמש ז'ורנו מאיה 04/07/2018 03
כולל לנוהל עדכון 

 והתאמת המבנה ארגוני

 אישור הנוהל 9

 תאריך חתימה שם תפקיד 

 אושר ע"י 
אגף בטיחות  מנהל 

 וביטחון

   שחר פז

 אושר ע"י 
סמנכ"ל תפעול 

 ותחזוקה 

   קפלנסקיאודי 

    קרן זוהר סמנכ"ל ביצוע  אושר ע"י

   שי יפתח  משנה למנכ"ל אושר ע"י

   און -יהודה בר מנכ"ל החברה  אושרר ע"י 

 

  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -ע"נת

 

 בטיחות בטיחות וביטחון  :פרק
 תקףסטטוס: SE-010 מס' נוהל

 2018י ליו 03מהדורה 
 נוהל בטיחות בעבודה ובתנועה באתרי עבודה

 

NTA-#574099-(SE-010)-  26מתוך  19עמוד  כללינוהל בטיחות באתרי עבודה 
 

 סעיף בטיחות בחוזה הקבלני –' אנספח 

 בטיחות באתרי עבודה  00.01

על הקבלן לבצע את עבודתו על פי כל דין, בין השאר בהתאם לתקנות  .1

הוראות ותקנות אחרות הבטיחות בעבודה של משרד העבודה, תקנים 

 המחייבות בנושא.

סעיף זה מתייחס להנחיות לקיום בטיחות באתרי עבודה להלן עיקרי  .2

 הנושאים שבאחריות הקבלן במהלך העבודה:

תאום מלא עם כל גורמי התשתית ובעלי המתקנים, למניעת נזקים לגוף  .א

 ולרכוש.

אביזרי במידת הצורך הכנת תוכניות הסדרי תנועה זמניים הכוללים את  .ב

 .3סעיף קטן  00.36.02הבטיחות, כמפורט בסעיף 

 תיעוד מלא של ריהוט הרחוב הבטיחותי באתר, לפני תחילת העבודות. .ג

הודעה למוקד העירוני, לתושבים ולאחרים על מועד תחילת העבודות  .ד

 באתר ועל שינויים שחלים בהסדרי התנועה לכ"ר וה"ר. 

ת ושילוט בהתאם לתוכניות ביצוע הסדרי תנועה והתקנת אמצעי בטיחו .ה

 המאושרות.

ביצוע מעקב צמוד ושוטף על כל הסדרי התנועה והבטיחות באתר, והגשת  .ו

דו"ח בתחילה ובסוף שבוע הכולל רישום כמות האמצעים המותקנים 

 ותקינותם.

ביצוע תיקונים ו/או שיפורים באמצעי הבטיחות ולהסרת מפגעים באתר  .ז

ו/או הנחיות המפקח בהתאם  העבודה על פי דוחות יועצי הבטיחות

 לדחיפות התיקון שנדרשה לתיקונם. 

השלמת ריהוט הרחוב הבטיחותי הנדרש עפ"י התכנון המאושר, תבוצע  .ח

בהתאם לתכנית מאושרת וחתומה. במקרה של הנחיות הפיקוח, מחייב 

 קבלת אישור להשלמה זו מהרשויות המאשרות הרלבנטיות.

לבצע את  ע"נתסעיפים לעיל, רשאית במידה ולא יתקיימו התנאים שפורטו ב .3

הוראות הבטיחות בעצמה או באמצעות קבלן מטעמה, והוצאות אלה יקוזזו 

בצעד  ע"נתמהערבות של הקבלן אשר תחולט במידת הצורך. במידה ותנקוט 

 זה, אין בכך משום הסרת האחריות של הקבלן כמפורט במסמכי ההסכם.

גישה בטוחה הן ברגל והן בכלי רכב לאורך כל תקופת הביצוע הקבלן יאפשר  .4

)במידה ויש צורך, יבצע הקבלן גשרים להולכי רגל ו/או כלי רכב בכניסה 

לחניות( של הדיירים לבתים, אפשרות של גישת סוחרים לפריקה  / לבתים
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וטעינה וכן גישה חופשית לרכבי חירום, לא תשולם כל תוספת עבור 

 ה כזו במהלך כל העבודות.האמצעים שעל הקבלן לנקוט כדי לאפשר גיש

עמידה בדרישות המפקח ו/או יועץ הבטיחות בנוגע לבטיחות -עבור אי .5

 מהנס חברת הניהול של הפרוייקט.בתנועה ו/או בטיחות בעבודה ינוכו 
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 הנחיות לטיפול בתאונה ואירוע חריג -'בנספח 

 אופן דיווח על תאונה ואירועים חריגים

 

 ולמדיתם הם חלק בלתי נפרד מניהול הבטיחותניהול תחקירים תיעודם  :כללי .1

 ולהפיק הסיבות את ללמוד תאונה, אירוע לכל למידה לבצע רבה בחשיבות רואה נתע .2

 .לקחים

כל הקבלנים הפועלים במסגרת הפרויקטים השונים מחוייבים לבצע תיעוד ולמידה  .3

 לכלל האירועים.

ריכוז המידע , בבטיחותווח לגבי תאונות ואירועים חריגים ילקבוע כללי ד :מטרה .4

 יאפשר:

 חקירת האירוע. .4.1

 / המלצות לשיפור. הפקת לקחים .4.2

 הפצה ופרסום לצורך הגברת המודעות באתרי העבודה ובחברה. .4.3

  :הגדרות .5

אירוע בלתי צפוי בעבודה או בתנועה ובגינו נגרם נזק גופני לאדם או  :חריג אירוע .5.1

 ) תדמיתי וכו'(. נזק לרכוש וציוד, או נזק אחר

 הרוג. נכות /דרכים שתוצאתה  / תאונת עבודה :קטלנית תאונה .5.2

 .ימים 3/ ימי העדרות מעל  תאונה בה יש צורך בפינוי הנפגע לביה"ח :חמורה תאונה .5.3

 .ימי החלמה 3/ עד  תאונה בה אין צורך בפינוי הנפגע לביה"ח :קלה תאונה .5.4

ההגדרות( מחויב / תאונה העונה לתיאור ההגדרות )על פי סעיף  ל כל אירועלככ :שיטה .6

 בדיווח.

 :חריג אירוע/ תאונה על דווח .6.1

 ביצוע מנהל מחלקתל מיידיתטלפונית להודיע  באחריות מנהל הפרויקט .6.1.1

 / אירוע חריג העונה להגדרות. על כל תאונה ביצועוסמנכ"ל ה

אור האירוע, יתאת  המפרט) ווחידבאחריות מנהל הפרויקט להעביר  .6.1.2

 .ביצועה וסמנכ"ל מנהל מחלקת ביצועל (הידועות להתרחשות האירועהסיבות 

 שעות מהתרחשות האירוע. 24הדוח יופץ לכל המאוחר עד 

 :יכלול הדיווח .6.1.3

ים: תאריך, שעה, מיקום, נוכחים בעת האירוע, מספר עובדים ינתונים כלל

 .שהשתתפו בעבודה, ציוד ואמצעים מעורבים בתאונה

 פרטי התאונה:
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התאונה, תאור האתר התרחשות מקום האירוע, תאור תאור קצר של  .א

 התאונה, שעת התאונה.זירת בומערך הבטיחות 

תאור קצר של הנפגע במקרה של תאונת עבודה,  - / או התהליך הנפגע .ב

 תאור קצר של התהליך העבודה ואמצעי הבטיחות בזירת התאונה.

באחריות מנהל הפרויקט לוודא כי תאונה המוגדרת כתאונת עבודה תדווח  .6.1.4

 נ"ל גם לאגף הפיקוח על העבודה באזור )משרד כלכלה(.בנוסף לדוח ה
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 סביבה ואיכות בריאות, בטיחות אירועי רמת סיווג -' ג נספח
 

EHS Event Levels 

  

  

Level 1 (Severe) Level 2 

(Moderate) 

Level 3 (Minor) 

Harm to 

people 

Severe 

Accident/Incident 

(SAI) 

 1. Lost Time 

Accident 

1. First Aid 

2. Potentially 

Severe Event 

2. Other 

Harm to 

environmen

t 

1. Major 

contamination not 

locally containe 

1. Moderate 

contamination 

locally 

contained 

1. Minor 

contamination 

locally contained 

2. Violation of an 

environmental 

permit/license 

2. Potential 

violation of an 

environmental 

permit/license 

resulting in a 

warning 

 

Work Related 

Event 

Events or exposures in the work environment which cause 

or contribute to an injury, illness or condition or 

significantly aggravate a pre-existing injury or condition. 

The work activity itself must contribute to the Event. 

EHS Event Any unplanned or undesired “occurrence" or situation that 

causes (or has the potential to) death, injury/illness, property 

damage, impact on the environment or impact on the 

Alstom image/reputation. 
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Accident Unplanned and undesired event that resulted in injury, 

damage or loss 

Safety Severe 

Event (SE) 

Includes: on Red Line sites or other companies sites related 

to Red Line activities, whichever company (contractor or 

subcontractor) employs the victim: 

1. Fatal Accidents 

2. Any accident resulting in permanent consequences: either 

in permanent disfigurement or permanent disability (loss of 

senses) whatever the length of the medical leave. 

3. Any accident causing fracture requiring surgery, 

whatever the length of the medical leave 

Other Severe 

Event (OSE) 

Includes: on Red Line sites or other companies sites related 

to project activities. 

1. Major property damage & business interruption 

2. Substantial environmental impacts 

3. Any Event or situation which could affect project image. 

Potentially 

Severe Event 

(PSE) 

Any EHS Event or deviation/observation, which could have 

led, under slightly different circumstances, to a safety 

severe Event or other severe Event. 

PSE must only be notified following appropriate 

consultation with the "Engineer's" Level EHS Departments. 

Fatality (FI) Any work-related death of an employer, PMC, contractor or 

subcontractor employee  

Lost Time 

Accident 

(LTA) 

Any work-related injury or illness to an employer, PMC, 

contractor or subcontractor employee, which has prevented 

a person from carrying out work for a period of at least three 

full day, excluding the day of the injury. 
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Restricted 

Work / Light 

duty 

Any work-related injury or illness as a result of which an 

employer, PMC, contractor or subcontractor employee is 

prevented from doing the routine functions* of their job or 

from doing the full workday for at least one full day (24h), 

excluding the day of the injury. 

*Routine functions are the complete scope of work as 

described in the job description 

Medical 

Treatment 

(MT) 

Any work related injury or illness resulting in a medical 

treatment beyond first aid. 

First-aid (FA) Any one-time treatment or follow-up visit for the purpose 

of treatment of minor scratches, cuts, burns, splinters, or 

other minor work-related injury e.g. Cleaning, flushing or 

soaking wounds on the surface of the skin, removing foreign 

bodies from the eye by irrigation or a cotton swab, removal 

of splinters with tweezers, application band aids, provision 

of non-rigid means of support, such as elastic bandages 

Near Miss 

(NM) 

Any unplanned/undesired Event, which under slightly 

different conditions or sequence of Events, could have 

caused injury/illness, property damage or impact on the 

environment 

Note: Near Miss Events are spontaneous observations, not 

deviations identified and part of routine inspections, GPI, 

SBO etc. 

Property or 

material 

damage 

Any EHS Event that has resulted in loss or damage to 

property or material, including fire. 
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Illness case / 

Impact on 

health 

Any work-related diseases caused by work exposure to 

biological, chemical or physical agents. 

Deviation Departure from a rule that is known, applicable and 

understood. 
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 כללי  .1

לוודא   שמטרתו החברה    של  ם בפרויקטיהבטחת איכות    ךמער  מנהלתברת נת"ע  ח 1.1

תוצרים    לתקנים,  החברה  לדרישות  בהתאםו  גבוהה  איכות  ברמתקבלת 

 .ולמפרטים

ומבוקר    איכותההבטחת    מערך 1.2 בשלבי   וחדשנות  איכות  חטיבת  ידי  עלמונחה 

הפרויקט  מסירההו  הביצוע,  התכנון היתר  של  בין  ובנוי  בקרת ,  מערכת  על 

האיכות של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות של מנהל הפרויקט והבטחת איכות 

 . עליונה המופעלת באמצעות יועצים של החברה

 "בהפעלה  איכות  הבטחת"נוהל  ב  מפורט  ההפעלה  בשלב  כותאיה  הבטחת  תהליך 1.3

(QA-150). 

 מטרת הנוהל  .2

 בתהליך תיווהסמכו האחריות  תחומי,  השיטה את  לקבוע  היא זה נוהל מטרת 2.1

 . והמסירה הביצוע, התכנון ישלבבהחברה  של םפרויקטי ב איכותה הבטחת

 הגדרות  .3

המבדק "  3.1 ה  איכות  חטיבתמטעם    החברה,עובד    –  " אחראי  אחראי וחדשנות, 

 . יועצים חיצוניים באמצעותיישומו לוהמבדק ניהול ל

ממשק העיקרי בין אגפי החברה לבין העובד החברה המשמש    –  "גורם מקצועי "  3.2

  . הניהול והביצוע של הפרויקט צוות

 בע"מ.להסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  – ע"נת – "החברה "  3.3

בהתקשרות   לאומיים או מקומיים-ביןיועצים    –"  איכות עליונה   הבטחת "יועצי   3.4

האיכות   ניהולת  ותוכנילצורך ביצוע בקרה שוטפת על יישום    החברהישירה עם  

ביצוע מבדקים על מסמכי מכרז, שלבי תכנון ולוחות ו  והקבלן   של מנהל הפרויקט

 זמנים.

הפרויקט "  3.5 מומחה    –  " מנהל  החברה  מונה  שבעל מקצוע  ידי  הניהול על  לצורך 

הפרויקט   של  תפקידיוהכולל  סמכויותיו,  בחוזה   ואשר  מפורטים  ואחריותו 

 .ההתקשרות של החברה עימו

http://mynta/
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איכות  3.6 בקרת  הקבלן   "מערכת  כל    הפועלתמערכת    –"  מטעם  הפרויקט לאורך 

של   פעולותיהםתקופת הבדק( במטרה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל    לרבות)

וקבלני המשנה, ההקבלן, היצרנים בדרישות ו  ספקים  עמידה  מיועדת להבטיח 

 מפרטים.התוכניות והמסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם 

מנהל הפרויקט   איכות   הבטחת "מערכת   3.7 לאורך כלמערכת    –  "מטעם   הפועלת 

באופן   ותבקרת האיכות של הקבלנים פועל  כותהפרויקט על מנת להבטיח כי מער

כניות, המפרטים ואת התו  תואם את מסמכי ההסכם בין הקבלן לחברההתקין  

 והתקנים הרלוונטיים. 

מסמכים    –  " Aconex- ה   מערכת"  3.8 לניהול  שלבפרויקטימערכת  החברה.   ם 

משמשת   מידעתהליכי    לתיעודהמערכת  שיתוף  מסמכים   ניהולו  הפרויקט, 

גורמים ופרויקט, קבלנים, מתכננים  מנהלי  ל"ע  נת  בין  והתכתבויות  מקצועיים

 בהתקשרות עם החברה. שונים

החברה  –  "מתכנן "  3.9 ידי  על  הממונה  מקצועי,  יועץ  מומחה,  מקצוע  אשר ו  בעל 

 תפקידו ואחריותו מפורטים בחוזה מתכנן. סמכויותיו,

משימה לביצוע עבודה במסגרת אחד מקווי המתע"ן )קווי הרק"ל   –  "פרויקט"  3.10

ברורים   יעדים  מראש  הוגדרו  שעבורה  המטרו(  תקציב לרבות  לו"ז,  הכוללים 

 .ואיכות

וחדשנות איכות    חטיבתהממונה על ידי   צוות יועצים חיצוני  –"  מבדק ה  צוות "  3.11

 .ספציפי בפרויקט מבדק ביצוע לצורך

גורם חיצוני המבצע עבודות עבור החברה ואשר סמכויותיו, תפקידו   –"קבלן"   3.12

 ואחריותו מפורטים בחוזה הקבלני.

ניהול איכות"   3.13 ניהול האיכות שאמור הכנית  ות  –"תוכנית  מגדירה את מערכת 

מנ או  להקים  הפרויקט  בקרת הקבלן  הל  מערכת  או  איכות  הבטחת  )מערכת 

בהתאמה(   בתקני  דכאיכות,  ולעמוד  החוזיות  האיכות  בדרישות  לעמוד   ISOי 

 הרלוונטיים והמעודכנים. 
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   שיטה .4

   ות כללי   הנחיות  4.1

,  היתר   בין,  תכלול  וחדשנות  איכות  חטיבת  של  השנתית  העבודה  תוכנית 4.1.1

בסיס    בנהיתש  שנתית   מבדקים  תוכנית והעל  של    צרכיםהדרישות 

 חטיבות החברה. 

התכתבויות, 4.1.2 לרבות  המסמכים,  כחלק  הנוצרים    כל  המנוהלים  או 

, ינוהלו ויופצו  יתועדו  ,שמרויי  והבטחת האיכות האיכות  מתהליכי בקרת  

לרבות מנהלי  ,הגורמים המעורבים בתהליך על ידי Aconex-ה במערכת

"נוהל  ב  כמוגדר,  החברהפרויקט, קבלנים, מתכננים, גורמי תפעול ועובדי  

 . ובהסכמי ההתקשרות עם החברה (CO-040)  טיפול במסמכי החברה"

 המכרז ו   התכנון   י בשלב   איכות   הבטחת  4.2

בשלב  מבדקי 4.2.1 האיכות  על    מבדקים  כולליםהמכרז  והתכנון    יהבטחת 

החברה   התכנון  תוצרי   כמויות  כתביו  המכרז  מסמכיעל    מבדקים,  של 

המכרז,  ה  טרום  בשלבי הראשוני,  התכנון  והתכנון  התכנון  מוקדם 

 . לפי הצורךזמנים  לוחות עלמבדקים ו, מפורטה

 : הבאים   השלבים   את   כולל   המבדק   תהליך  4.2.2

 . ומטעמה חטיבת איכות וחדשנות  ל ידיעייקבע  המבדק אחראי .א

יכינוי .ב עליונה  איכות  הבטחת  לכל   תכלולש  ,מבדק  כניתות  ועצי 

 :הבאים נושאיםה אתהפחות 

 צוות המבדק;  (1

 ; המבדקתכולת  (2

 ; המבדקמטרות  (3

 ; המבדק מתודולוגיית (4

 ; נבדקים גורמים (5

 .המבדקזמנים לביצוע  לוחות (6

את    המבדק  אחראי .ג   ןיית  הצורך  ובמידת  המבדק  כניתותיבדוק 

 . לתיקון הערות
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המבדק   .ד הנבדקים    יעדכןאחראי  הגורמים  לערוך   עלאת  הכוונה 

 ויתאם עימם לוח זמנים למבדק. מבדק

  ח ראשונידו .ה

המבדק    לאחר (1 את    יעבירביצוע  המבדק   מבדק ה  חדוצוות 

וזה   ,, לאחראי המבדקהמבדק  ממצאי  את  יכלול, שראשוניה

יעביר או שהצוות  לגורמים הנבדקים,  אותו  הדוח  יעביר   את 

 ישירות לגורמים הנבדקים.

על פי לוחות  לממצאים  התייחסות    יעבירו   הנבדקים   הגורמים (2

 הזמנים שנקבעו. 

פגישות עם הגורמים הנבדקים לצורך דיון  יתקיימו  לפי הצורך   (3

פעולות מתקנות  או    והצגת פתרונות על הממצאים הפתוחים  

  .אםבהת

 מסכםח דו .ו

לרבות   (1 הפתוחות,  להערות  מספקת  התייחסות  קבלת  לאחר 

)וככל    לאחראי המבדק  מבדקהצוות  יגיש  מסמכים תומכים,  

אחראי המבדק, גם ישירות לגורמים הנבדקים( על ידי  שיידרש  

ש מסכם   הפעולות  ופירוטהממצאים    סטטוסאת    יכלולדוח 

 . בפועל שבוצעו המתקנות

את   (2 יעביר  המבדק  הפרויקט   הדוחאחראי  למנהל  המסכם 

   .ולגורם המקצועי

 המבדק   ממצאי   אחר   מעקב  .ז

 אחר מעקב    ישיבת  המבדק  אחראי  יתאם  ,הצורך  ידתבמ (1

הגורמים   בהשתתפות  פתוחים  שנותרו  ממצאיםה כלל 

  מטעמו.  וצוותיםהפרויקט    מנהל,  החברהמטעם  הרלוונטיים  

לסגירה מלאה של הממצאים בהקדם  זאת מתוך חתירה  כל 

  האפשרי.

  .שהתקבלו  להחלטות  בהתאם  מעודכןח  דו  ישלח  המבדק  צוות (2
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 והמסירה הביצוע    י בשלב   מערך האיכות  4.3

הביצוע    האיכות  מערך 4.3.1 בקרת  מושתת    והמסירהבשלבי  מערכת  על 

יועצי  האיכות של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות של מנהל הפרויקט ו

 . הבטחת איכות עליונה

בהתאם לאמור    –  הקבלן ידי  על  המבוצעת  איכות הבטחת / איכות  בקרת  4.3.2

 .שלו  האיכות בקרת כניתולתו  עימו ההתקשרותבהסכם 

 מנהל הפרויקט   ידי   ל ע   המבוצעת איכות    הבטחת  4.3.3

 לחברה  מגישמנהל הפרויקט    כי  יוודא  נציג חטיבת איכות וחדשנות .א

לפרויקט איכות  הבטחת   החוזיות   דרישותל  בהתאם  ,תוכנית 

   .לצורך מתן הערותו

האיכות   .ב הבטחת  התייחסות   הפרויקט  מנהלשל  תוכנית  תכלול 

הביצוע  ההבטחת    פעילויותלמפורטת   בשלבי   מסירה והאיכות 

זה  'א   בנספח  ותמפורטה ליישם    .לנוהל  יפעל  הפרויקט  מנהל 

 פעילויות אלו בכל תקופת הפרויקט.

 איכות עליונה   הבטחת  4.3.4

תאיכות    חטיבת .א   יועצים  לנכון,  מצאתש  ככל,  ילפעוחדשנות 

בתחום הבטחת האיכות לצורך ביצוע בקרה שוטפת על   חיצוניים

יישום תוכנית הבטחת האיכות של מנהל הפרויקט ותוכנית בקרת  

   .איכות של הקבלןה

העליונה    הבטחת .ב  בחוזי  לאמור  בהתאם  תבוצעהאיכות 

החיצוניים היועצים  עם    את ,  היתר  בין ,  ותכלול  ההתקשרות 

 : הבאות הפעילויות

כניות ואיכות של מנהל הפרויקט ותההבטחת    כניתות  בדיקת (1

 .בפרויקט ובפרויקטי המשנה איכות של הקבלניםהבקרת 

כלליים   (2 איכות  מבדקי  הפרויקט ביצוע  וכן    קבלןל ו  למנהל 

סביבה, תכנון,  זמנים,  מבדקי  קבלה   לוחות  במפעלים,  ייצור 

, הפעלה ומבדקי ביצוע אחרים )תהליך המבדק העבודה  באתר

 (.לעיל 4.2.2עיף  בס יבוצע כמפורט
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מטעם הקבלן  מערכת בקרת האיכות  תפקוד  על    מבדקיםביצוע   (3

הבטחת   הפרויקט    האיכותומערכת  מנהל    באתרימטעם 

 .העבודה

לתכולת בהתאם    ,הרלוונטי  QA  לאגףדיווחים    העברת (4

היועץ   של החברה עםההתקשרות  המוגדרת בהסכם  העבודה  

)דוחות סיור, דוחות שסוכמה מולו    השנתית  העבודה  כניתוות

מבדקים(.   מסירה,  דוחות  ייקבע  חודשיים,  הדוחות  פורמט 

 . הרלוונטי QAויאושר מול מנהל אגף 

 והמסירה   הביצוע בשלבי  התאמות  - , בקרה וטיפול באי דיווח  4.4

האיכות    מערכת 4.4.1 אי  ת אחראיהקבלן    מטעםבקרת  כל  את  -לתעד 

 הפרויקט מנהל  לו  לקבלן  דווחלהתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, וה

 . הקבלןשל  האיכות בקרתבשיטה שהוצגה ואושרה במסגרת תוכנית 

עבודות  –בהן    וטיפול  ותהתאמ-אי  תתיחפ 4.4.2 בביצוע  ליקוי  או    בהתגלה 

מנוהל/תקן אחר,  /סטייה  חוזי  או    על מסמך  האיכות  בקרת  מערכת 

 את הפעולות הבאות: בצעלבפרויקט  הבטחת האיכות 

ול .א לנוהל    'ב   נספח מפורט בלבהתאם    ההתאמה-אי  את  סווגלתעד 

 .זה

אי  אתמלא  ל .ב ל  תאמהה ה-טופס  ע)בהתאם  שאושר  ידיפורמט    ל 

   .(הפרויקט מנהל

 קבלןה  אתהכולל    ,את צוות הפרויקט  ההתאמה-ן בפרטי איעדכל .ג

 . הצורך במידת מתכנניםהאת ומנהל הפרויקט ו

  של בקרת האיכות    במערכת תאמות  הה-טבלת ריכוז אי   את  ןעדכל .ד

  .הקבלן

ועם  מנהל  עם    לתאם .ה האיכות  הפרויקט  מועד   מטעמו  הבטחת 

 תאמה. הה-לסגירת אי
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באי  חופתל .ו לטיפול  עבודה   במערכת   ההתאמה-תהליך 

 אישוריםהו  תיו ההתכתבו  כל  את  יכלול  ליךההת.  Aconex-ה

  סגירה הוטיפול  בנושא ה  והמתכננים  הפרויקט  מנהל  הקבלן,מטעם  

 .  ההתאמה-אישל 

רכיב    תבוצע מסירה סופית שללא  הפרויקט יוודא כי    מנהלבכל מקרה,   4.4.3

 ההתאמות שטופלו - מפורט הכולל את כל אי  דוחלפני שנמסר    בפרויקט

  סיום  נוהל"ב  אמורבהתאם ל   ,פתוחות  התאמות-שלא נותרו אי  ומוודא

 .((PE-150פרויקט"  מסירתוביצוע 

אגף    לע 4.4.4 מנהל  דעת  שיקול  חוזרות    התאמות-אי ,  הרלוונטי  QAפי 

איומשמעותיות   של  לסגירתן -והצטברות  תהליך  ללא  רבות  התאמות 

על    הפרויקטל  ומנה  הקבלנים   בחברה,הרלוונטי  אגף  הויידונו מול    יטופלו

 מנת להפיק לקחים ולדרוש פעולה מתקנת.  

אי 4.4.5 ו-ריכוז  במסגרת  הפעולות  הההתאמות  יוצג  חודשי  מתקנות  דיווח 

"נוהל מערכת ב  אמורל  בהתאם  ,הנדסי  QAמנהל אגף    ל ידיע  להנהלה

 (.-020QA) "ובטיחות סביבה,  איכות –ניהול המשולבת 

 אחריות וסמכות  .5

 . וחדשנותאיכות   סמנכ"לנוהל זה חלה על   יישוםלכוללת ה אחריותה 5.1

 המפורט בנוהל זה, על נספחיו.  על פיגורם תהיה  כלאחריותו וסמכותו של  5.2

 נספחים  .6

 המסירהבשלבי הביצוע ונושאי תוכנית הבטחת איכות  –' אנספח  6.1

 התאמות- סיווג אי טבלת – 'ב נספח 6.2

 מסמכים ישימים  .7

7.1 NTA-QMS-QA-001 – Program QMS – Program Quality 

 ( (QA-150בהפעלההבטחת איכות  נוהל 7.2

 (-020QA) ובטיחות סביבה, איכות –מערכת הניהול המשולבת  נוהל 7.3

http://mynta/


 בע"מ להסעת המונים  נתיבי תחבורה עירוניים   -  ע" נת 

 

 הבטחת איכות   :פרק
 תקף   סטטוס: QA-180: מס' נוהל

 2021 אפריל 02מהדורה: 
 בפרויקט   הבטחת איכותפעילות  נוהל  

 

 10מתוך  8עמוד  #1160986 (QA-180)  -נוהל הבטחת איכות הנדסית 
 

 ((PE-150 פרויקט  מסירתוסיום ביצוע  נוהל 7.4

 ( (CO-040החברהטיפול במסמכי  נוהל 7.5

 דכונים ושינויים ע  .8

מס'  

 מהדורה 

תאריך  

 מהדורה 

 מהות השינוי  הנוהל   אחראי  הנוהל   עורך 

מאיה שמש  21/06/2018 01

 ז'ורנו

 מהדורת בסיס  לימיאןקמני 

/   מני קלימיאן ענת דלאל 14/04/2021 02

 מירית בן משה 

ביצוע  התאמת הנוהל ל

שינוי  ו תהליכייםמבדקים 

שם הנוהל בהתאם )מ"נוהל 

 הבטחת איכות הנדסית"( 

 אישור הנוהל  .9

 תאריך  חתימה  שם  תפקיד  

   גלי גלט שמחי חדשנות ואיכות  סמנכ"ל ע"יאושר 

   חיים גליק מנכ"ל אושרר ע"י  
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 המסירה נושאי תוכנית הבטחת איכות בשלבי הביצוע ו   –  ' א  נספח

לרבות מבנה ארגוני   של הקבלן  קרת איכותכנית בותמעקב ואכיפת יישום  אישור,   .1

 . איכות בקרתשל מערכת 

בהתאם לדרישות שנקבעו, כולל תוכנית   –  בפרויקטכנית לביצוע בקרת איכות  ות .2

 להפעלת בדיקות מעבדה, מודדים, בודקים חיצוניים, מבדקים במפעלי הייצור וכו'.

 תוכנית לניהול ממשקים בשלבי הביצוע והקבלה.  .3

ציוד  .4 קבלת  תהליך  ועל  ומערכות  ציוד  קבלת  תוכניות  על  בקרה  לביצוע  תוכנית 

 ת.ומערכו

 קבלני משנה. וספקים  על ידיספקי חומרים ושירותים הניתנים חומרים,  אישור .5

המזמין באופן   על ידיבאמצעות מעבדה שתוקצה  מעבדה השוואתיות    ביצוע בדיקות .6

. הפעלת המעבדה בכל  של החברה  הבטחת איכות הנדסיתובכמות שיאושר מול אגף  

ו של מנהל אגף הבטחת איכות דעת  שיקולעל פי    תתקייםחלק של פרויקטי החברה  

 .הנדסית

 . מודד של החברה על ידיהשוואתיות  מדידותביצוע  .7

 .של הקבלן קרת האיכות למערכת ב הבטחת איכותביצוע מבדקי  .8

קטעי   .9 בביצוע  אישור  ניסויהשתתפות  לצורך  אדם,  ציוד  כוח  במסגרת ,  וחומרים, 

 הבקרה המוקדמת, לרבות אישורם או פסילתם. 

בביצוע  .10 אישור    השתתפות  לצורך  אדםהדרכות  במסגרת כוח  וחומרים,  ציוד   ,

 הבקרה, לרבות אישורם או פסילתם.

ש הקבלן )בדיקות לעמידה בביצועי מבחן, יהגשבדיקה של תוכניות לבדיקות קבלה  .11

  .בדיקות אינטגרטיביות וכו'(

על או  י צוות בקרת איכות  על יד, שנפתחו  בביצוע  התאמות-מעקב אחרי איניהול ו .12

 .עד לאישור סגירתן ,אחר ידי גורם

שוטפים   .13 סיורים  התאמ   בפרויקטביצוע  הביצוע  לבדיקת  התכנון לדרישות  ת 

 לפחות אחת לשבוע.  פרויקטבכל חלק ל, לרבות הפקה של דוחות סיור והמפרט

והגש .14 שלעריכה  באמצעות   ה  חודשיים,  לרבות  תקופתיים,  איכות  הבטחת  דוחות 

 החברה.  ל ידיאו כל דרך אחרת שתוגדר ע Aconex-מערכת ה

ב"נוהל סיום ביצוע כאמור    ,בשלב מסירת הפרויקט  של תיק המסירהבדיקה ואישור   .15

 (.PE-150)מסירת פרויקט" 
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 בע"מ להסעת המונים  נתיבי תחבורה עירוניים   -  ע" נת 

 

 הבטחת איכות   :פרק
 תקף   סטטוס: QA-180: מס' נוהל

 2021 אפריל 02מהדורה: 
 בפרויקט   הבטחת איכותפעילות  נוהל  

 

 10מתוך   10עמוד  #1160986 (QA-180)  -נוהל הבטחת איכות הנדסית 
 

 התאמות - טבלת סיווג אי   –   נספח ב'
 

 

- אי רמת  

   התאמה ה 

 תרחישים דוגמאות ל  התאמה ה - אי הסבר רמת  

   1  דרגה 

 

המפרטים,   מדרישות  קלה  חריגה 

והתוכניות,  ה מסמכים התקנים 

 מחייבים.ה

מבוצעת   התיקון  ובפעולת  ציוד באמצעים 

או  ה חוזר  ביצוע  ומחייבת  באתר  קיימים 

 תיקון מקומי שניתן לביצוע באופן מיידי. 

  :1דרגה בהתאמה -איל הדוגמ

באלמנט   נקודתית  סגרגציה  גילוי 

 טרומי לאחר פירוק תבניות. 

מתקנת בהתאם פעולה  טיפול   :

 להגדרת המפרט. 

 

המפרטים,   2  דרגה  מדרישות  תוכניות,  החריגה 

וה פעולת  המסמכים  התקנים  מחייבים. 

פ דורשת  תיקון  יהתיקון  או  של רוק 

מסמכי   לדרישות  בהתאם  שכבה/אלמנט 

צורך   ללא  מתכנןההסכם  או    ,בהתערבות 

העבודה   ממחיר  הכרח וניכויים  ללא 

חריגות    ,בתיקון של  מתמשכת  סדרה  או 

 .1התאמה מדרגה -ברמה של אי

 :2 דרגהב התאמה-איל הדוגמ

כורכרי מילוי  חומר  פיזר  , הקבלן 

קרשים, ה כגון  בניין  פסולת  מכיל 

   .וניילוןברזלים, פלסטיק 

מתקנת שכבה הפירוק    :פעולה 

 בניין.  המכילה פסולת

כניות,  ותהחריגה מדרישות המפרטים,   .א 3  דרגה 

ההסכם  ה מסמכי  וכלל  תקנים 

אלמנט הרוק השכבה/יהמחייבת את פ

או אישור    לחלופין קבלת פתרון מתכנןו

 להשאיר האלמנט כפי שהוא.

 עצירה. התאמה המוגדרת כנקודת-אי .ב

להפחית   .ג הפרויקט  למנהל  מאפשרת 

האלמנט   כפי  אם  ממחיר  הושאר 

 .שהוא

  3 דרגהב התאמה-איל הדוגמ

לאחר   לאלמנט  בטון  חוזק   28קבלת 

 מדרישות התקן. נמוך היום 

 :פעולה מתקנת

הנחיות  ת להריסהמתכנן    קבלת 

או   השארתו לאו    וחיזוקלהאלמנט 

 .החוזק שהתקבל ל פיכפי שהוא ע
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