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פרויקטים תחבורתיים  ביצוע קידוחי ניסיון לצרכי תכנון להציע הצעות להזמנה 

 2019-027 - ירושליםבמטרופולין 

 כללי .1

)להלן:  פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבניצוות תכנית אב לתחבורה ירושלים 

מקדם את ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת קווי  . הצוות"(הצוות" או "המזמין"

 אוטובוס המשיקים לה וכן בוחן ומקדם פרויקטים תחבורתיים שונים בעיר ובמטרופולין ירושלים. 

פרויקט הדגל אותו מנהל ומקדם המזמין מטעם המגזר הציבורי הוא פרויקט הרכבת הקלה הכולל את 

הארכותיו ושלוחותיו וכן קווים חדשים נוספים )"הקו  , לרבותהקו הראשון )המכונה "הקו האדום"(

הירוק" ו"הקו הכחול" שבתכנון מפורט וכן קווים נוספים בתכנון ראשוני כגון "הקו הסגול", "הקו 

כמו כן, אחראי הצוות על תכנון פרויקטים תחבורתיים מגוונים אחרים "(. הפרויקטועוד )להלן: " החום"

 חניוני חנה וסע , חניוני אוטובוסים ומסופי אוטובוסים וכו'. כגון: גשרים, מנהרות,

לקידוחי ניסיון לצרכי תכנון להתקשר עם קבלן ביצוע נדרש צוות תכנית אב  יםבמסגרת קידום הפרויקט

 כמפורט במסמך זה. "(השירותים)להלן: " בפרויקטים בהם נדרש המידע

 הגדרות .2

 העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני, ירושלים. צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים,  - המזמין

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים המפורטים   - נציג המזמין

בהזמנה להגיש הצעות זו ו/או כל אדם אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב לתפקיד זה. כל 

  .נהל תחום תשתיותמה נציגו עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת יהי

המציע יהיה האישיות המשפטית  -מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו   -  המציע

 אשר בשמה הוגשה ההצעה.

בחר על ידי המזמין וייחתם עמו הסכם מסגרת לביצוע ימי מבין המציעים שהצעתו ת  -  זוכים/הזוכה

 השירותים.

 הזוכה/המתכנן למתן השירותים כאמור לעיל.ההסכם שיחתם עם    -הסכם מסגרת 

 אופן ההתקשרות עם הזוכים. - הזמנת עבודה

 השירותים הנדרשים .3

. השירותים ביצוע קידוחי ניסיון במטרופולין ירושליםלמתן שירותי קבלן הצוות מעוניין להתקשר עם  .3.1

לצורך הכנת  הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה המצורף למסמך זה. תכולת העבודה מחייבת

ההצעה ולצורך ההתקשרות. על המציע לקרוא בעיון את המסמכים ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות 

 המוגדרות בהם.



 

 
 

ההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הסכם מסגרת אשר יופעל על פי צרכי הפרויקט ובהתאם להחלטת  .3.2

 הצוות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

זוכה, יעביר נציג הצוות אל הזוכה הזמנת עבודה לביצוע השירותים עת בה ירצה הצוות להפעיל את הבכל  .3.3

במטלה שתוגדר. בהזמנת העבודה יצוינו תחומי העבודה, הנחיות מיוחדות לביצועה, לוח הזמנים 

 להשלמת העבודה והתמחור.

ח אדם מיומן ובהתאם למפרט והעבודה בעזרת ציוד וחומרים תקינים, באמצעות כהזוכה יבצע את  .3.4

.M.T.S.A .לקידוחי ניסיון  

המפרט הטכני לביצוע העבודה כמוגדר לעיל,  –הזוכה יבצע את כל שלבי העבודה המפורטים בנספח א'  .3.5

 בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות, ובהתאם להנחיות הצוות.

 תקופת ההתקשרות .4

 לפי המוקדם.  או עד תום המסגרת הכספית,שנים  5משך ההתקשרות יהיה לכל היותר  .4.1

כי ככל והחל הזוכה בביצוע הזמנת עבודה, אשר במהלכה הסתיימה תקופת ההתקשרות, אזי יהיה  יובהר .4.2

 על הזוכה לסיים את המטלות הנדרשות בהזמנת העבודה לשביעות רצון המזמין.

עוד יובהר כי הצוות אינו מתחייב להפעיל את הזוכה או הזוכים, והוא שומר לעצמו את הזכות להקטין  .4.3

 תקשרות או לא לבצעה כלל ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.או להגדיל את הה

 תנאי סף .5

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

 ציע הוא תאגיד רשום כחוק בישראל או עוסק מורשה.המ .5.1

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  ותשלום חובות  .5.2

"(, דהיינו: אישור מפקיד מורשה )כמשמעו בחוק( או החוק)להלן בסעיף זה: " 1976 –התשל"ו מס(, 

 מרואה חשבון או יועץ מס כי המציע:

  מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי

 חוק מס ערך מוסף. 

 ות שמוטל עליהן מע"מ על פי נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקא

 החוק מס ערך מוסף.

על פי חוק רישום קבלנים  יםנביצוע לקידוחים וכלונסאות ורשום בפנקס רשם הקבל קבלןהוא המציע  .5.3

 .בסיווג קידוחים וכלונסאות, 1969תשכ"ט  –לעבודות הנדסה בנאיות 

 שנים בביצוע קידוחים וכלונסאות. 5המציע בעל ניסיון של  .5.4

 

 



 

 
 

 הקריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה .6

וההצעה  נקודות 50הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה  .6.1

 , ובהתאם לחלוקה הבאה:נקודות 50תהווה הכספית 

 

ניקוד  תיאור סעיף
 מרבי

 ניסיון בביצוע קידוחי ניסיון במרחב עירוני צפוף. 6.1
 10 נקודות. 2הגדרה זו יינתנו  לכל פרויקט העונה על

 מספר מכונות הקידוח שבבעלות המזמין. 6.2
 10 נקודות 2לכל מכונת קידוח יינתנו 

6.3 

יקבל ניקוד בעבור היקפן הכספי של עבודות קידוחי הניסיון  המציע
 , וזאת בהתאם לחלוקה הבאה:2016-2018שביצע בין השנים 

 נקודות. 0יקבל ₪ מיליון  5-ממציע שביצע עבודות בהיקף כספי הנמוך  -

ומתחת ₪ מיליון  5מציע שביצע עבודות בהיקף כספי מצטבר של מעל  -
 נקודות. 5יקבל ₪ מיליון  10ל

ומתחת ₪ מיליון  10מציע שביצע עבודות בהיקף כספי מצטבר של מעל  -
 נקודות. 10יקבל ₪ מיליון  15ל

 15יקבל ₪ מיליון  15מציע שביצע עבודות בהיקף כספי מעל מצטבר של  -
 נקודות.

15 

 5 ניסיון בירושלים 6.4

 5 המלצות מזמיני עבודה קודמים 6.5

 5 התרשמות כללית 6.6
 50 הצעה כספית 6.7
 100 סה"כ 6.8

 המסמכים שיש לצרף להצעה .7

 הבאים:את המסמכים בהצעתו יכלול המציע 

 או תעודת עוסק מורשה. העתק תעודת התאגדות .7.1

 נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט לעיל. אישורים .7.2

ולצורך בחינת  לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בצירוף טבלהתצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף  .7.3

 .להזמנה זו כנספח ג'הניקוד האיכותי כמפורט להלן, המצורף 

תשכ"ט  –נאיות על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה ב אסמכתא מפנקס רישום הקבלנים .7.4

1969. 

, 2016-2018שביצע המציע בין השנים אישור חתום על ידי רו"ח בדבר היקפן הכספי של העבודות  .7.5

 .6.3וזאת על מנת לקבל את הניקוד המובא בסעיף 

 המצורף להזמנה זו. נספח ב'הצעה כספית על פי  .7.6

 להזמנה זו.' דכנספח  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .7.7



 

 
 

 להזמנה זו. '1-2הכנספח תצהיר בטיחות המצורף  .7.8

 .חתום בכל עמודנוסח הזמנה זו  .7.9

וכן במקומות המיועדים לכך  ם על ידי המציע )חתימה בכל עמודהסכם ההתקשרות חתונוסח  .7.10

(. יודגש כי החתימה על המסמכים כאמור מהווה הסכמה של המציע אחרוןבעמודים הראשון וה

 לתנאי ההתקשרות.

תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו. יובהר כי על המציע האחריות לוודא כי התייחס מסמך ריכוז  .7.11

 לכל ההבהרות והעדכונים שפורסמו על ידי המזמין.

 ת מאת צוות תכנית אב לתחבורה. רכישת מסמכי ההזמנה להציע הצעוקבלה על תשלום העתק  .7.12

 הסכם מסגרת ותנאים נלווים .8

על פי דרישת הצוות וצרכיו. מובהר בזאת,  מסגרת והשירותים יינתנוההסכם שיחתם עם הזוכים יהיה הסכם  .8.1

כי הצוות אינו מתחייב להזמין מהזוכה ביצוע מינימום כלשהו של עבודות ו/או לספק לזוכה עבודה ו/או 

תמורה בהיקף מלא ו/או חלקי של המסגרת הכספית הכללית של ההסכם והזוכה מוותר בזאת על כל טענה 

תביעה בנושא זה. כמו כן, הצוות שומר לעצמו את הזכות להגדיל/להקטין את סכום ההסכם  ו/או דרישה ו/או

 שייחתם עם הזוכה בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

תתבצע על פי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי של הצוות,  יובהר כי חלוקת הפרויקטים בין הזוכים השונים, .8.2

בין טיב הפרויקט )והשלב בו הוא מצוי( לניסיונו וכישוריו של הזוכה, במסגרתו תבחן בין היתר ההתאמה 

ים לפרויקט כמו: זמינות היועץ, שביעות רצון הצוות יתוך בחינת שיקולים מקצועיים נוספים הרלוונט

 מעבודות קודמות וכיוצ"ב.

צוע העבודה העבודה תתבצע על ידי הזוכה רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת בכתב. בטרם בי .8.3

פירוט יעביר נציג הצוות הזמנת עבודה לזוכה בה יצוינו הפרטים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, בין היתר, 

 העבודה הספציפית הדרושה, הנחיות מיוחדות לביצוע העבודה ולוח הזמנים להשלמת העבודה.

  ערבות .8.4

צמודה בסכום  להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם, יצרף הזוכה ערבות בנקאית .8.4.1

, לכל נספחי ההזמנהל 'ו נספח"( בנוסח הערבותמגובה הזמנת העבודה )להלן: " 10%השווה ל

 הזמנת עבודה וזאת במועד מסירת הזמנת העבודה החתומה על ידו.

יובהר, כי הזמנת עבודה )ואפילו חתומה( אליה לא תצורף ערבות חתומה ומאושרת, תיחשב  .8.4.2

 כל להתחיל בביצוע השירותים.כאילו לא נחתמה, והקבלן לא יו

יובהר כי לא יוכרו שינויים ו/או תוספות להזמנת העבודה במהלך ביצוע העבודה אם אלה לא הוזמנו מאת  .8.5

 .הצוות ועוגנו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת

לוח הזמנים לכל הזמנת עבודה ייקבע ע"י נציג הצוות בעת העברת הזמנת עבודה ספציפית בכתב. מובהר  .8.6

בזאת כי בכל מקרה הזוכה לא יחל בביצוע העבודות לפני קבלת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת מאת נציג 

 הצוות. 

 במקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים לצוות שמורה זכות הקיזוז כמפורט בהסכם המסגרת. .8.7



 

 
 

 

 

 התמורה .9

הדעת הבלעדי של בהתאם לשיקול . ₪ 50,000,000 עם הזוכים בהליך יחתמו חוזי מסגרת בסך כולל של 9.1

מובהר כי בין היתר, שומר לעצמו הצוות את הזכות לחלק את המסגרת הכספית גם בהתאם לגודל  .הצוות

 שביכולתם להעמיד.  חהחברות, כמות המכונות וצוותי הקידו

 המאושרת, כפי שתפורט בהזמנת העבודה שתבוצע בפועלבהתאם להיקף העבודה  ולםהתמורה תש 9.2

 .כי ביצוע העבודה הנו בהתאם לשביעות רצונו המלאה המזמיןובכפוף לאישור 

כנגד הצגת חשבונות בגין העבודות שבוצעו בפועל על פי הזמנות העבודה  תבצעוהתשלומים ימובהר כי  9.3

היועץ יצרף לחשבונות יח'/מ"א/י"ע/ש"ע. המאושרות. בחשבון יפרט הזוכה את העבודה שביצע על פי 

מספר השעות/מדידות/אורכים/שטחים שבוצעו, ת, תיאור השירות, דו"ח המציין את תאריך ביצוע השירו

 שם המבצע, וחתימת המבצע. 

 ח יוגשו לאישור הצוות.החשבונות בצירוף הדו" 9.4

 לעיל יתווסף מע"מ כחוק.תמורה המפורטת ל 9.5

 .19חודש אוקטובר מדד תשומות הבניה של התמורה תוצמד ל 9.6

 החשבון על ידי הצוות.יום ממועד אישור  60תשולם במועד שוטף +התמורה  9.7

 ביטוח .10

חתום מאת חברת ביטוח  מיום ההודעה על זכייתו, אישורעבודה  ימי 7הזוכה ימציא לצוות, בתוך  .10.1

 .הזמנה' למסמכי הזנספח המופיע ב מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח האישור

האמור, הרי שהצוות יהא רשאי במידה והזוכה לא ימציא את אישור הביטוח כמפורט לעיל במועד  .10.2

 .הליךלפסול את זכייתו ב

, הליךכה בשנים מיום ההודעה על זכייתו של הזו 5למען הסר ספק, פוליסת הביטוח תהא בתוקפה במשך  .10.3

 וזאת ללא כל תלות בהיקפן הכספי של העבודות שיזמין הצוות מאת הזוכה.

 שאלות והבהרות .11

בשעה  26.12.2019עד יום  tenders@jtmt.gov.ilל בשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מיי .11.1

12:00. 
 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא: .11.2



מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

ההבהרה

פרק וסעיף 

רלבנטיים
נוסח השאלה

המזמין לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. .11.3

 השאלות  שיוגשו.המזמין אינו מתחייב לענות על כל  .11.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים. .11.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין. .11.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .11.7

הגשת ההצעות .12

12.1. ההצעה הכוללת את כלל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ירושלים, 

בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 97 ירושלים עד יום ה' ה –12.1.20 בשעה 12:00. הצעה שלא תימצא בתיבת 

ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי – לא תשתתף בהליך . 

12.2. ניתן להגיש את ההצעות בשעות הפעילות של הצוות בימים א-ה', בין השעות 8:00 – 17:00 . 

 .) CD או Disk on key( 12.3. ההצעה תימסר ב-2 עותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית

באחריות המציעים לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם. 

12.4. על ההצעה יצוין "הצעה למתן שירותי קידוחי ניסיון בירושלים ובמטרופולין 027-2019" ותכלול את 

הנושאים המפורטים לעיל . 

12.5. ההצעה תהיה תקפה למשך 6 חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות. 

רכישת מסמכי ההזמנה להציע הצעות .13

במזכירות צוות תכנית אב לתחבורה, ₪   2,500הגשת ההצעות תתאפשר רק למציעים אשר שילמו סך של 

 .09:00-15:00ה בין השעות -בימים א 1ירושלים, קומה  97בנין כלל, רח' יפו 

זכויות המזמין .14

:ין שומר לעצמו את הזכויות שלהלןהמזמ

לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניין ההצעות שהוצעו.  .14.1

 המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית.להזמין את  .14.2

לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או חלקה. .14.3

 בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  .14.4

 נות לגורמים נוספים. לפנות רק לחלק מהממליצים או לאף אחד מהם וכן לפ .14.5



 

 
 

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת אישור הצוות  .14.6

 מראש ובכתב.

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף במקרה בו  .14.7

 בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

יעים, כי אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה מובא בזאת לידיעת המצ .14.8

 שהיא. 

לבחור יותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין יחלק את  .14.9

השירותים הנדרשים בין הזוכים  על פי שיקול דעתו  הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או 

 אחרת.

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים בהזמנה  .14.10

 זו.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית לתת למציע  .14.11

 פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.

צעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי מתקיים לגביה ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול ה  .14.12

 אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

  ההצעה הינה תכסיסנית לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי סביר ו/או

 מפורטים בה נתונים שאינם נכונים.

  כל הסתייגות או התניה לגבי ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי

 ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.

 

                                                            

 בברכה,                       

                                                            

 ניקולאי גליקמן                       

 צוות תוכנית אב לתחבורה                        

  



 

 
 

 נספח א'

 לביצוע קידוחי ניסיוןטכני מפרט 

 כללי .1

 הסדרי בטיחות ומשטרה ע"ח קבלן הקידוחים. .א

 תבוצע בדיקת תשתיות בנקודות הקידוח הקיימות ע"י נציג המזמין או הקבלן כפי שייקבע המזמין. .ב

 לנקודות הקדיחה תבוצע ע"י הקבלן.הכשרת הדרך  .ג

הקבלן יבצע את העבודה בעזרת ציוד וחומרים תקינים, באמצעות כח אדם מיומן ובהתאם למפרט  .ד

.M.T.S.A .לקידוחי ניסיון 

 יקבע הכתוב להלן. M.T.S.Aבכל מקרה של סתירה למפרט .

 סימון .2

המזמין יספק  הביסוס )במפה המצ"ב(.ן של מהנדס בהתאם לסימו מודדקידוחי הניסיון יסומנו בשטח ע"י 

 ברשויות המתאימות רורילקבלן נתונים על קווי מים, חשמל או הפרעות בנקודות הקדיחה לאחר ב

והקבלן יוודא בשטח ככל יכולתו אי פגיעה בקווים אלה. הקבלן יבקר באתר טרם הגשת הצעתו. קידוחי 

 של מהנדס הביסוס.הניסיון יסומנו בשטח ע"י הקבלן בהתאם לסימון עקרוני 

 אספקת מים .3

 .על הקבלן לדאוג לאספקת מים לצרכי הקדיחה. לא תשולם לקבלן תוספת בגין סידור לאספקת מים 

 סקר הקרקע .4

 קידוחי ניסיון .א

 עפ"י הפרוט הבא: ובורות ניסיון סיוןיקידוחי נ  יבוצעו

 ע"י מכונה. מ' 45 קידוחים לעומק 

  ע"י מכונה. מ'  15קידוחים לעומק 

  מ' ע"י מחפר  2.5בורות לעומקJCB. 

  מטר. 8קידוחים לעומק 

  מהיקף העבודה, דהיינו: מיקום הקידוחים, עומקם או מספרם,  50%מהנדס הביסוס רשאי לשנות עד

 ולא תהיה לקבלן כל תביעה כספית בגין כך.



 

 
 

 בדיקות שדה  .ב

 יבוצעו הבדיקות הבאות:

  יבוצע בשכבות הקרקע/מילוי וכן בשכבות סלע.בדיקת פרסיומטר בשלושה קידוחים. הפרסיומטר 

  בדיקת תסבולת ע"י פלטהBearing Capacity . 

 .בדיקת פנרומטר 

 .בדיקות מעבדה כמפורט בכתב הכמויות 

 שיטת הקדיחה .5

הקדיחה תבוצע באמצעות מקדח ספירלי, או מקדח גלעין, לפי הוראות מהנדס הביסוס. ציוד הקדיחה 

מ"מ. שימוש  76הקוטר המינימלי לקדיחה יהיה .  T6s יה, כתר יהלום,יכלול ספירלה, שפטה, כתר ויד

 בקוטר קטן יותר יאושר בכתב ע"י מהנדס הביסוס.

השימוש בשטיפה לא יורשה פרט למקרים מיוחדים לפי אישור בכתב של מהנדס הביסוס. בשכבות 

בציוד המבטיח החזר מ"מ לפחות. יש להשתמש  76מצומנטות קשות ובסלע, יבוצע קידוח גלעין בקוטר 

 ומעלה. 70%גלעין של 

הדגימות והבדיקות חייבות להתבצע בחור יציב ונקי עד קרקעיתו. במקרה שהמצב ידרוש זאת לדעת 

המפקח, ישנה הקבלן את שיטת העבודה והשטיפה, יוריד צינורות מגן עם/בלי הרחבה קודמת של הקדח 

 לפי הצורך. -

 פיקוח .6

 עו תחת פיקוח עליון של מהנדס הביסוס.הקידוחים והבדיקות באתר יבוצ

 על הקבלן להודיע למהנדס הביסוס את תאריך תחילת העבודה.

 להוראות מהנדס הביסוס ו/או נציגו, ולהקפיד על ביצוע מעולה של העבודה. הלהשמעעל הקבלן 

 מדגמים .7

 מדגם מופר למיון הסתכלותי .א

 לצורך מיון. מייצג בארגז מכל שכבה -הקבלן יוציא מהקידוח מדגם מופר 

מדגמים אלה יסודרו מיד עם הוצאתם בארגז או קופסה עם תאים, לפי סדר הופעתם. על כל תא ירשם 

 הגבול העליון והתחתון של השכבה וכן סוג המקדח.

)יש למחוק באופן מוחלט על דופן הקופסא יש לציין בכתב ברור את המקום, מספר הקידוח והתאריך.  

 .רישומים קודמים על הארגז(

 הוצאת המדגמים ה"מופרים" וסידורם כנ"ל יהיו כלולים במחירי הקדיחה.



 

 
 

 מדגם מופר לבדיקות מעבדה .ב

המדגם יבחר מגושי  מ'. 1משכבת החרסית העליונה בהפרשי עומק של  חיילקמדגם מופר לבדיקות מעבדה 

ית ניילון ויושם בשקחומר גדולים ובעלי צורה טבעית ככל האפשר. המדגם ינוקה מכל מים חופשיים 

 .200לצורך בדיקת רטיבות, גבול סומך, תפיחה חופשית ואחוז עובר נפה  כפולה

הוצאת המדגמים המופרים לבדיקות המעבדה והובלתם למשרד מהנדס הביסוס ו/או למעבדה, הכל כפי 

 יסוס, תהיה כלולה במחירי הקדיחה.שיורה מהנדס הב

 לקדיחה בסלעגלעין  .ג

 מ"מ.  76לפי הצורך בקוטר חיצוני מינימלי של  -ום מדגמי גלעין ינטלו במקדח יהל

 המטרה היא הוצאת גלעין במצב טבעי.

דגימת גלעין תיעשה בירידות שלא יעלו על מטר וחצי. החומר המוצא מהקידוח יונח בזהירות בארגז עץ 

העליון צידו השמאלי של המדור   יונח על חדש ושלם לפי סדר הוצאתו, כאשר החלק העליון של המדגם

 שליד המכסה.

אם התמלא המדור העליון יוחל במילוי המדור הסמוך, אף זאת משמאל לימין, וכך הלאה עד אשר 

קוביית עץ נקיה שתונח על קצהו  של כל ירידה יש לציין על המדויקאת העומק הסופי יתמלא הארגז. 

   וכמותם באחוזים )בהערכה(. המים החוזרים  צבע ההתחתון של הגלעין. כן יצוינו על הקוביי

 ה המציינת את קצה הגלעין.יחומר השטיפה יונח גם הוא בארגז, מיד אחרי הקובי

ה נוספת אשר תציין את עובדת היותו חומר שטיפה. מדגמי חומר הרגיש לשינויי יאחריו תונח קובי

 לחות )כגון חוואר( יונחו בארגז כשהם עטופים בשקית ניילון.

, מס' הקידוח, הפרויקט, ירשמו שם של הארגז, הנקי מכל רישום וכן על צידו הפנימיעל צידו העליון 

 התאריך וכל מידע רלוונטי אחר. הרישום ייעשה בדיו בלתי נמחקת.

 .מדגמי חומר הרגיש לשינויי לחות )כגון חוואר( יונחו בארגז כשהם עטופים בשקית ניילון

 בדיקות באתר .8

)ו/או חרסיתיות עפ"י הנחיות יועץ הביסוס( ע"י  גופריותעשו בשכבות ( ייT.P.Sבדיקות החדרה תקנית ) .א

ק"ג מגובה של  65.5ס"מ בעזרת הפלה חופשית של משקולת בת  45לעומק  2החדרת כף דגימה בקוטר "

 ס"מ. 76

 ס"מ. 15יש למנות בנפרד את מספר החבטות הדרוש להחדרה של כל 

, יש להפסיק את הבדיקה ולציין את עומק 50על אם מספר החבטות לשני הקטעים האחרונים עולה 

 החדירה המתאים בס"מ.

 נוספים. ס"מ 30חבטות, יש להמשיך את הבדיקה  -5ס"מ החדרה קטן מ -30אם מספר החבטות ל

 הן בקופסת המדגמים והן בדף רישום מיוחד. T.P.S.-יש להקפיד על רישום ברור של ה .ב



 

 
 

 קרקע לבדיקת צפיפות.בבורות הניסיון יינטלו מדגמים אם תתגלה  .ג

 לוח זמנים .9

 לוחות זמנים לביצוע העבודות יקבעו בהזמנות העבודה הספציפיות. 

 אחריות הקבלן .10

 הקבלן יהיה אחראי יחיד לנזקים שייגרמו עקב פגיעה בקווי חשמל ובזק.

 כמו כן יהיה הקבלן אחראי יחיד לנזקים הנגרמים על ידו לקווי מים, ביוב וכד'.

בעזרת המזמין מהלכם של קווי צנרת, חשמל ובזק. ידאג לאמצעי בטיחות ויהיה אחראי הקבלן יוודא 

 לכל הנזקים מכל סוג שהוא שייגרמו בגין הקדיחה, לרבות צד שלישי.

 נזקים אלה ישולמו במלואם ע"י הקבלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 רט  בדיקותמפ

 מטרה .1

הגיאוטכניות/גיאולוגיות הדרושות לשם תכנון מטרת מסמך זה היא להגדיר את הצרכים של הבדיקות 

 תשתיות רכבת קלה, כגון:

 שתית המסילה 

  יסודות עמודיOCS 

 תחנות וחדרים טכניים/תפעוליים 

הינו  המפרט הטכנימסמך זה כחומר משלים למפרט הטכני ובמידה וקיימת אי התאמה בין המסמכים 

 קובע. ה המפרט 

 היקף .2

 ים עבור תכן מפורט של הרחבות הקו האדום לנווה יעקב ולהדסה.מסמך זה מתייחס רק לסקרים הדרוש

 מסמך זה אינו מתייחס לבדיקות הגיאוטכניות/גיאולוגיות הדרושות לשם תכנון:

 ,מבנים מלאכותיים 

 ,מבנים על גבי סוללה 

 ,עבודות עפר גדולות 

 .קירות תומכים 

 ההקשר של מערכת הרכבת הקלה  .3

ההקשר של תשתיות מערכת הרכבת הקלה, ובמיוחד את המבנים בפרק זה אנו מזכירים בקצרה את 

 והציוד הקשורים למערכת הרכבת הקלה:

  ,הדרך )נתיבי תעבורה, מדרכות להולכי רגל, חניונים...( וציוד הדרך )ריהוט עירוני, תאורה ציבורית

 0.60בין  שילוט...(: התשתית של מבנים אלה תלויה בתסבולת של הקרקע, והעומק שלהם נע בדרך כלל

 מטרים. 1.50-מטרים ל

  .תשתית הרכבת הקלה: זהו מבנה בטון בו מותקנים פסי המסילה כדי לתמוך ברכבי הרכבת ולהנחותם

בדרך כלל, בשטחים עירוניים, מכוסה מבנה זה בבלוקים או מרצפות בטון, יציקת בטון, אספלט, דשא...(. 

 לתסבולת של הקרקע וצורת התקנת המסילה. מטר, בהתאם 0.80מטר לבין  0.60עובי השתית נע בין 

  .התחנות: מבנים אלה נמצאים מחוץ לתשתית המסילה והציוד שלהם מחייב את יציקתן של יסודות

הרציפים יכולים להיות מבנה בטון או מדרכות מחוזקות. בחלק מהתחנות יכולים להיות חדרים טכניים 

 (.Scada, שליטה ואיסוף נתונים )המספקים לציוד התחנה אנרגיה ומערכות מחשב לפיקוד



 

 
 

 צינורות: בדרך כלל מדובר בצינורות  -מערכות אינסטלציה מרובותPVC  המשוקעים בתוך קופסת בטון

הממוקמת משני צידי שתית המסילה, על מנת לאפשר את התקנתם של הכבלים הדרושים לשם אספקת 

כבלים כדי להוליך את הכבלים דרך  של ציוד הרכבת הקלה. יש צורך גם בבורות הולכת Scada-חשמל ו

 מטר. 1.50מטר לבין  1.20הצינורות, ועומקם של בורות אלה נע בין 

 ה-OCS הקו העילי הוא כבל המספק אנרגיה לצי הרכב. ציוד הקו העילי נתמך על ידי עמודים הניצבים :

ם של הקרקע בה מדובר על גבי יסודות בטון מזויין. גודל היסודות וסוגם תלויים במאפיינים הגיאוטכניי

 )יסודות שטחיים או עמוקים, כלונסאות, כלונסאות קטני קוטר(.

  החדרים הטכניים/התפעוליים כגון חדרי מיישרי זרם, חדרי איתות, חדרי נהגים: אלה הם חדרים

הדרושים לאספקת אנרגיה ולתפעול מערכת הרכבת הקלה. היסודות שלהם משתנים בהתאם לסוג החדר 

 קע.ותסבולת הקר

 תיאור מפורט .4

 עבודות דרך/מסילה

ב של המסילה בתוך באזורים עירוניים העבודות הן מועטות למדי במונחים של עבודות עפר הודות לשילו

 דרכים קיימות. 

 בדרך כלל כוללות עבודות אלה את הפעולות הבאות:

 ,חפירה/סילוק עפר עד לעומק רדוד על מנת להניח את יסודות הדרך/שתית המסילה 

  חפירה מקומית עבור עמודיOCS .ויסודות חדרים טכניים/תפעוליים 

גיאולוגיים -מטרת הבדיקות המבוקשות היא להגדיר את המאפיינים הגיאולוגיים, הגיאוטכניים וההידרו

שתית, את תשל הקרקע הנמצאת לאורך המסדרון. המטרה הסופית היא לקבוע את הליתולוגיה של ה

שים לשם יעות, ואת הפרמטרים הגיאוטכניים שיש לשלב בחישובים הדרוהתסבולת ואת נתוני אגן השק

 הגדרת תשתית הרכבת הקלה.

 

 תוכנית הבדיקות

 ניתן להגדיר סוגים שונים של אזורים בשטח עירוני בו תשולב תשתית של רכבת קלה: 

 רסיטה בקטע אזורים בהם אין דרכים קיימות, ולכן אין בהם מבני דרך, למשל: בין תחנות אורה והאוניב

 של הדסה: אזורים אלו אינם מכוסים במסמך זה.

  אזורים בהם קיימות בעיות מסוימות בדרך קיימת, אותן ניתן לראות בעין )שקיעות, למשל( ולכן יש צורך

 בעבודות דרך כדי להחליף את כל תשתית הדרך.

 די להבטיח אחידות אזורים בהם עבודות הדרך מוגבלות להחלפת השכבות העליונות בלבד. עם זאת, כ

 מבנית טובה, יש להרחיב את עבודות הדרך לכל הדרך, על מנת למקם את שירותי התשתית, למשל. 



 

 
 

סוגי הסקרים יותאמו לסוגי האזורים השונים, במיוחד עם יתגלו דפורמציות ושקיעות חריגות באתר 

 שיצריכו בדיקות בשכבות עמוקות יותר )שכבות דחיסות(.

 

 תוכנית הבדיקות

מאחר ורוב מסדרון הרכבת הקלה עובר על גבי דרכים קיימות, אנו ממליצים לבדוק תחילה תוצאות 

 דמות ומידע אודות תשתיות הדרכים.זמינות של בדיקות גיאוטכניות קו

 קידוחים ובדיקות מעבדה

בדרכים קיימות יתבצעו קידוחים בהתאם לתקנים הישראלים, כאשר עומק הקידוח ייקבע בהתאם 

מרחק מטר, ו 300לדפורמציות או שקיעות גלויות על פני שטח הדרך. קידוחים אלה יבוצעו במרווחים של 

 זה יצומצם בהתאם למצב הדרך.

 היה לשלבם עם בדיקת סקרים אלו יאפשרו את קביעת הליתוגרפיה של השתית כדי שניתן י

המבנה של הדרך מעבדה על מנת לקבוע את אופיים של החומרים, ובמיוחד את אופי הקרקע הנושאת את 

 ושל שתית המסילה. 

יש לבדוק את הדגימות שהוצאו מתוך הקידוחים על פי התקנים הישראלים. יש לבצע לפחות את הדגימות 

 הבאות:

 סיווג הקרקע 

 גבולות אטנברג 

 CBR 

 מים תכולת 

 ניתוח גודל גרגיר 

  בדיקות חדירת חומר צביעה 

 בדיקות אואדומטריות 

 

 מד לחץ, פנטרומטר 

יש לבצע בדיקת לחץ אחת בכל תחנת רכבת קלה. העומק ייקבע על ידי הגיאולוג, בהתאם לתקנים 

 הישראלים. 

הבדיקות ייקבע מטר(. עומק  300בין תחנות רכבת קלה, יש לבצע בדיקת פנטרומטר אחת או שתים )כל 

על ידי גיאולוג, בהתאם לתקנים הישראלים. יש לשים לב לכך שניתן להחליף את בדיקת הפנטרומטר 

 בבדיקה של מד הלחץ במקרים בהם השכבות הן רכות.

בדיקות קידוח אלה אמורות לקבוע את הפרמטרים החישוביים הדרושים על מנת להגדיר את יסודות 

, בורות הולכת כבלים, חדרים טכניים/תפעוליים. בדיקות קידוח OCS-שתית המסילה, יסודות עמודי ה



 

 
 

בדרכים יחייבו את קידוחם של חורים מקדימים, באופן שיאפשר ליועץ להסיר חתכים של המבנה בדרכים 

 קיימות.

 דיקות הקידוח ידווח על ידי מודד.מיקום ב

 בדיקות העמסת פלטה

הקרקע עבור שתית המסילה. הן תבוצענה בחורים של  בדיקות אלה דרושות כדי לקבוע את התסבולת של

 = Kבטווח הארוך ואת  EV1 ,EV2-ס"מ, על מנת לקבוע את מספרי ה 0.80ס"מ על  0.80ס"מ על  0.80

EV2/EV1 בדיקות אלו אמורות לאפשר זיהוי חזותי של מבנה הדרך הקיים. הן 2-שחייב להיות קטן מ .

לבדיקות הפנטרומטר או מד הלחץ, על מנת שניתן יהיה לחשב תתבצענה בין תחנות הרכבת הקלה בסמוך 

 את הקורלציה בין שתי הבדיקות.

 לסווג את הקרקע בהתאם לפרמטרים:על מנת שניתן יהיה EV2  -ב  MAP-חשוב לקבוע את מימדי ה

 EV2 ≤ 20MPa 

 20MPa < EV2 ≤ 35MPa 

 EV2>35MPa 

 יקבעו את עובי טבלת היסודות של המסילה. EV2-ערכי ה

 היקף עבודתו של היועץ .5

 היקף העבודה של היועץ יכלול לפחות את הפעילויות הבאות: 

 .בחינת הסביבה הגיאולוגית/הגיאוטכנית של האתר 

 ;הגדרת בדיקות השדה והמעבדה, פיקוח על העבודות בשטח וניתוח התוצאות 

 הדרך. דיווח ביחס להיתכנות הגיאוטכנית, עם המלצות ביחס לתכנון יסודות המבנה ומבנה 

  דו"ח גיאוטכני סופי המציין את ההנחות הגיאוטכניות שיש לקחתן בחשבון לשם הגדרת שיטות הבניה

של עבודות גיאוטכניות )במיוחד חפירות, תמיכות, יסודות, סכנת דפורמציה של הקרקע, והחלטות ביחס 

 למי התהום(;

  .)קביעה ראשונית של מימדי כמה עבודות גיאוטכניות מתוכננות )במיוחד היסודות וטיפולי הקרקע 

 

  



 

 
 

 

 תצהיר עמידת המציע בתנאי סף –נספח ג' 

אני החתום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם 

"(, לאחר שהוזהרתי כי עלי המציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ )להלן: "

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב

 כדלקמן:

 ביצוע קידוחי ניסיון לצרכי תכנון  תצהיר זה ניתן במסגרת "הזמנה להציע הצעות למתן שירותי .1

 "(. ההזמנה: "להלן" )2019-270 -במטרופולין ירושלים פרויקטים תחבורתיים 

 הנני מצהיר/ה כי המציע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן: .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .2.1

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  בעל .2.2

)להלן בסעיף זה: "החוק"(, דהיינו: אישור מפקיד  1976 –ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 מורשה )כמשמעו בחוק( או מרואה חשבון או יועץ מס המאשר כי המציע:

שעליו לנהל על פי פקודת מס  מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים .2.2.1

 הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף.

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .2.2.2

 על פי חוק מס ערך מוסף.

קבלן ביצוע לקידוחים וכלונסאות ורשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים  .2.3

 , בסיווג קידוחים וכלונסאות.1969תשכ"ט  –לעבודות הנדסה בנאיות 

לשם הוכחת הניסון יש  בביצוע קידוחים וכלונסאות.שנים לפחות  5בעל ניסיון מוכח של  .2.4

 להציג פרויקטים רלוונטיים מחמש שנים שונות לפחות. 

 הבעלים של ___________________ )להשלים מספר( מכונות קידוח. ואהמציע ה .2.5

בוצעו על ידי המציע וכי תוכן אות להלן פורטים בטבלהנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המ .3

ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך  אותברור לי כי המידע שבטבלאמת. אות הטבל

 להזמנה. 6ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיף 



 

 

מזמין  שנות ביצוע
 העבודה

שם 
 יקטהפרו

תפקיד 
 סוגי הקידוחים והבדיקות שבוצעו יקטבפרו

 פרטי אצל המזמין

עד  משנה
 פרטי התקשרות שם שנה

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

 



 

 
 
 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 
______________       _____________ 

 חתימה                                        תאריך    
 

 אישור עו"ד
 

, הופיע/ה 2019עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת אני, 
בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את 

 .הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני נכונות
       

      
                      _______________        

 חותמת+חתימה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -' דנספח 

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה מטעם 

(, עושה תצהירי זה במסגרת הזמנה להציע "המציע"חב'/ע.מ_______________________ )להלן: 

(, לאחר "ההזמנה": )להלן 027-2019  -במטרופולין ירושלים ביצוע קידוחי ניסיון  למתן שירותיהצעות 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 

 בזה בכתב כדלקמן:

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ניגוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי והמצורף  .1

 להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת באתר  .2

 http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdfהאינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 באופן מיידי על קשרי עם מי מהן.( ולדווח לצוות "החברות")להלן: 

 נכון למועד הגשת הצעת המציע ]בחר/י את החלופה הנכונה[: .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או עסקיים ו/או

מצ"ב לתצהיר זה מסמך המפרט את קשרי המציע עם מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 החברות.

 ע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או עסקיים ו/או המצי

 מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 _____________________ חתימת המציע:

 אימות חתימת המצהיר

מאשר/ת בזה בי ביום __________,  אני הח"מ, עו"ד ___________________ מ.ר. _______

הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז.  מס'_________ / המוכר/ת לי 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהיה 

 דלעיל.צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה 

____________________                ____________________ 

חתימה                                                  תאריך 

 דוחותמת עוה"

 

 

 

http://jet.gov.il/Items/02820/interests.pdf


 
 

 
 

 בטיחות כללי -' 1ה נספח

 הצהרת הקבלן .1
 

זה על פי כללי הבטיחות  הזמנההקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא 
 ונספח הבטיחות כללי. צוותוהגהות, על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח ב

זה,  הכולל   הזמנהעל הקבלן להכין ולהגיש תכנית בטיחות כוללת על פי העבודות שעליו לבצע ב
 –ניהול בטיחות סקר הערכת סיכונים בהתאם לדרישות תקנות הפיקוח על העבודה "תכנית ל

   מטעמו. (  , ע"י ממונה בטיחות כשיר2012

 נושאי בטיחות: דגשים. 2
 
זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  הזמנהעל הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא  .1

"( ופקודת חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954-לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 "( והתקנות על פיהם.פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-בעבודה ]נוסח חדש[, תש"להבטיחות 

על הקבלן חלה החובה למנות מנהל עבודה מוסמך מטעמו ולהודיע למפקח עבודה אזורי על   .2
עותק של תעודת מנהל זה וזאת על פי החוק.  הזמנההמינוי ועל ביצוע פעולת הבנייה נשוא 

והודעה על ביצוע פעולת בנייה או /ו בנייה הנדסית   הזמנהעל פי ההמינוי לאתר הספציפי  ,העבודה
 זה .  הזמנהיועבר לממונה הבטיחות של התאגיד לפני תחילת העבודות נשוא 

זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם  הזמנהעל הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא  .3
וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות  צוותובריאותם של עובדיו, עובדי 

 .צוותהנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח ב

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע   .4
ים אשר הנם העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומר

בשימוש כל זאת באמצעות יועץ בטיחות מוסמך וכשיר מטעמו, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות 
המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לסיכונים הכרוכים בביצוע 
הפרויקט, לפני תחילת העבודה ע"י ממונה בטיחות מטעמו, עותק של תכנית הבטיחות למשימה 

 זה. הזמנהלאישור ,לפני תחילת העבודה נשוא  צוותדרכה יועבר לממונה הבטיחות בומתיעוד הה

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא   .5
או מטעמה הבאים  לפיקוח   צוותהסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של 

וברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים או לבדיקות שונות וכן ע
 .הזמנהלביצוע ההתחייבויות נשוא ה

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, שוחות או/ו חפירות להנחת   .6
צנרת לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים 

וצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר ו/או הנ
לבטח )בהתאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים 
)שוחות, בורות ,תעלות חפורות....( ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, 

כן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים למניעת התפשטות בערה ו
 ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.



 
 

 
 

על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י ממונה בטיחות מטעמו האמון על כך  .7
הלי ובהתאם לדרישות הדין, הכוללת סקר הערכת סיכונים ואמצעי מניעה ובקרה על הסיכונים ונו

 בטיחות למצבי חרום.

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים   .8
בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים 

 העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

ב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך הקבלן מתחיי  .9
 להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם   .10
וראות וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכול בהתאם לה

 הדין וכללי הבטיחות.

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו   .11
, ולמפקח צוותשל מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מידי למנהל ו/או למפקח ב

 ין(. מטעם משרד הכלכלה )מנהל הבטיחות (  )במידה והדבר נדרש על פי כל ד

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח  .12
שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים  72תוך  צוותב

 דומים בעתיד.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  צוותבמידה וימצא המנהל ו/או המפקח ב  .13
באמצעות המנהל ו/או המפקח  צוותבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל התחיי

ימים ממועד קבלת  7לתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי  צוותההתראה, תוכל 

 ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.הסכם זה, ומועד סיום 

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות 
 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. צוותהעומדים לרשות 

כדי  צוותלמען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות ב  .14
להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת 

 מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן   .15
ות על החברה הזוכה החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החל

 זה והארגונים להם היא כפופה. הזמנהב

 ציוד מגן אישי. 3
 
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם   .1

"(, תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 1997-לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז
 לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.להתקין שלטי הדרכה 



 
 

 
 

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד,   .2
בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל פי 

 י".כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן איש

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .3

באמצעות המנהל ו/או המפקח  צוותבמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל   .4
ימים,  7ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 

 להפסיק את עבודת הקבלן.

 בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך ציוד המחייב. 4
 
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות   .1

הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת 
תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. 

מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך,  במידה ופריט ציוד,
על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה 
חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות 

ם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גור
 למפורט בסעיף זה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב   .2
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי 

הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק  תקופה על מנת לוודא כי
המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות 
ההסכם ונספח זה הקבלן יישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם 

 למפורט בסעיף זה. כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם

מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק  צוותעל הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח ב .3
מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב( המעידים על 

ם לדרישות כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתא
לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום  2-ו 1הנקובות בסעיפים 

 סיכון לגורם כלשהוא.

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות .5
 
על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים  .1

מסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש בשימוש ב
על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, 

האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות 
חים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל נשוא הסכם זה יהיו בטו

 כתוצאה מהשימוש בהם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן  .2
 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.



 
 

 
 

ון חשמלאי על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישי .3
כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. 

 הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני  .4
עו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות משנה, יבוצ

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים,  1990-בעבודה )חשמל(, תש"ן
. הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר 1953-תשי"ג

 יו דנן.תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויות

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי  .5
 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין  .6
 ע"פ דרישתו. צוותלהפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 . עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה6
 

מאן דהוא המבצע עבודות על גג על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של  .1
שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות 

"(, בהתחשב במבנה תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: " 1986-שבירים או תלולים(, תשמ"ו
 הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.

"זהירות, שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  במקומות הגישה והעלייה לגג  .2
 גג שביר".

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות   .3
ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא 

ו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו כי עובדיו, מועסקי
 באמצעים הנדרשים על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם   .4
 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.

 .2007-לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"זהקבלן מתחייב  .5

 עבודות בניה ובנייה הנדסית . 7
 
מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת  .1

 , ובכלל זה עבודות חפירה1961-הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב
תקנות )להלן: " 1988-ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח

 "(. הבטיחות )עבודות בניה(

 על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסך לעבודות בנייה או/ו עבודות בנייה הנדסית על פי התקנות .                            .2



 
 

 
 

עפר ותיעול, יבוצעו בהשגחתו המלאה והמתמדת של מנהל הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות  .3
עבודה מוסמך לעבודות בנייה הנדסית ובאופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, פגיעה ביציבות 
מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה 

ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים  באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן,
למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות 

 מים.

הקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, ישתמש  .4
ניעת פגיעת סלעים, אבנים, בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למ

 או חומרים כאמור באדם או ברכוש.

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות  .5
הבטיחות )עבודות בניה(", ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי 

 ועל פי כל דין. אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות  .6
 "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.

 והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך הזמנהמבלי לפגוע בשאר הוראות ה .7
"מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת 

 הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".

 עבודות במתקני לחץ גבוה. 8
 

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות 
 היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.

 
 תעסוקתית גהות .9
 

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל  .1
בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, 

בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא 
 זה.הסכם 

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים  .2
מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר 

 במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 הדרכת עובדים . 10
 

יך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הקבלן ידאג להדר .1
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת 

 למנוע הסיכונים הנ"ל ההדרכה תבוצע ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן .



 
 

 
 

לל עותק מתיעוד ההדרכה זה , כו הזמנהעותק מתוכנית הבטיחות שהוכנה ע"י הקבלן עבור  .2
שבוצע לעובדים החתום ע"י העובדים והמדריך שביצע את ההדרכה יועבר תרם תחילת 

 . צוותהעבודה בפרויקט לממונה הבטיחות של 

זה  הזמנהבאחריות הקבלן לוודא שכל קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים על ידו נשוא  .3
ק מרשימת המודרכים תועבר ישתתפו בהדרכה של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן , עות

 צוות.לממונה הבטיחות של 

 
  -ציוד כיבוי אש . 11

 יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש, תקין, באתר שייתן מענה לכל שרפה שתגרם לציוד או לסביבתו         
מהלך העבודה ימצאו עובדים אשר מכירים ויודעים להשתמש  במהלך העבודה, או לאחריה. בכל       

 בציוד
 כיבוי האש.       

 
 חירום  . 14

על מנהל העבודה  להכין אמצעי קשר ניידים )פלאפונים ומכשירי קשר( ובהם מספרי החרום של       
 מד"א,

 למקרה חרום -מכבי אש,  ומשטרת ישראל      



 
 

 
 

 '1המסמך 
 

 הצהרת בטיחות

 זאת בחתימת ידי,אני החתום מטה ______________מס' ת.ז. ________________ מאשר ב .1
 . שלמותב ו, ואני מתחייב למלאשקראתי את "נספח בטיחות  כללי"

זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים  הזמנההנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא  .2
לביצוע התחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, 
הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח  מניעת הסיכונים וביצוע 

 העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות.  צוותה ה שמייחסנני מודע לחשיבות העליונה .3
ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך: ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות גהות 
ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו/או  רכושו של מאן 

 .צוותדהוא, מי מטעם 

לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי דין ובפרט בהתאם  הנני מתחייב בזאת .4
ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  1954להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 .והתקנות על פיהם 1970התש"ל 

 : ________________________ חתימה _____________שם

 לפרט ________________________תיאורו )אדם חברה, שותפות או אחר( נא 

 ת.ז./ח.פ______________________  / חתימת הקבלן  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 _____________הזמנת עבודה מס'ערבות בנקאית לקיום  - ו'נספח 
 תאריך ___/__/__  

 
 לכבוד 

 צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים
 97רחוב יפו 
 בניין כלל

 
 נ.,ג.א.

                     
 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום המבקשעל פי בקשת ____________ )להלן: " .1

)במילים: ₪  ______________ שהוא עד לסכום כולל של

"( שתדרשו מאת המבקש סכום הערבות( )להלן: "__________________שקלים חדשים

  הזמנת עבודה מס' _________. ח והתחייבויותיו מכבקשר להבטחת 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  .2

המדד הבסיסי "( . המדדלסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

 לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה. 

חדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי המדד ה .3

 ערבות זו. 

החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום בעת לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם  .4

הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי 

 תחילה מאת המבקש. שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

ולאחר  שנת__________ ___לחודש________ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____ .5

 תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .6

 
 בכבוד רב,                                                                                   

    
 בנק                                                                                             

 
 
 
 



 
 

 
 

 על קיום ביטוחיםאישור  - 'זנספח 

 לכבוד
 ורבני ירושליםאהעמותה לתכנון פיתוח ושימור הפועל במסגרת צוות תכנית אב לתחבורה 

 , מרכז כלל97מרח' יפו 
 ("המזמינהו/או " "המזמין" " ו/אוהצוות" –)להלן  9128001, ירושלים 28034ת.ד. 

 
" נותן השירותים"אישור על קיום ביטוחים של ___________________________  )להלן:  הנדון:

קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה וקרקע ו/או  ,קידוחי קרקעמתן שירותי בגין   )"הקבלן"ו/או 
 ("העבודהו/או " "השירותים____  )להלן: "____על פי הסכם מיום  _, שירותים נלווים

 
 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

 
            

אנו ערכנו לקבלן פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות  .1
 של הקבלן, כמפורט להלן:

 
 

ביטוח אחריות חוקית 
הציבור )"ביטוח  כלפי

פוליסה  צד שלישי"(
 ___________ מספר

לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף 
ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה ולעובדיה ולמי 

 מטעמה בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   4,000,000סך  :אחריותגבולות 
.הביטוח מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה 1 :תנאים מיוחדים

 או מחדל של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.
. הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי המזמין 2

 המל"ל. לחוק 328בהתאם לסעיף 
כיסוי עבור נזקי הפוליסה כוללת  –.  ככול ויהיה שימוש בציוד מכני הנדסי 3

כלי רכב מנועי כהגדרתו  בציוד מכני הנדסי שהינו גוף הנובעים משימוש
 .  .₪ 2,000,000עד סך של  לבטחו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

לגבולות האחריות נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל ל יסויכ. 4
נזקי גוף שאינם מכוסים על ידי לכלי הרכב וכן פוליסת  הסטנדרטים של
 .  .₪ 2,000,000עד סך של  בטוח רכב חובה

 . רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'.5
 

 ( ₪  40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ____________  : השתתפות עצמית

  בות מעבידיםח ביטוח
 מספר פוליסה

_________ 

לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים 
פגומים בגין נזקי גוף שיגרמו  לעובדים המועסקים על ידו בביצוע 

 השירותים 
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000 -לתובע ו ₪  6,000,000סך  גבולות אחריות:
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה ועובדיה היה ותוטל עליהם  :תנאים מיוחדים

אחריות כמעביד לנזקי גוף שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע 
 השירותים.

 ( ₪  20,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ____________  השתתפות עצמית:

  ביטוח אחריות מקצועית
 פוליסה מספר

 __________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי 
או אחר שיגרמו  לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה ולעובדיה ולמי 
מטעמה, בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה 

 מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   4,000,000סך  גבולות אחריות:

 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:



 
 

 
 

)א(  אי יושר עובדים, )ב( עיכוב או שיהוי, )ג( אבדן מסמכים ומדיה      
  ו/או אמצעי מידע מגנטית 

 ₪( . 2,000,000)עד סך של  אחרים ו/או דוגמאות של בדיקות     
 חודשים. 12גילוי ודיווח מוארכת בת .  הביטוח כולל תקופת 2
.  הביטוח מכסה את אחריות המזמינה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת 3

 חובה מקצועית של   
 הקבלן  ומי מטעמו בביצוע השירותים.     

.  תאריך רטרואקטיבי __________ שלא יפחת ה)מועד התחלת מתן 4
 שירותים מקצועיים  

 למזמינה(      
 ( ₪  50,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ____________  השתתפות עצמית:

 
 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

.ג 1.ב, 1.א, 1)כמפורט בסעיפים  הקבלן ו/או המזמינה –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב .3
  לעיל(.

 
העמותה לתכנון פיתוח הפועל במסגרת צוות תכנית אב לתחבורה  - לעניין אישור זה "המזמינה"

ו/או   JTNT    -  עמותה לתכנון ופיתוח ושימור אורבני ירושליםו/או ה  ורבני ירושליםאושימור 
לרבות ו/או מדינת ישראל  ו/או משרד התחבורה ו/או עיריית ירושלים   JPTA -עדת ההיגוי ו

 עובדים ומנהלים של הנ"ל.חברות בנות 
 

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4
 

, למעט כלפי מי שגרם לנזק הביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדי א.
 .זדוןב

 םהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיה .ב
יום לפחות  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מזמינהול לרעה, אלא לאחר שנמסור לקבלן

 לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמינה  .ג
 כלפי הקבלן

של קבוצת  2016היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"  .ד
טוח אחריות מקצועית הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי תנאי ולעניין ביכלל 

של חברת הביטוח כלל על כל  2017 ינואר מקצועית מהדורת אחריות לביטוח פוליסה
ובצרוף  7/2011ת ביטוח אחריות מקצועית של "הראל" מהדורת  פוליסהרחבותיה ו/או 

 בכפוףו 7/2011 נספח הרחבות הראל לפוליסת ביטוח אחריות מקצועית מהדורה
 באישור זה. לשינויים ולהרחבות המפורטות 

 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים מבוטל .ה
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  .5

 הקבועות בהן.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר   .6

, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות ומבטחיה קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה
במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  ותההנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א

להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה  הבביטוחי
אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל  ספק, ולמען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59

 .הנ"ל כלפי
 



 
 

 
 

ובכפוף לאמור הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות   .7
 .לבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותוב באישור זה
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