
 

 

 
 

 

 
            

 מועצה מקומית גדרה

 

 10/2022מס׳  חוזה/ פומבי מכרז
 מרחבים מוגנים מוסדיים שלושההקמת ל

 מקומית גדרה מועצה  - ברווחה

  



 

 
 

 המציע. עתהצ -נספח א'  .1

 נוסח ערבות בנקאית לקיום המכרז. - 'נספח ב .2

 נוסח אישור על קיום ביטוחים. -נספח ג׳ .3

 .ניסיון והמלצותפרטים בדבר  -נספח ד׳ .4

 נוסח של ערבות בנקאית לקיום החוזה. -נספח ה׳ .5

 + הוראות הבטיחות. קיום הוראות פקודת הבטיחות (1ו')-נספח ו׳ .6

 תעודת השלמה. -נספח ז׳ .7

 נספח בדק. -'נספח ח .8

 הצהרה על העדר תביעות. -'נספח ט .9

שמירה על זכ׳ עובדים, העסקת עובדים זרים כדין ,העדר קרבה לחבר  -: נוסח תצהירים 1-4-'נספח י .10

 מועצה/ עובד מועצה, אי תיאום מכרז.

 מפרט טכני וכתב כמויות. - נספח יא׳ .11

 נספחי אישורים ובדיקות הנדרשים מהקבלן - ׳בנספח י .12

 הנדרשים מהקבלןאישורים ובדיקות  -נספח יג'  .13

 נספח בטיחות בעבודה –נספח יד'  .14

  



 

 תנאים כלליים

 
) להלן בקיצור:  מוסדייםמרחבים מוגנים שלושה הקמת הנך מוזמן בזה להגיש הצעת מחיר לביצוע  .1

 .המקומית גדרהמועצה שב רווחה ימבנ 3 -ב"ממ"מים"(, 

 

 יתקבלו ויבדקו . ,רק הצעות לבנייה קונבנציונאלית  .2

 

ויתכן כי הבנייה ,יהיה על פי הנחיות מהנדס המועצה מעת לעת  ,הממ״מים בישוב  3בצוע מובהר, כי  .3
 .(במקביל שלושתםלבים ) מועדים שונים לבניית כל מרחב מוגן מוסדי או תהיה לפי ש

 

 ׳נספח יאשבמכרז הכולל המופיע בלמחיר  , הנחה באחוזיםכאמור במסמכי המכרז, יש ליתן הצעה והיא  .4
בסעיפי כתב הכמויות במכרז. ן המסומהאומדן  מחירלכלל  הנחה. יש ליתן אחוז לפני מע"מ( )מחיר האומדן

 הצעה שלא תעמוד בדרישות אלו תפסל. " תיפסל על הסף. 0הצעה אשר תנקוב בנחה של "

 

 ומסמכי ההצעה תנאי סף בפתיחת ההצעות .5

 המועצה מבנק בישראל. הערבות תהיה אוטונומית ולפקודת ערבות בנקאיתעל המציע לצרף להצעתו  5.1
והיא תהיה בתוקף עד  (₪ אלף שלושים) במילים:  ₪ 30,000 . הערבות תהיה על סך שלהמקומית גדרה

מדד הבסיס הוא  , כאשר לתשומות הבנייהלמדד המחירים הערבות תהיה צמודה . 2202.05.50לתאריך 
בערבות יצוין כי היא הוצאה על  . 15/01/ 2022ינואר פורסם במחצית חודש המ 2021דצמבר מדד חודש 

 ערבותו תושב לו עם ההודעה על כי לא זכה במכרז. -מציע שלא יזכה במכרז  ידי הבנק לבקשת המציע.
הערבות תחולט כפיצוי מוסכם אותו הצדדים אומדים מראש  -מציע שיזכה במכרז אך יחזור בו מהצעתו 

מציע שלא יצרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש  שיגרם למועצה בשל חזרת המציע מהצעתו.כנזק הסביר 
 הצעתו תיפסל. -

כנגד המצאתו למועצה ערבות  מציע שיזכה במכרז וייחתם עמו הסכם ביצוע העבודות, הערבות תוחזר לו 5.2
  כנדרש בהסכם.,( ₪אלף  שישים) במילים:  ₪ 60,000 סךב ביצוע

ביום ההגשה ( בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה )המציע חייב להיות רשום  5.3
ולצרף להצעתו העתק אישור על רישום  1-בסיווג ג 100בענף  -כקבלן לעבודות בנייה 1969בנאית תשכ״ט 

 מעודכן בעבודות נשוא המכרז וכן הצהרה על אי ביטול הרישום.

ניסיון בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה ולצרף מסמכים המעידים ל המציע להיות בעל ע 5.4
 -ו 9201כלומר בשנים  – האחרונות לפחות מהשלוש שניםבחוזים, המלצות וחשבונות  :על ניסיון זה

יש למלא את , מבני ציבור/ להיות בבניית ממ"דים ו/או ממ"מיםך , הניסיון המוכח צרילפחות 2021
 שבוצעו ,אנשי קשר וממליצים .עבודות עם (, ד'נספח )ת הטבלה המצורפ

 ל המציע להמציא אישור שהינו עוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף ואישור על ניהול ספרים כחוק.ע 5.5

, עמד על לפחות (2020 -ו 2021) כלומר  האחרונות בשנתיים ההכנסות השנתי הממוצע של המציע, חזורמ 5.6
המבוקרים  לשנה. להוכחת האמור, על המציע לצרף להצעתו את הדו"חות הכספיים ₪ מיליון (שני) 2

שלו בשנים האמורות. ככל והמציע אינו תאגיד, עליו לצרף את הדו"חות השנתיים שהוא הגיש למס 
 הכנסה בשנים האמורות וכן את שומות מס ההכנסה שהוצאו לו בשנים האמורות.

המבנים במקביל , העבודה תחל בישוב עם קבלת היתר  שלושתית קבלן בהצעתו מתחייב לבצע את בניה 5.7
המועצה במקרה זה תחשב את תקופת הבצוע לממ"מים הללו  ,המועצה –למבנה )באחריות המזמין 
 בהתאם למועד שיוצא הצו.

מציע יצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ה 5.8
. כמו כן, המציע יצרף להצעתו אישור מרשויות המס על ניכוי מס 1976 -ם חובות מס(, התשל"ו ותשלו

 לפחות . 2019סוף במקור, האישורים יהיו בתוקף עד 

תעודת התאגדות,  היה והמציע הינו תאגיד, אזי עליו לצרף להצעתו גם את העתקי המסמכים הבאים: 5.9
רואה חשבון על מורשי החתימה בתאגיד ועל זכויות החתימה תזכיר ותקנון ואישור מאת עורך דין או 

 בתאגיד.

  



 

שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט להתיר למציע להמציא יהיה זאת מובהר כי למועצה חרף האמור לעיל,  .6
מסמכים המעידים על עמידתו בתנאי הסף האמורים וזאת במקרה והמציע לא צירף להצעתו מסמכים 

 הסף האמורים.המעידים על עמידתו בתנאי 

 

המטיבה ו/או הצעתו תהא הזולה ביותר ם אם כקבלן הזוכה , גכלשהו המועצה זכאית שלא לבחור במציע  .7
שהמציע ם המציע בפרויקטים קודמים עם המועצה וזאת במקרה ולמועצה יש ניסיון שלילי קודעם ביותר 

מי ו/או שהוא רשות מקומית של המזמין ם ניסיון שלילי קודו/או מי מטעמה ו/או ביצע עבור המועצה 
 .המועצה מטעמה , הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של

 

 :, הבהרהמציע ם"ניסיון רע" ע -תנאי סף

ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף, הצעת מציע אשר לגביו היה למועצה  .8
7201-משמע בשנים  השנים האחרונות  בחמשצה ניסיון רע ו/או כשל מהותי בעבודות שביצע עבור המוע

2021.) 

 :צורך הוראת סעיף זהל

מעשה או מחדל הפוגמים באופן ניכר, לדעת וועדת המכרזים, בביצוע  -״ כשל מהותי״ או ״ניסיון רע״
 העבודה, מטרותיה או תוצאותיה, לרבות:

לרבות, אך , הפרות קודמות ו/או אי עמידה בדרישות הסכם התקשרות קודם ו/או בלוחות זמנים  .1
 . לא רק, זמן תגובה איטי לביצוע הוראות המועצה ו/או מי מטעמה

 אי היענות לדרישות המועצה ו/או מי מטעמה במהלך ביצוע עבודות. .2

 הוצאת צו סילוק יד על ידי המועצה בפרויקטים קודמים. .3

ביצוע עבודות קודמות בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המועצה ו/או מי כשל ב .4
 מטעמה.

אי שביעות רצון משמעותית מעבודת המציע או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של המועצה  .5
 ו/או מי מטעמה על טיב עבודת המציע.

שאותם ביצע המציע  תביעות בלתי סבירות ו/או התנהלות בלתי סבירה של המציע בפרויקטים .6
 . בשנים הרלוונטיות עבור המועצה 

ככל שוועדת המכרזים תחליט, על פי שיקול דעתה כאמור, על פסילה על הסף של מציע במקרים אלה, 
 תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית.

 

 ומועדיה הגשת ההצעה במכרז

 לבדוא״ 0016:בשעה   202240.70. -ה חמישיום ליעד – למפקחמציע שיידרשו לו הבהרות מוזמן לפנות  .9
avi@marom.org.il. 

וכן ליתר  בכתב בלבד למציג השאלות להבהרה נהתימסרלשאלות ההבהרה, כלל שיהיו,  המפקחתשובת  .10
משתתפי המכרז, תשובה שקיבל משתתף /מציע בעל פה מגורם כל שהוא לא תחייב את המועצה ו/או 

 המפקח ותיחשב כאילו לא נמסרה כלל.

תחול על המציע ועל  -כל הוצאה ו/או עלות שתהיה כרוכה בהכנת ו/או בהגשת הצעת המציע למכרז  .11
 חשבונו בלבד.

מועצה בלבד והמציע אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכי כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .12
 המכרז, למעט הגשת הצעתו למכרז זה.

, לחתום המצורף ההצעה הגשת בטופסוכן  הסכומים שהוא מציעל המציע למלא במסמכי המכרז את ע .13
בכל עמוד ועמוד ממסמכי המכרז ולהכניסם, יחד עם כל שאר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, 

עד  2022.40.12 -ה שלישי בתוך מעטפה חתומה, לתיבת המכרזים של המועצה, וזאת עד ליוםכשהם 
 לא תתקבל. -האמור ן מובהר כי הצעה שלא תהיה בתיבת המכרזים במועד האחרו. 0041:שעה ל

מציע, בהגשתו את הצעתו למכרז, מאשר כי קרא את כל מסמכי המכרז והבין את תוכנם ואת ה .14
 הוא מאשר ומצהיר כי כל מסמכי המכרז מצויים בפניו.משמעותם וכן 

פי הנדרש  אחריות לטיב הביצוע למשך שנה ,אחריות על החומרים עלאחריות הקבלן הינה כדלקמן :  .15
במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בסעיף זה ובין האמור .  בחוזה הממשלתי הסטנדרטי

 חוזה יחול הנוסח המטיב על המועצה.ל



 

 

 קבלן משנה ע״י הקבלן הזוכה מחייבת אישור המזמין. עסקתה .16

 בעמוד פרסום המכרזים, –להוריד מאתר המועצה המכרז ניתן יהיה חוברת את  .17

 בלינק הבא: את כלל חומר המכרז ו

e.google.com/drive/folders/1FeDumkvmJwxkemuf6rtnTXfvpFuP9lTM?usphttps://driv
=sharing 

( ולחתום על כל עמוד ועמוד )כולל כל התוכניות ללא יוצא A4-להדפיס את כל החומר )ניתן בעל המציע 
 . הצעה שלא תכלול את כלל החומר חתום ע"י המציע תפסל.למעטפת הצעתופם לצרמן הכלל(, ו

 00:13 בשעה 202204.03.יך בתאר ראשוןביום שיערך  ההשתתפות בסיור הנה חובהיור קבלנים ס .18
ם ואח"כ באתרי , גדרה,1רחוב ירוחם  –בחדר הישיבות שבמנהל ההנדסה של המועצה נקודת מפגש , 

סף -והיא מהווה תנאי הנה חובה ההשתתפות בסיור הקבלניםהמיועדים לבניית המממ"ים. 
יהיה נוכח בסיור הקבלנים, לא  ספק, הצעתו של מציע אשר לא להשתתפות במכרז. למען הסר

 .תשתתף במכרז

במהלך הסיור יירשם על ידי המפקח סיכום הסיור והערות שנרשמו במהלכו לרבות שאלות שיעלו  .19
הסיור למשתתפים ויכיל בנוסף התייחסות ימים מיום  5המשתתפים בסיור, הסיכום יישלח בתוך 

לשאלות הקבלנים המשתתפים בסיור, על המציעים לוודא כי קיבלו את הסיכום וחתמו על תוכנו 
ויצרפו המסמך למעטפת הצעתם. יובהר כי, פרוטוקול סיור הקבלנים וכל התשובות שיועברו בכתב 

די ומחייבים חתימה על כל עמוד נפרד מחומר המכרז ומהחוזה העתי-לקבלנים, מהווים חלק בלתי
 וצירופם למעטפת הצעתם.

 מחיר הבסיס , כאשר%5 עד או תוספת של ,%25של עד  : המכרז הינו מכרז הנחהבלבד מכרז הנחה .20
לפני ( ₪ "שישים וחמשארבע מאות ו"–)במילים  ₪ 000,804אליו המציע צריך להתייחס הנו סך של 

  .בסיסהממחיר בלבד באחוז הנחה  המציע תוצע"( וכי הצעת מחיר הבסיס)להלן: " מע"מ

 .לא תהיה הצמדה ולא ישולמו התייקרויות-ההצמדה במכרז זה  .21

, בטופס הצעת הקבלן או בתנאי החוזה, מפרט הטכניתכניות, כל שינוי או תוספת שייעשו ע״י המציע ב .22
ל דרך אחרת, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע״י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכ

לול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותה על פי שיקול דעתה , כמו כן עאילו לא נכתבוכ ייחשבו:
 המועצה.  הבלעדי והמוחלט של

חשב הדבר כאילו הוא כלול יי במקרה ולא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אזי: .23
ת ההצעה בשלמותה, הכול על פי שיקול דעתה לול הדבר לגרום לפסילכמו כן, ע במחירי יתר הסעיפים.

 הבלעדי והמוחלט של המועצה.

 המזמין שומר לעצמו את הרשות, אך לא חייב, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה. .24

אם תתגלה סתירה או שגיאה, או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף מסוים יש להודיע על  .25
ימים לפני יום הגשת ההצעות,  5ה כאמור יש למסור לפחות כך מיד וללא דיחוי למזמין בכתב, הודע

תשובת המזמין / מפקח תימסר בכתב בלבד למציג השאלות להבהרה וכן ליתר משתתפי המכרז, 
תשובה שקיבל משתתף /מציע בעל פה מגורם כל שהוא לא תחייב את המועצה ו/או המפקח ותיחשב 

 כאילו לא נמסרה כלל.

כמויות, התוכניות או התיאורים הטכניים, החובה לבדוק ולבחון את מלוא ערבה לדיוק ההמועצה אין  .26
 הפרטים מוטלת על המציע.

  :בחירת ההצעה הזוכה .27

הזוכה במכרז ייבחר על פי הניקוד בפרק הרכיב הכספי, על יסוד הצעת המחיר שהגיש, על פי סיכום כל 
בחינת ההצעות לצורך קביעת  האיכותי.רכיבי כתב הכמויות והמחירים וכן על פי הניקוד בפרק הרכיב 

 הזוכה במכרז תהיה באופן הבא:

 

 :%05משקל של  -רכיב כספי 128.

יהיה על פי  נקודות, הניקוד של שאר ההצעות 50ההצעה הזולה ביותר תקבל ניקוד מלא של 
 הנוסחה הבאה:

 ]הצעת המציע )מכנה(/ ההצעה הזולה )מונה([ X 50ניקוד הצעה = 

 

 :%05משקל של  -רכיב איכותי 228.

https://drive.google.com/drive/folders/1FeDumkvmJwxkemuf6rtnTXfvpFuP9lTM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FeDumkvmJwxkemuf6rtnTXfvpFuP9lTM?usp=sharing


 

 נקודות. 50עדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים בגין רכיב איכותי עד ו 28.1.1

הניקוד בקריטריון האיכותי יינתן לפי איכות המציע וניסיונו הכללי בעבודות מהסוג   28.1.2
 המבוקש במכרז זה בכלל, ועם רשויות/מועצות אזוריות בפרט.

יקוד בגין רכיב זה תבחן ועדת המכרזים, בין השאר: התרשמות כללית לצורך קביעת הנ 28.1.3
לרבות המלצות בכלל ומרשויות/ מועצות בפרט, אסמכתאות לביצוע )מניסיון המציע 

אמין וללא בעיה, פניה לממליצים וקבלת חוות דעתם/המלצתם(, התרשמות מניסיון 
אותן בהצעתו ובין אם לא,  ביצוע עבודות דומות לאלה שבמכרז זה, בין אם המציע ציין

 עד כמה שיש כזה(.)ניסיון המועצה עם הקבלן 

המציעים נדרשים לצרף אישורים ו/או אסמכתאות שיאפשרו בחינת הצעתם וניקודה   28.1.4
לרבות מכתבי המלצה, פרטי אנשי קשר לביצוע בדיקה על ידי  -ברכיב האיכותי

 ממליצים וכיוצב׳.

 

    יהיה סכום הניקוד : הרכיב הכספי+ הרכיב האיכותי.ניקוד הכולל של כל מציע ה 28.3

 

ההצעה והגשתה. יש להחזירם עד מועד  כל מסמכי המכרז הם רכוש המזמין, הם מושאלים לשם הכנת .28
הגשת ההצעות בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו. אין להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה 

 .אחרת

 %2עד  , על פי בחירת ו/או אישור המועצה, בגובה שלאחרמאושר בדיקות מכון התקנים או כל מכון  .29
מערך הצעתו של המציע, יבוצעו על חשבון הקבלן, המזמין רשאי אך לא חייב להזמין ביצוען של 
הבדיקות בעצמו ולחייב את הקבלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו העלויות על 

 הקבלן.

  .חודשים קלנדריים (הארבע) 4למפורט במסמך זה ותעמוד על  בהתאםהעבודה תהיה  תקופת ביצוע .30

שתשמש , (₪) במילים: שלושים אלף  ₪ 30,000בסך בגמר העבודה יגיש הקבלן למזמין ערבות בנקאית  .31
שנים עשר( חודשים מיום סיום העבודה ואישורה וזאת בניגוד למצוין בחוזה ) 12כערבות לטיב למשך 

ימסור בנוסף תעודות אחריות מכל סוג שיידרש על ידי המפקח במהלך הממשלתי הסטנדרטי, הקבלן 
 הביצוע ו/או בסיום העבודה.

במידה ולא תתקבל הרשאה תקציבית לביצוע הפרויקט מהגורמים המממנים, רשאית המועצה לבטל  .32
 את העבודה ולקבלנים לא תהיה כל תביעה מהמועצה בגין ביטול הפרויקט .

 

סתירה ו/או אי התאמה  נפרד ממסמכי ההתקשרות שבין הצדדים. בכל מקרה שלמסמך זה הינו חלק בלתי 
 החוזה יגבר האמור במסמך זה". בין האמור במסמך זה ובין האמור בשאר מסמכי המכרז ו/או

 ולראייה באתי על החתום:

  ____________________________ שם המציע :

  _______________________ מספר זיהוי / ח.פ :

 כתובת:טלפון:

  ____________________________________________ חותמת + חתימה :

  _______________ חתימת ראש המועצה

 

  



 

 חוזה
  2022 שנערך ביום בחודש 

 בין:
 מועצה מקומית גדרה

 , גדרה 4רח' פינס 

 "(המועצה")להלן: 

 -מצד אחד  -

 לבין:
  ________ בע״מ ח.פ. __________ 

 "(הקבלן")להלן: 

בשטח המועצה המקומית גדרה מבני רווחה ש 3 -במממ"ים  3לקמת והמועצה מבקשת לבצע עבודות  הואיל
 :להלן) מפרט טכני ואומדן תכניות,  -א'ינספח לרבות על נספחיו והכל בהתאם להוראות החוזה 

 "( ובכפוף לקבלת הזמנה וצו התחלת עבודות.העבודות"

 

 המועצה החליטה להמליץ בפני ראש,          מיום            'מסועדת המכרזים של המועצה בישיבתה ו והואיל
 ;4/2022לאחר פרסום מכרז פומבי לביצוע העבודות הנ״ל מס׳  ,לקבל את הצעת הקבלן שהוגשה לה

 

 בתוקף תפקידו וסמכותו אישר את המלצת וועדת המכרזים הנ״ל. המועצהוראש  והואיל

 

 :לפיכך באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן
  מבוא .1

 כל הכותרות בחוזה זה נועדו לשם הנוחיות בלבד ואין ליתן להם אופי פרשני. 1.1

 תהא למונחים הבאים המשמעות, כמוגדר להלן:בחוזה זה  1.2

 או מורשה מטעמו, או מי שיסמיך ראש המועצה. המועצהפירושו מהנדס  -״המנהל״ 

הפועל בשמו או  ורשיו, או המוסמכים לרבות כל אדםלרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומ -״הקבלן״ 
 .שבילו בביצוע העבודות או חלק מהןב

 קח על ביצוע העבודה או חלק ממנה.שהוסמך מזמן לזמן ע״י המנהל לפפירושו: האדם  -״המפקח״ 

פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה לרבות כל תוספת  -שכר החוזה""
שתתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם 

 להוראות החוזה.

 לחוזה זה.כנספח יא׳ דות המפורטות והמתוארות במפרט העבודות המצורף העבו -"העבודות"

 עבודות שבוצעו על ידי הקבלן בהוראה בכתב של המנהל. -״עבודות יזומות״ 

 הצווים והתקנים הקיימים בישראל. כל החוקים, הפקודות, התקנות, הדינים, -״הדין החל" 

לתי נפרד ממנו לרבות, הצעת הקבלן, תנאי החוזה חוזה זה על נספחיו, אשר מהווים חלק ב -״החוזה״ 
 ל.לביצוע העבודות על ידי הקבלן, המפרט, נוהלי ביצוע העבודה, כל הוראה בכתב של המנה

 תקופת ההתקשרות תהיה בהתאם לתקופות הביצוע לבניית  -תקופת ההתקשרות ותקופת ביצוע״ ״
על הקבלן חודשים ממועד צו התחלת העבודה לכלל העבודות.  מארבעולא יאוחר המבנה נשוא הסכם זה 

יום לאחר חתימת החוזה ע״י שני  15 -להשלים מלוא הדרישות לקבלת צו התחלת עבודה ולא יאוחר מ
 הצדדים והכל כפי שיפורט להלן.

 

של חדה או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי חוזה זה, אינן גורעות מזכויותיו ייסמכות שנת 1.3
 המנהל להשתמש באותה הסמכות או לעשות אותה פעולה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.



 

 

 התחייבויות והצהרות הקבלן .2

הקבלן מצהיר בזאת כי קרא את כל תנאי חוזה זה על נספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם  2.1
מם ולבצע התנאים והדרישות לביצוע העבודות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי יש ביכולתו לקיי
 את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ״י חוזה זה בהתאם לדרישות והתנאים המפורטים בו.

 הקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות, כמפורט בחוזה זה. 2.2

נספח יא׳( וכן )העבודות כוללות בינוי ופיתוח בהתאם למפרט המיוחד וכתב הכמויות המצ״ב 
 המפקח ואגף ההנדסה.בהתאם לתוכניות והנחיות יועצי הפרויקט 

הקבלן מתחייב כי כל העבודות נשוא חוזה זה יבוצעו ע״פ המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה  2.3
הספר הכחול( המשותפת למשרד הבנוי והשיכון ומינהל התכנון מע״צ ומשרד )הבין משרדית 

 שאינו מצורף לתיק המכרז( ., הביטחון (

הקבלן מצהיר בזאת, כי הוא מנהל את ספריו עפ״י דין, לרבות עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים  2.4
 ידי המועצה.-וימציא אישור כדין לכך כל אימת שיידרש על 1976 -הנהלת חשבונות( התשל״ו )

שיונות לקבלן, אישורים על ניהול חשבונות ומע״מ, אישורים יהקבלן מתחייב להמציא למועצה ר 2.5
תוקף בכל  -כוי במקור למס הכנסה, וכל אישור אחר שיידרש על ידי המועצה ושיהיו ברי על ני

 תקופת ההתקשרות בינו לבין המועצה.

הקבלן מודע לכך שהמועצה נוקטת במדיניות של הקפדה על קיום מלא של כל הדין החל. הקבלן  2.6
הפרה של חוק כלשהו  מצהיר ומתחייב כי הוא לא ינקוט בפעולה כלשהי אשר יהיה בה כדי להוות

 מהדין החל.

הקבלן מצהיר בזאת כי אין בחתימתו על הסכם זה ובביצועו משום הפרה כלשהי בדרך של מעשה  2.7
או מחדל, של כל הסכם, חוק, תקנה או הוראה אחרת מאת רשות, או צו או פסק דין, אשר הקבלן 

ב ומסכים להגיש את כל מהווה צד לו או אשר הקבלן מחוייב או כפוף לו. הקבלן מצהיר, מתחיי
 המסמכים, הרישומים והטפסים ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לפי הדין החל.

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בנוסף לכך כי הוא יקיים את כל הדין החל ביחס למתן הודעות, 
 שיונות ותשלום מסים ואגרות.יקבלת ר

, ציוד, חומרים וכוח אדם ככל שיידרש לביצוע הקבלן הינו בעל ניסיון, יכולת, ידע, מיומנות, מוניטין 2.8
 העבודה ברמה, בטיב, במחיר ולפי לוח הזמנים הנקובים במסמכי ההסכם.

הקבלן יבצע את העבודות כאמור בנספח יא להסכם. למועצה שמורה הזכות להזמין מהקבלן ביצוע  2.9
רי גורמים שלב/ים נוספים בהתאם לשיקול דעת המועצה ולרבות לאור שיקולי תקציב ואישו

רגולטורים, וזאת במשך תקופת הסכם זה. מועד ביצוע כל שלב ושלב יהא בהתאם לאמור בנספח 
יא ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין וצו התחלת עבודה. הזמנת עבודה הינה הזמנה 
חתומה ע״י מורשי החתימה למועצה. המועצה תהא רשאית להורות לקבלן את ביצוע העבודות 

או יותר( במקביל ועל הקבלן להיערך לביצוע בהתאם להנחיות המועצה. עשתה כן  שלב אחד)
 המועצה לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות בעניין.

הקבלן יציג למועצה אישורים המוכיחים את סיום העבודות בהתאם למפרט אישורי סיום עבודה,  2.10
ביעות רצון המועצה יהיו תנאי להוכחת גמר ׳ להסכם. הצגת אישורים אלו ע״י הקבלן ולשנספח יג

 ביצוע ואכלוס, וכן יהוו תנאי לאישור החשבון הסופי לקבלן.

 

 התמורה .3

תכניות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תמורת הסך הקבוע במחירי היחידה במפרט הטכני/ 3.1
זה, שישולם לו לאחר בכתב ההצעה למכרז נשוא חוזה שהציע  בניכוי אחוזי ההנחה ,נספח יא׳

ביצוע העבודות והשלמתם ע״פ מדידת כמויות ביצוע בפועל. היקף החוזה לאור הצעת הקבלן 
ש״ח         הקבלן בהצעתו, היינושהציע ההנחה  בהפחתת האומדןבמכרז הינו סכום 

אין למלא סעיף זה הערה: )בתוספת מע״מ כחוק  ( ש"ח    :ובמילים)
יף זה יושלם בעת החתימה על ההסכם. סעיף זה הינו הערכה סע בשלב הגשת ההצעות למכרז

(. השלמת ביצוע העבודות תהיה לאחר אישור לאור היות המכרז וההסכם תשלום לפי ביצוע בפועל
והמפקח בכתב כי העבודות הושלמו. הקבלן ינהל דיווח ויגיש למועצה ח״ן בהתאם  המועצהמהנדס 

 .לקצב התקדמות העבודות וכדלקמן

 

 

 



 

יום מקבלת החשבון  14המפקח יבדוק את החשבון ויאשר את התשלום המגיע לקבלן, תוך  3.2
, כי מועצהלעיל, לאחר אישור המפקח יאשר מהנדס ה 3.1מהקבלן, וכל זאת כאמור בסעיף 

 העבודות הושלמו.

מיום אישור החשבון ע״י מהנדס  יום 60בתוך החשבון המאושר ישולם לקבלן על ידי המועצה  3.3
. תשלום יבוצע 3.20 עיףלחשבון הסופי אשר יתבצע כאמור בסמי מטעמו, פרט  או מועצהה

באמצעות העברה בנקאית בראשון או בחמש עשרה לחודש והכל בהתאם להוראות חוק מוסר 
 .2017תשלומים, התשע"ז 

המנהל יהיה רשאי לנכות מהחשבון סכום או סכומים עבור עבודות שלדעת המנהל לא בוצעו כלל,  3.4
בוצעו לפי הוראותיו ולשביעות רצונו. עבור חומרים שלא סופקו לו על ידי המועצה ולא  או לא

השתמש בהם לביצוע העבודות או לא החזירם למועצה. קביעת המנהל בעניין זה תהיה קביעה 
 סופית.

ישא הפרשי הצמדה בלבד. מחירי הסכם זה, כפי שנקבעו בהצעת יתשלום שלא ישולם במועדו  3.5
 פיים ולא ישולמו לקבלן תוספות לרבות לא בגין התייקרויות.הקבלן הינם סו

היה והקבלן יידרש ע"י המפקח בכתב לבצע עבודות נוספות/יזומות שאינן נכללות במפרט ו/או כתב  3.6
הכמויות הנספח להסכם זה, אזי התמורה בגין רכיבים אלו תהיה, בכפוף לכל האמור בחוזה זה, 

 לטובת המועצה. 15%של  תהיה בהתאם למחירון ״דקל״, ובהנחה

על הקבלן להמציא למפקח חשבונות ביניים לכ״א מחלקי כ״א מהמבנים שבוצעו כבר, בהתאם  3.7
ללוח התשלומים וללוח הזמנים ושלבי התקדמות ביצוע המבנה. הגשת החשבון לידי המפקח תהיה 

עכב אשור לחודש בגין העבודות אשר בוצעו בחודש הקודם. הרשות בידי המהנדס ל 5-ל 1 -בין ה
חשבון ביניים והעברתו לתשלום, אם יפגר הקבלן בביצוע המבנה לעומת לוח הזמנים ושלבי 

 ההתקדמות.

הוסכם במפורש, שאישור חשבונות ביניים ותשלומם לא ישמשו הוכחה לנכונות האמור בהם ויהוו  3.8
 אך ורק מסגרת לתשלום על חשבון החשבון הסופי.

ימים מיום קבלת החשבון מהקבלן ובתנאי שהוגשו  14קח תוך אישור חשבון ביניים יבוצע ע"י המפ 3.9
כל המסמכים הקשורים לחשבון. למפקח שמורה הזכות להחזיר את החשבון החלקי באם לא 
הוגשו המסמכים הנדרשים לאישור עפ"י שיקול דעתו של המפקח, ובמקרה כזה יוגש החשבון 

 מחדש על כל הכרוך בכך.

, מועצהמיום שאושרו על ידי מהנדס ה יום 60תוך ע״י המועצה  חשבונות ביניים מאושרים יפרעו 3.10
 לעיל. 3.3 ףיעוכאמור בס

החשבונות יוגשו ע״י הקבלן בלווי חישובי כמויות מסודרים ומפורטים, לרבות תוכניות ככל  3.11
 שיידרשו לשביעות רצון המפקח.

חישובי כמויות  החשבונות וחישובי הכמויות יוכנו ע"י הקבלן באמצעים ממוחשבים, לא יתקבלו 3.12
 וחשבונות ידניים.

העתקים מלווה בדיסק עם קובץ תואם לשימוש בתוכנת בנארית או  2 -כל חשבון חלקי יוגש ב 3.13
 .MS PROJECTבפורמט משרד השיכון בצירוף לו״ז בתוכנת 

העתקים נוספים על  2לאחר אישור החשבון ע״י המפקח, יוחזר החשבון לידי הקבלן וזה יכין  3.14
 רם למועצה חתומים בחתימת ידו ובחותמת החברה.חשבונו, ויחזי

 חשבון סופי

שכר הזמנת עבודה יקבע סופית על יסוד מכפלות הכמויות הסופיות המאושרות במחירי היחידה  3.15
שבחוזה ובשינויים הנובעים משעורי ההנחות בהצעת הקבלן למכרז. מערך החשבון הסופי ינוכו כל 

הביניים בגין אותה הזמנת עבודה. חשבון סופי יוגש לכל התשלומים ששולמו לקבלן בחשבונות 
 שלב ושלב מרכיבי העבודה ע״פ המפרט, אשר יוזמנו מהקבלן, אם בכלל.

יום מיום גמר ביצוע השלב נשוא הפרויקט לידי  14על הקבלן להגיש את החשבון הסופי תוך  3.16
זה, רשאי המהנדס לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד האמור בסעיף קטן  המפקח.

לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי 
 זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר ע״י המהנדס ויחייב את הצדדים לחוזה זה.

שו יום מיום קבלת החשבון מהקבלן ובתנאי שהוג 15בדיקת החשבון הסופי ע״י המפקח תתבצע עד  3.17
 כל המסמכים הקשורים לחשבון.

 

לפני סילוק שכר הזמנת העבודה, לאחר שיושלמו כל פעולותיו של הקבלן ע״פ חוזה זה וע״פ הוראות  3.18
נספח ז׳( חתומה ויצרפה יחד עם הצהרה )המועצה הפיקוח והיועצים, ימציא הקבלן תעודת השלמה 



 

. הקבלן יהא רשאי להחליף 'נספח ח נספח ט׳( כמו כן, יחתום על נספח הבדק)על חיסול תביעותיו 
מהיקף ביצוע העבודות ע״פ הסכם זה אשר תשמש גם  ₪ 30,000בסך את ערבות ההסכם בערבות 

להלן. כמו כן יציג הקבלן אישור תאגיד המים על תשלום בגין שימוש  28.1כערבות טיב, כאמור בס׳ 
קין או אם לא ניתן יהיה במים. אם מסיבה כלשהי לא יותקן מונה מים אשר נדרש הקבלן להת

עור ילקרוא את כמות המים שצרך הקבלן בכל תקופת העבודה, יחוייב הקבלן בגין שימוש במים בש
 מערך החשבון הסופי המאושר. 0.5%

 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מאת המועצה את הכספים המגיעים לו עפ״י החוזה, אלא אם כן ימציא  3.19
הנדס, המאשרת שהקבלן פינה את אתר המבנה מכל מיני נספח ז׳ מאת המ -תחילה תעודת השלמה

 שיירים, חומרי בנין, מכשירים, כלים, צריף ושירותים או מבנים ארעיים שהוקמו באתר.

 

יום מתום החודש בו הומצאו הח״ן למועצה.  80חשבונות סופיים מאושרים יפרעו ע״י המועצה תוך  3.20
מש עשרה לחודש ובהתאם להוראות חוק תשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית בראשון או בח

 .2017מוסר תשלומים התשע״ז 

 

על כל סעיפיו הקטנים( שמורה למועצה הזכות להאריך את מועד התשלום ) 3על אף האמור בס׳  3.21
להלן:״החוק"(. במידה ) 2017והכל בהתאם וע״פ הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים התשע״ז 

 התשלום יהיו בהתאם לאמור בהוראות החוק. ופרוייקט זה מתוקצב ע״י צדדי ג׳ תנאי

על אף האמור בהסכם זה לעניין מועדי התשלום, הרי שהוראות חוק מוסר תשלומים לקבלנים  3.22
הלן:״החוק״( גובר והמועצה תהא רשאית לשנות את תנאי התשלום בהתאם ) 2017התשע״ז 

 להוראות החוק.

כל תוספות ו/או עלויות לרבות לא בגין  מחירי הסכם זה הינם סופים וקבועים ולא ישולמו לקבלן 3.23
 התייקרויות ו/או הצמדות ו/או תקורות ו/או בטלה ועוד.

 

 אופן ביצוע העבודות .4

 

בצעת עבודה על פי בכל מקום שבו מתוללא תוספת תשלום: הקבלן מתחייב לספק על חשבונו  4.1
מ׳ ותקיף  2של אמצעי תאורה, גידור שיבוצע מאיסכורית חדשה ולבנה בגובה  חוזה זה שמירה,

את כל שטחי האתר וההתארגנות של הקבלן, ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור 
בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד הפיקוח או רשות מוסמכת כלשהי ולדווח 

ורים ע״פ למוקד העירוני על המצב בו הושאר השטח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יגדר איז
 הנחיות הפיקוח בכל שלב משלבי הביצוע.

י חזיק על חשבונו במקום העבודה לפמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להתקין ולה 4.2
 דרישות והוראות המנהל :

 מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח, בהתאם להוראות המהנדס; (א)

ביצוע העבודות לפי מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך  (ב)
 החוזה.

מ׳ כולל הדמיות צבע והרישום בו יהיה ע״פ הנחיות  2מ׳* 2שלט שחזיתו תהא במידות  (ג)
 .המועצה

המבנים האמורים יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם מאתר העבודה עם תום העבודות 
 לפי החוזה.

 

החומרים, הכלים, הציוד, הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות לרבות המצאת כוח אדם,  4.3
 המכונות וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך.

הקבלן ידאג במשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה על חשבונו הוא בלבד לסידורים  4.4
 ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מיוחדות לכלי רכב ולהולכי רגל.

ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהיה  הקבלן מתחייב שתוך כדי 4.5
כל פגיעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, מדרכה ,שביל וכיו״ב או, בזכות 

הוא. לצורך כך יתקין הקבלן על חשבונו הוא, שלטי אזהרה שהשימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל



 

דור מתאים עם פסים זוהרים, וינקוט בכל האמצעים הדרושים על והכוונה מציידים בפנסים, גי
ישא בעלות פרסום הסדרי תנועה ימנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור, בטיחותו ובטחונו. הקבלן 

 הנובעים מהעבודות נשוא מכרז זה ככל שתמצא לנכון המועצה לפרסם ע״פ שיקול דעתה הבלעדי.
ת עודפי החומרים לרבות עודפי אדמה, והאשפה על הקבלן יסלק מהמקום בו בוצעו העבודות א

, וכפי שיורה לו לגדרהחשבונו הוא בלבד מיד עם גמר העבודות אל אתר האשפה מאושר מחוץ 
 המנהל ויחזיר את המצב לקדמותו לשביעות רצון המועצה.

תקן או סימן השגחה. סופקו -הקבלן ישתמש בחומרים ובחלקים מהטיב המשובח ביותר, בעלי תו 4.6
ידי המועצה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב -ומרים וחלקים עלח

 . העבודה

תמש בחומרים ובחלקים האמורים אך ורק לביצוע העבודות שהורה המנהל לבצעה. שהקבלן י
הקבלן לא יהיה רשאי להוציא אותם או חלק מהם מהמקום בו תתבצע העבודה ולא יחליפם או 

ומרים אחרים. הקבלן מתחייב להחזיר את החומרים והחלקים שסופקו לו על ידיה חלק מהם בח
ולא תשתמש בהם לביצוע העבודה וכן, כל עודף ושארית מהחומרים והחלקים האמורים לפי 
הוראות המפקח. אם לדעת המפקח, לא החזיר הקבלן את החומרים והחלקים או עודפיהם, 

ועצה עפ״י ערכם, וכפי שייקבע על ידי המפקח או מהנדס הקבלן יהיה חייב לשלם מיד תמורתם למ
 המועצה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה  4.7
עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים 

הקבלן ישלם שכר העבודה לעובדים  ת.מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודו
שיועסקו על ידו ויקיים את תנאי העבודה בהתאם להוראות החוק. הקבלן מתחייב לשלם בעד כל 
עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות הביטוח הסוציאלי בשיעור הקבוע על פי 

יח תנאי בטיחות ותנאים הדין, או על פי הקבוע על ידי ארגון העובדים. הקבלן מתחייב להבט
וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות  לשמירת בריאות העובדים ורווחתם

, ופקודת הבטיחות בעבודה 1954 –בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 
תשלום שכר . הקבלן מתחייב לקיים את תנאי והתקנות על פיהם 1970–) נוסח חדש(, התש"ל 

מינימום לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות, בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות, ולקיים 
הוסכם בין הצדדים כי הקבלן יעסיק בביצוע . 1987-את הוראות חוק שכר מינימום תשמ״ז

 העבודות לפי חוזה זה אך ורק אותם העובדים שהמנהל הסכים בכתב שיועסקו.

את הזכות להגדיל את היקף העבודות בהתאם להוראות הדין ו/או  המועצה שומרת לעצמה 4.8
להפחית את היקף העבודות נשוא הסכם זה, בכל שיעור מסכום הסכם זה, ומבלי שהאמור יהווה 

 עילה לדרישה ו/או תביעה כלשהי מצד הקבלן.

 לפני תחילת העבודה יתאם הקבלן את עבודתו עם הרשויות השונות )המועצה המזמינה, חברת 4.9
החשמל, חברת בזק, כבלים, ערוצי זהב, רשות העתיקות ומשטרת ישראל(, יקבל אישורי עבודה 
מתאימים ויעבוד על פיהם. באחריות הקבלן יהיה להציע את השלבים השונים בהעתקת התנועה 
בהתחשב בעבודותיו הוא ובעבודות קבלנים אחרים באתר, להביאם לאישורו מראש של המפקח 

האמצעים לשלבי הביצוע יהיו: גדרות  מחלקת דרכים ומשטרת ישראל.ואחר כך לתאם עם 
לפי דרישת המשטרה ו/או )בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה, הצבת שוטרים בשכר 

הכל בהתאם  -המועצה( ביצוע מעקפים זמניים, פנסים מהבהבים, מחסומי מיני גארד וכיוצ״ב 
 לאישורו של המפקח. לדרישת הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף

באחריות הקבלן יהיה להציע את השלבים השונים בהעתקת התנועה בהתחשב בעבודותיו הוא,  4.10
ובעבודות הקבלנים האחרים באתר ולהביאם לאשורו מראש של המפקח, ואחר כך לתאם עם 

תכנון הסדרי התנועה בזמן שלבי הביצוע יעשה   מחלקת התנועה, משטרת ישראל ולקבל אישורם.
״הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי העבודה בדרכים עירוניות״ בהוצאת משרד :תאם לבה

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן  .1993התחבורה מדצמבר 
תיכלל במחיר היחידה של הסעיפים השונים. על הקבלן להיערך באופן שהפרעות לפעילויות 

ימליות. מועדים ומשך הזמן של שטחים אשר יסגרו לתנועה לצורך הנזכרות לעיל תהיינה מינ
הקבלן יעסיק  מראש עם המזמין ועם משטרת ישראל.ביצוע עבודות נשוא מכרז זה יתואמו 

 ידרש ע״י המועצה ו/או מפקח באתר.ישוטרים בשכר על חשבונו במקרה ו

 

שיונות ימתן הודעות, קבלת היתרים ור בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר .5
 ותשלום מסים, אגרות והיטלים.

 

שיהיה בתוקף מזמן לזמן,  או בכל חוק בדבר עתיקות 1978-( עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל״ח1) .6
הם נכסי המדינה  -וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה 

 ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.והקבלן 



 

יד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים מ (2)
 את הוראות חוקי המדינה בדבר העתיקות.

(, יחולו על הקבלן לרבות 1)ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן  (3)
 הפסקה זמנית של ביצוע המבנה בהתאם להוראות המנהל.

 

אם יהא צורך לביצוע המבנה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או  .7
יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה  -חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה 

לרבות מהמועצה במקרה וייעוד השטח הינו שטח ציבורי או כביש או מעבר או מדרכה( ותשלום תמורתה )
היא שכפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן, בלא שתחול על המועצה כל חובה ו/או צורך לשאת בעלות כל

  בעניין.

עול, ית המים, הביוב, התהקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשתו .8
החשמל, הטלפון ולצינורות להעברת דלק או למובילים אחרים וכיו״ב, תוך כדי ביצוע המבנה, בין שהנזק 
או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה. קלקול כאמור יתוקן על 

המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח  חשבונו של הקבלן באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של
עול, בחשמל, בטלפון ובצינורות יעל הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת המים, בביוב, בת

להעברת דלק או במובילים אחרים וכיו״ב כאמור. למען הסר ספק, לא תותר עבודה ו/או זכות מעבר ו/או 
היתר בכתב מאת המועצה. למועצה תהא הזכות להתנות הרשות זכות הנאה ע״ג מדרכה, כביש, שצ״פ אלא ב

בתנאים. על הקבלן יהא להחזיר את המצב לקדמותו בתום ביצוע העבודות ו/או רשות המועצה לפי המוקדם 
 מביניהם(.

הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע המבנה, לרבות כל מבנה ארעי, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום המבנה  .9
לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות נתונות שלא 

שיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם ימיוחדים יתקבל תחילה הר
הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים -של הדרכים, של כלי

 ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. האמורות

אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כל שהוא למקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, לגשר,  (1)  .10
יודיע הקבלן  -לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל ולכיו״ב, והקבלן לא ישתמש באמצעי הגנה מיוחדים 

 יש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ ש

אמצעי ההגנה יהיו על חשבון הקבלן ויבוצעו בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל אישור של המפקח  (2)
 שיון מתאים מהרשויות המוסמכות.יבכתב, ולאחר שיהיה בידו ר

 

המועסק על ידי המועצה ולכל  הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר .11
אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף 
פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש ככל האפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו וזאת ללא כל 

 תשלום נוסף.

להכניס לאתר הבניה קבלני משנה לביצוע עבודות משלימות כאלה הקבלן יאפשר למועצה או למי מטעמה  .12
ואחרות לצורך הפרוייקט, עבודות המבוצעות באתר כאמור לא יאפשרו לקבלן לבקש תוספת תשלום 

 כלשהיא כגון: רווח קבלני או אחר.

על  , , חולהקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום המבנה את עודפי החומרים הפסולת והאשפה לרבות עודפי אדמה .13
חשבונו. מיד עם גמר העבודה, ינקה הקבלן את מקום המבנה וסביבתו ויסלק ממנו את כל מתקני המבנה, 
החומרים המיותרים, הפסולת, האשפה, והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את המבנה והאתר 

 וסביבתו כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של המפקח.

 חייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים והדבריםהקבלן מת ( 1)    .14
 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המבנה בקצב הדרוש.

רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועו היעיל  (2)
 של המבנה בקצב הדרוש.

ש הקבלן בביצוע המבנה חומרים שהקבלן חייב לספקם רשאי המנהל להורות שישתמ (3)
 בחומרים שיסופקו על ידי המועצה ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

הותנה במפורש שהמועצה תספק את חומרי המבנה, כולם או מקצתם, וסופקו החומרים  (4)
 יחולו עליהם כללים אלה: -בהתאם לכך 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע המבנה. .א

לא יהא הקבלן רשאי  -ומרים מהחומרים האמורים למקום המבנה כשהוכנסו ח .ב
להוציא אותם או חלק מהם, ממקום המבנה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב 



 

 מאת המפקח.

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים  .ג
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

להחזיר למועצה את החומרים שסופקו על ידי המועצה ושלא הקבלן מתחייב  .ד
 השתמש בהם לביצוע המבנה ושארית מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.

( די דלעיל, חייב 4לא החזיר הקבלן את החומרים או את שאריותיהם לפי סעיף קטן ) (5)
השוק  הקבלן לשלם מיד למועצה תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי

ביום התשלום. על אף האמור לעיל, תיקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר 
 העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת המנהל, חומרים שחל עליהם פיקוח  (6)
)ג(  -ולו עליהם הכללים שבפסקאות )א(, )ב( ו או הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם, יח

( בסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור לביצוע המבנה 4לסעיף קטן )
מסיבה כלשהי, עליו להציעם למכירה למועצה במחיר שהיה בתוקף ביום המכירה 

יום  30בתוספת הוצאות ההובלה למקום המבנה. לא קנתה המועצה את החומרים תוך 
מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת, בהסכמת הרשות 

 המוסמכת שהקציבה את החומרים.

לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע המבנה להפעלת ציוד מכני  (7)
 כדין חומרים. -כבד להעתקת אדמה 

 

ביצוע  הקבלן למקום המבנה, למטרתחומרים שהובאו על ידי  -״ חומריםלעניין חוזה זה ״ ( 1) .15
המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים 
העתידיים להיות חלק מן המבנה, לרבות חומרים שפורקו על ידו במהלך העבודה לצורך הקמת 

 המבנה נשוא החוזה.

 

מטרת ביצוע המבנה והשלמתו, אין הקבלן חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום המבנה ל (2)
 רשאי להוציאם ממקום המבנה ללא הסכמת המפקח בכתב.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע  (3)
החוזה, אולם בכל מקרה של סילוק יד הקבלן מהמבנה, רשאית המועצה להשתמש בזכויות 

זה וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המועצה על המוקנות לה על פי החו
 פי הוראות החוזה בדבר סילוק יד הקבלן מהמבנה.

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,  (4)
 והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

 

 בכתב ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, ( הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח1) .16
 הכמויות ובשאר מסמכי החוזה.

 הקבלן חייב להשתמש בחומרים בעלי תו תקן או סימן השגחה.   )א(     (2)

אם מהחומרים הנדרשים קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן או סימן  (ב)
סימן יהא הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן או  -השגחה 

 השגחה כאמור, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים
ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על  ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים. חובת

 הקבלן.

הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע המבנה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים  (3)
י לגרוע מאחריותו של הקבלן לתפקידם על ידי המפקח. אין בבדיקת המפקח ואישורו כד

 לגבי טיב החומרים.

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של  -סופקו חומרים מסוימים על ידי המועצה  (4)
 הקבלן לגבי טיב העבודה.

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה  (5)
ם הדרושים לביצוע הבדיקות האדם וכל יתר האמצעי-שנעשתה וכן את הכלים, כח

 במקום המבנה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

דמי בדיקת /או דגימות במעבדה לסוגיהן ע״פ חוק ו/או תקן יחולו על הקבלן, בנוסף  (6)
 להנחיות הפיקוח בשטח ככל שיהיו כאלה.



 

 , על הקבלן:( לעיל, ההוצאות דלהלן יחולו6בנוסף לאמור בסעיף קטן ) (7)

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה. (א)

דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כמו לנוחות בעבודה, לחסכון  
 וכיו״ב.

דמי בדיקות של חומרים ומלאכה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה  (ב)
 ותנאיו.

מכל סוג שהוא, לרבות ההוצאות הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות  (ג)
 (.5האמורות בסעיף קטן )

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין  (8)
בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע 

השתמש מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. 
המנהל בזכות האמורה, אזי כל ההוצאות עבור הבדיקות, ינוכו משכר החוזה או מכל 

 סכום שיגיע לקבלן מהמועצה בכל זמן שהוא או ייגבה מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

  ( הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהמבנה שנועד להיות מכוסה 1) .17
 מפקח.מסורת, ללא הסכמתו של ה או

הושלם חלק מהמבנה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק  (2)
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק 

 האמור מהמבנה לפני כיסויו או הסתרתו.

ח, לצורך הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים, יבצע חורים בכל חלק מהמבנה, לפי הוראת המפק (3)
בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא 
הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים 

 ולעשות חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

( תחולנה על הקבלן, אלא אם קיים 3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) (4)
( והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה 2) -( 1הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים )

 לשביעות רצונו של המפקח.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית המועצה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן  (5)
 ך אחרת.בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דר

 

 :המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה( 1) .18

על סילוק חומרים כלשהם ממקום המבנה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה,  (א)
 בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים  (ב)
 בפסקה )א(.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי  (ג)
שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי 

 החוזה.

חומרים וציוד שפורקו מהמבנה ומתאימים לשימוש חוזר יועברו בשלמותם  (ד)
 למחסני המועצה על חשבונו כפי שיורה לו המפקח.

( יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח 1ו של המפקח לפי סעיף קטן )כוח (2)
 ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

(, תהא המועצה רשאית לבצעה על 1לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן ) (3)
בביצוע ההוראה והמועצה תהא שא בכל ההוצאות הכרוכות יחשבון הקבלן, והקבלן י

רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא בדרך שתראה לה ו/או 
 להשתמש בכל זכות .

 

 שינויים, תוספות והפחתות

להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו,  תרשאיהמועצה ( 1) .19
והקבלן אריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון, גודלו, כמותו, גובהו, מית



 

 .מתחייב למלא אחר הוראותיו

 

לידי  ותימסר "פקודת שינויים"( תקרא 1על שינוי המבנה לפי סעיף קטן )המועצה הוראת  (2)
 בכתב. הקבלן

 

הנקובים ( ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי מחירי היחידות 1)  .20
בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של 

(: ואולם אין 2ייקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים כאמור להלן בסעיף קטן ) -השינוי 
 קביעת ערכו של השינוי.-הקבלן רשאי לעכב ביצוע של השינוי מחמת אי

(, יובא בחשבון כל 1דות החסרים, כאמור בסעיף קטן )לצורך קביעת ערכם של מחירי היחי (2)
מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחת 
ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת 

אים בכתב ייקבע ערכו של השינוי בהעדר סעיף מת -אחד ממחירי היחידות החסרים 
הנחה לטובת  15%הכמויות ישולם עפ״י מחירון "דקל" במהדורתו האחרונה, בניכוי 

המועצה. בהעדר סעיף מתאים במחירון "דקל", ישולם על סמך ניתוח מחיר מפורט שיוגש 
 ע״י הקבלן וכפי שיאושר או יתוקן ע״י המועצה )מנהל / מפקח מטעמה ומהנדס המועצה(.

(, אם קבע המנהל, ביוזמתו או לפי בקשת הקבלן, שמחיר 1)על אף האמור בסעיף קטן  (3)
רואים את מחיר היחידה כאילו אינו  -יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו מתקבל על הדעת 

נקוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן 
(3.) 

השינוי והוא בדעה, שהשינוי מחייב קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של  (4)
יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת  -את העלאת שכר החוזה 

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל  30שכר החוזה כאמור. עברו 
 בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

 

בלן יגיש למנהל כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא ( הק1) .21
הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף, ובלבד 

 שהם נובעים משינויים או תוספות שנדרש לבצע כאמור בפרק זה.

(, רואים את הקבלן כאילו 1טן )( תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף ק2) 
 ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

 

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .22

הקבלן מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את ביצוע העבודות עפ״י חוזה זה כקבלן עצמאי ובשום  22.1
נסיבות שהן לא יחשב הקבלן ו/או עובדיו לעובדי המועצה ו/או המועצה. הקבלן מתחייב לספק 

הוא את כח האדם הדרוש לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה על חשבונו 
 בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הקבלן הינם עובדיו של הקבלן  22.2
 והם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאה.

י עובדיו ו/או מועסקיו ולמועצה לא תהיה כל אחריות הקבלן בלבד יהיה כמעביד אחראי כלפ 22.3
ביחס אליהם וכן יהיה אחראי כלפיהם בגין כל תאונה ו/או נזק שייגרמו להם מכל סיבה שהיא 

 בעת ביצוע העבודה עפ״י הוראות חוזה זה.

הקבלן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם עפ״י כל דין ונוהג המגיעים  22.4
ד ממעביד מאת המועצה ו/או המועצה והקבלן מצהיר בזאת כי יידע את עובדיו ו/או לעוב

מועסקיו בזכויות המגיעות להם וכי מלוא שכרם ו/או ההטבות הסוציאליות להן הם זכאים, 
 חלות עליו בלבד. 'לרבות ימי מחלה, חופשה וכו

רת, מס הכנסה, ביטוח הקבלן מתחייב לשלם בגין עובדיו את כל התשלומים החלים עליו כמשכו 22.5
לאומי, תשלום לקרנות סוציאליות וכן תשלומים אחרים החלים עליו עפ״י כל חוק אחר הדן 

 בביטוח עובדים ע״י מעבידים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו שכר מינימום, לפחות, בהתאם  22.6
 .1987-לחוק השכר מינימום, התשמ״ז

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן למסור למועצה, לפי דרישתה, אישור של רואה  22.7



 

חשבון המבקר את הקבלן, המאשר כי לפי בדיקתו מילא הקבלן את התחייבותו לשלם לעובדיו 
המבצעים את העבודות עבור המועצה שכר וזכויות סוציאליות כמתחייב לפי כל דין, הסכם, 

 הרחבה החלים על העובדים.הסכם קיבוצי או צו 

הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה על כל נזק אשר עלול להיגרם לה עקב תקלות ביחסים בין  22.8
הקבלן לבין עובדיו. הקבלן בלבד יהיה כמעביד האחראי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו ולמועצה לא 

זק שייגרמו להם תהיה כל אחריות ביחס אליהם וכן יהיה אחראי כלפיהם בגין כל תאונה ו/או נ
 מכל סיבה שהיא כתוצאה או עקב ביצוע העבודה עפ״י הוראות חוזה זה.

 1953-)א( לחוק עבודת הנוער, התשי״ג-33ו 33על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות סעיפים  22.9
-)א( לחוק עבודת הנוער, התשי״ג-33ו 33הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הפרת הוראות סעיפים 

 זה זה.מהווה הפרת חו 1953

הקבלן מתחייב ליידע את עובדיו ו/או מועסקיו בכל האמור בסעיפי המשנה של סעיף זה על כל  22.10
 המשתמע מכך.

הקבלן ישתף פעולה עם המועצה ו/או כל מי מטעמה בביקורות שתערכנה לבדיקת עמידתו  22.11
יות בהוראות הדין וימציא לה ו/או למי מטעמה כל חומר שיידרש לה לצורך כך. הקבלן ישא בעלו

בודק מטעם המועצה הפרה של ס׳ זה הינה הפרה יסודית של ההסכם והוא יתבטל מאליו 
 כשלקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או כל זכות כתוצאה מהביטול והפסקת ההסכם.

 ( הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך1) 22.12
שיון מתאים עפ״י חוק יה. הקבלן יעסיק מהנדס ומנהל עבודה בעלי רהמועד הקבוע לכך בחוז

שיהיו נוכחים באתר במהלך כל תקופת הביצוע בשעות העבודה באתר, בעבודה שלביצועה יש 
שיון ישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל ריצורך ברישום, ר

ב הקבלן להיות בעצמו או לגרום לכך שבא כוחו המוסמך או היתר כאמור לפי העניין. כן מתחיי
יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא 
אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה 

 לקבלן. שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה

לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך, את מנהלי העבודה או  (2)
 העובדים אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

יקיים  1959-לביצוע המבנה יקבל הקבלן עובדים בהתאם להוראות חוק שרות התעסוקה, תש״ט (3)
ייצג את המספר הגדול ביותר של תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המ
 עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש  (4)
כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על  -בחוק, ובאין דרישה חוקית 

. . כמו כן מתחייב הקבלן, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לא 1954-העבודה, תש״ד
יועסקו עובדים זרים )לרבות מסתננים או מבקשי מקלט( שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, 

(, 2/2011וחוזר מנכ״ל משרד הפנים מס׳  7.12.19למעט מומחי חוץ )כהגדרתם בהוראות תכ״ם 
 ן אם על ידו ובין באמצעות כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן.וזאת בין במישרים ובין בעקיפין, בי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יחתום על מסמך "קיום הוראת פקודת הבטיחות" בנוסח 
 .'כנספח והרצ״ב ומסומן 

 -( הקבלן מתחייב שבביצוע המבנה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח1) 22.13

וסוגו במקצוע של כל עובד, לרבות ימי עבודתו, שעות עבודתו אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו 
 ושכר עבודתו.

הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם ביקורת וכן להכין  (2)
ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח אדם חודשית, שבועית ויומית 

 ועותיהם, סוגיהם והעסקתם.שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצ

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע המבנה סידורי נוחיות ומקומות אכילה  (3)
 נאותים במקום המבנה, לשביעות רצונו של המפקח.

מצאותו באתר תהיה יהקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה מוסמך לצורך ביצוע העבודות וה (4)
 באתר. קבועה בכל זמן שיש פעילות כלשהיא

 

 ושעבודו איסור הסבת החוזה .23

אין הקבלן רשאי להסב את החוזה והזכויות המוקנות לקבלן עפ״י חוזה זה מוקנות לו בלבד  23.1
 ואסור יהיה לקבלן להעבירו או למסור בכל דרך שהיא כאדם אחר או לגוף משפטי אחר בלא לקבל

הסכמת המועצה בכתב ומראש. כמו כך מתחייב הקבלן לא להעביר ו/או להסב זכויות או חובות 



 

 לפי חוזה זה לאדם או לגוף משפטי אחר. -כולן או מקצתן  -אחרות 

אין הקבלן רשאי לשעבד או למשכן לטובת אחר את זכויותיו ו/או את הכספים המגיעים ו/או  23.2
הסכמת המועצה מראש ובכתב. ואולם העסקת עובדים, אשר יגיעו לו מכח הוראות החוזה, ללא 

בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה לכשעצמה 
 משום מסירת ביצוען של העבודות או של חלק מהם. 

 המועצה רשאית לגבות דמי הסכמה בעבור הסכמה לאמור. 23.3

ות כאמור הניתן לקבלן עפ״י חוזה זה, אינה ניתנת מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ביצוע העבוד 23.4
 להעברה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב, ובתנאים שנקבעו לכך.

במידה והקבלן יעביר זכות מזכויותיו בהתאם לאמור בחוזה זה לאחר ימשיך הקבלן להיות  23.5
 האחראי כלפי המועצה לביצוע כל התחייבויותיו עפ״י חוזה זה.

 

 סיומותקופת החוזה ודרכי  .24

קבלת צו התחלת עבודה ועד לא יאוחר  החל ממועדביצוע מלוא העבודות הכלולות במכרז זה יהא,  24.1
. למועצה שמורה הזכות להזמין מהקבלן ביצוע כל או חלק העבודות כאמור חודשים מארבע

בנספח יא בלו״ז האמור לעיל. על הקבלן להשלים ביצוע כל הנדרש לשם קבלת צו התחלת עבודה 
יום ממועד החתימה על ההסכם. באם יקבל הקבלן הזמנה חתומה ע״י המועצה בעניין,  15בתוך 

  אם וככל שיוזמנו מהקבלן שלב/ים נוספים.

בכל מקרה המועצה רשאית לסיים את ההתקשרות בחוזה זה בינה לבין הקבלן בכל זמן לפני 
 מראש.יום  14התאריך המיועד לסיומה על ידי מתן הודעה בכתב על כך לקבלן של 

במקרה זה לא תהיה לקבלן שום עילה לתבוע את המועצה לתשלום פיצוי כספי, או אחר בגין 
 סיומה המוקדם של ההתקשרות.

 

 הפרת אחד מהתנאים הבאים תחשב כהפרת החוזה כולו מצד הקבלן: 24.2

כוחו לשם קבלת הודעות לביצוע העבודות בהתאם לאמור -אי התייצבות הקבלן או בא .א
ודות ע״י הקבלן, לא נמצא מי שיקבל את ההודעות במספרי הטלפון/ בנוהל לביצוע העב

פלאפון, או במכשיר הקשר שמסר הקבלן למנהל, ו/או לא אותר הקבלן במספר המנוי של 
 האיתורית שנמסר למנהל על ידי הקבלן.

 לא החל בביצוע העבודות תוך הזמן הקבוע במפרט. .ב

ביעת המנהל או המוסמך מטעמו( בתקלות לא טיפל הקבלן במועד ו/או במקצועיות )על פי ק .ג
 דחופות.

הוכרז הקבלן לפושט רגל, ו/או ניתן נגדו צו לכונס נכסים ע״י בית המשפט מוסמך ו/או  .ד
 החלו נגד הקבלן הליכי פירוק.

 לא החזיק הקבלן צוות וציוד תקין כנדרש. .ה

ו/או הפסיק ביצע עבודה בצורה רצופה, ו/או לא השלים את העבודה תוך פרק זמן סביר,  .ו
ולא השלים את העבודה לרבות העבודות הנוספות ללא אישור או דרישה בכתב מאת 

 מהנדס המועצה.

 שיון הקבלן שנדרשו בהתאם לתנאי המכרז.יבוטל ו/או שונה אחד מהתנאים בר .ז

 

הפר הקבלן את החוזה שומרת המועצה לעצמה זכות לבצע את הדברים הבאים או, חלק מהם  24.3
 ת:לפי קביעתה הבלעדי

 לחלוט את הערבות הבנקאית לכיסוי הוצאותיה ונזקיה כנ״ל. .א

 להפסיק את שירותיו של הקבלן לאלתר. .ב

 לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו לה. .ג

 הפסיק כל התשלומים לקבלן.ל .ד

 בצע את העבודות בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים.ל .ה

 חשיביה.ת זקיה הישירים והעקיפים על פי לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיה, ונ .ו

החליטה המועצה לנקוט באחד ו/או בחלק ו/או בכל הצעדים האמורים לעיל, תהיה רשאית 



 

לעשות כן מיד עם קבלת החלטה מבלי צורך להודיע על כך לקבלן . החלטה זו של המועצה תהיה 
 סופית ולא ניתנת לערעור ע״י הקבלן.

 

בבצוע העבודות בעצמה, ו/או באמצעות קבלנים אחרים, תהיה היא החליטה המועצה להמשיך  24.4
רשאית לסלק מתחומי מקום העבודה את הרכוש ואז האביזרים של הקבלן, ולגשת מיד עם קבלת 

החלטה זו של המועצה תהיה סופית  החלטתה כאמור לבצע העבודות בעצמה, ו/או ע״י אחרים.
 .ולא ניתנת לערעור ע״י הקבלן

לא יעמוד במועד ביצוע העבודות ע״פ חוזה זה, אזי יפחת מסכום התמורה המגיע  במידה והקבלן 24.5
ש״ח בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה לכל סעד ו/או תרופה  2,000לו סך של 

 אחרים ע״פ הסכם זה ו/או ע״פ כל דין.

 

 פיקוח .25

מי שימונה על ידו, והקבלן לצורך ביצועו של חוזה זה מינתה המועצה מטעמה את המנהל או  25.1
 מצהיר מסכים ומתחייב להישמע לכל הוראותיו ולהוראות המפקח מטעמו.

מ׳ במקום שיורה לו  2.8*6הקבלן יספק ויעמיד על חשבונו מבנה למפקח במידות 
המפקח/מנהל/מזמין העבודות. המבנה יכלול: מחשב כולל חיבור לאינטרנט, ארון מחסן כולל 

כיסאות. תא שירותים בתוך מבנה המשרד.  14אנשים.  12 -ושולחן ישיבות לנעילה. שולחן עבודה 
 פינת מטבחון כולל כיור, מתקן מי קר, קומקום חשמלי, מזגן.

המפקח רשאי להשגיח על ביצוע העבודות, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, וטיב  25.2
לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה  המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות, וכן רשאי הוא

 את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא.

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל  25.3
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה ולכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות 

 החוזה. וחפצים כלשהם לביצוע

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי הקבלן חייב להישמע להוראות ולהסברים של המנהל והמפקח או  25.4
 כל מי שנתמנה על ידי המנהל לצורך חוזה זה.

הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא  25.5
מפורטות בחוזה ובין אם יינתנו לאחר לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח בין ה

 מכן בכל יום מימות השנה ובמשך כל ההתקשרות, ולרבות תקופת חירום גם אם הוכרזה רשמית.

בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לבצוע העבודות, ו/או עבודה כלשהי מתוך העבודות המוטלות  25.6
פוסק היחידי המנהל, על הקבלן בהתאם למכרז זה, באם הן מבוצעות לפי מכרז זה, יהיה ה

והחלטתו בעניין זה תהיה סופית ומחייבת את הקבלן. לקבלן לא תהיה רשות להפסיק את המשך 
 ביצוע העבודות ,אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקן.

הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה.  26.6
ך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, מינוי בא כוח מוסמ

והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות 
 מהמנהל, דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל אדם  26.7
המועסק על ידו במקום המבנה, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה או אינו מוכשר 
למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום המבנה. -

 

 אחריות הקבלן .26

 המוסמך יהיה מצוי במקום המבנה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע המבנה. הקבלן או בא כוחו 26.1
מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל 
יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל, דין בא 

 כדין הקבלן.כוח מוסמך של הקבלן 

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל אדם  26.2
המועסק על ידו במקום המבנה, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא כשורה או אינו מוכשר 

 -למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 ור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום המבנה.לא יחז



 

( אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן 1) 26.3
יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של 

 כל צד שלישי אחר. סחורות אם המדובר באחריות המועצה לגבי

( הפיקוח הנ״ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה, ואין בו כדי להטיל חבות 2) 
 כלשהי על המועצה או על צד ג׳ כלשהו.

 

 ערבויות .27

במעמד אשרור חוזה זה על ידי להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן  27.1
והיא תשמש כערבות לביצוע התחייבויות לטובת המועצה, ערבות הבנקאית אוטונומית המועצה, 

ערבות זו תהיה בתוקף  "(.ש"ח אלף שישים) במילים: " ₪  60,000הקבלן ע״פ חוזה זה וע״ס 
על פי נוסח והתקדמות העבודות ותוארך בהתאם לצורך שנה מיום חתימת הצדדים על החוזה 

הידוע הבסיס, דהיינו למדד התשומות בבנייה  ותהא צמודה למדד, ' לחוזהשבנספח ההערבות 
 ביום חתימת החוזה על ידי שני הצדדים. 

בדק אשר בטרם תשלום החשבון הסופי, יהא הקבלן רשאי להחליף את ערבות ההסכם בערבות 
) במילים: "שלושים אלף  ₪ 30,000בסכום של תשמש גם כערבות להבטחת טיב ביצוע העבודות 

קופת הערבות תוארך לשנה מיום תשלום החשבון הסופי לקבלן או חתימה על תעודת ת. "(₪
 לפי המאוחר מבניהם . -השלמה הנספח ז׳ או חתימה על העדר תביעות נספח ט 

לחוזה, וההיקף  19-21היה והקבלן זכאי לתוספת שכר כתוצאה משינויים כאמור בסעיפים  27.2
משכר החוזה המקורי ) ללא  5%ויות(, עלה על המצטבר של התוספת לשכר החוזה ) ללא התייקר

התייקרויות(, לא תשולם לקבלן תוספת זו, אלא אם גרם קודם לכן להגדלת סכום ערבות הביצוע 
מסכום התוספת לשכר החוזה, במחירי חוזה, לרבות  10% -שבידי המועצה בסכום השווה ל

 מע"מ. 

 

ת לממש את הערבות הנ״ל כולה ו/או מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאי 27.3
מקצתה ו/או הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה של הפרת תנאי מחוזה זה, מבלי שהמועצה 
תצטרך לשלוח איזו דרישה ו/או התראה לקבלן וזאת בנוסף לכל אמצעי משפטי, או אחר 

 זה. ט נגד הקבלן במקרה של הפרת החושהמועצה רשאית לנקו

 

 חבנזיקין וביטואחריות ושיפוי  .28

 

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה, הקבלן  28.1
אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה 
ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או 

העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי  לאתר
ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון 

 המועצה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

הקבלן ו/או קבלני המשנה ( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי 29.1קטן )-הוראות סעיף 28.2
 ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק.

 

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית המועצה לקבל מאת  28.3
שקבעה הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד 

המועצה ועבור נזקים שהמועצה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם 
ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המועצה וקביעותה תהיינה סופיות 

 ובלתי ניתנות לערעור.

 

נזקים הנובעים הקבלן אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות  28.4
ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים 
הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות המועצה ו/או חוסר התאמתו 

לוחיה לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של המועצה ו/או עובדיה ו/או ש
ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע העבודות ו/או צד ג׳ כלשהו בגין ו/או בקשר עם העבודות 
ו/או לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי 

 שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.



 

 

לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני משנה הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג,  28.5
של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או 

 בקשר עם ביצוע העבודות .

 

הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור  28.6
ם ביצוע העבודות , והוא פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או כל הנמצאים בשימושו בקשר ע

 אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

 

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין  28.7
במסגרת תפקידו כל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה 

 תחול על הקבלן. -ומקצועו של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו 

 

הקבלן פוטר את המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או  28.8
פי הסכם זה ו/או על פי דין, -תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על

 לנזק בכוונת זדון.למעט כלפי מי שגרם 

 

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל נזק שייגרם לה  28.9
ו/או בגין כל אחריות שתוטל עליה ו/או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו 

ה מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. המועצ
תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על המועצה מפניה, על חשבונו של 

 הקבלן.

 

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  28.10
אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או מחדל  באחריותו של
 שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל".

 

  ביטוח .29

 כל פי על אחראי הוא להם לנזקים ומאחריותו זה חוזה פי על הקבלן מהתחייבויות לגרוע מבלי 29.1
 בביטוחים העבודות את, הוא חשבונו על, העבודות תחילת לפני לבטח,  בעצמו, הקבלן מתחייב דין
 האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות מגבולות יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול פי על
 קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה 'ג נספח, ביטוחים קיום על

 האישור טופס את ימציא הקבלן ההסכם חתימת עם"( העבודות ביטוח אישור" או/ו" ביטוחים
 חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את מועצהל להמציא מתחייב הקבלן. ביטוחים קיום על

 בביטוח לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת, מבטחיו ידי על כדין
 של הסופית המסירה עד או/ו העבודות תקופת או/ו זה הסכם של חלותו זמן כל במשך, בישראל

 מבין המאוחר) התחזוקה תקופת במועד או/ו העבודות מאתר הקבלן של יציאתו או/ו העבודות
 קיום על האישור טופס המצאת. מועצהה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת(, המועדים
 .בהסכם מהותי תנאי מהווה, הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום ביטוחים

 

 בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח, שנערך יוודא או יערוך הקבלן -רכב כלי ביטוח 29.2
 לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך לכל העבודות לביצוע
 בגין חבות ביטוח וכן( חובה ביטוח) מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח

 ידי על הנגרמים רכוש לנזקי כיסוי,  ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום לרכוש נזק
 ניתנים  שאינם גוף לנזקי וכן הרכב  כלי פוליסת של הסטנדרטים האחריות לגבולות מעל רכב כלי

 כלי" המונח כי מוסכם ספק למען.  ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה  רכב ביטוח י"ע לביטוח
 .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב

 

 גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי" 29.3



 

 .למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח

 

 "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן. פוליסתהקבלן מתחייב כי  29.4

 
 ' :ג צד –' ב פרק .א

הכיסוי הרחבת ההרחבה פירוט/אחריות גבול   
 לרכוש לנזקים אחריות( 1)

 פועל הקבלן אשר מועצהה
 ולכל, סמוך לרכוש, בו

 מועצהה של אחר רכוש
 המבוטח רכוש למעט

.לעיל' א פרק במסגרת  

 רכוש של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל
 גבול אולם, לעיל כמפורט, עובדים עליו ורכוש סמוך

 לא כאמור נזקים בגין המבטחת של הכולל האחריות
'.ב פרק פי על האחריות גבול על יעלה  

 כלפי מועצהה אחריות( 2)
 הפועל וכל הקבלן עובדי
.ומטעמו בשמו  

 ביצוע עם בקשר או/ו במהלך להם שיגרמו נזקים בגין
  המועצה. כלפי הקבלן של התחייבויותיו

  
 המפורטות להרחבות בנוסף הינן"ל לנ המפרטות ההרחבות כי יובהר, הטוב הסדר למען 

 .במקומן ולא באישור
 

 העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומים המפורטים להלן: בפוליסת עצמיתה שתתפותהה מיסכו 29.5

 
 רכוש     –פרק א'  .א

 2,000,000 על עולה אינו שהיקפם בפרויקטים, הפרויקט מערך 10% עד ₪ . 

  100,000 על תעלה שלאובלבד   ₪ 2,000,000בפרויקטים שהיקפם עולה על  הפרויקטמערך   5%עד ₪. 
 סיכונים לגבי כמקובל עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט

.אלה  
למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן  ₪ 50,000      צד ג' –פרק ב'  .ב

 .₪ 200,000ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 
 

 לאירוע. ₪ 20,000   חבות מעבידים –פרק ג'  .ג

 

 לכלול את הסעיפים הבאים: קבלןה מתחייבהנזכרות  הפוליסותבכל  29.6

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהעובדיו/או  מועצההביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .א
 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .ב

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאי הביטוח,  ההמזכה אות מועצה"ביטוח ראשוני", כלפי ה סעיף .ג
ו/או מי מטעמו מבלי שתהיה  קבלןה של הביטוח חברת מצד הןללא זכות השתתפות בביטוחי

להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  מועצהזכות תביעה ממבטחי ה קבלןה של הביטוח לחברת
על  יוותרווחברת הביטוח  קבלןה, ולמען הסר ספק 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59

 טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  .ד

 ת במועד התחלת הביטוח.התקפו

 

או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים /ריכת הביטוחים וע 29.7
אחריות כלשהי  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי מועצהכלשהו מה אישורלא יהוו  מועצהל

פי כל -לפי הסכם זה או ע-בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על
 דין. 

 

שא בדמי ההשתתפויות העצמיות ילבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י הקבלן 29.8
 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 



 

ציוד מכל סוג ותאור הנמצא לרכוש ו/או לאבדן, נזק או קלקול  מועצההאחראי כלפי  והקבלן לבד 29.9
העבודות ו/או לכל לצורך ו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד

רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד  הקבלן. ההתקשרותאובדן תוצאתי בקשר עם 
 הבאים ובשםמו בש, פוטר הקבלןהמפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה 

 ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות מועצהה מטעם הבאים ואת מועצהה את, מומטע
 כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. כלשהו

 

הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  29.10
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה 

מובהר, כי הקבלן  תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מלאה או חלקית של
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית 

ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או  מועצההקבועה בפוליסות. הקבלן פוטר את ה
 אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  מתחייב הקבלן 29.11
ולדרישת  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.    מועצהה

 

 יהיה הקבלן אחראי, מועצההמפקיע את זכויות האת הוראות הפוליסות באופן  הפר הקבלן 29.12
על כל נזק כספי ו/או אחר  מועצהטענה כלשהי כלפי ה ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל

 עקב זאת. ושיגרם ל

 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר  ולשאת בתשלומים המוטלים עליהקבלן על  29.13
 .דיםהדן בביטוח עובדים על ידי מעבי

 

לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה, כולן או חלקן, מהווה  מבלי 29.14
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 שונות .30

ויתור והמועצה לא תראה כאילו ויתרה על זכות ו/או טענה כלשהי לנגד הקבלן, אלא אם נעשה ה 30.1
 על ידה בכתב.

מבצע את העבודות בעצמו, כקבלן עצמאי וכי לא מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי הקבלן  30.2
 יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבינו או לבין עובדיו או לבין כל מי שמועסק על ידו.

במידה והקבלן יבקש לשנות תנאי מתנאי המכרז הוא יעשה זאת רק בתנאי ולאחר קבלת אישור  30.3
 המועצה מראש ובכתב.

דואר רשום ע"י צד למשנהו לפי הכתובות שמופיעות במבוא לחוזה כל הודעה או דרישה שנשלחו ב 30.4
 שעות ממועד משלוחו בדואר רשום. 72זה יבאו כאילו הגיעו לתעודתן כעבור 

בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לביצוע העבודה לקבלן לא תהיה רשות להפסיק את המשך ביצוע  30.5
הפוסק היחידי בנושא חילוקי דעות בין העבודות, אלא אם קיבל הוראה בכתב מהמנהל להפסיקן. 

 הצדדים יהיה המנהל והחלטתו בעניין זה תהיה החלטה סופית ומחייבת את הקבלן.

התגלעותם של מחלוקות בין הצדדים לא יהוו עילה לעיכוב ביצוע התחייבויות הצדדים עפ״י חוזה  30.6
 זה.



 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

הקבלן                             המועצה                       



 

 

 המציעהצעת  - נספח א'
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 לכבוד :
 , מועצה מקומית גדרה

 , גדרה 4רחוב פינס 

 א.נ., 

 2022/4' מכרז מס -כתב הצעה לביצוע 

 מקומית גדרה מועצה  - במבנה רווחהמרחבים מוגנים מוסדיים  שלושההקמת 

 
החוזה, שהעתקו כלל מסמכי המכרז ובכלל זאת את אני)נו( החתום)ים( מטה, קראתי)נו( בעיון את  .1

נו( בתוכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז/חוזה זה ), ועיינתיהמפרטיםהתכניות, נו(, )נמצא ברשותי
הוראות שבהזמנת הצעות למכרז ובכל המסמכים אשר צוינו או צורפו למכתב ההזמנה הנ״ל, וכן ב

 והעתידים כולם יחד להוות חוזה עב׳ על כל נספחיו.

החוזה על פרטיהם, וכי מקום העבודה, המכרז/ נו( מצהיר)ים( בזה, כי הבנתי)נו( את כל מסמכי )הנני .2
כל הגורמים האחרים המשפיעים את וכן ור הקבלנים, וכי היינו בסיטיב הקרקע ותנאי הגישה אליו, 

 נו(, וכי בהתאם לכך ביססתי)נו( את הצעתי)נו(.)על הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים לי

האמורה בפרק/י הזמן הנקוב/עם בחוזה, את העבודה ולהשלים ים( להוציא לפועל )נו( מתחייב)הנני .3
לא )  תמורת הנחה של %וכן לבצע את עובדות הבדק של העבודות תמורת שכר החוזה, דהיינו 

לא כולל מע״מ(; )  של % תוספת או) אחוזים(    במילים כולל מע״מ(; 
בתוספת  ישולם לנו על פי תנאי התשלום הקבועים בחוזה,  אשר) אחוזים( ,    במילים 

 . מע״מ

שלעיל לבין הסכום הנקוב במילים, יכריע הסכום  3בכל מקרה של סתירה בין הסכום הנקוב בסעיף  .4
 הנקוב במילים.

נו( כוללת הנחה כללית, ההנחה תיחשב כאילו ניתנה באחוזים ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף )הצעתי .5
 נו(.)וסעיף מהצעתי

ים( על )נו( מקבל), הנניבאומדןנו( )צעתיבהתאם למסמכים הנ״ל כולם ביחד, לפי המחירים שה .6
נו( לסיים את העבודה, לשביעות רצונו הגמורה של המפקח, תוך תקופה של ארבעה חודשים )עצמי

 מיום קבלת הוראה להתחלתה.

אם יוחלט על הקטנת היקף העבודה, תוקטן גם תקופת הביצוע באופן יחסי בין היקף העבודה המופיע 
 צע. תקופת הביצוע המוקטנת תאושר ע״י המפקח.במכרז והיקף העבודה המבו

המפרט, השרטוטים וכל התכניות וים( לחתום על החוזה, )נו( מתחייב)נו( תתקבל הנני)אם הצעתי .7
המסמכים האחרים בקשר לעבודה בתאריך שיידרש על ידי המזמין, ועם חתימת החוזה להפקיד 

 בידו, להנחת דעתו, לתקופה שתידרש על ידו:

 להוראות בתנאי החוזה. ערבות בהתאם .א

 פוליסות ביטוח בהתאם לתנאי החוזה. .ב

ב׳( לעיל עד ) 76ים( להאריך את תוקפן של פוליסות הביטוח כאמור בסעיף )נו( מתחייב)כמו כן הנני .8
 למועד מסירת העבודה כנקוב בתעודת ההשלמה למבנה.

( בהתאם לצו התחלת מאתנו) ים( להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש ממני)נו( מתחייב)הנני .9
 נתן ע״י המזמין ו/או ע״י מנהל הפרויקט.יהעבודה שי

 ₪ 50,000להבטחת קיום התחייבותי)נו( שבהצעתי)נו( זו הפקדתי)נו( בידיכם ערבות בנקאית בסך  .10
 (. ₪במילים: מאה אלף )

למזמין יום מתאריך הגשת ההצעה.  90נו( במשך תקופה של )נו( תהיה בתוקף ותחייב אותי)הצעתי .11
  תהיה הזכות לדרוש, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי המציע יאריך את תוקף הצעתו לפרק זמן של 

 ., ערבות ההצעה תוארך בהתאםנוספים ולקבלן לא תהיה כל תביעה בגין הארכה זו  יום 60

 

 

 



 

 

 

 

 

  ________________________________________________ שם הקבלן 

  _____________________________________________ חתימת הקבלן 

  _____________________________________________ כתובת הקבלן 

          מספר טלפון נייד 

           ״לדוא /מספר פקס

  __________________________________________מספר עוסק מורשה 

  __________________________________ מספר רישום בפנקס הקבלנים 

 __________________________________________________ תאריך 



 

 

 ׳נספח ב
 ערבות בנקאית לקיום המכרז

 לכבוד
 מועצה מקומית גדרה

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות

"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ) –להלן   : על פי בקשת
בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד  (,₪ אלף שישים)במילים:  ₪ 60,000
, וזאת בקשר עם השתתפותם "המדד היסודי"( -להלן) 15.1.2022ביום שהתפרסם  2021דצמבר חודש 

ולהבטחת מילוי תנאי במועצה המקומית גדרה,  רווחה במבנהמממ"ים  3להקמת  4/2022במכרז פומבי מס׳ 
 המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלשהו, 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 במכתבנו זה:

 מדד מחירי התשומות בבנייה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

דש"(, "המדד הח -להלן )אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו 
יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש היסודי, כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

 בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ״ל, מחולק במדד היסודי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

   ערבות זו תישאר בתוקף עד וכולל יום 

 , לא תענה.  אחרי דרישה שתגיע אלנו

 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת  לאחר 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

     בנק:    תאריך:

 

 

 

 



 

 

  -'נספח ג

 

 
  

  האישורתאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

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

ב עם מבקש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי  
מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע  המבוטח מבקש האישור

 העבודות*
 מעמד מבקש האישור

מועצה מקומית גדרה  )המזמינה 
ו/או תאגידים עירוניים ועובדים של 

 הנ"ל( 

 שם הקבלן:
 
 

 ☒ עבודות__________________

 

מזמין העבודות/השירותים ☒  

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 
 מען

 פינס 4 גדרה

 מען

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך סיום
 

 סכום/  האחריות גבול
העבודה שווי/  ביטוח  

 ישם חריגי וביטול בתוקף נוספים כיסויים
'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין  

 מטבע סכום
 

 הסיכונים כל
קבלניות עבודות  

ביט  
______ 

 מבקש לטובת  תחלוף על ויתור  309 ₪     
 האישור

כיסוי בגין נזקי טבע 313   
ושוד פריצה גניבה כיסוי 314  
אדמה רעידת כיסוי 316  
נוסף מבוטח האישור מבקש  318  
ראשוניות  328  
מבקש  –לתגמולי הביטוח מוטב  324

 האישור

עובדים עליו רכוש  ,000300  ₪ 
סמוך רכוש  300,000 ₪ 
הריסות פינוי  150,000 ₪ 
 הנובע ישיר נזק

/  עבודה/  מתכנון
לקויים חומרים  

300,000 ₪ 

   

 הנובע עקיף נזק
 עבודה/או ו מתכנון

 חומרים/או ו
 לקויים

במלוא גבול 
 האחריות

₪ 

 תחזוקה תקופת
  מורחבת

חודשים 12   

000,0004, צד ג' .צולבת אחריות 302 ₪   
קבלנים וקבלני משנה  307  
 מבקש לטובת תחלוף על ויתור  309

  האישור
"להמל תביעות 315  
 משימוש כתוצאה שנגרם נזק כיסוי 312
"הבצמ  
נוסף מבוטח האישור מבקש  318  
מבקש האישור מוגדר כצד ג'   322  
ראשוניות  328  

ג כצד יחשב האישור מבקש רכוש  329  

נזק ישיר למתקנים 
ו/או כבלים תת 

 קרקעיים

במלוא גבול 
 האחריות

 

₪ 

למתקנים  עקיףנזק 
ו/או כבלים תת 

 קרקעיים

500,000 ₪   

רעידות והחלשות 
 משען

500,000 ₪  ₪ 

  ₪ 20,000,000 אחריות מעבידים
כמעבידם ויחשב היה נוסף מבוטח 319  

ראשוניות  328  

ג'  המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח: )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין פירוט השירותים  
בנייה / עבודות קבלניות גדולות 009  

 ביטול/שינוי הפוליסה*
.בדבר השינוי או הביטול האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי  

 חתימת האישור
 המבטח:



 

 

 

 – ד'נספח 

 פירוט ניסיון וממליצים 

 מרחבים מוגנים מוסדיים שלושההקמת ל -4/2022 'מכרז מס
 במועצה המקומית גדרה

 ניסיון

 של וטלפון שם שם המזמין היקף עבודה מקום עבודה

 הפיקוח/מנהל פרויקט

 תחילתתאריך 

 עבודה

     

     

     

     

     

 טבלת ממליצים

תפקיד  שם הממליץ
 הממליץ

 מס' הפרוייקט שבוצע מקום עבודה

 טלפון

 תאריך סיום

      

      

      

      

      

 מסמך זה מהוה חלק ממסמכי המכרז ויש לחתום עליו ולצרפו למסמכי המכרז

 

   : חתימת   תאריך :



 

 

 נספח ה׳                                               

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה                                              
 לכבוד

 מועצה מקומית גדרה

 ערבות בנקאיתהנדון: 

באופן בלתי חוזר,  מתחייבים בזאת כלפיכם"המשתתף"( אנו  -להלן) הקבלן:  על פי בקשת .1
בגדרה,  במבנה רווחהמממ"ים  3לשלם לכם, מפעם לפעם, במנותק מעסקת היסוד שעל פי חוזה לבניית 

מהסכום  , כל סכום שתדרשו מאיתנו על פי כתב ערבות זה, ) אך לא יותר 4/2022 מס׳מכרז מכח ם תשנח
הנקוב להלן(, מיד כנגד דרישתכם הראשונה לכך ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ימים מיום קבלת 
דרישתכם מבלי שנהיה זכאים לדרוש מכם להוכיח, לבסס, להמציא אסמכתא משפטית או אחרת, 
לנמק או להסביר את הדרישה בכל צורה שהיא,  ומבלי שתהיו חייבים לדרוש או לתבוע תחילה את 

 ום הדרישה מאת הקבלן הנ"ל. סכ
 

"סכום קרן"( כשהוא מוגדל בשיעור עליית המדד הידוע  –אנו נשלם כל סכום שצוין בדרישה ) להלן  .2
כמדד מחירי התשומות בבנייה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ) להלן: "המדד"(, 

חתימת  דד שהתפרסם ביוםאשר התפרסם לאחרונה לפני היום בו נמסרה לנו הדרישה, לעומת המ
של סכומי קרן  כשהסך הכולל, נקודות  היינו    הצדדים על החוזה, שפורסם ביום 

 (, בתוספת₪אלף  שישים במילים: ) ₪ 60,000אשר נהיה חייבים לשלם לכם מכח כתב זה לא יעלה על 
 הפרשי הצמדה למדד כאמור בסכומי קרן אלה. 

 

תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את  .3
 .אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ״ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ״ל
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4
 

נה. לאחר מועד זה דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תע.   ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .6
 

 

      בנק:    תאריך:



 

 

 

 נספח ו'                    
 

 קיום הוראות פקודת הבטיחות                    

 1970הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודת )נוסח חדש( תש״ל  .1
, ולפי כל דין אחר 1954שלפיה, וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי״ד ת והתקנו

העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו 
ים על פי דין לתת הוראות בנושאי בטיחות. מכוחם וכל הוראות מפקחי הבטיחות והמורש

בנוסף הקבלן ועובדיו נדרשים לעבור תדריך בטיחות אצל קב״ט המועצה לפני התחלת 
 העבודות.

הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה הנ״ל ובתקנותיה.  .2

והמתמדת של  הקבלן מאשר כי העבודות יבוצעו על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה

 מנהל עבודה מוסמך שימונה על ידו לצורך כך.

 לעיל: 1בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3

הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה התשמ״ה  .3.1

 ( לרבות את כל החובות המוטלות על מבצע בנייה כמפורט בתקנות אלה.1988

ורי שבאזורו מתבצעות עבודות, על היותו קבלן הקבלן ידווח למפקח העבודה האז .3.2

 ראשי לביצוע העבודה.

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור  .4

 בנספח זה.

 חתימת הקבלן                                                       



 

 

        

 

 המבנה רווח
 
 
 

 אדריכלות והנדסה –מרקוביץ טליה 
 תכנון סניטרי בטיחות כללית וכיבוי אש

 נגישות מתו"ס
 70700 ,גדרה 25קק"ל 

054-4977784    08-8591117 

 

                   
 

 

 

ומתחם אחר . רק לאחר פינוי כולל  המבנההעבודה בכלל הפרויקטים תבוצע רק אחרי פינוי 

 והקב"ט ניתן יהיה להתחיל בבניה. המפקחואישור 
 

 

 

 

 קיימים למבניםבנית תוספת  ממ"מ   –הנחיות בטיחות וסקירת סיכונים   
 

 מועצה מקומית גדרה :מבקש

 
 קיימים במסגרת  המועצה. למבנה רווחה תוספת ממ"מים   
 

 תנועה
 המבניםקיימת התייחסות לתנועה במסגרת היתרי בניה של 

 
 דרכי גישה 

 המתחם פנוי ממכשולים .
  

 עזרה ראשונה
עובדים ויותר  50כראוי, במקום ידוע ונגיש בכל עת. מינוי אחראי לארגז זה. באתר בו  מצוידעזרה ראשונה יהיה ארגז  

 על האחראי להיות מאומן בהגשת עזרה ראשונה.
 

 מתחם מנוחה
 הכנת מקום נוח, מוגן ומסודר למנוחה בהפסקות ומתאים לאכילת ארוחות העובדים.  -
 ם למי שתיה. מקורות זמינים ונגישי -
 נוחויות המתאימות לציבור העובדים, תקינות, נקיות מוארות ומתוחזקות כראוי. -
 
 



 

 

   באתר הבניה הנחיות והוראות התנהלות ובטיחות

 
לספק לעובדיו ולהבטיח הספקה גם לכל העובדים מטעמו, את כל פריטי ציוד המגן האישי הקבלן המפעל על  .1

 בפרק זההנדרשים לצורך עבודתם כמפורט 
ידי -ציגי הקבלן ומנהל העבודה מטעמו יקיימו ביקורות קבועות לוודא ולאכוף שימוש בציוד מגן אישי עלנ  .2

 עובדיהם.
 

ציוד מגן אישי אשר יסופק לעובדים יהיה ציוד תקני בלבד. כמויות הציוד, סוגיו והתאמתו לעבודות השונות, יקבעו  .3
 .מבניהםנהלי החברה, הדרישות המחמירות  פי-פי החוק ו/או התקנים המחייבים או על-על

 
מאתר  מידיעובד המסרב לעשות שימוש בציוד מגן אישי או פוגע במכוון בציוד זה, עלול להיות מורחק באופן  .4

 החברה.
 

החובה להדריך את עובדיו ואת כל העובדים מטעמו באופן השימוש הנכון, שיטת הבדיקה, תחזוקה  המעסיקעל  .5
 להקפיד ולהציג דוגמה אישית בשימוש קבוע ועקבי בציוד מגן אישי. ,וד המגן המסופק להםואחסון נאותים של צי

 
 .נושאים עקרוניים

 
וכן באתרי החברה בהם  (ראה להלן)ובה בסוגי העבודות המחייבים זאת באמצעות משקפי מגן הינה ח הגנת עיניים

וץ מותר ומומלץ רק בסביבת עבודה פתוחה מחשימוש במשקפי מגן כהות )הנוהל מחייב הרכבת משקפי מגן בכל עת. 
 .(למבנים בתנאי חשיפה לאור השמש

 
נדרשת לצורך הגנה כנגד פגיעת חלקים מעופפים בעיניים, רסיסי מתכת מותכת, חומרים מסוכנים, גזים  הגנת עיניים

בנוסף לכל הוראה  אתואדים וכן קרינה מסוכנת. חובה להרכיב משקפי בטיחות מתאימים בעת ביצוע העבודות הבאות (ז
או  דסקההשחזה, משורי  דסקותשימוש באופני השחזה או  -ריתוך או חיתוך בלהבה או באלקטרודה. ) מחייבת נוספת

. (קדיחה, כרסום וכו'חריטה, ) תהליכי עיבוד שבבי לסוגיהם -חציבה וסיתות בבטון, אבן, שיש וכד'.  -פצירות ממוכנות. 
עבודה עם חומרים  - 88מתוך  23ת עמ' מהדורה ניסיוני -מדריך לקבלן בענף הבניה  תולגהווסד לבטיחות מה 3 -פרק )

 ,התזת חול או צבע בלחץ, עבודה בלחץ נוזלים ,עבודה בתנאי אבק, פות, התפצלות קליפות או שבביםהמועדים להתקל
, משורי עבודה במשורי שרשרת, מיקלים וחומרים מסוכנים אחריםעבודה עם כי ,דה באוויר דחוס או גזים דחוסיםעבו

 פיזית למקומות בהן עובדים בעיסוקים כנ"ל. בקרבהעבודה ה, אבן ובטון וציוד דומ
 
 

  הגנת הנשימה
, חייבים לעשות שימוש בציוד םנדיפיעובדים החשופים לריכוז מסוכן של אבק, אדים, תרסיסים, גזים, עשן או  .1

 וסוגי החומרים.  ה, משך החשיפהלהגנת הנשימה המותאם לאופי החשיפ
הקבלן יקיים במסגרת תכנית הבטיחות שלו תכנית הגנה ומעקב לחשיפת מערכת הנשימה של העובדים  .2

החשופים לחומרים ותנאים מסוכנים כאמור, לרבות התאמת ציוד מגן אישי, הדרכה ותרגול השימוש בציוד, 
 תחזוקת הציוד ומעקב רפואה תעסוקתית מתאים לעובדים. 

 
 .נעלי בטיחות

עובדים באתרים של החברה חייבים לנעול נעלי בטיחות או מגפי בטיחות. נעילת סנדלים, נעליים פתוחות, כפכפים,  .1
 נעלי ים או הליכה יחפים אסורה בתכלית בשטחי העבודה באתרים של החברה.

 
להבטיח ולוודא כי עובדיו והעובדים מטעמו ינעלו נעלי בטיחות מתאימות בכל האזורים המסומנים  המעסיקעל  .2

בחובת נעילה של נעלי בטיחות. בהיעדר סימון או שילוט כאמור, חובה על הקבלן להבטיח ולוודא נעילת נעלי 
עקב חפצים נופלים או בטיחות מתאימות בכל מקום בו עובדיו או העובדים מטעמו חשופים לפגיעה ברגליים 

מתגלגלים, חלקים העלולים לנקב את הנעל או במקומות בהם רגלי העובד חשופות לסיכוני חשמל, כימיקלים, 
 החלקה או איסור יצירת ניצוצות וכיו"ב. 

 

 .ביגוד וציוד מגן – הגנת הידיים והעור
ידיים מתאימה בעת הטיפול בחלקים להבטיח ולוודא כי עובדיו והעובדים מטעמו יעשו שימוש בהגנת  המעסיקעל  .1

ו/או בחומרים העלולים לגרום לחתכים, כוויות, פציעת ידיים או חומרים העלולים לפגוע ו/או להיספג בעור וכן 



 

 

מהדורה  -מדריך לקבלן בענף הבניה  3 -. פרק (חום או קור)רטורות קיצוניות בעת חשיפה אפשרית לטמפ
  ולגהותחות סד לבטיוהמ 88מתוך  24ניסיונית עמ' 

 
יש ללבוש ביגוד הניתן לרכיסה מלאה, כיסוי ראש להגנה ואיסוף השיער, כיסוי זקן ו/או שפם בכל מקום בו הדבר  .2

נדרש במפורש. במקומות בהם נדרשת הגנת גוף מחמירה יותר (חליפות אטומות וכ"ד), אסורה הכניסה ללא 
 ציוד זה וללא אישור מראש והדרכה מתאימה. 

 
 מכנסיים קצרים אסורה במקומות העבודה.לבישת  .3

 
אש נגד כגון: הגנת ר)פי קביעת החברה -עבודה אחרים על ביגוד וציוד מגן אחרים הינם חובה בכל מקום ותנאי .4

  6.3. (שמש, שרוולים ארוכים ועוד
 
 

 הגנת השמיעה

ילוט המתריע על הסיכון שימוש בציוד מגן אישי להגנת השמיעה מפני רעש מזיק הינו חובה בכל מקום בו קיים ש .1
 ובכל תהליך עבודה הגורם לרעש מזיק. 

 על הקבלן האחריות להבטיח ולאכוף על עובדיו והעובדים מטעמו שימוש באמצעי הגנת השמיעה כאמור. .2
עובדי הקבלן יעשו שימוש בציוד הגנת שמיעה בכל מקרה של ביצוע עבודה קצרה ו/או אקראית אשר כרוכה ברעש  .3

למקום בו  בקרבהחובה זו חלה גם על כל הנמצאים  (.ור, השחזה, חציבה, קידוח רוטט וכיו"בכגון: ניס)גבוה 
 מתבצעת עבודה כאמור

פי הוראות גורמי הבטיחות של החברה באתר, -באתרי החברה בהם תופעת הרעש המזיק היא שכיחה, או על .4
  7.3. (וכיו"ב אטמים, אזניות)יעות את ציוד הגנת השמיעה האישי עמם בקב ויישאהעובדים 

 
 

  ציוד מגן אישי בעבודות ריתוך ועבודה חמה

, יש לעשות (ייעודית ברתכיהכאלו שאינן מתבצעות בעמדת ריתוך קבועה ומסודרת )בודות ריתוך בתנאי שטח בע .1
 שימוש בקסדת מגן משולבת עם מסכת ריתוך.

 השחזה ותהליכי ניקוי הריתוכים.הגנת פנים או משקפי ריתוך חייבים בשימוש בעת ביצוע עבודות ריתוך,  .2
אש וכן בהגנה/כיסוי כתפיים מחומר חסין  תחסינולעבודות ריתוך מעל הראש, חובה לעשות שימוש בקסדת מגן  .3

 אש.
בכל סוג של עבודה חמה חובה להקפיד על ביגוד וצמ"א נקיים משמן, גריז וכל חומר דליק אחר. חובה להקפיד  .4

 מהדורה –מדריך לקבלן בענף הבניה  הותגולהמוסד לבטיחות  3 -פרק )הלבוש לא יהיו תלויים ורופפים. כי חלקי 
 יש לכפתר שרוולים וחולצות, להקפיד על חולצות בתוך המכנסיים, כיסים יהיו סגורים 88מתוך  25ת עמ' ניסיוני

סיכון להיווצרות גורמי הצתה של  : כל סוג של עבודה שיש עמהעבודה חמה ומכופתרים או ביגוד ללא כיסים.
 . (באש גלויה, ריתוך לסוגיו וכיו"ב אש. כגון: יצירת ניצוצות, גיצים, שימוש

רתכים ועוזריהם יעשו שימוש בכפפות חסינות אש וכן במשקפי בטיחות או מסכות ריתוך המבטיחים הגנה בפני  .5
 קרינה אינפרא אדומה וקרינה אולטרה סגולה. 

ה, לרבות ריתוך או עבודה באש גלויה בעמדות עבודה הנתמכות בחבלים או רצועות אין לבצע עבודה חמ .6
 העשויים מחומרים סינטטיים או כל חומר דליק או חומר המאבד את תכונות החוזק שלו בחשיפה לחום.

 

 ציוד מגן לעבודה בגובה

 מחייבים.פי הוראת כל חוק או תקנים -פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על .1
בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן ההיתר ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן  .2

 את מערך העבודה, תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו ויאשר את תחילת העבודה.
 העובד ישתמש בציוד המגן לעבודה בגובה על פי כל הכללים וההנחיות המחייבים באתר .3
ב אחר של עבודה בגובה, באחריות העובד לוודא את מערך העבודה ותקינות ציוד הבטיחות בו נעשה בכל מצ .4

ציוד מגן אישי נוסף. על הקבלן לספק ולוודא שימוש בכל צמ"א נוסף הנדרש  9.3שימוש וכן את אופן התקנתו. 
עבודה בטוחה המוכרת פי כל פרקטיקה -בנסיבות מיוחדות או בנסיבות שאינן מפורטות במדריך זה. זאת על

 ומקובלת לצורך ביצוע העבודה
 

 .הרמה בטוחה

במסגרת תכנית הבטיחות שלו, על הקבלן לכלול פרוט של סוגי עבודות המחייבות באופן שיגרתי הרמה של משאות  .1



 

 

 באמצעים ידניים ובכוח הגוף בלבד ואשר יש עימן סיכונים מידיים ו/או מצטברים לבריאות.
בלן נושא זה בתכנית ההדרכה לבטיחות שלו. במסגרת התכנית יפורטו: זיהוי הסיכונים כדרישת סף, יכלול הק .2

מדריך  3 -פרק )בהרמה ידנית, טכניקת הרמה נכונה ובטוחה, שמירת שלמות ובריאות הגב וכן ארגונומיה נכונה. 
 ולגהות.המוסד לבטיחות  88מתוך  26מהדורה ניסיונית עמ'  -לקבלן בענף הבניה 

 
 

 יחות לעבודה בחשמלנהלי בט

 
כל עבודת חשמל, מיתקן חשמלי או חיבור והעמסת קווי חשמל, בין אם הם לצורך קבוע ובין אם לצורך זמני,  .1

 חייבים להתבצע בכפוף להוראת כל דין רלבנטי, לרבות תקנים רשמיים ובכפוף לכל הוראה נוספת בנוהל זה.
בעל רישיון תקף ומוסמך על פי כל דין לעסוק  לא יעסוק אדם בעבודת חשמל מכל סוג שהוא אלא אם הוא .2

 פי סוג העבודה והיקפה-בעבודה זו, על
 עבודת חשמל במתח חי תתבצע רק בקיום הכרח לכך ולאחר קבלת "היתר לעבודה במתח חשמלי חי". .3
חל איסור על כל עובד לבצע עבודה כלשהי בקרבת ציוד חשמלי, מעגל חשמלי או כל סוג אחר של מערכת  .4

 שאינם מוגנים, אלא אם כן מערכות אלו מוגנות כנגד התחשמלות בדרך של פריקת האנרגיה לאדמה.חשמלית 
פי הוראות נהלי העבודה והבטיחות של אתר העבודה. -עבודה בקרבת מערכות חשמל פעילות תתבצע על .5

 בהעדר הוראות כאלו, תתבצע העבודה באישור גורם הבטיחות באתר.
ליים באזורים ו/או בתנאי סביבה בהם קיימת רטיבות, לחות גבוהה, אבק נפיץ, אין להפעיל ציוד או כלים חשמ .6

 אדים או נוזלים דליקים. אלא אם הכלים והציוד מותאמים לעבודה בתנאים כאלו
באמצעים לסגירתם וכן באמצעי נעילה של המפסק הראשי.  יצוידולוחות, ארונות, תיבות סעף או ארגזי חשמל  .7

שימוש בחומרי מבנה לא בעירים ולהקפיד על סגירה קבועה של ארונות החשמל בכל  לצורך זה יש להקפיד על
 עת.

עובד בעבודת חשמל ו/או המפעיל ציוד חשמלי, יימנע מענידת טבעות, ענקים, צמידים או כל ציוד ואביזרים  .8
 מתכתיים

כים חיוניים יש למעט ולהגביל את השימוש בכבלים מאריכים ככל האפשר ולצר, שימוש בכבלים מאריכים .9
והכרחיים בלבד. כבל מאריך ארוך הנמצא בשימוש מתמשך, מומלץ לא להשאיר מגולגל על תוף למניעת 

ת ניסיוני מהדורה –המוסד לבטיחות ולגהות מדריך לקבלן בענף הבניה  4 -פה. פרק התחממות וסכנת שרי
(גידים בעלי בידוד כפולאחר, יהיו  כבלים מאריכים לשימוש עם כלי עבודה ידניים וכל ציוד - 88מתוך  27עמ' 

כבלים מאריכים  -באתרי העבודה ובתנאי שטח.  Heavy Duty מותאמים לפרישה ועבודה מאומצת() ומעטפת
תיקון  -למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות.  מטר 50.2מומלץ בגובה מעל )ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים, 

שימוש בסרט בידוד מסוג  (ושיחזור מלא של הבידוד ואטימות וךכבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית ת
הזנת כלי עבודה חשמליים  -אסור לבצע פיצולים והסתעפויות בכבל מאריך. ) המתכווץ בחום לצורך אטימה

ושימוש בכבלים חשמליים באתרי עבודה בכלל ובאתרי בניה בפרט, מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה. 
יהיו מטיפוס הגנה מגנטית/תרמית כנגד זרמי קצר. את ההגנות יש לבדוק בקביעות  המפסקים בקו ההזנה

בכל מקרה של נפילת מפסק או הפעלת הגנה, על חשמלאי מוסמך לוודא את  -ופרקי זמן קבועים ומתוכננים. 
יש להקפיד על סימון ברור של מפסקים  -סיבת הכשל, לבדוק ולתקן במידת הצורך ולאשר הפעלה מחדש. 

הקפד על הוראות כל  -מקורות הספקת מתח חשמלי, בעיקר ובפרט כאשר מזינים ממקורות במתחים שונים. ו
חוק ונוהל בטיחות לעבודה בקרבת קווי מתח גבוה. עבודה בקרבת קווי מתח גבוה עם ציוד הרמה מחייבת 

ת בתדירות קבועה באתר בניה, באחריות הקבלן לבצע בדיקה ובקור -ליווי של מכוון ו/או אתת צמודים. 
ולפחות אחת לחודש, של מקורות ההספקה של אנרגיה חשמלית, ארונות חשמל ותיבות הסתעפות, מפסקים, 

ידי חשמלאי מוסמך מתאים. מנהל העבודה -הגנות, כבלים וכל ציוד חשמלי אחר באתר. הבדיקה תבוצע על
 יבדוק את מפסקי הפחת אחת לשבוע לפחות

 

 כלי עבודה ידניים- בטיחות בעבודה עם כלי עבודה ידניים

ידי הקבלן לשימוש עובדיו יהיו מסוג ובאיכות טובים, מתאימים לכל הוראת -כלי עבודה ידניים המסופקים על .1
 חוק ותקן קיים. הכלים יהיו מותאמים לעובד ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת

 
 ת וכללי הזהירות של יצרן הכליפי ובכפוף להוראו-השימוש בכלי עבודה ידניים יהיה על .2

 
חובה להקפיד על תחזוקת הכלים באופן יעיל ובצורה שוטפת, לשמור על מצבם התקין, ניקיונם, לבצע שימון,  .3

 פי הצורך, למנוע כל פגיעה ולהחליף חלקים פגומים ללא דיחוי-כיוונים או השחזה על
 



 

 

ן לעשות שימוש בכלי פגום או בכלי עם כבל או לפני השימוש בכלי, על העובד לבדוק קיום פגמים ונזקים. אי .4
 צינור הזנה פגומים. אין להרים או לשאת כלים באמצעות כבלי ההזנה או צנרת ההזנה

 
 6 -ידי בעל מקצוע מוסמך (מומלץ לא פחות מאשר אחת ל-כלים ידניים ממוכנים יש לבדוק באופן תקופתי על .5

 חודשים) או לאחר כל תיקון בכלי.
 

לים מעבר ליכולת ולהספק אליהם הם מיועדים. אין להפעיל מנופי הגברה על כלים פשוטים או אין להפעיל כ .6
 לחצים וכוחות מוגברים על כלים ממוכנים

 
אין להשתמש בכלי ידני ממוכן אשר הוסרו ממנו המיגונים ו/או אבזרי בטיחות (כולם או חלקם), או אם אמצעי  .7

 הבטיחות נוטרלו או שאינם תקינים
 

העובד להשתמש בציוד מיגון אישי בעת השימוש בכלים ידניים, בעיקר במצבים ופעילויות בהם עלול  חובה על .8
 העובד להיחשף לעצמים מעופפים או אבק מזיק.

 
כלים חשמליים חייבים להיות בעלי בידוד כפול, מוזנים ממקור אנרגיה חשמלית המצויד באמצעי הגנה נגד  .9

 .(ממסר פחת)זרמי דלף 
כלים מכניים המונעים באנרגיה של דלק נוזלי (מנועי שריפה פנימית) במקומות סגורים שאינם אין להשתמש ב .10

 מאווררים. דלק למכשירים יש לשמור רק במכלים תקניים ובטיחותיים. 
 

משחזות מיטלטלות יהיו מצוידות במגן המכסה לפחות מחצית מהיקף האופן או דיסקת ההשחזה. חובה  .11
 ושלמות דיסקת ההשחזה או אופן ('אבן') ההשחזה לפני כל שימוש.להקפיד ולבדוק את תקינות 

משחזות עמוד קבועות תצוידנה במגינים על האופנים ובמגן שקוף נגד שבבים לכיוון פניו של המפעיל.  .12
 מ"מ מהאופן.  2המשענת מול אופן ההשחזה תכוון למרחק שאינו עולה על 

ישמרו נקיים, במצב תקין ויאובטחו כנגד פתיחה  (יתפניאומאטית או הידראול)מחברים מהירים של צנרת  .13
 אקראית.

קווי הספקת לחץ יונחו וייפרשו בצורה בטיחותית ומוגנת. יש לבדוק קווים אלו לשלמות ולתקינות בצורה קבועה  .14
 ולפני כל פרישה.

ידי ירי -עלכלים המופעלים  2.5אטמוספרות.  2לחץ אוויר המשמש למטרות ניקוי יווסת ויכוון לשיעור של עד  .15
 .תחמישי אבק שריפה

 
  אלא אם ניתן (כגון: "אקדח מסמרים" וכד')אין לעשות שימוש בכלים מופעלים באמצעות תחמישי אבק שריפה  .16

 "("היתר עבודה)סמך של החברה באתר לכך אישור מפורש ובכתב מטעם גורם בטיחות מו
זהרה באזור השימוש ובסביבותיו לקראת השימוש בכלים כאמור, יקפיד הקבלן המשתמש לתלות שלטי א .17

 בלשון : "זהירות! שימוש בכלים מופעלי ירי".
התחמישים, המסמרים וכל אביזר וציוד אחר חייבים להיות מותאמים לשימוש בכלי המופעל ומאושרים לכך  .18

 ידי היצרן.-על
ות והוראות פי הנחי-אין לעשות שימוש בכלי, בתחמישים ובמסמרים לסוגיהם אלא למטרה המיועדת לכך על .19

 היצרן. 
 ה מועסקים עובדים או עוברים בני אדםמשפםאין להפעיל כלי המופעל באמצעות ירי בסביבה שב .20
אקדח מסמרים" מותר לשימוש הוא רק כלי מטיפוס "פעולה עקיפה" עם משבת. הכלי יהיה בנוי כך שלא ניתן " .21

 ור לקלוט את הירי. להפעילו אלא במצב שבו הכלי לחוץ בחוזקה כלפי פני משטח המטרה האמ
 ידי היצרן או מטעמו.-עובד המפעיל כלי המופעל באמצעות ירי חייב לעבור הדרכה והכשרה לשימוש בכלי על .22
אסור להשתמש ולהפעיל כלי מופעל ירי במקומות בהם קיימת סכנה של ריכוז אבק נפיץ, אדים או גזים  .23

 יימת.דליקים. הפעלה מותרת רק לאחר בדיקה כי סכנה כאמור אינה ק
פי כללי הבטיחות לאחסון אבק שריפה ובכפוף להוראות גורמי הבטיחות באתר. -תחמישים יישמרו ויאוחסנו על .24

 אין להשאיר כלי ו/או תחמישים ללא השגחה. אין לטעון את הכלי אלא אם הוא מוכן ומיועד לשימוש מיידי. 
מטר מנקודת הפעלה ישתמשו בציוד מגן להגנת  8בעת השימוש בכלי מופעל ירי, כל הנמצאים ברדיוס של  .25

 העניים (משקפיים, מסכת פנים וכד'). כן חיוני ומומלץ ציוד להגנת השמיעה. 
פי הוראות והנחיות היצרן. תחמישי נפל נחשבים כתחמושת וכללי הטיפול בהם והפינוי -יש לטפל בנפל ירי על .26

 בהתאם.  -שלהם 
פי הוראות היצרן. בדיקת הכלים -ידי טכנאי מוסמך על-תחזוקה ו/או תיקון כלים מופעלי ירי תהיה רק על .27



 

 

 לכשירות תתבצע באופן תקופתי על בסיס קבוע. לצרכי תיקון יעשה שימוש רק בחלקים מתאימים ומקוריים. 
 

 המשנה החינוכית       
תוך שמירה על   לימוד ופעילויות שונות תנועה מגוונת, בו משחק חופשי, שיתאפשרולשמש מקום  על גן הילדים

בשיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים  בטיחותם של הילדים השוהים בגן. יצירת סביבה בטוחה דורשת עבודה
מנהלי  ם,והמעורבים בנושא הבטיחות )מנחים מקצועיים ברמת המטה והמחוז, מנהלי מחלקות גני ילדים, קב"טי

לאפשר לצוות הגן הנמצא בשטח עם הילדים  כדי זאת בטיחות מוסדות חינוך רשותיים, מפקחים, מנהלות הגן(.
 להכיר את הנחיות הבטיחות.

 ניהול הבטיחות בגן הילדים .2
 

ארגון סביבה  תהליך מובנה של ניהול הסיכונים יכול להוביל למניעת היפגעויות בפועל. ניהול הסיכונים כולל 2.1
 פיזית בטוחה והקניית מיומנויות וידע בנושאי בטיחות לצוות המקצועי ולילדים.

 

הגורמים  על ידי הנראים לעין בגן הילדים ולתיקון הליקויים גורמי הסיכון  על מנהלת הגן לפעול לאיתור 2.2
משחקים  מסוכנים,המוסמכים לכך. סוגי הסיכונים יכולים להיות: חצר שיש בה מפגעים, מתקני משחקים 

דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות הילדים,  הכוללים כלים בעלי קצוות חדים העלולים לפצוע,
של   רהיטים העלולים לפגוע, מדרגות ללא מעקות ועוד. את אלו יש לזהות בעזרת בדיקה פנימית ותקופתית

 מנהלת הגן.
 

לבעלות על המוסד או לרשות המקומית כדי שתשלח מנהל בטיחות המזהה ליקויים כאמור לפנות  גן מנהלתעל  2.3
אלו יאתרו את המפגעים/הליקויים וינחו את מנהלת  תפקידים בעלי  מוסמך או יועץ בטיחות מוסדות חינוך לגן.

 הגן בהתאם.
  



 

 

 

 אחריות ותחומי פעולה של הרשות המקומית/הבעלות        .3

 כללי 3.1
גן הילדים. על הרשות  באחריות להבטחת הבטיחות של הרשות המקומית/הבעלות נושאת

מבנה ותשתית בטוחים, התואמים את הדרישות המובאות בחוזר  הגן המקומית/הבעלות להעמיד לרשות
 מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטיחות ואת הוראות כל דין החלות עליהן.

חובתה של  קומית/הבעלות.יומית השוטפת לבטיחות בגן הילדים מוטלת על הרשות המ-האחריות היום
הרשות המקומית/הבעלות לקיים מוסדות חינוך מטילה עליה את האחריות לדאוג לשלום הילדים בעת 

הלימודים בו.  לקיום שהגן יהיה בטוח ומתאים ולהבטיח כיתותיו, חצרו ומתקניו על הגן שהותם בתחומי
צרים סיכון לציבור התלמידים מוטלת על האחריות המקצועית לגילוי פגמים מובנים במבנה בגן הילדים היו

 הרשויות המקומיות.
 

 הנחיות לרשות המקומית/לבעלות         .3.2

לדאוג לתקינות המבנים, המקלטים, המתקנים, החצרות, הגדרות והשערים  הרשות המקומית/הבעלות על 3.2.1
הסעה והסדרי תעבורה הכלולים בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו, לרבות חניות, תחנות 

 אחרים.

שמוסדות החינוך שבתחומה, על מתקניהם, ייבנו בהתאם  לוודא הרשות המקומית/הבעלות על 3.2.2
בנושא  החל על הרשות המקומית לכל דין ובכפיפות הבטיחות שפורסמו על ידי משרד החינוך למפרטי

 ותקנותיו(. )כגון חוק התכנון והבנייה

ות אחראית לפתיחת שנת הלימודים החדשה ללא תקלות ומפגעי בטיחות עקב הרשות המקומית/הבעל 3.2.3
הילדים. פעולות בנייה, תיקונים ושיפוצים יבוצעו  בנייה, שיפוצים ותיקונים בכיתות ובחצרות של גני

בחופשות החגים ובפגרת הקיץ, ולא בתקופת הלימודים. במקרים מיוחדים, המחייבים פעולות כאלו 
, "סידורי בטיחות 5.1-52)א(, סעיף 6הוראות הקבע עג/ , יש לפעול על פי הנחיות חוזרבתקופת הלימודים

 במבני מוסדות החינוך".

מבדק בטיחות בכל גני הילדים להערכת  החל מחודש אפריל, הרשות המקומית/הבעלות תקיים מדי שנה, 3.2.4
מבדקים אלו ישמשו בסיס  באלו הנמצאים בבעלותה. באותם גני ילדים הפועלים בתחומה או הסכנות

 לתכנית עבודה לתיקונים ולהכנת גני הילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

לכל גן ילדים. דיווח על אישור זה   אישור היערכות והכנה בטיחותית ברשות המקומית ובבעלות יימצא 3.2.5
"ט מוסדות החינוך בחודש אוגוסט לידי הממונה על הבטיחות במחוז באמצעות קב 15יועבר מדי שנה עד 

 תהליך זה אינו בא במקום הבדיקות השוטפות והתחזוקה הנעשות במהלך השנה. הרשותי.
לרבות מתקני  הרשות המקומית/הבעלות תטפל במפגעי הבטיחות שהובאו לידיעתה על ידי מנהלת הגן, 3.2.6

 .1498 המשחק בחצר ועמידה בתקן הישראלי

 או תוספת בנייה ואישור אכלוסתהליך בנייה של גן חדש          .3.3

המהנדס יאשר בכתב כי המבנה עומד בדרישות  חדש הוא באחריות הרשות/הבעלות. תהליך הבנייה של גן 3.3.1
, 5.1-52)א(, סעיף 6הראות הקבע עג/ ותקנותיו ובדרישות של חוזר 1965–חוק התכנון והבנייה התשכ"ה

 "סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך".

ם תום הבנייה ולפני פתיחתו של גן ילדים חדש או פתיחת תוספת בנייה במוסד קיים לא יאוכלס המבנה ע 3.3.2
ללא אישור מהנדס הרשות/הבעלות. הדיווח של הרשות אודות תקינותו הבטיחותית של המוסד החדש 

 יועבר למחוז בטופס המאשר הנחיות אלו.

ית בעלת תו תקן בתוך המרחב המוגן. מערכת הסינון תיבדק בכל גן חדש שייבנה תותקן מערכת סינון מרכז 3.3.3
 פעם בשנה על ידי טכנאי של החברה המתקינה במימון הרשות המקומית/הבעלות.

מ"ר. בעת שכירת מבנה לגן יש לוודא הימצאות מקלט/מרחב  12בגודל של  לכל כיתת גן ייבנה מרחב מוגן 3.3.4
 מוגן במקום.

 ן לאחסון ציוד כללי של הגן בחצר הגן.ייבנה מחס לכל כיתת גן 3.3.5
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סעיף זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות  1.1.1
המתייחסות לתכנון, לארגון ולניהול של הבטיחות בגן הילדים 

בחוזר  5.1–36הסעיף מחליף את סעיף  חינוך.במערכת ה

 באותו נושא. )ב(2הוראות הקבע סג/

 הצורך בפרסום חוזר חדש נבע מהסיבות האלה: 1.1.2

 הצורך לעדכן את הנחיות הבטיחות .א

 מתאונות ומאירועי בטיחות הצורך ליישם לקחים .ב

 שפורסמו מעת לעת הצורך להוסיף נהלים חדשים .ג

 הצורך לרכז בחוזר אחד את כל הנושאים הקשורים לבטיחות בגן. .ד

מנהלת הגן היא האחראית הכוללת לבטיחות בגן, והיא     1.1.3 14.1
הנושאת באחריות לביצוען של כל הנחיות הבטיחות כפי שהן תועברנה 

י או מנהל בטיחות מוסדות החינוך ברשות לפי על ידי הקב"ט הרשות
הנחיות חוזר זה והנחיות נוספות של האגף הבכיר לביטחון, לשעת 

 חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות הקב"ט המחוזי.

 
15.  
 מטרת הפרסום .17 1.2 .16

18.  
 2008בינואר  01 החל מ: התוקף .20 א. .19
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הרשמיים/הפועלים כל גני הילדים  .24  התחולה: .23 ב. .22
ברישיון מכוח חוק הפיקוח על בתי הספר 

 1969–התשכ"ט

25.  
 החלפה הסטטוס: .27 ג. .26

28.  
 חוזרים קודמים בנושא .30  ד. .29

 
 – )ב(2בחוזר הוראות הקבע סג/ 5.1–36סעיף  .א

 מבוטל –הבטיחות בגן הילדים" "הבטחת 

 – )ב(6בחוזר הוראות הקבע סב/ 5.1–33סעיף  .ב

 מבוטל –"הבטחת הבטיחות בגני הילדים" 

 – )ג(9בחוזר הוראות הקבע סה/ 6.2–25סעיף  .ג

 בתוקף –היבטים בטיחותיים"  –"טיולים 

 –)ב( 10בחוזר הוראות הקבע סד/ 7.11–4סעיף  .ד
בטיחות ותברואה"  –"קייטנות ומחנות קיץ 

 .ףבתוק –

 
31.  
 חוזרים קודמים בנושאים קשורים .33 ה. .32

  
34.  
 המשנה החינוכית .36 1.3 .35

היעדר מפגעים וליקויי  –הגן צריך לשמש מקום בטיחותי מההיבט הפיזי  .37
ומההיבט של הפעילות המאורגנת על ידי מנהלת הגן, ועל צוות  –בטיחות 

  הגן להכיר את הנחיות הבטיחות המנחות אותו במהלך עבודתו.
38.  
 התפוצה .40 1.4 .39

למנהלות  :החוזר יופץ לכל העוסקים בבטיחותם של תלמידי מערכת החינוך .41
הגן, לקב"טים ולמנהלי בטיחות מוסדות החינוך ברשויות המקומיות, 
לקב"טים המחוזיים, למנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, למפקחות 
 על הגנים ולמנהלי האגפים והמינהלים במטה משרד החינוך בירושלים

  ובמחוזות.
42.  
 יישום ומעקב .44 1.5 .43

 אלה בעלי התפקידים האחראים על יישום הוראות החוזר: .45

 מנהלות הגן .א

 המפקחות על הגן .ב

מנהלי מחלקות החינוך בהנחיית קב"טי הרשויות וקב"טי מוסדות  .ג
 החינוך

 הקב"טים ומנהלי הבטיחות במוסדות החינוך ברשויות המקומיות .ד

 הבטיחות המחוזיים.הקב"טים ומנהלי מחלקות   ה. .46
 

47.  
 הגורם האחראי .49 1.6 .48

50.  
שם היחידה/  .52  א. .51

  אגף/ מינהל:

האגף הבכיר לביטחון, לשעת  .53
חירום ולבטיחות סביבתית 

  במשרד החינוך
54.  
בעל  .56 ב. .55
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 02-5603001 .61  מספר הטלפון: .60 ג. .59
  02-5602097 מספר הפקס': .62

63.  
   rotemza@education.gov.il .66  כתובת הדוא"ל: .65 ד. .64

67.  
 נספחים .69 1.7 .68

 רשימת נושאים לבדיקת ליקויי בטיחות בגן הילדים בחתך תקופתי. .70
 

71.    
 ניהול הבטיחות בגן הילדים .3

על מנהלת הגן לעשות את כל האפשר כדי לאתר את גורמי הסיכון הקיימים והבולטים לעין  .72
שיש בהם. סוגי הסיכונים יכולים להיות: חצר שיש בה  בגן הילדים ולהעריך את הסכנה

מפגעים, מתקני משחקים מסוכנים, דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות הילדים, 
רהיטים העלולים לפגוע, משחקים מסוכנים שיש בהם כלים חדים ופוצעים, מדרגות ללא 

לת הגן. על מנהל בטיחות מעקות ועוד. את אלו יש לזהות בעזרת בדיקה פנימית של מנה
מוסדות חינוך מוסמך מהרשות או מהבעלות להגיע לגן במועדים המחויבים, לאתר את 

 המפגעים ואת הליקויים ולהנחות את מנהלת הגן בהתאם.

 

 נהלים ותחומי פעולה של מנהלת הגן .4

מנהלת גן המעוניינת בקבלת ייעוץ או הדרכה בנושאי בטיחות תפנה אל קב"ט   3.1 .73
 קב"ט מוסדות החינוך ברשות בנושאים האלה:הרשות/

 חצר הגן, מתקניו וצמחייתו     3.1.1 73.1

 פינות המשחק בכיתת הגן, המתקנים, הצעצועים וחומרי העבודה וההפעלה     3.1.2 73.2

 הכלים וחומרי הניקוי –מחסן הציוד      3.1.3 73.3

 הפעילויות השונות הקשורות לחגיגות, לטקסים ולמופעים.     3.1.4 73.4

על מנהלת הגן לבדוק מזמן לזמן את תקינות הציוד. בבדיקה זו תינתן הדעת במיוחד   3.2 .74
 לפרטים אלו:

 תקינות מכשירי החשמל )ככל שיש בידה לגלותה(     3.2.1 74.1

 היציבות והתקינות של הכיסאות והשולחנות והתאמתם לילדים     3.2.2 74.2

 יציבות הארונות     3.2.3 74.3

 המטבחהתקינות של ציוד      3.2.4 74.4

 התקינות של מתקני המשחק השונים.     3.2.5 74.5

מודגש כי בדיקת מנהלת הגן אינה פוטרת מהחובה של בדיקת בעל המקצוע מטעם  .75
 הרשות/הבעלות האחראית על הציוד בגן.

 סדרי הביקורת והייעוץ הבטיחותי בגן הילדים  3.3 .76

תפנה אל מנהלת הגן המעוניינת בייעוץ או בהדרכה בנושאי בטיחות     3.3.1 76.1
מנהל/יועץ מחלקת הגנים ברשות המקומית/בבעלות או אל מנהל מחלקת החינוך 

 ברשות.

בעת בדיקה או ביקורת בטיחותית בגן הילדים תלווה מנהלת הגן את     3.3.2 76.2
 הבודק/המבקר ותסייע בידו למלא את תפקידו.

הבטיחות מנהל הבטיחות הרשותי/יועץ הבטיחות ימלא דוח ביקורת על תנאי     3.3.3 76.3
בגן, ויציין, לפי מיטב שיקוליו המקצועיים, את פירוט המפגעים הבטיחותיים ואת דרגת 
חומרתם, וימליץ על דרכים לסילוקם. פעולת מנהל הבטיחות הרשותי תהיה בהתאם 

 להוראות כל דין ובהתאם לנהלים המפורסמים מעת לעת על ידי המדינה.

טיחות בגן הילדים וההמלצות על דרכי ממצאי הבדיקה או הביקורת של הב    3.3.4 76.4
הפעולה הנדרשות לסילוק המפגעים הבטיחותיים יסוכמו בדוח ביקורת שיישלח אל 

 הגורמים האלה:

 קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי .א

 הרשות המקומית או הבעלות. .ב

 הטיפול בדוח הביקורת    3.3.5 76.5



 

 

הבעלות מוטלת החובה אם יתגלו ליקויי בטיחות, על הרשות המקומית או על  .א
 לתקנם.

בגנים רשמיים, אם הרשות המקומית אינה פועלת לתיקון הליקויים, תפנה  .ב
מנהלת הגן אל מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית ותיידע את המפקחת 

 על הגן.

בגנים של החינוך המוכר שאינו רשמי, אם הבעלות לא תפעל לתיקון הליקויים,  .ג
 כך לאגף לחינוך המוכר שאינו רשמי. יהיה על מנהלת הגן להודיע על

ג לעיל יהיה על מנהלת הגן לנקוט צעדים הדרושים עד -בנסיבות המתוארות ב .ד
 לתיקון הליקויים ככל שיש ביכולתה לעשות כן.

במידת, הצורך, אם קיימת סכנה ממשית לשלומם ולביטחונם של הילדים, תפנה  76.5.1
וז הרלוונטי ולרשות המקומית מנהלת הגן אל האגף לחינוך המוכר שאינו רשמי, למח

 בבקשה לסגור את הגן עד לתיקון הליקויים.

77.  
 

 נהלים ותחומי פעולה של הרשות המקומית/הבעלות .5

הרשות המקומית או הבעלות אחראית לתקינות המבנים, המתקנים והחצרות הכלולים  4.1
 בשטח הגן ובדרכי הגישה אליו. היא תפעיל את השירותים השונים כדי לתקן או להסיר

 מפגעים העלולים לגרום תאונות.

הרשות המקומית או הבעלות אחראית לפתיחת שנת הלימודים החדשה ללא תקלות  4.2
ומפגעי בטיחות עקב בנייה, שיפוצים ותיקונים בכיתות ובחצרות של גני הילדים. 
פעולות בנייה, תיקונים ושיפוצים תבוצענה בחופשות החגים ובפגרת הקיץ, ולא 

במקרים מיוחדים, המחייבים פעולות כאלו בתקופת הלימודים, יש בתקופת הלימודים. 
 לפעול על פי הנחיות חוזר המנכ"ל.

בחודש אוגוסט שלפני תחילת  15אישור בטיחות לכל גן ילדים יועבר מדי שנה עד  4.3
שנת הלימודים לידי הממונה על הבטיחות במחוז באמצעות קב"ט מוסדות החינוך 

 הרשותי.

את הטיפול בקידום נושאי הבטיחות וכדי למנוע מפגעי בטיחות כדי להבטיח ולייעל  4.4
במוסדות החינוך תמנה הרשות המקומית/הבעלות מנהל בטיחות מוסדות חינוך 
מוסמך שיונחה על ידי קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי. ברשות שאין בה 

 קב"ט יונחה מנהל הבטיחות על ידי מנהל מחלקת החינוך.

/הבעלות תפעל בהתאם להנחיותיו של מנהל הבטיחות ברשות הרשות המקומית 4.5
 המקומית/בבעלות.

הרשות המקומית/הבעלות תקיים סקר שנתי להערכת הסכנות בגני הילדים הפועלים  4.6
בתחומה או אלו שנמצאים בבעלותה, תשתף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך בכל 

ומונעות ותטפל במפגעי בטיחות שנתי של פעולות מתקנות -הקשור לתכנון שנתי ורב
שהובאו לידיעתה על ידי הנהלות מוסדות החינוך או על ידי הנהלת המחוז ושאין 

 ביכולתו של המוסד לתקנם בכוחות עצמו.

תהליך הבנייה שהוא באחריות הרשות/הבעלות יבוקר  תהליך בנייה של גן חדש: 4.7
על ידי מהנדס מטעם  מבחינת הבטיחות על ידי מנהל בטיחות מוסדות חינוך ויאושר

הרשות המקומית/הבעלות בכל שלבי הבנייה: החל מן התכנון, דרך הבנייה ועד 
למסירת המבנה כמוסד חינוך. המהנדס יאשר בכתב כי המבנה עומד בדרישות חוק 

ותקנותיו ובדרישות ההוראות של חוזר המנכ"ל  1965–התכנון והבנייה התשכ"ה
 בנושא של בטיחות מוסדות חינוך.

עם תום  שור מהנדס הרשות ודיווח למחוז בטופס "אישור אכלוס של גן חדש":אי 4.8
הבנייה ולפני פתיחתו של גן ילדים חדש או פתיחת תוספת בנייה במוסד קיים לא 
יאוכלס המבנה ללא אישור מהנדס הרשות/הבעלות. הדיווח של הרשות אודות 

 שר הנחיות אלו.תקינותו הבטיחותית של המוסד החדש יועבר למחוז בטופס המא

בכל גן חדש שייבנה תותקן מערכת סינון מרכזית בתוך המרחב המוגן. מערכת הסינון  4.9
תיבדק פעם בשנה על ידי טכנאי של החברה המתקינה במימון הרשות 

 המקומית/הבעלות.



 

 

 מ"ר. 12לכל כיתת גן ייבנה מרחב מוגן בגודל של  4.10

תנה בהימצאותו של מו –גם גן מוכר שאינו רשמי  –מתן אישור להפעלת גן  4.11
 מקלט/מרחב מוגן בגן.

"לא יפתח  1969–על פי חוק הפיקוח על בתי ספר התשכ"ט אישור בטיחות ורישוי: 4.12
אדם בית ספר ולא יקיימו אלא אם יש בידו רישיון לפי חוק זה בהתאם לתנאיו". מוסד 

ויב חינוך חדש או ישן אשר ברצונו לקבל רישיון לקיום המוסד או לחדש את הרישיון מח
 על פי החוק לקבל אישורים בין היתר בתחום הבטיחות.

"התאמת תשתית  –טופס דיווח המאשר את מצב הבטיחות בגן הילדים  4.13
משרד החינוך מחייב את הבעלויות בדיווח ובאישור של יועץ בטיחות כי הגן  לייעודה":

ה מתאים לשמש לייעודו כמוסד חינוך והתנאים בו אכן מאשרים כי קיימת בו סביב
בטוחה לתלמידים. הדיווח מתבצע על גבי הטופס "התאמת תשתית לייעודה" )אפשר 
למצוא את הטופס באתר האגף הבכיר לחינוך מוכר שאינו רשמי שבאתר משרד 
החינוך(. הטופס מאשר כי מצב הבטיחות במוסד תקין, ומתעד את כלל הבדיקות 

במהלך התקופה הבאה.  שבוצעו. כמו כן הוא מפרט את כלל הנושאים שיש לטפל בהם
טופס זה משמש את יועץ הבטיחות; הוא חתום עליו, ובנוסף חתום עליו מהנדס 
הרשות/הבעלות. הטופס נשלח מטעם הבעלות למשרד החינוך במסגרת הבקשה 

 לחידוש רישיון למוסד חינוך.

 אופן הטיפול בהתנגדות לאישור האכלוס של גן הילדים 4.14

בכל עת שרשות מקומית מוצאת שמוסד  כלוס:התנגדות הרשות המקומית לאישור א 4.14.1
חינוך הנמצא בשטחה אינו בטוח ומסוכן, היא מחויבת לפנות למשרד ולהודיע לו על 
הדבר. שיקול הדעת למניעת אכלוסו של גן ילדים נתון בידי המנהל הכללי של משרד 
החינוך. אם מנהל הבטיחות של הרשות או מהנדס הרשות או קב"ט הרשות/קב"ט 

בעקבות  –ת החינוך הרשותי אינו מאשר את הכשירות הבטיחותית של הגן מוסדו
יעביר מנהל  –קבלת דוח הבטיחות בסיום בניית/שיפוץ הגן או דוח בטיחות שנתי 

מניעה של אכלוס -המחוז בקשה מנומקת למנהל הכללי, ובכלל זה המלצה למניעה/לאי
 הגן.

רשות מקומית  לות פרטית:התנגדות רשות מקומית לפתיחת גן ילדים השייך לבע 4.14.2
שבשטחה גן ילדים בבעלות פרטית, וגן זה אינו עומד בהנחיות הבטיחות כפי שמחייב 
חוזר זה, ויש בו מפגעים המסכנים את התלמידים והבעלות אינה מטפלת בהם כנדרש 

רשות כזו צריכה לפנות ישירות לאגף המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך ולהודיע  –
 גף, והאגף יפעל מיד לבדיקת התלונה.על כך למנהל הא

 

 בעלי התפקידים וסמכותם .5

 מנהלת הגן 5.1

על מנהלת הגן לפעול לקיום סדרי הבטיחות ולמילוי הוראות הבטיחות של משרדנו  5.1.1
המועברות באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי וחוזר המנכ"ל בכל 

 מערכת הפעילויות בגן ומחוצה לו.

לדאוג לתיקון מפגעי בטיחות שביכולתה לתקן באמצעות צוות הגן או על מנהלת הגן  5.1.2
לבודד מפגעי בטיחות אחרים )שביכולתה לבודד( הדורשים תיקון שאינה יכולה לתקן 

 ולהודיע בכתב על הימצאותם לבעלות/לרשות המקומית.

מנהלת הגן תפעיל את שיקול דעתה בכל הקשור לביצוע בטוח של פעילויות שונות  5.1.3
יות ואחרות( בתחומי הגן ומחוצה לו, ותנקוט את אמצעי הזהירות המתבקשים )לימוד
 מכך.

מנהלת הגן תדאג לקבל מההורים מידע על מגבלות בריאותיות של הילדים, ותקיים  5.1.4
 מעקב שוטף אחריהן לשם התחשבות במידע זה בעת הפעילות בגן.

רפואי לילדים מנהלת הגן תקבע בראשית שנת הלימודים את ההסדרים להגשת טיפול  5.1.5
 שייפגעו בתאונות ותעדכן את ההורים.

מנהלת הגן אחראית להגיש טיפול רפואי ראשוני לילד שנפגע ולהודיע על היפגעותו  5.1.6
 להורים.



 

 

בנושאי  מנהלת הגן תביא את כל הפעילויות בגן שהן בעלות משמעויות ותובנות  5.1.7
 הבטיחות לידיעתה ולאישורה של המפקחת על הגן.

 הגן המפקחת על 5.2

המפקחת תפעל בקרב מנהלות הגן המצויות בתחום פיקוחה במטרה לבסס את  5.2.1
 תפיסת התפקיד של מנהלת הגן כדמות מובילה בנושא הבטיחות של ילדי הגן.

המפקחת תפעל בקרב מנהלות הגן המצויות בתחום פיקוחה במטרה לבסס תפיסה  5.2.2
ב דפוסי התנהגות יוצרת זיקה וקשר בין תנאי הבטיחות השוררים בגן הילדים לבין עיצו

 תומכת בטיחות בקרב ילדי הגן.

המפקחת תקיים קשר עם גורמים במשרד החינוך וברשות המקומית או בבעלות כדי  5.2.3
לסייע למנהלת הגן המצויה בתחום פיקוחה להבטיח תנאים בטוחים בגן הילדים 

 באותם המקרים שבהם תתבקש לכך על ידי מנהלת הגן.

בעקבות תאונה שנגרמה בגן ילדים שאיננו בתחום המפקחת תשתתף בוועדות בדיקה  5.2.4
 פיקוחה כשתידרש לכך.

המפקחת תפנה לרשות המקומית/לבעלות בכל אותם מקרים שבהם מנהלת הגן אינה  5.2.5
מצליחה לפעול להסרת ליקויי הבטיחות ומפגעי הבטיחות ולצורך קבלת אישור 

 בטיחות שנתי לגן.

  התפקידים מחוץקשרי הגומלין של מנהלת הגן עם בעלי     5.3 .78
 בנושאי בטיחות –במשרד החינוך וברשות  –לגן      
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 התפקיד
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מסוכנים שאינם 

 מטופלים
. מתן הנחיות מקצועיות לגבי קיום פעילויות והאופן שבו 3 .84
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מוסדות 
החינוך 
ברשות 
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 בבעלות

 . קיום מבדק בטיחות פעם בשנה ומתן דוח סיכום1 .87
. מעקב אחר תיקון הליקויים ושיפור הבטיחות לפי 2

 תכנית עבודה שנתית
. חניכה ומתן הנחיות מקצועיות בכל הקשור להיבטים 3

 הבטיחותיים הפיזיים והארגוניים בגן
 באוגוסט 15שנה עד  מתן אישור בטיחות מדי  .4

קב"ט  .89 .3 .88
מוסדות 
החינוך 
ברשות 

 המקומית

. סיוע ומתן הנחיות מקצועיות בכל הקשור לתנאי 1 .90
 הבטיחות, הביטחון ושעת החירום

 . סיוע בכל הקשור לשיפורי הבטיחות מול הרשות2
 . הדרכות בנושאי התנהגות במצבי חירום בגן3
. מסירת עזרים מעודכנים כמו חוזרי המנכ"ל 4

 המעודכנים והנחיות המתפרסמות מעת לעת
 . עדכון והנחיות בכל הנוגע למצב הביטחון השוטף5
. סיוע במצבי חירום כמו פציעת ילד, שרפה או אירוע 6

 חירום אחר בגן ובפעילות מחוץ לגן
. סיוע בהנחיות ביטחון ובטיחות ובהתארגנות ליציאה 7

 לפעילות מחוץ לגן

יועץ  .92 .4 .91
הבטיחות 

מטעם 
 המחוז

. ביצוע מבדק בטיחות של הגן בהתאם להנחיית 1 .93

 מחלקת הבטיחות המחוזית
 . הכנת סיכום לביקור הנערך לגננת דרך המחוז2

 
 

 נוהל הטיפול בתאונות .6



 

 

 כללי 6.1

בגן יימצאו טלפון קווי, לחצן מצוקה למוקד העירוני או אמצעי קשר אחר לתקשורת עם  6.1.1
 הקב"ט הרשותי ועם המוקד.

של המוסדות הרפואיים תיקבע על לוח המודעות בגן, במקום רשימת מספרי הטלפון  6.1.2
 בולט לעין, וכן ליד הטלפון ובמרחב המוגן.

 בידי מנהלת הגן תימצא רשימת התלמידים, ובה הפרטים האלה: 6.1.3

 שמות ההורים, מענם ומספר הטלפון שלהם .א

והמוסד הרפואי שבו הם ים ן של מקום העבודה של ההורהכתובת ומספר הטלפו  ב. 93.1.1
 מבוטחים

כאשר ההורים  ון של קרוב או שכן, למסירת הודעההשם, המען ומספר הטלפ   ג. 93.1.2
 נעדרים מהבית וממקום העבודה

 טופס הצהרת בריאות. .ג

 טיפול בנפגע 6.2

 במקרה של פציעה קלה יטופל הנפגע בידי מנהלת הגן או בידי הסייעת. 6.2.1

ובליווי מבוגר הוחלט לשלוח את הילד לביתו, ייעשה הדבר רק לאחר יידוע ההורים  6.2.2
 ולאחר בירור מראש שיש מי שיקבלו בביתו.

נראה למנהלת הגן כי דרוש טיפול רפואי נוסף, יועבר הנפגע במהירות האפשרית  6.2.3
 לקבלת טיפול רפואי.

ילד המועבר לטיפול רפואי ילווה על ידי מבוגר שימתין לו במקום עד גמר הטיפול.  6.2.4
 על כך מיד לגננת או להורי הילד.המלווה יברר במקום את מצבו של הילד וידווח 

הוחלט להחזיר את הילד הנפגע מן המוסד הרפואי לגן הילדים, יעשה זאת המלווה.  6.2.5
 הוחלט לשלחו לביתו, ילווהו המלווה עד לביתו, וימסור אותו לידי הוריו.

הוחלט לאשפז את הילד בבית חולים, ילווהו המלווה לבית החולים, ובמקביל תודיע  6.2.6
כך להוריו. המלווה יישאר במקום עד שיגיע אחד ההורים )במקרים אלו מנהלת הגן על 

יחתום ההורה במשרד הקבלה על החשבון, כדי שהחשבון לא יופנה למנהלת הגן או 
 לסייעת(.

 בגן תאונה בילד דיווח על 6.3

הגדרת תאונה: "תאונה היא אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק  6.3.1
 ו טיפול רפואי".גופני וניתן ב

ימים לאחר  7-על כל תאונה כמוגדר לעיל על מנהלת הגן לדווח מיד, ולא יאוחר מ 6.3.2
המקרה, בטופס "דוח על תאונה" הרשמי של משרד החינוך, בכתב קריא ועם פרטים 
מדויקים, לממונים השונים המפורטים בטופס הדוח )הדיווח ייעשה גם אם הילד עדיין 

ו אישורים רפואיים; ראה "נוהל הדיווח על אירוע חירום נעדר מהגן ו/או לא הומצא
 )ב((.3בחוזר הוראות הקבע סח/ 5.3-51חריג" בנספח ג של סעיף 

 הדיווח על התאונות מיועד להבטיח גם את המפורט להלן: 6.3.3

 להביא את התאונה לידיעת חברות הביטוח .א

 שונותהביטוח הת גע לפי תקנות הביטוח בחברולאפשר טיפול בזכויות הנפ  ב. 93.1.3

שקרתה ואת היקף ה מקומית או הבעלות את התאונלהביא לידיעת הרשות ה   ג. 93.1.4
 התאונות בכלל

בוועדות בירור מטעם  רור התאונה במישור המשפטי אולתעד כל מקרה של בי  ד. 93.1.5
 משרד החינוך.

על מנהלת הגן למסור להורים מדי שנה פרטים הנוגעים לביטוח ולזכאות של  6.3.4
 ה, כמפורט בחוזר המעודכן לאותה עת.התלמידים במקרה של תאונ

 הפקת לקחים בעקבות אירוע בטיחות או תאונה בגן הילדים 6.4
 



 

 

הפקת לקח מאירוע בטיחות משמעה שנבדקו הסיבות  הפקת לקח מאירוע בטיחות: 6.4.1
הבקרה והמיומנות של בעלי  שהובילו לאירוע, וכן התשתיות, סוג הפעילות, הפיקוח,

יופקו הלקחים וייקבעו המעשים שיינקטו למניעת התפקידים. בעקבות בדיקה זו 
       אירועים דומים בעתיד.

מנהלת הגן תסביר לתלמידים את הסכנה שבמתקנים,  הסברה לילדים והדרכתם: 6.4.2
תחנוך אותם במהלך המשחקים ותדריך אותם בדרך הנכונה שאפשר לשחק בה 

 ולטפס על המתקנים.

 

 הבאת הילדים לגן והחזרתם לביתם .7

דים והכנסתם לגן בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים מפתח הגן הבאת היל 7.1
לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את 
ילדיהם לגן לפני שעת הפתיחה, ולא יאוחרו לקחתם אחרי סיום הלימודים. הודעה 

ם. כמו כן להורים בנושא זה תשלח מנהלת הגן עם הילדים בתחילת שנת הלימודי
 יינתן לכך דגש באספת ההורים לקראת פתיחת שנת הלימודים.

לא בא איש מהמשפחה ללוות את הילד לביתו, תשאיר מנהלת הגן את הילד ברשותה  7.2
 או ברשות הסייעת עד להגעת אחד ההורים או מישהו מטעמם.

 ם.ילד לא ילך לביתו בסיום יום הלימודים בלי ליווי של מבוגר מורשה מטעם ההורי 7.3

מנהלת הגן תסביר לילדים את הסכנות שבדרכים ואת תפקיד הרמזורים, מעברי  7.4
החצייה והמדרכות, ותדריך אותם להסתייע במבוגרים לבחירת מקומות משחק 

 מתאימים ולהתנהגות בטוחה בדרכים.

       ילדי הגן יתודרכו לעבור במעברי חצייה שניצבות בהם משמרות הזה"ב. 7.5

שחרר את הילדים ולשלחם לפני השעה שנקבעה על ידי אין מנהלת הגן רשאית ל 7.6
משרד החינוך. אם קיים הכרח לשחרר את אחד הילדים לפני הזמן הקבוע, יבוא 

 לקחתו ההורה או מי שנשלח על ידו בצירוף מכתב מההורה.

 

 הסעה מאורגנת .8

שנים ושאושר  10הסעת ילדים אל הגן ולביתם תיעשה ברכב שגילו אינו עולה על  8.1
נוסעים על ידי משרד התחבורה, ובהסעה ברכב השייך למועצה האזורית לא להסעת 

 שנים. 14יעלה גילו של הרכב על 

בכל הסעה של ילדים אל הגן ולביתם יהיה נוכח מבוגר אחראי )נוסף לנהג(, והוא ידאג  8.2
או של הבית ולמסור   להוריד את הילדים מהמכונית ולהביאם אל פתח הכניסה של הגן

בוגר מזוהה בגן או בבית. בשום מקרה אין להסיע ברכב נוסעים מעל אותם לאדם מ
 למספר המותר הנקוב ברישיון הרכב, ועל הנהג לוודא שכל ילד יושב במושב תקני.

 אין להושיב ילד בגיל הגן במושב הקדמי של הרכב. 8.3

בכל רכב הסעה חלה חובה לרסן את הילד בחגורת בטיחות. אם חגורת הבטיחות היא  8.4
ף, יש להשתמש בכיסא מגביה )בוסטר(. אם חגורת הבטיחות היא מסוג חגורת כת

 חגורת אגן, כמו החגורות באוטובוסים ובמטוסים, אין צורך בכיסא מגביה.

 

 הבטיחות בכיתת הגן .9

חומרים, קוביות, ארגזים וכד' מקומם בפינות רחוקות מן הפתחים, כדי לאפשר מעבר  9.1
 חופשי.

. במדפים הגבוהים, מעבר להישג ידו של הילד, אין לערום חפצים כבדים לגובה רב 9.2
 יהיו ערוכים אך ורק חפצים קלים ובלתי שבירים.

. תקנים אלה 1729-2ו ENV 1729-1הכיסאות והשולחנות יהיו בהתאם לתקנים  9.3
 אומצו על ידי מכון התקנים הישראלי. פרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות מעוגלות.

כלים חשמליים, כגון קומקום להרתחת מים, מתקנים לחימום מים באקווריום, מתקני  9.4
הפעלה לצעצועים, יהיו בעלי בידוד כפול או יוגנו על ידי הארקה )על פי תו תקן 



 

 

ישראלי(, ויופעלו על ידי מבוגרים בלבד. לא יימצאו בתחום גן הילדים כלים שאין 
 משתמשים בהם.

קו פעם בשנה על ידי חשמלאי מורשה מטעם הרשות כל מתקני החשמל בגן ייבד 9.5
המקומית או הבעלות. נתגלה קלקול כלשהו, תפנה מנהלת הגן מיד לרשות המקומית 
או לבעלות בדרישה לבדיקה דחופה ולתיקון. יש להוציא מכלל שימוש כל מתקן 
שכתוצאה מתקלה השימוש בו עלול להיות מסוכן. תיקונים במערכת החשמל ייעשו 

 ק על ידי חשמלאי מורשה.אך ור

 בטיחות באש ומניעת דלקות ודרכי מילוט במקרה של שרפה 9.6

כיתות ויותר יצויד בשתי יציאות נפרדות לפחות, המובילות  2כל גן ילדים שמצויות בו  9.6.1
ישירות לעבר מפלס קרקע מחוץ לגן. הקטע האחרון של היציאות יכול להיות משותף 

מסלולי מילוט, בתנאי  2בלבד פטור מחובת יציאות. גן ילדים בן כיתה אחת  2–ל
 שיותקן בו גלאי עשן/אש.

 

מ'. בגן  1.1-רוחבה של דרך מילוט )מסדרון, חדר מדרגות, שער יציאה( לא יקטן מ 9.6.2
ס"מ מעליו או מתחתיו, ואשר מספר  50הנמצא במפלס הקרקע או לא יותר מאשר 

ס"מ. שום ציוד  90של  הכיתות שלו אינו עולה על שתיים, יורשו דרכי מילוט ברוחב
)ארונות, קישוטים( לא יפחית מרוחבן של דרכי המילוט. לא יותקנו חפצים בעירים או 

 מסוכנים מסיבה אחרת )בולטים, שבירים, נסדקים, חדים וכד'( בדרכי המילוט.

בכל גן ילדים יהיה מטפה כיבוי אש תלוי על הקיר, במקום בולט, סמוך לדלת היציאה  9.6.3
מ'. המטפה יהיה מסוג המכיל אבקה יבשה, בעל תו תקן  1.5על מהמבנה ובגובה מ

 ישראלי ותקין )תווית אישור על תקינות המטפה ותאריך התוקף יהיו צמודים אליו(.

יש להתקין גלגלון לכיבוי אש באופן שהוא לא יגרום להתזה על לוח החשמל. בגנים  9.6.4
 1.5-יותקן בגובה של כשמותקן בהם גלגלון ישירות על הקיר, ולא בתוך גומחה, הוא 

 מ' מהרצפה.

 תמונות, קישוטים וכד' חובה לחבר היטב אל הקיר כדי למנוע סכנת נפילה. 9.7

אין לחבר קישוטים כלשהם אל נורות החשמל ואל חוטי הנורות. לצורך זה יש להתקין  9.8
 ווים בתקרה שאינה תקרה תלויה.

שקיות ניילון לשימוש  לא תימצאנה בגן שקיות ניילון העלולות לשמש למשחקי הילדים. 9.9
מנהלת הגן ולאחסון חומרים תימצאנה מעבר להישג ידם של הילדים, וזאת מחשש 

 שהילדים ילבשו את השקיות על ראשיהם וייחנקו.

אין להתקין בגני ילדים מראות מזכוכית. המראות תהיינה עשויות מחומר לא שביר  9.10
 )פרספקס(.

ה הילדים. הטלוויזיה תוצב במקום גבוה אסור להניח טלוויזיה על ארונית נמוכה, בגוב 9.11
 ובטוח ותקובע היטב, רצוי על גבי זרוע שתותקן כהלכה על ידי בעל מקצוע.

ַהְתקנות שאינן מבוצעות על ידי הרשות המקומית/הבעלות מחויבות באישור מנהל  9.12
 בטיחות מוסדות חינוך רשותי.

 

 המטבח .10

 מבנה וציוד 10.1

 אוכל.המטבח יופרד מחדר הלימוד, וישמש להכנת  10.1.1

 הכניסה למטבח תותר לילדים בנוכחות מבוגרים. 10.1.2

מתקני הבישול והחימום והכבלים החשמליים המזינים אותם יימצאו במקום גבוה,  10.1.3
 מעבר להישג ידו של הילד.

החימום והבישול בגן ייעשו בכיריים חשמליים או בכיריים של גז )אין להשתמש  10.1.4
יהיה מוקף רשת נעולה. מומלץ במכשיר גז מיטלטל(. מכל הגז יימצא מחוץ לגן, ו

 שמערכת הגז תיבדק פעם בשנה על ידי טכנאי גז מוסמך.



 

 

 נמצא במטבח מקרר, תהיה בו אפשרות של פתיחה מבפנים. 10.1.5

 בריאות והגיינה 10.2

 המטבח יהיה מאוורר ונקי, והמזון יאוחסן במקום סגור ו/או במקרר. 10.2.1

ספלים, כגון שימוש יש למצוא דרכים מתאימות למניעת "שתייה משותפת", מאותם  10.2.2
 פעמיות.-בספלים אישיים, בבקבוקים אישיים או בכוסות חד

 יש לנקות את השולחנות במי סבון לפני הארוחה ואחריה. 10.2.3

 

 אין להשתמש בכיור המטבח ובציודו אלא לצרכים שהם נועדו להם. 10.2.4

 כלי האוכל יהיו בארון נעול, ואין להשתמש בהם לא למטרתם. 10.2.5

 מחסן חומרי הניקוי 10.3

רי הניקוי והחיטוי יוחזקו בארון נפרד ונעול, רצוי מחוץ למטבח ומעבר להישג כל חומ 10.3.1
 ידם של הילדים.

 מפתח הארון יימצא בידי מנהלת הגן והסייעת בלבד. 10.3.2

אם אין ארון מיוחד לכך בגן, תדאג מנהלת הגן, שחומרי הניקוי והחיטוי יימצאו מעבר  10.3.3
חסנים באופן שאין חשש נפילה להישג ידם של הילדים ובנפרד ממזון, וכן שיהיו מאו

 או שפיכה.

 

 מתקני משחק בחצר .11

 כללי 11.1

הפעילות בחצר היא חלק מתכנית הלימודים בגן הילדים. טיפוח החצר, ארגונה  11.1.1
ועיצובה ראויים לתשומת לב קפדנית. החצר משמשת לפעילויות שקשה לקיימן בין 

פעילויות דומות כותלי הגן עקב מגבלות של מרחב, גודל ותהודה. בחצר מתקיימות 
 דרמטי, בנייה ויצירה.-לאלו הנערכות במרחב הגן, כמו משחק סוציו

בעת הפעילות בחצר הילדים מפתחים תחושת שליטה במרחב, מגלים את גבולות  11.1.2
היכולת הגופנית שלהם, מאמנים את יכולתם המוטורית, מטפחים תחושת עצמאות, 

צומח וחשים את השינויים לומדים לפעול כחברים בקבוצה, ועוקבים אחר החי וה
 המתרחשים בטבע ובסביבה הקרובה.

בחצר הגן יש בדרך כלל מתקנים שונים, קבועים או ניידים, שטחי פעילות, גינה  11.1.3
 לימודית ולעתים גם פינת חי, כמפורט להלן:

ארגז חול, סככות, מכשירים לפעילות גופנית )מתח, סולמות,  מתקנים קבועים: .א
 בתי משחק(

מתקנים ואבזרים ניידים כגון אוהלים, כלי משחק לחול ולמים  :מתקנים ניידים .ב
 המוחזרים לאחסון וכדומה

חלק מהחצר המיועד לגידול צמחי מאכל ולעיסוק בפעילות  גינה לימודית: .ג
 חקלאית, בגידול ירקות וכדומה

פינה נוחה ונגישה בחצר הגן ובה בעלי חיים כמו דגים, אוגרים, ארנבים,  פינת חי: .ד
 וכדומה

 מחסן בחצר הגן לאחסון ציוד ומתקנים ניידים. מקום אחסון: .ה

 תקן מתקני משחק 11.2

, "מתקני 1498מתקני החצר המותקנים בגני הילדים יהיו בהתאם לדרישות התקן  11.2.1
שפורסם על ידי מכון התקנים הישראלי על כל חלקיו )כללי, תוכן  משחקים לילדים", 

שות מיוחדות למינים שונים של המתקנים, התקנת המתקנים, בדיקות ותחזוקה ודרי
מתקנים(. אין להכניס לגן הילדים מתקני חצר מכל סוג שהוא שלא בהתאם לאמור 

מ'. אחזקת  2.5לעיל. כמו כן לא יותקנו בגני ילדים מתקנים שגובהם עולה על 
המתקנים ואבטחת אמינותם יהיו בהתאם להוראות שפורסמו על ידי היצרנים 

ובפיקוח מחלקת ההנדסה של הרשות  1498ולהנחיות המפורטות בתקן 



 

 

המקומית/הבעלות. אין להוסיף התקנים למתקני המשחקים שאינם חלק אינטגרלי 
 ראשוני מהם.

רשויות מקומיות ובעלויות הרוכשות ומתקינות מתקני חצר בגני הילדים תקפדנה  11.2.2
 שהציוד הנרכש יישא תו תקן.

באזורי המשחק השונים הצבתם ומיקומם של המתקנים חייבים להיות בהתחשב  11.2.3
 ובאופי הפעילות ובהתאם לדרישות המתקן כפי שמפורט בתקן הישראלי הנוגע בדבר.

מתקני שעשועים )מתקנים מתנפחים, גלגל מסתובב וכד'( שאינם מוגדרים כמתקני  11.2.4
 1604חייבים לעמוד בדרישות של תקן  1498משחקים שחלות עליהם דרישות התקן 

 החינוך בנוהל מתקנים מתנפחים.על חלקיו ובהנחיות משרד 

מתחת למתקני חצר שקיימת אפשרות נפילה מהם, כגון מגלשה, נדנדות וכו', יש לפזר  11.2.5
ס"מ לפחות, או  30בעומק של  שאינו מכיל חומר גרוס מלאכותי חול טבעי נקי

משטח בולם נפילה אחר המאושר על ידי מכון התקנים. המרחק בין מתקן   להתקין
 מ'. 2ימה למשטח קשיח יהיה לפחות משחקים הדורש בל

מתקני חצר יותקנו באופן שלא יתאפשר להמשיך ולטפס מהם על עצים, אל חלקי  11.2.6
 בניין, אל גדרות ואל מתקנים אחרים.

בפירוט המתקנים השונים המובאים בהמשך ניתנו עיקרי הדרישות הבטיחותיות  11.2.7
 החשובות לידיעתה ולטיפולה של מנהלת הגן.

 לגבי מתקני משחקהדרישות הכלליות  11.3

 שטחי המשחק של המתקנים השונים לא יחפפו זה את זה. 11.3.1

השטח שמתחת למתקנים שקיימת אפשרות נפילה מהם ירופד בחול טבעי בעומק של  11.3.2
 ס"מ לפחות או בחומר אחר בעל כושר בלימה תואם. 30

במתקני המשחק שיותקנו בגני הילדים לא תהיינה פינות חדות, ונקודות הילכדות של  11.3.3
מ"מ, ולא תהיינה נקודות היצבטות או היחתכות, לפי  230-ל 89ש שקוטרן בין הרא

 .1498דרישות התקן הישראלי המעודכן למתקני משחקים 

 בסיסי העיגון של המתקנים השונים לא יבלטו מעל פני הקרקע. 11.3.4

תקינות המתקנים ושלמותם תיבדקנה באופן חזותי מדי יום על ידי מנהלת הגן. פעם  11.3.5
מנהלת הגן את יציבות המתקנים )נקודות שחיקה כגון חיבורים, אמצעי  בשבוע תבדוק

 תלייה וכו'(. מתקן פגום, העלול לסכן את המשתמשים בו, יוצא משימוש עד לתיקונו.

 בדיקות מחייבות של מתקני משחקים 11.3.6

( מחייב שלוש בדיקות 2006)המעודכן והתקף ממרס  1498תקן מתקני משחקים  93.1.6
 תקופתיות:

בדיקה זו מתבצעת על ידי הרשות המקומית והבעלות. מבצע  חודשית: בדיקה    א. 93.1.7
את שלמות החלקים, את טיב    אותה איש תחזוקה העובר על המתקנים ובודק 

החיבורים והשרשראות של הנדנדות, את החיבורים לקרקע ואת המצעים מתחת 
 למתקנים וסביבם.

על ידי  פעם בשנה מתבצעת בדיקה של כלל המתקנים בדיקה שנתית: .ב
מהנדס או הנדסאי או טכנאי שהוכשרו ואושרו על ידי מכון התקנים 

 הישראלי לבדוק מתקני משחקים.

פעם בשלוש שנים מבוצעת בדיקה של מעבדה  שנתית:-בדיקה תלת .ג
מוסמכת לבדיקת מתקני משחקים של מכון התקנים הישראלי או מעבדה 

 שאושרה לבדוק מתקני משחקים מטעם מכון התקנים.

שנבדקו המתקנים ואותרו הליקויים, תדאגנה הרשות המקומית והבעלות לתיקון  לאחר 11.3.7
ליקויים אלו. מנהלת הגן תוודא כי פעולות התחזוקה והתיקון מתקיימות 

 מתקנים שלא תוקנו יורחקו מיידית משטח הגן. ומתבצעות.

 הדרישות העיקריות לגבי מתקני משחק שונים 11.4

 סככת בובות 11.4.1



 

 

סמוך לעצים, למדרגות וכד', מחשש שהילדים יטפסו אין להציב סככת בובות  .א
 עליה.

 גג הסככה יהיה עשוי עץ או חומר בלתי שביר ועמיד לשנים רבות. .ב

 סככת צל 11.4.2

מ'. הסככה תהיה יציבה, ובסיסי העיגון לא  2.5גובהה של סככת הצל יהיה  .א
 יבלטו מעל פני הקרקע.

 לפחות. 30%-ל 15%שטחו של החלק המוצל בחצר גן הילדים יהיה בין  .ב

אין להתקין סככה סמוך לעצים, לגדרות ולמתקנים שונים, כדי למנוע טיפוס  .ג
 ילדים עליה, אף שיש לעודד נטיעת עצי צל בחצר הגן.

 יש לדאוג להתקנת מקומות ישיבה מתחת לאזורים מוצלים. .ד

 ארגז חול 11.4.3

הבעלות תדאג שארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו. סוג המילוי יהיה  .א
חול נקי. יש לנקות את החול פעמיים בשנה לפחות. רצוי להתקין סככת צל מעל 

 לארגז החול.

בתחילתו של כל יום לימודים יש לגרף את החול שבארגז על ידי מבוגר ולאחסן  .ב
את המגרפה במקום בטוח, ויש לסלק מארגז החול את הלכלוך ואת החפצים 

. בסיום יום הפעילות יש לכסות הזרים. יש להקפיד במיוחד על סילוק חפצים חדים
את ארגז החול בכיסוי מאוורר. אם אין משתמשים בארגז החול במהלך היום, יש 

 להקפיד לכסותו.

ס"מ מפני הקרקע לכל היותר, בעלי פינות  20שולי ארגז החול יהיו בגובה של  .ג
 מעוגלות, ורצוי מחומר גמיש ורך, כגון גומי.

וטטות כמו חתולים ולזוחלים העושים את ארגזי חול הם מוקד משיכה לחיות מש .ד
אם    צורכיהם בחול, ולכן הם עלולים להיות מקור למפגעים בריאותיים ולמחלות.

מזהים בארגז החול פרעושים וצרכים של בעלי חיים, יש לזמן תברואן/וטרינר 
מהרשות המקומית לניקוי החול ולטיפול בו. במידת הצורך על הרשות/הבעלות 

 ל לחול נקי וחדש.להחליף את החו

 נדנדת "עלה ורד" 11.4.4

 יש להתקין בנדנדה אמצעי אחיזה למתנדנד. .א

יש להתקין אמצעי בלימה כדי למנוע היתקלות בקרקע )אמצעי הבלימה: חול  .ב
 ס"מ, צמיגים או משטח בלימה אחר המאושר ע"י מכון התקנים(. 30בעומק 

יורשו מספר הילדים המתנדנדים בנדנדה יהיה כמספר המושבים שלה. לא  .ג
 להתנדנד על מושב אחד יותר משני ילדים.

 

הגובה המרבי של משטחי הישיבה יותאם לגיל המשתמש בו ולא יעלה על מטר  .ד
 אחד.

בעת השימוש בנדנדה יש להרחיק ממנה ילדים שאינם מתנדנדים למרחק של  .ה
 מ' לפחות. 1.5

 נדנדה תלויה 11.4.5

 משחק אחרות.לפעולות   הנדנדה תמוקם באזור ובאופן שתנועתה לא תפריע .א

ס"מ, והגובה  45הגובה המזערי של משטחי הישיבה מעל פני הקרקע יהיה  .ב
 ס"מ. 63המרבי יהיה 

 החבלים/השרשראות יהיו בתוך צינור פלסטי שקוף. .ג

 השימוש בנדנדה תלויה מחייב השגחה צמודה של מבוגר. .ד

כאשר מורידים את מושב הנדנדה מהחבלים/מהשרשראות, יש ללפף אותם על  .ה
 הנדנדה או לקשור אותם אל אחד העמודים.משקוף 

 



 

 

 סחרחרת-קרוסלה 11.4.6

סחרחרת הבנויה ממוטות שבקצותיהם מושבים, -אין להשתמש בגן הילדים בקרוסלה 93.1.8
ואם מתקן כזה נמצא בגן, יש להרחיקו. עם זאת אפשר להשתמש בקרוסלה בעלת 
מעקה הסוגר עליה מכל עבריה והמוגבלת במהירותה. יש להקפיד שהרווח בין 

ס"מ, כדי למנוע זחילת ילדים  10-קעית הסחרחרת ובין הקרקע לא יהיה יותר מקר
 מתחת לסחרחרת.

 מגלשה 11.4.7

 מ'. 2.5מומלץ שגובהה המרבי של המגלשה יהיה  .א

מ'  1.2X2למרגלות מישור ההחלקה ייכרה בור שמידותיו המזעריות תהיינה  .ב
 ס"מ. הבור ימולא חול נקי עד שפתו. 30ועומקו 

 פעם ביום.יש לגרף את החול  .ג

לפני משטח החול של המגלשה לא יותקן כל מתקן משחק אחר, והגלישה לא  .ד
 תסתיים בארגז החול הכללי.

משטח הגלישה של המגלשה יהיה ללא פגימה. חלקה התחתון של המגלשה יהיה  .ה
 ס"מ. 42-22-מוגבה מעל פני הקרקע ב

 סולמות טיפוס 11.4.8

 ס"מ. 110רצוי שרוחב סולמות הטיפוס לא יעלה על  .א

למות לא יותקנו סמוך למשטחים מרוצפים או מתחת לעצים שאפשר לטפס סו .ב
 עליהם מהסולמות.

סולמות קשת לא יהיו בעלי מאחז יד בחלקם העליון. השלבים התחתונים של  .ג
מ' לפחות. הסולמת תשמש להיתלות בידיים  1.20הסולמת יתחילו מגובה של 

 בלבד.

ס"מ לפחות.  30ל בעומק את המשטח שמתחת לסולמות הטיפוס חובה לרפד בחו .ד
 מ' מכל צד. 1.5רוחב משטח החול יהיה 

 מתקן חבית 11.4.9

סולם טיפוס הכולל חבית ייבנה באופן שמשני קצות החבית יהיו השלבים במרחק  .א
 ס"מ בלבד משפת החבית. 10

 החבית תהיה שלמה, בלי בליטות וחורים ובלי חלודה. .ב

 חביות.  אין להשתמש בחצאי .ג

 חצר גרוטאות בגן הילדים 11.4.10

גונית -חצר עשירה כוללת פריטי בנייה, אבזרים וכלים המאפשרים פעילות רב .א
ומזמנים אפשרויות למשחק, ליצירה וללמידה. חפצים ואבזרים אלו נרכשו בחלקם 
כחדשים למטרות משחק, ובחלקם הם גרוטאות שהובאו על ידי הצוות החינוכי 

 וההורים למטרות פיתוח הדמיון וכושר ההמצאה של הילדים.

גרוטאות משמשות חוליה מקשרת בין עולם הילדים לעולם המבוגרים, ומאפשרות ה 93.1.9
פעילות עם עצמים, עם כלים ועם מכשירים ממשיים, כמו חביות, בולי עץ, צמיגים, 

                 ארגזים, מכשירי חשמל, חלקי מכונות וכדומה.

 עקרונות בטיחותיים לבחירת גרוטאות .ב

. תהיה הקפדה על שלמותה הגרוטאה תהיה בטוחה לשימוש (1
 ולא יהיו בה זיזים וקצוות חדים. יש לשים לב

שאין בה מקומות שהאצבעות או איברי גוף אחרים עלולים  (2
שהמשחק בהן   להיתפס בהם. יש להימנע מהכנסת גרוטאות

עלול לסכן את הילדים: חפצים כבדים שניודם עלול לפצוע, 
ולים להינעל חפצים חלודים, חפצים בעלי דלתות שילדים על

בתוכם כמו מקרר ומכונת כביסה, כלי זכוכית, כלים מפלסטיק 



 

 

שבור בעל קצוות חדים, חומרים דליקים כמו מכלי ספֵרי 
 למיניהם, חומרים רעילים, קרשים עם מסמרים וכדומה.

יש לוודא שהשימוש בגרוטאה בזמן משחק לא יסכן ילדים  (3
 .אחרים

 שפעות מזג האוויר.הגרוטאה תהיה חזקה דייה כדי שתעמוד בה (4

לא יוכנס לחצר ציוד שאפשר להתניעו או כלי חשמל שאפשר  (5
 לחברו לרשת החשמל.

כגון פטישים, מסורים, צבתות   לא יוכנסו כגרוטאות כלי עבודה (6
 וכדומה.

 שילוב הגרוטאות בחצר הגן .ג

הגרוטאות תשמשנה להבניית המשחק על פי בחירת הילדים  (1
 בכל מרחב החצר.

חצר לא ימנע מהילדים לנוע בחצר, אלא ייצור סידור הגרוטאות ב (2
 הזדמנויות ואתגרים להתנסות בתנועה.

 כללי הזהירות והבטיחות באחזקת גרוטאות בחצר הגן .ד

 הפעילות בחצר תתנהל בהשגחת הצוות החינוכי. (1

לפני תחילת הפעילות יש לקבוע יחד עם הילדים את כללי  (2
 ההתנהגות והשימוש בגרוטאות.

במסגרת סריקת הבוקר תינתן תשומת לב לפני פתיחת הגן  (3
מיוחדת לבדיקת שלמותם ותקינותם של חפצים וגרוטאות 

 הנמצאים בשימוש בחצר, וכן לחפצים חשודים.

גרוטאה המסכנת את הילדים ואינה ראויה לשימוש יש להוציא  (4
 מהחצר ולפנות מהר ככל האפשר.

 

 הנחיות בטיחות לחניית אופניים או עגלות בשטח הגן .12

ים, עגלות או משחקים ממונעים אחרים, שאינם חלק מהמשחקים בגן הילדים, אופני 12.1
 עלולים לסכן את הילדים בשטח הגן.

מנהלת הגן תגדיר הנחיות סדורות לחנייה ולאחסנה ולהשארה של אופניים או עגלות  12.2
 שאינם שייכים לגן ומשמשים את הילד בדרך אל הגן ובחזרה הביתה.

שימוש באופניים או בכל מתקן משחק ממונע אחר מנהלת הגן תבהיר להורים כי  12.3
 שהילדים נעים עליו עד לפתח הגן וממנו הוא באחריותם בלבד.

נקודת האחסנה והחנייה תוגדר באופן ברור כדי שתהיה מופרדת ולא תשמש פיתוי  12.4
 לילדים.

אם אין אפשרות להפריד באופן מוחלט ופיזי את נקודת האחסנה, תדאג מנהלת הגן  12.5
 חסנה באופן יציב.לנעילה ולא

 לא תתאפשר הפעלתו של משחק ממונע על ידי ילד. 12.6

אופן הנשארים בגן ומאוחסנים באזור מוגדר יאוחסנו באופן -עגלות פעוטים או תלת 12.7
 שלא יתהפכו ויפגעו בילדים בזמן שהותם בחצר הגן.

 

 מתלים ניידים לתיקים ולמעילים בגנים .13

לתליית תיקים שאין להם הגנה על ווי אסור להחזיק בגני ילדים מתקנים ניידים  13.1
 המתלים.

אסור להתקין מתלים למעילים ולתיקים בגובה העלול לסכן את הילד בהתקרבו  13.2
 מ' לפחות. 1.50למתלה. המתלים יהיו בגובה של 

 



 

 

 פעולות נוספות המחייבות תשומת לב מיוחדת .14

 חודי המספריים צריכים להיות קטומים ומעוגלים. גזירה במספריים: 14.1

יש להשתמש בצבעים שאין בהם כדי להזיק לילד והמאושרים על ידי  צבעים: הכנת 14.2
 מכון התקנים. יש לוודא שמודבק תו תקן מיוחד על הצבעים המותרים לשימוש.

 אסור להשתמש בכל סוג של מסור בגן הילדים. ניסור במסור: 14.3

 הפטיש יהיה קטן ומותאם לגיל הילדים. יש להשתמש נעיצת מסמרים בעזרת פטיש: 14.4
 במסמרים חדשים בלבד, והפעילות תהיה בהשגחה צמודה של אחד מחברי צוות הגן.

יש להקפיד שלאחר העבודה בחומר זה ירחצו  עבודה בפלסטלינה או בחומר דומה: 14.5
 הילדים היטב את ידיהם במים ובסבון.

תקינות כלי העבודה בגינה תיבדק על ידי מנהלת הגן. מעדרים  כלי העבודה בגינה: 14.6
שיניים, יוצאו מכלל שימוש. תשומת לב תינתן להידוק הקת -יחוד כלים דוחדים, ובי

 לכלי העבודה.

הנרות יודלקו על ידי מנהלת הגן, והיא תקפיד על כללי  הדלקת נרות שבת בגן: 14.7
 זהירות מתאימים כגון מרחק סביר מחומר דליק וכיבוי הנרות לפני נעילת הגן.

 

 פעולות וציוד אסורים .15

בחצר הגן, אלא אם מדובר בפעילות מאורגנת חינוכית, כגון אפיית אין להבעיר מדורה  15.1
פיתות ובישול שדה, והמבוגר האחראי על הפעילות שולט באש ומונע מהילדים 

 להתקרב אליה.

 ילד לא יורשה להפעיל כלי חשמל מכל סוג שהוא אלא באישור מנהלת הגן ובפיקוחה. 15.2

 ק"ג. 3ילד לא יורשה להרים חפץ שמשקלו מעל  15.3

לא יורשה לשחק באקדחים עם חומרי נפץ, במקלעונים )רוגטקות( ובחומרים  ילד 15.4
 המכילים כספית או עופרת, כגון מדחום וכיוצא בזה.

 

 בעלי חיים .16

הכנסת בעלי חיים לגן מותרת רק לאחר קבלת אישור מהמפקחת הפדגוגית  16.1
 ומהווטרינר הרשותי.

 בעלי החיים יהיו בפיקוח של וטרינר. 16.2

חיים בריאים, שאינם עלולים לגרום פגיעה רצינית בילדים  מותר לגדל רק בעלי 16.3
 )סריטה, נשיכה וכד'(.

יש להדריך את הילדים לא להרים אבנים גדולות מן הקרקע ולא לקושש עשבים יבשים,  16.4
 מחשש פגיעתם של נחשים, עקרבים או רמשים ארסיים אחרים.

 

 מעון יום הכולל שינה .17

 שינה יקפידו על מילוי הדרישות האלה:גנים המקיימים יום לימודים הכולל גם  .94

 חדר השינה יהיה נקי ומאוורר. 17.1

חימום חדר השינה בחורף ייעשה באמצעות מערכת חשמלית התלויה בגובה מתאים  17.2
 או באמצעות הסקה מרכזית.

הילדים יישנו על מזרנים המונחים על הרצפה. לכל ילד יהיו סדין, כרית ושמיכה שהביא  17.3
 מהבית.

 רצפת חדר השינה כשהילדים ישנים.אין לשטוף את  17.4

 בחדר הסמוך לחדר השינה יימצא תמיד מבוגר. 17.5

 רצוי שהמטבח יהיה מרוחק מחדר השינה. 17.6

 



 

 

 מתקני מים קרים .18

בתקופת הקיץ יש צורך בשתייה מרובה, וגני ילדים רבים רוכשים מתקני מים קרים עבור  .95
 מים קרים:תלמידיהם. להלן כמה הנחיות בטיחות לרכישה ולהתקנה של מתקני 

 סוגי המתקנים 18.1

 במתקני מים קרים אנו מבחינים בעיקר שני סוגים: .96

מתקן מים מרכזי: מתקן הממוקם במקום סגור ונפרד, וממנו יוצא צינור עם כמה ברזי  96.1.1
 שתייה לכמה מקומות בגן הילדים

מתקן מים מקומי: מתקן המוצב במקום מרכזי בגן הילדים, עם ברז אחד, וההזנה היא  96.1.2
 מרכזית או ממכלים מתחלפים. ממערכת מים

 כללי 18.2

אסור בהחלט לרכוש מתקן מים קרים שיש בו שילוב של מערכת למים חמים )אין  18.2.1
 להציב מתקני מים חמים בשטח גן הילדים(.

בזמן רכישת מתקן מים קרים יש לקבל מפרט טכני המציין את דרישות ההתקנה של  18.2.2
הנדרשים והוראות  המתקן: קוטר הצנרת לאספקת מים ולניקוז, הפתח והזרם

 ההפעלה.

במקום הצבת מתקן מים קרים תימצא מערכת אספקת מים, חשמל וניקוז העומדת  18.2.3
 בדרישות המפורטות להלן.

אין להשתמש במתקן מים קרים שאין בו כיסוי על חלקי החשמל והקירור )המדחס( או  18.2.4
 על כל חלק פנימי אחר. מתקן שחסר בו כיסוי על החלקים הפנימיים ינותק מיד

 מאספקת החשמל והמים.

יש לנתקו ממערכת החשמל וממערכת אספקת  –חל קלקול במתקן המים הקרים  18.2.5
 המים ולזמן טכנאי מוסמך לתיקונו.

אין לטפל במתקן מים קרים אלא על ידי טכנאי מוסמך מהחברה המספקת את המתקן  18.2.6
 וכשהמכשיר מנותק לחלוטין ממערכת החשמל והמים.

בר תיקון אלא לאחר אישור בכתב מטכנאי מטעם אין לחבר מתקן מים קרים שע 18.2.7
 החברה המספקת המאשר את תקינות המתקן.

 מיקום המתקן 18.3

 מתקן מים קרים מקומי 18.3.1

 המתקן יוצב במקום מרכזי ונגיש לכל התלמידים. .א

אין להציב את המתקן באופן שיבלוט אל מהלך התנועה של התלמידים או  .ב
 יצר את המעברים.

על הקיר בעזרת חבק מסביב לו, כדי למנוע המתקן, לרבות מכליו, יקובע  .ג
 את הזזתו או את נפילתו.

 מתקן מים קרים מרכזי 18.3.2

המתקן יותקן במקום נפרד ומחוץ להישג ידם של תלמידים, בצורה יציבה  .א
 ורצוי במקום גבוה.

מהמתקן יצא צינור תקני )באופן שלא יהיה מכשול או מפגע( שיחובר אל  .ב
 הברזים במקום שיועד לכך.

 רזים תותקן שוקת לניקוז המים.מתחת לב .ג

 אספקת מים 18.4

אספקת המים למתקנים בחיבור ישיר תהיה בצנרת מים תקנית, עם ברז בקצה,  18.4.1
בקוטר הנדרש על פי המתקן הנרכש, שיאפשר סגירה של זרימת המים במקרה של 

 תקלה או של ניתוק מתקן הקירור.

חתומים על ידי החברה במתקנים בעלי מכלים מתחלפים יש להקפיד שהמכלים יגיעו  18.4.2
 המספקת.



 

 

 אספקת חשמל 18.5

 אספקת החשמל למתקן מים קרים תהיה במתח ובזרם המתאימים למתקן הנרכש. 18.5.1

 מ', כנדרש. 1.8שקעי החשמל של המתקן המקומי והמרכזי יהיו בגובה  18.5.2

-מילי 30שקע החשמל יוגן על ידי ממסר לזרם דלף )ממסר פחת( תקני, ברגישות של  18.5.3
 אמפר.

מתקן המים הקרים יבדוק חשמלאי מוסמך את מערכת החשמל המזינה לפני חיבור  18.5.4
את המתקן, וכן יבדוק את התאמת מערכת החשמל למתקן ואת הימצאות ממסר לזרם 

 דלף, וייתן אישור בכתב על כך.

 אין להשתמש בכבלי חשמל מאריכים מעבר לכבל הזינה המסופק עם המתקן. 18.5.5

 ניקוז 18.6

וד לברז לאספקת המים ותתאים לדרישות מערכת הניקוז במתקן מים תותקן בצמ 18.6.1
 המתקן הנרכש.

 במתקן מרכזי יותקן הניקוז בקרבת הברזים לשתייה. 18.6.2

 אין להתקין מתקן מים קרים כלשהו ללא מערכת ניקוז. 18.6.3

 ברזים 18.7

הברזים שיותקנו למערכת המים הקרים יהיו ברזים סניטריים תקניים למניעת מגע הפה  .97
 שקועים, כדי למנוע מצב של פגיעה ושבירת שיניים.עם יציאת המים, ורצוי שיהיו ברזים 

 מערכות טיהור 18.8

יש מתקני מים קרים שמשולבים בהם מתקני טיהור. מתקנים אלה יירכשו רק אם הם  .98
 עומדים בדרישות משרד הבריאות ורק באישורו.

 

 בריאות ועזרה ראשונה .19

על כך נעדר ילד מהגן מסיבה כלשהי, ובכלל זה מחלה, ההורים חייבים להודיע  19.1
למנהלת הגן מוקדם ככל האפשר. על ההורים להודיע על כל היעדרות של הילד, מכל 

 סיבה שהיא, לפני ההיעדרות, אם הם יודעים על כך מראש.

ימי היעדרות מחייבת הצגת אישור מהרופא על היעדרות  5קבלת הילד לגן לאחר  19.2
 בשל מחלה.

 הקרובה ולקבל הנחיות.במקרה של תחלואה מידבקת יש ליידע את לשכת הבריאות  19.3

בתנאי שרב וחום יש להיערך ולדאוג למקום נעים, קריר ומתאים שבו ישהו הילדים  19.4
מעלות צלסיוס בצל בכל אזורי הארץ, ובאזורי בית שאן  30בגן. בימי שרב וחום )מעל 

מעלות( מומלץ לשנות את סדר היום ולהוציא את הילדים לחצר בשעות  35והנגב מעל 
. יש לדאוג שהילדים ישתו מים או נוזלים אחרים )לפחות כוס נוזלים הבוקר המוקדמות

בכל שעה עד שעה וחצי(. אין להקדים לשלוח את הילדים לביתם ביום שרב, אלא יש 
להשאירם בגן, במקום הקריר המתאים, עד שיבואו לקחתם בשעה המקובלת. גם בימי 

 חום רגילים יש לוודא שכל ילד יחבוש כובע בצאתו לחצר.

יש לדאוג לפעולה תקינה ולניקיון מתמיד של הכיורים, הברזים והביוב. זאת כדי  19.5
 שיפעלו כהלכה וכדי שלא תיווצרנה שלוליות ליד המתקנים השונים.

אם מתברר שקיימת תקלה כלשהי בביוב, יש לפנות מיד לרשות החינוך המקומית או  19.6
לשרברב הקרוב, אם  לבעלות האחראית לדבר או למוקד התברואה העירוני )או היישר

 יש הרשאה לתיקונים דחופים על ידי הגן, וקיים הסדר של החזר ההוצאות לפי קבלות(.

כדי שפסולת ושיירים לא יתגלגלו על הרצפה, יימצאו פחי אשפה וסלי פסולת בכמות  19.7
 מספקת בחדרי הכיתות ובחצר. פחי האשפה יהיו סגורים ומכוסים.

שה רק בתום יום הלימודים, לאחר שהילדים יעזבו ריסוס הגן נגד זבובים ויתושים ייע 19.8
את הגן. הגן ומתקניו, ובכלל זה המטבח, ירוססו רק בחומרי הדברה המאושרים על 
ידי מכון התקנים. למחרת הריסוס יש לדאוג לאוורור יעיל של חדרי הגן לפני בוא 

 הילדים.



 

 

רת שירותי אם מצויים בגן עכברים או מכרסמים אחרים, יש לדאוג להשמדתם בעז 19.9
התברואה המקומיים. הריסוס להדברת מזיקים ייעשה רק בימי החופשה. גן שבוצעה 

 בו פעולת הדברה ינוקה באופן יסודי לפני חזרת הילדים אליו.

 פעמיות מומלץ.-לכל ילד בגן תהיה מגבת אישית. השימוש במגבות נייר חד 19.10

 עזרה ראשונה 19.11

 הציוד המפורט להלן:בכל גן ילדים יימצא תרמיל עזרה ראשונה ובו  .99

 

 הכמות .103 שם הפריט .102 הכמות .101 שם הפריט .100

 20 .107 , סטרילי3X"3פד גזה " .106 1 .105 תרמיל גב .104

אגד  .108
 )תחבושת(

 1 .111 שמיכה היפותרמית .110 5 .109

גליל  .112
 איספלנית

 1 .115 תחבושת בינונית .114 3 .113

חוסם  .116
 עורקים

 2 .119 תחבושת אישית .118 1 .117

מספריים  .120
לעזרה 

ראשונה 
לחיתוך חומר 

 ממתכת

 2 .123 סביעור .122 1 .121

לכוויות תחבושת  .126 5 .125 משולש בד .124
 )כדוגמת ברנשילד(

127. 3 

סד קשיח  .128
 לקיבוע

 10 .131 כפפות חד פעמיות .130 1 .129
 זוגות

 1 .135 מסכת כיס להנשמה .134 2 .133 פולידין נוזלי .132

פולידין  .136
 משחה

137. 2 

ראש  פנס  .138
)סוללות מחוץ 

 לפנס(

 20 .141 פלסטר –אגד מידבק  .140 1 .139

 

 

: על כל בקבוק וקופסה יצוינו בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה הערה .142
 התאריך שבו יפוג תוקפם.

( על ידי פנייה למוקד 1סיוע רפואי לילד שנפגע יינתן: ) מתן סיוע רפואי לילדי הגן: 19.12
 101( על ידי פנייה למוקד מד"א 2הרשות המקומית באמצעות לחצן המצוקה שבגן; )

 או למרפאה מקומית.

 

 חפצים מחושמלים .20

האדמה מורגש בדרך כלל חשמול חוטי המתכת הקושרים עמודי חשמל או טלפון אל  .143
כדגדוג קל, אך במקרים מסוימים הוא עלול להיות קטלני. על כל תופעה של חשמול עמודים 
או עצמים, כגון ברזים, חלקי בניין, מכשירי חשמל, גם כאשר הדבר מורגש כדגדוג קל 

 –בלבד, יש לדווח מיד לבעלות על הגן. מורגשת תופעת החשמול מחוץ לתחומי המוסד 
וח על כך מיד להורים או לתחנת המשטרה הקרובה או למשרד האזורי של חברת יש לדו

 החשמל.

 



 

 

 חומרי הדברה וחומרים רעילים אחרים .21

יש לייחד זמן, בעיקר ביישובים חקלאיים, לשיחות הסברה עם התלמידים, ובמידת  .144
האפשר גם עם ההורים, על סכנת ההרעלה הכרוכה בפעולות הריסוס בחומרי ההדברה 

 ים. כן יש להזהיר מפני הסכנה הכרוכה בשימוש הביתי בחומרים רעילים.החקלאי
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 חומרי נפץ .22

יש להזהיר את התלמידים מכל נגיעה בחומר או בחפץ שאינו מוכר להם ושהם עלולים  22.1
להיתקל בו בחצר, בשדה, במשחק ובטיול. יש להסביר להם כי קרו מקרים רבים של 

 ובגלל משחקים בחומרי נפץ.זהירות -מוות ושל פציעה חמורה בגלל אי

בכל מקרה שתלמיד או מבוגר נתקל בחפץ חשוד יש לדאוג ששום אדם לא יתקרב  22.2
למקום. יש להודיע מיד לתחנת המשטרה הקרובה על הימצאות החפץ החשוד, כדי 

 שיישלח חבלן לטפל בו.

 

 משחקים וחפצים מסוכנים שאסור להשתמש בהם .23

 אולרים וסכינים 23.1

 חצים וקשתות 23.2

בעלי  מי )"רוגטקות"(, אקדחי קפצונים ואקדחי פקקים, "טילים" ומצנחיםמקלות גו 23.3
 גומייה

 כוכבי נינג'ה 23.4

 חפצים חדים )בעלי חוד או שאפשר להיחתך על ידם בקלות( 23.5

 אקדחי לייזר. 23.6

 

 משחקי תנועה מסוכנים .24

 משחקים שבהם מטילים ילדים בכוח על הרצפה 24.1

 משחקי חבטה במקלות 24.2

 ראשו של ילד למים או לחלקי מכונה שונים, כגון משחקים הקשורים בהכנסת    24.3 .146
 פתח תנור או מכונת כביסה           

 זריקת אבנים 24.3

 משחקי תלייה בחבלים. 24.4

 

 אספות וחגיגות .25

 מסיבות בתוך הגן 25.1

את סדר הישיבה באופן שיישארו מעברים לדלתות הכניסה והיציאה. כמו   יש לארגן 25.1.1
 סגורה ולא נעולה.כן יש לדאוג שדלת החירום ביציאה לחצר תהיה 

יש לארגן את הריהוט באופן שלא ייגרמו להורים, לאורחים ולילדים פגיעות ושיתאפשר  25.1.2
 מעבר נוח.

 מכשירי החשמל יהיו מחוברים כהלכה ולא יפריעו במעברים. 25.1.3

יש לדאוג שיהיה די מרחב לפעילות הילדים בזמן ההופעות והפעילויות. צפיפות יתר  25.1.4
 עלולה להביא לפגיעה בילדים.

 מסיבות מחוץ לגן 25.2



 

 

מסיבה מחוץ לגן יכולה להיות במסגרת פעילות גן הילדים או בארגון ההורים. אם  25.2.1
המסיבה או החגיגה היא חלק מתכנית הלימודים, יהיו ההכנה והארגון באחריות מלאה 

 של מנהלת הגן ובאישור המפקחת הפדגוגית.

מקום יהיה רחוק פעילות מחוץ לגן דורשת תיאום והיערכות מקדימה. יש לדאוג שה 25.2.2
 מתנועה סואנת ושיהיו בו חנייה מסודרת ומרחב בטוח לילדים.

אם משתמשים במתקנים מתנפחים, יש לוודא שנותן השירות  מתקנים מתנפחים: 25.2.3
פועל לפי ההנחיות והנהלים הכתובים של משרד החינוך כפי שפורסמו בחוזר הוראות 

 רד.ובאתר האינטרנט של המש 5.1–38)א(, סעיף 2הקבע סד/

 במות וחשמל 25.3

 אם תותקן במה, תיבדקנה יציבותה ותקינותה על ידי מהנדס קונסטרוקטור. 25.3.1

 ס"מ. 40הבמה תותקן על בסיס יציב, וגובהה לא יעלה על  25.3.2

מערכת התאורה תותקן על ידי חשמלאי מוסמך. כל המערכת הארעית תיבדק לפני  25.3.3
 אמפר.-מילי 30הפעלתה, ותהיה מחוברת לממסר מגן נגד התחשמלות ברגישות של 

147.  
 

 מכשירי הקרנה וציוד חשמלי יופעלו אך ורק בידי מבוגרים. 25.3.4

אסור לתלות או להדביק קישוטים, שרשראות ואבזרי נוי על מערכת החשמל ועל גופי  25.3.5
 תאורה.

סגולות במסיבות, וזאת מתוך העיקרון של זהירות -אסור להשתמש במנורות אולטרא 25.3.6
 לילדים. מונעת, מחשש מקרינה מסוכנת שעלולה להזיק

 בטיחות באש 25.4

 אין לקיים חגיגה שיש בה שימוש באש במבנים או בצריפים דליקים. 25.4.1

 אין לחמם את אולם החגיגה במכשיר חימום בעל להבה גלויה. 25.4.2

אין לקיים טקסי אש, לפידים ואבוקות במסגרת הפעילות של גן הילדים במבנה או  25.4.3
 מחוצה לו.

 במניעת שרפות ובכיבוי אש. מנהלת הגן והסייעת תתודרכנה על ידי איש כיבוי 25.4.4

 

 בטיחות בפעילויות לקראת חגים .26

 חג החנוכה 26.1

לקראת חג החנוכה מנהלת הגן מתבקשות לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים, כדי למנוע  .148
 סיכוני אש ושרפה בפעולות ההכנה לחג, בעת המסיבות ובחג עצמו:

כגון עץ, מוצרי יש להקפיד שהחנוכיות שהילדים מכינים לא תהיינה מחומרים דליקים,  26.1.1
 פלסטיק וכד'.

בעת הכנת סופגניות יש להקפיד על כללי הבטיחות באש, להיזהר מהתזת שמן  26.1.2
ולהקפיד על יציבות הסירים והמחבתות. רצוי להכין במקום מטפה כיבוי אש. הכנת 

 הסופגניות תבוצע רק על ידי מבוגרים.

 אין להכין נרות משעווה. 26.1.3

בסיוע מבוגרים, ואך ורק בנר דולק, ולא ידי תלמידים תיעשה -הדלקת נרות על 26.1.4
 בגפרורים.

אם מניחים חנוכייה ליד החלון, יש להקפיד להניחה על משטח יציב והרחק מחומרים  26.1.5
 העלולים להידלק.

  אין לרקוד עם נרות דולקים בידיים. 26.1.6

 חג פורים 26.2

 נור ובאמצעי נפץ אחרים.-אין להרשות משחקים באקדחי פיקות וקפצונים, בזיקוקין די 26.2.1



 

 

תחפושות תהיינה מחומרים לא דליקים בלבד. השימוש בצמר גפן, בניילון, בזהורית ה 26.2.2
 וכד' אסור.

אין להשתמש במכלי תרסיס המרססים חומר דמוי שלג או איטריות וכד'. יש   26.2.3 .149
עלולים להיות מסוכנים במגע עם חום, עם אש   להזהיר את התלמידים, שמכלי תרסיס 

 ם מלאים או ריקים לאש או להפעילם בקרבת מקור אש.וכד', ולכן אין לזרוק מכלי

 יש לאסור את השימוש בשקיות פלסטיק למסכה. 26.2.3

מנהלת הגן תסביר לילדים את הסכנות הכרוכות בשימוש בחומרים דליקים, באקדחי  26.2.4
 פיקות וקפצונים ובחפצים חדים וכו'.

בטיחות מנהלת הגן תקיים אספת הורים בנושא פורים ותנחה את ההורים בהנחיות ה 26.2.5
 המיוחדות לחג זה.

 ל"ג בעומר 26.3

זאת באישור  מנהלת הגן רשאית לקיים מדורת ל"ג בעומר בשעות הפעילות של הגן. 26.3.1
 המפקחת הפדגוגית וקב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

 מ' לפחות. 2.5טווח הביטחון המינימלי בין הילדים למדורה יהיה  26.3.2

ר וקרוסין )נפט(. השימוש בחומרים כגון אין להצית מדורה אלא באמצעות נייר, סול 26.3.3
 בנזין, כוהל, טינר וכד' אסורים.

 אסור באיסור חמור לשפוך חומר דליק למדורה. 26.3.4

150.  
 

יש להכין בהישג יד ציוד מתאים לכיבוי אש )מטפי כיבוי, דליי חול, מים( ושמיכת כיבוי  26.3.5
 מתאימה.

 בתום הפעילות תוודא מנהלת הגן שהמדורה כובתה כליל. 26.3.6

לשתף הורים אחדים בהכנת המדורה ובפיקוח עליה. הורים אלה אינם נכללים מומלץ  26.3.7
 במספר המלווים המבוגרים הדרושים לפעילות מחוץ לגן על פי ההנחיות.

 תלמידי הגנים לא ישתתפו בתהלוכות לפידים למיניהן ובטקסי אש. 26.3.8

 חג השבועות 26.4

 המנהג לשחק משחקי מים בחג השבועות טומן בחובו סיכונים רבים: .151

זריקה והתזה של מים על מכוניות נוסעות עלולות להביא את נהג הרכב למצב של  26.4.1
 איבוד השליטה על הרכב ולגרום לתאונה.

שקית מלאה מים היא כמו אבן )ככל שהשקית גדולה יותר, הנזק עלול להיות גדול  26.4.2
 יותר(, ופגיעתה עלולה לגרום לנפגעים ולפציעות בדרגות שונות.

 טחים עלול לגרום לסכנת החלקה.השימוש במים על גבי מש 26.4.3

 השימוש במים בקרבת מתקני חשמל או נקודות חשמל עלולה לגרום להתחשמלות. 26.4.4

במקרים מסוימים הְמַשחקים במים משתמשים בצינורות כיבוי אש אשר לחץ המים  26.4.5
 בהם גבוה, וכתוצאה מכך קיימת סכנה של היפגעות תלמידים.

חריפים שהם מכניסים לתוך שקיות  בחלק מהמקרים הילדים משתמשים בחומרי צבע 26.4.6
 המים, והדבר גורם לפגיעה גופנית בעיקר בעיניים.

חלק ממשחקי המים מתבצעים תוך כדי ריצה של התלמידים )בריחה ורדיפה(. מצב  26.4.7
 זה מגביר את הסכנה להיפגעותם כתוצאה מהתנגשות במכשולים שונים.

 

 עקרונות מנחים להפעלת חוגים שונים בתוך גן הילדים .27

יש לדאוג שהפעילות אכן מאושרת על ידי הפיקוח על הגן ועל ידי הרשות/הבעלות  27.1
ותואמת את התכנית הפדגוגית שלו. יש לבדוק את התאמת הפעילות לגיל הילדים 

 וליכולתם.



 

 

 

בהזמנת פעילות יש לבדוק כי למדריכים יש הכשרה מקצועית נאותה. למשל, פעילות  27.2
ינוך גופני. יש לוודא שלמדריכים יש ניסיון בחינוך גופני מחייבת הכשרה כמורה לח

 בהפעלת חוגים בקרב ילדי הגן.

יש לבדוק אם יש הוראות מפורטות לפעילות המתוכננת בחוזר המנכ"ל של משרד  27.3
החינוך. בדרך כלל כאשר הפעילות מפורטת בחוזר, היא ברורה יותר וקובעת את 

 ע והמוזמן לפעילות.ההכנות הנדרשות ואת תנאי הסף המחייבים את הקבלן המבצ

152.  
 

 נספח   .28 .153

154.  
155.  
156.  157.  

 

 

  

 
 

2007בנובמבר  01במרחשוון התשס"ח, )ב(, כ' 3חוזר מנכ''ל תשסח/    

   13/11/2016  תאריך עדכון אחרון:    

   תנאי שימ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5051A94A-50CA-45C4-A7DF-51C034870D01/68931/a29.doc
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/TnaeyShimushBaatar.htm
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  -נספח ז'

 תעודת השלמה
 לכבוד

 המועצה המקומית גדרה

  

 א.נ.,           

 תעודת השלמההנדון: 

"החוזה"( ובתוקף סמכותנו לפי  -לבניכם )להלן  מועצה מקומית גדרהעל פי ההסכם שנחתם בין 

במבני מממ"ים  3להקמת  4/2022מס' החוזה, הרינו מאשרים בזה כי העבודה, המתייחסת למכרז 

בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוננו המלאה, כמפורט בחוזה האמור, בגדרה רווחה ש

לאחר שבדקנו את העבודה כאמור, ולאחר שהתחייבתם בפנינו בכתב כי תשלימו כל חלק או פרט 

 בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוננו כאמור ברשימה המצורפת.

 מהנדס הרשות ה א ד ר י כ ל ה מפקח

  ________ תאריך:
תאריך: _

  
תאריך: _
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 תאריך חתימת הקבלן

 

 

  נספח ח'     

 נספח בדק
 מוסכם בזה כי בעניינים הבאים "תקופת הבדק" פרושה: .1

 חודש. 36 -בכתב הכמויות  13,03,04,02לגבי עמידות המבנה לעניין המסד והשלד בהקשר לפרקים  (א

 חודש. 36 -לרבות פיצוצים, דליפות וכיוצ״ב ו/או חדירת רטיבות כתוצאה מכך  לגבי צנרת מים, (ב

 חודש. 120 -לגבי איטום הגג ו/או רטיבות עקב חדירת מי גשמים  (ג

על חלק של העבודה שנדרש בו תיקון בתקופת הבדק יחולו כל הוראות החוזה ונספח זה למשך שנה נוספת ממועד  .2
 השלמת התיקון.

הבדק יבצע הקבלן את התיקונים, כמפורט בתנאים הכללים לביצוע העבודה ובנספח זה, תוך במהלך כל תקופת  .3
זמן סביר מתאריך הודעת הרשות, ובתאם לדרכי הביצוע, לשיטה וללוח הזמנים שיאושרו ע״י המפקח. מובהר 

ור את הקבלן בזה כי כל תיקון יבוצע בתוך זמן סביר, לפי קביעת המפקח. אישור המפקח לפי סעיף זה לא יפט
מאחריותו לטיב הביצוע. לא הגיש הקבלן לאישורו של המפקח ולפי דרישתו את התכנית, השיטה ולוח הזמנים, 

 יקבע אותן המפקח על חשבון הקבלן.

משהחל הקבלן בביצוע התיקונים הוא ימשיך בהם ללא הפסקה. פרט לתיקונים דחופים לפי דרישת המפקח,  .4
 רגילות.תבוצע העבודה בשעות העבודה ה

הקבלן יימנע, במידת האפשר, מגרימת הפרעות ואי נוחות לרשות. אחרי השלמת התיקונים יחזיר הקבלן  .5
לקדמותו את מצב המבנה ושאר המקומות בהם או דרכם בוצעו התיקונים או שנפגעו, במישרין או בעקיפין, 

 מביצוע התיקונים.

בויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח מילוי התחיי-לא תתקבל מצד הקבלן כל טענה, כצידוק לאי .6
זה, בדבר תיקונים או שינויים שעשה הרשות בעצמה במבנה, אלא אם ביקש הקבלן מן המפקח לבדוק טענה זו 

 והמפקח השתכנע באמיתותה.

לבצע  לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו לעניין בדק ותיקונים לפי החוזה ולפי נספח זה, תהיה הרשות רשאית .7
את תיקון הליקויים על חשבון הקבלן והקבלן ישפה את הרשות שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות, לרבות 

 הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו״ד.

הרשות תקבע מועד לשם ביצוע ביקורת בסמוך לתום שנת הבדק הראשונה של הפרוייקט ותזמין את הקבלן  .8
להשתתף בה בהודעה מוקדמת בכתב של שבעה ימים לפחות. בא כוח הרשות יפרט וירשום בעת הביקור זיכרון 

קוני הליקויים תוך זמן סביר מיום שנסתיימה הביקורת דברים ובו יפורטו תלונותיו והערותיו. הקבלן יבצע את תי
הנ״ל ובהתחשב עם עונות השנה.
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 נספח ט׳

 לכבוד

 מועצה מקומית גדרה

 א.נ,
 הצהרה על העדר תביעות

״החשבון הסופי״( בגין ביצוע העבודה  אנו הח״מ מתכבדים בזה להגיש לכם את החשבון הכולל והסופי )להלן:

)להלן: "החוזה"( הננו    בינינו מתאריך 4/2000שביצענו )להלן: ״העבודה״(, בהתאם לחוזה 

 מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

  כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודות, הנו כמפורט בחשבון הסופי ועומד על סך .א

 "(.מורה הסופיתהת( )להלן: "₪)במילים: ₪   

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג  .ב

ו/או כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר לחוזה הנ״ל ו/או כל הכרוך בו  מועצה מקומית גדרהשהוא כלפי 

 ו/או הנובע ממנו.

   שנה לחודש    היום 
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 1נספח י׳  -הצהרת הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס
 ("החוק")להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיו(, תשל״ו 

 אני הח״מ ת.ז., לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר .1
 -נשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת :את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הורשעוהקבלן ובעל זיקה אליו  .א
 שקדמה למועד עריכת תצהיר זה; בשנה, 1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  בשתי עבירות או יותרט בפסק דין חלו הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ב
שקדמו  בשלוש השנים הייתה, כאשר ההרשעה האחרונה 1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א 

 למועד עריכת תצהיר זה.
העסקה  לפי חוק עובדים זרים )איסור בעבירה אחת או יותרבפסק דין חלוט  הורשעוהקבלן או בעל זיקה אליו  .ג

 .1.1.02, ואולם מועד עבירת העבירה האחרונה, היה לפני יום 1991 -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א 
 על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[.]

גם בעל השליטה בו או  -לעיל, הינו מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם ה הוא חבר בני אדם  1״בעל זיקה״ כאמור בסעיף  .2
 .1968 -חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 אישור
 

  ,ת.ז  הופיע/ה בפני מר/גב׳   (, מאשר כי ביום          )מ.ר.   אני הח״מ עו״ד
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא לאחר שהזהרתיו/ה כי   

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
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 הצהרת הקבלן בדבר תשלום שכר מינימום

לפי חוק עסקאות גופי ציבוריים ואכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת 
 ("החוק")להלן:  1976 -עובדים זרים כדיו( תשל״ו 

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם ה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהי  אני הח״מ ת.ז.
 :לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*

 
 הקבלן ובעל זיקה* אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .א

השוכר או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד  .ב
 ההרשעה;

השוכר או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש שנים לפחות  .ג
 ועד ההרשעה האחרונה.ממ

 על השוכר למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[.]
 ב׳ לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 אישור

    הופיע/ה בפני מר/גב׳     (, מאשר כי ביום           אני הח״מ  עו״ד )מ.ר.
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק , לאחר    ת.ז.

 באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

חתימת עו״ד

 2י
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 :3נספח י 

   תאריך: לכבוד
 מועצה מקומית גדרה

 , גדרה4פינס 

 ג.נ., .א

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: מועצה מקומית גדרההנני מצהיר בזאת כי  1

 הקובע כדלקמן: 1951 –לצו המועצות המקומיות, התשי"א א׳)א( 103סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; 

 ה, בן או בת, אח או אחות."בן זוג, הור -לעניין זה, ״קרוב״ 
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:12כלל  1.2

חבר  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" 
ראה הגדרות "בעל שליטה" ו״קרוב" בסעיף מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:174סעיף  1.3

זוגו -"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 בודה המבוצעת למענה."או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום ע

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2
 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. 2.1
ין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או א 2.2

 ו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמצעות
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  3
 הצהרה לא נכונה.

 ו, לפילצו המועצות המקומיות( 3א׳) 103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  4
אי)א( לפקודת 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3מועצת המועצה ברוב של 

 העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת  5



 

 

 אי תאום מכרז בדברתצהיר - 4נספח י׳ 

״(, המשתתףלהלן: ״)   הצעת תצהיר זה בקשר עם מוסמך כדין לחתום על   אני הח״מ ת.ז.
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרזלהלן: ") 4/2022מס'  למכרז, מכרז פומבי 

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או המחירים המופיעים בהצעת  .3

 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. סיוןיבנ הייתי מעורב לא .5
 למכרז.סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתףיבנ הייתי מעורב לא .6
 שהוא. סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוגיבנ הייתי מעורב לא .7
מתחרה  מתחרה או עם כלשהו  ודברים או דיןלמכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר  הצעת המשתתף .8

 פוטנציאלי אחר במכרז.
 יש לסמן בעיגול את התשובה(.) נכון / לא נכון -המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 אם לא נכון, נא פרט:

תיאומי  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של .10
 אם לא נכון, נא פרט:. יש לסמן בעיגול את התשובה()נכון / לא נכון  -מכרזים 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 חתימת המצהיר שם המצהיר ותפקידו שם המשתתף תאריך

 

 

 

 

 

הנושא ת.ז שמספרה  והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר אני החתום מטה, עו״ד  מאשר, כי ביום  התייצב בפני  
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר 

 באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

 

 



 

 

 

 

 נספח יג'             

 מוסדות ציבור -מהקבלן פרוגרמת אישוריםנספחי אישורים ובדיקות הנדרשים 

 קיים תיאור האישור מס.
1.   אישור אדריכל 

2.  

אישור מתכנן שלד כולל: מבנה, 
 פיתוח, מחיצות ותקרות אקוסטיות

 

3.   אישור יועץ חשמל 

4.   אישור יועץ אינסטלציה 

5.   אישור יועץ בטיחות 

6.   אישור יועץ נגישות 

7.   אשאישור אכלוס כיבוי  

8.   אישור אכלוס פקע״ר 

.7   אישור גמר בנייה קבלן 

8.   תעודת השלמה -נספח ז לחוזה 

9.   אישור העדר תביעות -נספח ט לחוזה 

10 .   אישור התאגיד לגמר חשבון 

 
 הערה:

בנוסף לרשימה המצ״ב על הקבלן להמציא כל אישור נוסף שיתבקש ע״פ החוק והתקנות.
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 למוסדות ציבור 4טופס  בדיקות לקבלתפרוגרמת 
 

 קיים תיאור האישור מס.
1.  בטון 

כלונסאות+רצפות+קירות+תקרות כולל 
 ממ״ד

 

2.   בדיקות סוניות 

3. מערך בדיקות אנסטלציה  
 )פנים+חוץ+ביוב+מים+דלוחין(

 

4.   בדיקת מז״ח 

5.   אופיין רשת מים 

6.   הצהרת חשמלאי מוסמך למפסק ראשי 

7.   בודק מוסמך לחשמל 

8 .   אישור מעבדה למערכת גילוי אש ועשן 

9 .   מערכת כריזה הצהרת קבלן 

10.   פי דרישות כיבוי אשל תו תקן לציוד ע 

11.   תו תקן למחיצה אקוסטית 

12.   בדיקת דלת אש כולל תו תקן 

13.   תו תקן אש ללוחות גבס 

14.  
 אישור לעמידות אש של תקרה אקוסטית

 

15.   תקן נגד החלקה לריצוף 

16.   בדיקת אטימות ממ״ד 

17.   בדיקת טיח ממ״ד 

18.   בדיקת מערכת סינון ממ״ד 

19. בדיקת העמסה לתקרה אקוסטית ותליית  
 גופי תאורה לתקרה

 

20.   בדיקת אטימות גג )הצפה( 

21.   תו תקן לגופי תאורה 

22.   בדיקת מעבדה למתקני משחק 

23.   מעבדה לשליפת אבןבדיקת  

24.   תעודת אחריות לאיטום הגג 

25.   מסירת שלט תעודת אחריות למזגנים+ 

26. קובץ - AS MADEתוכניות  
(PDF+DWG נייר חתום ע״י מודד +

 מוסמך, בדגש על תשתיות תת״ק(

 

27.   תמונות ביצוע וגמר מבנה )קבצים( 

 
 

  



 

 

 

 'יד נספח

 
 נספח לחוזה / הסכם / שרות עבודה : ____________________         תאריך:

    
 
 

נספח בטיחות בעבודה לחוזה ו/או הסכם עם קבלן 

חוץ / גורמי חוץ - מועצה מקומית גדרה )דר- 323.19ג' 
 עדכון מס' 4(

 
 
1.   לקיים את כל הוראות הבטיחות  יפעל "(הקבלן)להלן: "חתום על ההסכם ה 

ובתקנות  1970 ל)נוסח חדש( תש" בעבודהבעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות 

 1997 זלציוד מגן התשנ" הבטיחותתקנות  "(,החוקשהותקנו מכוחה )להלן: "

שבעבודתם, הכל  הסיכוניםוכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל 

והדרכת  מידעבהתאם לדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה בדבר מסירת 

. 1984( דעובדים )תיקון התשמ"  

 
הקבלן מחוייב לעבוד בהתאם להנחיות הבטיחות של מנהל המקום / נאמן      .2

 הבטיחות / 

אב הבית שינתנו לקבלן לפני תחילת עבודתו.           

 

.     הקבלן חייב ליידע ולעדכן את מנהל המקום / נאמן הבטיחות / אב הבית 3

 על כל אירוע 

ן.בטיחות וגורם שמתגלה בעת עבודת הקבל          

 

 2מטר ו/או שגובה הסולם מעל  2.     הקבלן מתחייב שבכל עבודה בגובה מעל 4

 מטר יועסקו רק 

עובדים שהודרכו והוסמכו לבצע עבודות בגובה, הקבלן מתחייב לספק         

 לעובדים   

ציוד מגן, כגון: רתמה, קו חיים, מע' מיקום ותמיכה כובע מגן וכל         

 יתר הציוד הנדרש, 

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בגובה בהתאם לתקנות בטיחות לעבודה בגובה         

.  2008 -התשס"ז   

 
ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי  עבודתולהחזיק במקום  יפעלהקבלן      .5

  שידועיםהסיכונים 

עוסק,  הואמהסוג המתאים לעבודות בהן וככאלה בעבודות אותן הוא מבצע         

 ציוד כנדרש
( אישיבעבודה )ציוד מגן   הבטיחות בתקנותבהוראות כל דין ובכלל זה         

.1997 זתשנ"    

 
כי הקבלן יהא אחראי על עבודת כל קבלני המשנה העובדים  בזאת מובהר     .6

 מטעמו 

לעניין נספח זה.גם           

 

.     הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, 7

 תמרורי אזהרה לרבות 

פנסים מהבהבים ושאר אמצעי הזהירות תקניים ובכמות מספקת לביטחון         

 המבנה, ולבטיחותם



 

 

ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום שיהיה צורך בכך או כפי         

 שיידרש.

  

 

עם  ' יהיו תקיניםדוכ, אביזרי הרמה, מנוף הרמהציוד כגון: כלי .     8

 אישור תקף ע"י בודק 

לבדוק את רישוי הכלים טרם  יפעל הקבלןובעלי רישוי תקף.  מוסמך        

לתאגיד מי  כניסתם  

הרישוי בזמן.  חידושוכן לעקוב אחר רעננה           

 
ו, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק הקבלן ימנה מייד עם תחילת עבודת   .  9

 דורש ימנה מנהל עבודה 

מוסמך ו/או מהנדס ביצוע.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

הקבלן ימשיך להיות  העבודות במועצה המקומית גדרה,אישור גמר  .   טרם קבלת10

 אחראי 

ולבטיחות העובדים הנמצאים בו, בין שהם  ביצעלבטיחות העבודה אותה         

  ובין  עובדי הקבלן

אחד אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה  כלעובדי המזמין, או  שהם        

 בוצעה.

 
 דמצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי" הקבלן.   11

1954,  
בהתאם לחוק. ויפעל          

 
למנוע סיכונים בסביבת  בכדיהאמצעים הדרושים  בכלוט לנק יפעלהקבלן .   12  

השוהים באתר,  עובדיםלגרום לפגיעה בעוברי אורח או  העשויהעבודתו         

 כולל

ולסביבה. לציוד נזק כלשהו          

 
וכלי עבודה ידניים מיטלטלים  תקינים עבודה לספק כלי יפעלהקבלן .   13

 המופעלים 
בתקנים הן לעניין בידוד כפול, כל כלי עבודה המחובר  העומדיםבחשמל,           

מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין  יהיה הארכה לכבל          

           .ניידשהוא  וביןשהלוח קבוע         

 

 

החשמל יתבצעו בהתאם לדרישות חוק    עבודותלהבטיח שכל יפעל  ןהקבל.   14  
, בדגש לעבודה ותיקון במערכות החשמל רק 1954תשי"ד  ותקנותיו להחשמ        

 ע"י 

חשמלאים מורשים המוסמכים כמפורט בחוק החשמל.          

 
העבודה והמינהל לפיקוח וכן הנחיות  הנחיות ילעבוד עפ" יפעלהקבלן  .  15



 

 

  איכות

.שפורסמו ויפורסמו מעת לעת הסביבה          

 
 16.        עבודות בניה ובניה הנדסית

עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו ע"פ תקנות הבטיחות         16.1

 בעבודה )עבודות בניה( .

.216 הקבלן הינו קבלן ראשי, כמי שהחברה הטילה עליו את ביצוע עבודות  

הבניה , והוא לוקח על עצמו כמבצע הבניה את האחריות הכוללת 

ות בניה( .לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבוד  

.316 הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או  

 192שבועות , כנדרש בסעיף  6בניה הנדסית , שמשכה הצפוי עולה על 

 לפקודת הבטיחות בעבודה .

 

 חפירות 17.

.117 הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה  

חפירות ועבודות  –ובפרט פרק ט'  1988 –"ח )עבודות בנייה( התשמ

 עפר .

הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועל פי          217.

 דרישותיהן .

 

 18.        הריסות 

הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

הריסות . –ובפרק י'  1988 –)עבודות בנייה( התשמ"ח   

 

 

 

 

 

 

 19.        עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים

עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות 

.1986 –הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו   

 

 עבודה במקום מוקף 20.

עבודה במקום מוקף )כניסה לכוכי ביוב , תאי ביקורת מיכלים וכד'(  

וע"פ הוראות הבטיחות  1970 –תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות עבודה תש"ל 

עבודה במקום מוקף. –  



 

 

  

 עבודה באש גלויה  21.

בעת ביצוע עבודות כגון : חימום , חיתוך וכל פעולה אחרת הגורמת  

להיווצרות ניצוצות או אש גלויה , על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת 

ות קיום אמצעי כיבוי זמינים , הרחקה ונטרול של התפשטות האש/פיצוץ לרב

 חומרים דליקים , חציצה וכד'.

 

 22         עבודה בדרכים

הקבלן מתחייב לבצע עבודות בדרכים, אך ורק באם ניתן לו היתר בכתב 

 לביצוע עבודות 

בדרכים מאת המועצה המקומית גדרה ומשטרת ישראל ועפ"י תנאיו ובהתאם 

 להוראות 

 כל דין.

 

 משמעת והטלת סנקציות 23.

 

.123 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל  

הוראות בא כוח המועצה , לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי 

 מילוי תנאי מתנאי הסכם זה בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.

.223 ת כל העובדים הקבלן ימסור , לפי דרישת בא כוח המועצה, את רשימ 

מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג ע"פ דרישה כל רישיון , תעודה 

 וכל היתר אחר השייך לציוד , כלי רכב או מפעיליהם.

הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת  

 המועצה .

.323 נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן  

הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם  –

החברה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי 

 הסכם ההתקשרות עימו.

.423 לא מילא הקבלן , ו/או עובדיו , ו/או מועסקיו , או מי מטעמם  

בהתאם רשאית החברה להטיל קנס  –אחר הדרישות המופיעות בנספח זה 

 לחוזה שקיים. 
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 של 
שקבלן  כפייפעל  הקבלןהקבלן לכל האמור בחוקים, בפקודה ובתקנות,         

 סביר 
.המוזמנתנוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה           
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 המצורף

ובחתימתו הוא מתחייב  לפעול כאמור לעיל.          

 
 

: רשימת ותחומי העבודה אשר לגביהם ניתנו הנחיות בטיחות וטיפול נספח א' מצ"ב

.נדרש  

 
 
             שם ומשפחה : 

 

       שם החברה : 

   

        ת.ז. / ח.פ: 

 

 תאריך :  ________________

 
 
 
                                                 

    
תמת החברהווחה חתימ                    
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח יד ' )1( 
 תדרוך ופקוח בטיחותי – קבלנים ונותני שירות

 
.הנחיות בטיחות וטיפול נדרש ורשימת נושאים ותחומי עבודה אשר לגביהם ניתנ  

  ניצתנו הנחיות בטיחותיש לסמן את הנושא אשר לגביו 
 
 

 עבודות גינון                                            עבודת בניה
 

אחר                                                             בניה הנדסית  
 

אחר                                                                                  בגובהעבודות   
 

גגות שבירים ב העבוד  
 

 עבודה באש גלויה
 

 עבודות חשמל
 

 עבודה בחלל מוקף
 

ותפרדבכבישים ומ 'עב  
 

 עבודות ניקיון
 

  עבודה על סולמות
 

אישיציוד מגן   
 

 חומרי הדברה
 

 חשמל
 

 שימוש במנופים
 

 הדרכת עובדים
 

 נהיגה בכלי רכב
 

 הובלה חומ"ס
 

 רעש
 
 

_____________ שם הפרוייקט / האתר:   __שם:_____________   תאריך: ___________   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

חתימה: ___________________   תפקיד: ___________________       
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