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 כלליפרק ראשון:  .1

 מבוא .1.1

( Quality-Controlמפרט זה עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת ארגונית/מקצועית לבקרת איכות )

 בפרויקטים בהם ההתקשרות עם הקבלן כוללת ביצוע בקרת איכות עצמית באמצעות הקבלן ובאחריותו

היא חלק  בהתאם לגישה זו, מערכת בקרת האיכות המופעלת ע״י הקבלן״בקרת איכות״(. )להלן: 

הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. העברת האחריות לקבלן מתבטאת במחויבותו להקמת  מהמערך

לבקרת איכות )כולל יצרנים, ספקים וקבלני משנה(, שעיסוקה מעקב ובדיקה של מימוש כל סעיפי  מערכת

 .זהועמידה ביעדי האיכות בתקופת הקמת הפרויקט ובתקופת הבדק, כמפורט במפרט  ההסכם

 (, לשיטתנו ״בקרת האיכות״ כוללת ביצוע כלSelf-Quality-Controlמערכת בקרת האיכות העצמית )

 הנדרש לעניין זה בפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, מהווה חלק בלתי נפרד

 תפעל על פי ממערך הקבלן והפעלתה תעשה במימון ועל חשבון הקבלן )כולל שירותי מעבדה(. המערכת

 ולפי הדרישות הטכניות המפורטות במפרט זה. במקביל  ISO 9000לאומי -העקרונות הכלולים בתקן הבין

( Quality-Assurance, בתאום עם מנהל הפרויקט, מערכת הבטחת איכות )משרד הבינוי והשיכוןיפעיל 

 יכות. כמו כן, ומבליברמת הפרויקט, שתשמש כמערך לבקרה ולאישור של פעילויות המערכת לבקרת א

 באופן ישיר גם מערכת הבטחת איכות עליונה משרד הבינוי והשיכוןלגרוע ממחויבות הקבלן, יפעיל 

 )כמפורט להלן( שתפעל בפרויקט בהיקפים משתנים על פי צרכים ענייניים.

 הקבלןמפרט זה ובשאר מסמכי ההסכם, ומחויבות במודגש בזאת, שדרישות האיכות והבקרה המוגדרות 

או  לכך, תהיינה תקפות לכל המוצרים והעבודות המסופקים לאתר, גם אם הם מבוצעים על ידי קבלני משנה

על כן  יצרנים/ספקים אחרים. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם יצרנים/ספקים, יכללו

כך, כל  מהקבלן. לצורך את הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים

ביצוען אי קבלן משנה וכל יצרן/ספק יידרשו להפעיל מערכות בקרת איכות משלהם. ואולם, מובהר כי 

טענת  אחריותו של הקבלן הינה אחריות כוללת, ולא תישמעוהשלמתן על ידי בקרת האיכות של הקבלן 

מאחריותו  חריותם זו פוטרת אותוהקבלן שלפיה קבלן משנה או יצרן/ספק אחר מטעמו אחראים בחלקם וא

די במערכת ערכת בקרת האיכות ישתקף באופן מיכל המתבצע ומדווח במ הכוללת כלפי המזמין.

 4ראה פרק מיד עם תחילת העבודה )הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות בקרת האיכות, להפעיל 

 .(בהמשך

 לגרוע מלוחות הזמנים שנקבעו לפי התנאים בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי

 הכלליים של ההסכם, או לשנות את לוח הזמנים השלדי, כהגדרתו שם.

 מטרות .1.2

 מטרת מפרט זה לשמש מעטפת כוללנית מחייבת לכל פרקי המפרט הכללי לעבודות בנייה של

 כהשלמה להסכם לעבודותדרישות/הנחיות בתחומים מקצועיים/טכניים ענייניים לבקרת איכות של הקבלן, 

 על נספחיו( בנושאי בקרת איכות. 3210)חוזה מדף  משרד הבינוי והשיכוןקבלניות של 

 הגדרות .1.1

הכוונה  ״ או ״המזמין״משרד הבינוי והשיכוןבכל המקומות בהם מצוין ״או המזמין:  משרד הבינוי והשיכון

 לפי ההסכם. בינוי והשיכוןמשרד האו לגורם המוסמך לפעול מטעמו של  משרד הבינוי והשיכוןל
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 לסטנדרטיזציהמשרדית -בנייה של הוועדה הבין-: המפרט הכללי לעבודותבנייה-המפרט הכללי לעבודות

 של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד

 ״הספר הכחול״(.צ בהוצאת משרד הביטחון )להלן גם "התחבורה/מע

 הפרקים השונים הכלולים במפרט זה ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון וניתנים לעיון

 .באתר האינטרנט הענייני

 מפרט המהווה חלק ממסמכי ההסכם האחרים בין המזמין לבין הקבלן, מכילהמפרט הטכני המיוחד: 

 מפרט הכללי ומתייחס אך ורק לפרויקט מסוים אוהנחיות והוראות שונות ו/או נוספות לאלה המוצגות ב

 .לפרויקטים מסוימים שעבורם נכתב

 מכון התקנים הישראלי, או מי שהוסמך ע״י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ושאושרמעבדה מאושרת: 

 .1953-)א( לחוק התקנים התשי״ג12ע״י הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 

חוזק  פרקים העוסקים, בין היתר, בעבודות בטון גם מי שהוסמך ואושר כאמור לבדוק את-ם/תתלעניין פרקי

התאמת  הבטון והתאמתו לתקנים של מרכיביו, של פלדת הזיון ושל פלדת הדריכה )לפי העניין(; לבדוק את

 .הטפסות לבטון, לתקן ולהנפיק תעודות בדיקה על כך

 מערכת ארגונית/מקצועית מטעם הקבלןת איכות בפרויקט: מערכת בקרת איכות עצמית או מערכת בקר

, שתפעל במהלך ביצוע הפרויקט במטרה לבקר, לנתר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן

 היצרנים/ספקים וקבלני המשנה והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות מסמכי ההסכם המקצועיים, ובהם

כפי שיתואר להלן ומאושרת על ידי  ייעודיתבמערכת מחשוב , הכל באופן שקוף ומיידי תכניות ומפרטים

 המשרד.

משרד הבינוי מערכת ארגונית/מקצועית המבצעת את פעילויותיה בשם איכות בפרויקט: -מערכת הבטחת

 והפועלת בתאום עם מנהל הפרויקט אל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. תפקידיה העיקריים והשיכון

 הינם בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות ואשרורשל מערכת הבטחת האיכות 

 פעילויותיה, במשך כל תקופת הקיום של פרויקט.

 בכל מקום בפרק זה בו מוזכר המונח הבטחת איכות, הכוונה להבטחת איכות של הפרויקט והקשר הרגיל

 והיומיומי של הקבלן יהיה מול מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט.

 : מנהל הבטחת איכות של הפרויקט מטעם המזמין.בטחת איכותמנהל ה

 .: העובד האחראי לפעולות מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלןמנהל בקרת איכות )מב׳׳א(

 בעל מקצוע העומד בראש כל אחד מתחומי העבודות המבוצעותממונה בקרת איכות תחומי )מב״את(: 

 .מב״א-בפרויקט ופועל בכפיפות ל

כהגדרת , : התקופה שבין מועד קבלת ״צו התחלת העבודה״ ועד ליום סיום המבנה בפועלההקמהתקופת 

 מונחים אלה בתנאים הכלליים של ההסכם.

 : כהגדרת ״יום סיום המבנה״ בתנאים הכלליים של ההסכם.יום סיום המבנה

לגרוע מלוחות הזמנים בכל מקום במפרט זה בו מדובר על לוחות זמנים, אין בכך כדי לוחות זמנים: 

 .בהוראות ההסכם שנקבעו
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 או מי שהוסמך על ידו לאשר את הטעון משרד הבינוי והשיכון: הכוונה לאישור מראש ובכתב על ידי מאושר

 .אישור

 תמך, קירות אקוסטיים, מיסעות גשרים-קרקעיים, קירות-ים תתרי מים, מעבמעבירלרבות מבנה דרך: 

 ומבנים אחדים.

 : לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או מעדכנו.ישראלי(ת״י )תקן 

 

 מסמכים ישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיוישימים:  מסמכים

 במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שתבוצע בהתאם לפרקים של

 .עבודות בנייההמפרט הכללי ל

 מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנויים ברשימות של מסמכיםמחייבים:  -מסמכים ישימים 

 ישימים מחייבים המוצגות בכל אחד מהפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנייה, כשכל אחד מהמסמכים

 האמורים מחייב במהדורתו/גרסתו האחרונה התקפה במועד ביצוע העבודה.

 : מסמכים מקצועיים, ישראליים ו/או זרים, המנוייםמסמכי רקע/מסמכים מנחים -מסמכים ישימים 

 הפרקים-בכל אחד מהפרקים ותת המוצגיםרקע/מסמכים מנחים -מסמכי -ברשימות של מסמכים ישימים 

 של המפרט הכללי, כשכל אחד מהמסמכים האמורים משמש להנחיה מקצועית במהדורתו/גרסתו האחרונה

 תקפה במועד ביצוע העבודה.ה

 מילות מפתח  .1.1

 בקרת איכות, הבטחת איכות, בקרת איכות עצמית, בדיקות, מדידות.

 מסמכים ישימים .1.1

 המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה

הכל בבקרה של  ,בהתאם למפרט זה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שיבוצעו

 בקרת האיכות בפרוייקט.

 מסמכים מחייבים .1.1.1

 .ב ותקן  הקיימים  למלאכות השונותכל מפרט מחיי

 הם: מסמכים מחייבים למפרט זה

 בנייה. - כל המסמכים המוצגים כמחייבים בכל הפרקים של המפרט הכללי לעבודות .א

   .התקנים המצוינים  למטה כל  תקני האיכות של מכון התקנים הישראלי  כולל  .ב

(1 :9000 ת״י יסודות ומושגים; -מערכות ניהול איכות   
(2 :9001 ת״י דרישות; -מערכת ניהול איכות   
(3 :9004 ת״י קווים מנחים לשיפור ביצועים; -מערכת ניהול איכות   

(4 :10013 ת״י קווים מנחים לתיעוד מערכת ניהול איכות;  
(5 :14001 ת״י דרישות והנחיות לשימוש;מערכות ניהול סביבתי:   
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(6 :18001 ת״י דרישות. -מערכות ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה   

-Optimal Procedures for Quality Assurance Specifications" - J.L.Burati et al" FHWA .ג
RD-02-095, 2003. 

 "Quality Assurance Guide Specifications" - AASHTO .ד

 רקע/מסמכים מנחים-מסמכי .1.1.2

של  רקע/מסמכים מנחים בכל הפרקים-מסמכים מנחים למפרט זה הם כל המסמכים המוצגים כמסמכי

 בנייה.-המפרט הכללי לעבודות

 

 תפקידים, מבנה וארגון -שני: מערך בקרת האיכות  פרק .2

 כללי .2.1

 תחומי הפעילות של מערך בקרת האיכות .2.1.1

 כללי -פעילות -תחומי .א

 האיכות יכלול לפחות את התחומים העיקריים המוצגים להלן.מערך בקרת 

 בתקופת ההקמה .ב

 הבאים: בתקופת ההקמה יכלול מערך בקרת האיכות לפחות את התחומים העיקריים

 (1 תחום עבודות כבישים וניקוז;

 (2 ;תחום גישור

 (3 תחום עבודות קרקע וביסוס;

 (4 תחום עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת;

 (5 עבודות פיתוח נוף; תחום

 (6 תחום עבודות צנרת מים וביוב.

העבודות  תיתכן חלוקה לתחומים שונים ו/או נוספים מהאמור לעיל בהתאם לאופי הפרויקט וסוג

ו/או שינוי בתחומים  המתוכננות, כגון תחום עבודות גישור ומבנים. למזמין הזכות לדרוש הוספה

 ידי הקבלן.-שיוצעו על

 איכות-עיקריים של מערך לבקרתמהלכים  .2.1.2

 בהיבטי–תכניות ומפרטים  -מערך בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם 

 האיכות הנדרשת. מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקריים

 :הבאים
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יעמוד  והתוצר יעיליםקביעת תכנית ברורה של בקרת איכות על מנת לוודא שתהליכי העבודה  .א

 בדרישות המפרטים.

פי תכנית   רלוונטיים  על לקטעים ומקטעיםחלוקת הפרוייקט  ידי  בניית  שלד  תכנית הבקרה  על .ב

בקרת איכות  נהלי , ועל בסיסהעבודה של הקבלן ]בתיאום מלא אתו[  ולוח הזמנים  התואם

"עץ מבנה" )ראה , כולל 4.7 בפרק המתוארת יוכנסו למערכת  –'( דמשרד הבינוי והשיכון )נספח 

 .סעיף ד' להלן(

 התאמת תכנית ב״א לשינויים בתכנון ובביצוע במהלך ביצוע פרויקט. .ג

 עץ המבנה מפרט את כל פעילויות הפרויקט . עץ המבנה לעבודות המבוצעות באתרהתאמת  .ד

 .'(גנספח  –דוגמא )

 ביצוע . וחומרים לפני קבלני משנה  ,אישור או פסילת ספקים -ביצוע שלבי הבקרה המוקדמת  .ה

המשנה  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע״י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני .ו

התיוג רשימות עדכון של במערכת המחשוב המאושרת ואישור שלבי הביצוע הכולל מעקב 

 והדיווח בהן, בתוצאות הבדיקות, אי  התאמות ומסמכים.

פסילה בהתאם  הביצוע השונים, בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או הכוונת מעבדות בתחומי .ז

 כולל הכנת פרוגרמה לבדיקות. לדרישות

 יעודכנווכן המסירה,  ביצוע בקרת מדידות. רשימות המודדים ונתוני המדידה יהיו חלק ממסמכי .ח

 . אמת בנתוני עיבוד מנת כל לגבי

 ולספקים. י משנה , לקבלנביצוע הדרכות, סקרים ומבדקי איכות לעובדים .ט

 .דיווח שוטף למנהל פרויקט מטעם הקבלן ולהבטחת איכות בפרויקט .י

 ודוח מסכם למסירת הפרויקט.כולל חודשיים,  ,חות תקופתיים"הכנת דו .יא

 הכנת דיווחי  בקרת איכות לאבני דרך, שלבים ומסירה. .יב

המוודאים  משנה וספקים אחרים מתאימים וכן תהליכים-בחירה של קבלני-בניית תהליכי .יג

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות.

המוגמר וכן  התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר-יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי .יד

שימוש בפעילות  התאמות. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי

 "פעולה מתקנת" בהליך העבודה .

והבדיקות  שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות בקרת האיכות .טו

עדכון מתמיד שקוף , תוך המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו

 ידי במערכת המחשוב שאושרה.ומי
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 התניות עיקריות לפעילות מערך לבקרת איכות בפרויקט .2.1.1

בפרקים של המפרט  לבקרת איכות ישמשו כל דרישות האיכות המפורטותכבסיס לפעילות המערך  א.

 זה., כולל מפרט המיוחד הכללי לעבודות בנייה ודרישות נוספות במפרט הטכני

שמועדי פעילויות  את כל האמור לעיל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה ב.

יעכבו את שלבי העבודה ולא  הרישום והדיווח, לאהבקרה, נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, 

 יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים של הפרויקט.

 תהליכים ודרישות סף לניהול מערך בקרת איכות .2.2

 ניהול מערך בקרת איכות .2.2.1

 בקרת האיכות של פרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות

 סיון מצטבר מוכח של ארבע  שנים  לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג זה.סלילה ו/או גישור, שלה ני

 אמצעים ועזרים לניהול של מערכת בקרת האיכות .2.2.2

מתאימים לניהול  ברשות הגוף שינהל את מערך בקרת האיכות של הפרויקט, יהיו אמצעים ועזרים .א

הפרויקט, תוכנות ייעודיות,  ולמעקב שוטף אחר נתוני בקרת האיכות, כגון: מבנה מתאים לצורכי

משרד מבעוד מועד ע״י הבטחת איכות של  . אמצעים אלו יאושרווכד'נהלים, טפסי תיוג מתאימים, 

 שאושרו בכתב לפני פרסום המכרז.כניות . יוצגו לאישור רק תהבינוי והשיכון

מידה בהנ״ל  לא לאשר את כל אחד מהמתארים משרד הבינוי והשיכוןלמרות האמור לעיל, רשאי  .ב

 או בקרה.המשרד בנושא איכות לפי שיקול דעת בלעדי של נציג  ואינו תואם לנדרש,

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות .2.1

 אנוש-דרישות למשאבי -צוות לבקרת איכות  .2.1.1

 כללי .א

 צוות בקרת איכות לא יהיה חלק מצוות הביצוע הנדרש לפרוייקט.

 מנהל בקרת האיכות )מב״א( .ב

 ״מב׳׳א״(.בראש המערך לבקרת איכות יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: 

 איכות )מב״את(-ממונים תחומיים על בקרת .ג

על ) ״מב׳׳את״(. :)להלן מב״א ובראש כל תחום יעמוד ממונה בקרת איכות תחומי-בכפיפות ל (1

 פי המפרט המיוחד לפרוייקט ובהתאמה אליו(

את הפרויקט,  המרכיבים מהתחומים המקצועיים ממונה בקרת איכות תחומי שייקבע לכל אחד (2

 וצרכיו()על פי גודל הפרוייקט  מב״א ולא במקומו.-יהיה בנוסף ל
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ובאישור  למרות האמור. לא יאושר מצב שבו מב״א יהיה גם מב״את של תחום אחד או יותר (3

כממונה בקרת איכות על  גם יוכל מב״א לשמש, הבטחת איכות בפרויקט ועל פי שיקולה בלבד

 נדרשים.ה התחומים

 מנהל מעבדה באתר .ד

הבדיקה  צוות מערכת בקרת האיכות יכלול ״מנהל מעבדה באתר״ שיהיה הממונה על מעבדת

שיוגדר על ידי   הצרכים על   פי –שתופעל באתר העבודה )על חשבון הקבלן(. אפיון  גודלה  והציוד 

 מנהל הפרויקט  בתיאום עם  המטה  של משהב"ש.

 מודד .ה

 בקרת האיכות יכלול מודד של הפרויקט )הכוונה למודד הקבלן(. צוות מערכת

 תפקידים נוספים .ו

העבודה הכלולים  ותחומי אנשי מקצוע נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו על פי היקף הפרויקט (1

 בקרת האיכות. הנדרשות ממערך בו ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של המטלות

מהתחומים  בכל אחד אנשי הצוות לבקרת איכות השכלתם הרשמית וניסיונם המקצועי של כל (2

חריגים שיאושרו על ידי  תחום, למעט במקרים יהיו זהים לאלה הנדרשים עבור מב״את באותו

 הבטחת איכות.

 ריכוז נתונים נדרשים מצוות בקרת האיכות .2.1.2

התפקידים  להלן מפורטות דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון מקצועיים לבעלי מצורפת בטבלה  .א

 .     באתר העבודה מכל אחד מהם בכירים במערך בקרת האיכות ואת הנוכחות המזערית הנדרשתה

 .)נספח ב'( כח אדם  –טבלה מצורפת * 

כישורים  מב״א בעל-במקרים שבהם עבודות עיקריות בפרויקט הינן עבודות גישור ומבנים יהא ה .ב

 הכל על פי  –תואם אין מבא"ת )במידה ו כנדרש בטבלה בעבור מב״את לעבודות גישור ומבנים.

 .(הטבלה המפורטת לפרוייקט שבנידון

מהתחומים  אחד ההיקף הכולל של משאבי האנוש המקצועיים/הנדסיים בצוות בקרת האיכות בכל .ג

ובתאום לנספח המיוחד מורכבותו  על ידי מנהל הבטחת האיכות על פי היקף הפרויקט ומידת בחןי

 לפרוייקט. 

יהיה כמפורט , וכן היקף הנוכחות הנדרשת של הצוות המפורט בטבלה לעילהיקף הניסיון הנדרש  .ד

לתת אישור בכתב  בלבד,  המזמין יהיה רשאי, במקרים חריגים .במפרט הטכני המיוחד לפרויקט

 לחריגה מהדרישות הנ"ל על ידי הבטחת איכות.  

ביחס  וגברתמ במידת הצורך, יתוגבר צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף בכמות ובתדירות .ה

נמוכה יותר תותר אך ורק  לנדרש במפרט המיוחד. הקטנת כוח האדם ו/או נוכחות בתדירות

 האיכות.באישור מנהל הבטחת 

הפרויקט,  מינוי כל אחד מחברי הצוות לבקרת איכות של הקבלן מותנה באישורו של מנהל .ו

ות שאינו מתאים, מהצו אחד בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות באתר, שיהיה רשאי לפסול כל

מבלי שמנהל הפרויקט ומנהל ה״א  ויושרו וזאת לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מבחינת התנהגותו
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איכות -הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת החלטה כזו. מנהל בפרויקט יהיו חייבים לנמק

 גם לדרוש החלפת כל אחד מאנשי הצוות ללא צורך בנימוק. באתר, רשאי

עומדים  אם הם גם ,התייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לפסול מועמדיםמנהל פרויקט, ב .ז

 דעתו הבלבדית. שלהלן, וזאת לפי שיקול 2.1בדרישות הסף המפורטות בטבלה 

אנוש בצוות  מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות, רשאי לדרוש הוספת משאבי .ח

וזאת ללא  ביעילות בצורכי הפרויקט לדעתוהבקרה במקרים בהם מערך בקרת האיכות אינו מטפל 

 תשלום נוסף לקבלן.

אחד או יותר  לפסילת, ניתנה הוראה על ידי מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות .ט

ויציע הקבלן אחרים  קבלת ההוראה מהצוות הנ״ל, ירחיקם הקבלן מאתר העבודה מיד עם

 בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות.הפרויקט,  במקומם, שחייבים באישורו של מנהל

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין .2.1.1

למנהל האיכות הכללי  מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף ישירות למהנדס ביצוע ראשי של הקבלן וכן .א

ידי מערך -כפופה לבקרה שוטפת על )במידה והוא קיים( של הקבלן אולם פעילות הצוות תהיה

 הבטחת האיכות בפרויקט.

 יכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עמו.מערכת הא .ב

 הקבלן. אחד מאנשי הצוות לבקרת איכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של אף .ג

 מבנה ארגוני בסיסי של המערך לבקרת איכות, הן מבחינת התפקידים והן מבחינת .ד

 בין המרכיבים השונים מפורט בתרשים בנספח א׳ להלן. הזיקות/כפיפויות

 

 

 פרק שלישי: שלבי הבקרה .3

 כללי .1.1

המתאים  מערך הבקרה יתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי

 לכל שלב של הקמת המבנה.

 יישום התוכנית לבקרת איכות .1.2

 תקופת ההקמה יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כלהלן:יישום תכנית בקרת האיכות במשך כל 

 בקרה מוקדמת .1.2.1

 כללי א.
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וכפי  ההקמה בקרה מוקדמת תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי

 הקבלן. שיוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע בתוכנית בקרת האיכות של

 נושאים לבקרה מוקדמת ב.

 ייכללו, בין היתר, הנושאים הבאים:בשלב הבקרה המוקדמת 

בקרת האיכות. בכלל זה  קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונוהלי העבודה המפורטים בתוכנית (1

ההרכבה וההובלה של החומרים והמוצרים , חזרה על דרישות הייצור, הפיזור, האחסון

 המסופקים לאתר.

דרישה לא סבירה,   –" תאפשרי קריאת התכניות והמפרטים לביצוע, והתראה על " דרישה בלתי (2

 אשר תהווה קושי בהשגת איכות בעת הביצוע.

-רכיבים טרומיים, רכיבי, אישור התאמת מפעלים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט ובטון (3

גינון ונוף וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה  השקיה-חשמל, רכיבי-מבנים מפלדה, מוצרי

 באתר.

בין השאר יבוצעו . כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתראישור יצרנים/ספקים,  (4

אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים  מילוי ואגרגטים, תערובות-בדיקות מוקדמות של חומרי

השקיה, גינון ונוף, מוצרי -חשמל, רכיבי העבודה(, מוצרי המיועדים )כולל קביעת נוסחאות

אחריות יצרן  מסוגים שונים הנרכשים עם תו תקן ו/אוובדיקת מוצרים חרושתיים  בטיחות ותמרור

 אקוסטיים, קולטנים, אבני שפה וכו'(. בטיחות, קירות-רכיבים למעקי, )סמכים, תפרים

 בדיקת כמויות, איכויות וזמינות של חומרים והציוד, כולל אישורם. (5

 עבודה.-אישור ציוד ייעודי וצוותי (6

הסידורים המוקדמים לביצוע  וע הפעילות והבטחתבדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצ (7

 העבודה.

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמתג.      

המוקדמת עבור כל  הבקרה הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך (1

 אחד מהנושאים המבוקרים.

 

הפרויקט בתחום הענייני,  בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת האיכות, מתכנן (2

-מנהל עבודה של הקבלן/קבלן, משנה-הקבלן/קבלן מב״את של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של

מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה  איכות של קבלן המשנה ו/או של-משנה, נציג בקרת

 איכות במפעל היצרן(.-בבקרת

 אישורד.     

העבודה השוטפת  יהא תנאי מוקדם לתחילת ביצועאישור הליך בקרה מוקדמת ע״י כל המשתתפים 

 ודינו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.



 מדינת ישראל
  

 מינהל הנדסה וביצוע
 
 

 
 

 54 מתוך 15 עמוד

 

 

 בקרה שוטפת .1.2.2

 כללי .א

לדרישות במסמכי ההסכם,  פעולות בקרה שוטפת יערכו במהלך הביצוע באופן שוטף בהתאם (1

המיוחד, וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה  בעיקר המפרט הכללי והמפרט הטכני

 בקרת האיכות של הקבלן. בתוכנית המוצגים

להשלמת כל שלב של  הפעילויות כוללות פיקוח, בדיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד (2

 .העבודה

ו״נקודות עצירה״ )שמועדן  אבני הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות ״נקודות בדיקה״ (3

 עים, על פי הפרוט המובא להלן.ודיונים שבועיים קבו( משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט

 נקודות בדיקה .ב

מתאימה של  מחייבת הערכות בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם-נקודות (1

 מערך המזמין.

 24הקבלן לפחות  ידי-הודעה על קיומה של נקודת בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על (2

 שעות לפני התרחשותה החזויה.

הקבלן אינו מחויב לעכב  הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולםנציגי  (3

 שום פעילות במקרה זה.

בדיקה ולנקודות עצירה  ״דרישות סף לנקודות - 3.1בדיקה מפורטות בטבלה -דוגמאות לנקודות (4

תאורת חוץ עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, , בתחומי עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז

נוף ועבודות גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר  ותקשורת, עבודות פיתוח

הנוספים בתאום  ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים חובה

 .דרישתם עם מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות ועל פי

העבודה, רשאי משרד  תהליכים המבוקרים, בכל שלב שללמרות האמור לעיל, בכל אחד מה (5

 ולהגדירן כנקודות עצירה כמוגדר להלן. הבינוי והשיכון לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה

 נקודות עצירה .ג

והמחייבים נוכחות  נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה (1

 לפני המשך העבודה. ופעילות של נציג משרד הבינוי והשיכון,

נציגי המזמין,  ובחינה של נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות (2

באיכות העבודה או מתהליך  הנובעות כתוצאה מתקלה, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש

רטית התאמה, כל דרישה מפ-של אי מתקנות. נקודת עצירה תיקבע בכל מקרה של פעולות

 לנוכחות פיקוח עליון, וכיו״ב.
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גם נוכחות של המתכנן.  זימון לפיקוח עליון, המחייבים-חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי (3

 72האיכות לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של  זימון המתכנן ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת

 הפעילות העניינית. שעות לפחות לפני קיום

עצירה וזימון של פיקוח  ודות העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובתבין יתר נק (4

״דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות  - 3.1 עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה

קרקע, כבישים וניקוז, עבודות מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת  עצירה בתחומי עבודות ביסוס

נקודות אלו הן בגדר  פיתוח נוף ועבודות גישור ומבנים״ להלן. מודגש כי ותקשורת, עבודות חוץ

בתחומים אלה והן בתחומים הנוספים בתאום  חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן

 הבטחת האיכות ועל פי דרישתם. עם מנהל הפרויקט ומנהל

לפני שקיבל אישור מנהל  עצירהבכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת  (5

לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים , הפרויקט, בהתייעצות עם מנהל הבטחת איכות

למנהל הפרויקט לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת  הנדרשים להודעה מוקדמת

 כל עיכוב. ללא הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה לבצע את
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קרקע, כבישים וניקוז,  : דרישות סף לנקודות בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות ביסוס1.1טבלה 

עבודות פיתוח נוף ועבודות גישור , מים וביוב, עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת עבודות

  .ומבנים

 על ידי בקרת איכות.–טבלה זו הינה דוגמא  שתעובד לטבלה מתאימה לפרויקט 

 הערות
 דווח/זימון מתכנן

מבני שלב עבודה נקודת בדיקה נקודת עצירה

 ם
 ביסוס

תכן 

 מבנה

 כללי

 דיון ראשון לפרויקט  + + + + 

 3אי התאמה מרמת חומרה   + + + + דווח למתכנן

 עבודות ביסוס קרקע, כבישים וניקוז

 עיבוד קרקע יסוד/שתית טבעית  + +   

 יריעות שריון סוללות מילוייישום ראשוני של   + +   

 מעבר בין שכבות חומרי מילוי מסוגים שונים +     

 מעבר בין שכבות חומרי מסעה מסוגים שונים +     

 תחילת עבודות סלילה בשכבה אספלט עליונה  + +   

 עבודות גישור ומבנים

 קידוח כלונס ראשון במבנה  +  + + 

 חדש קידוח כלונס ראשון בנציב  +  + + 

 בדיקות בנטונייט +     

 בדיקות חוזק וטיב פלדה +     

 אישור תמיכות/טפסות +     

 יציקת נציב קצה  +   + 

 יציקת עמוד ראשון במבנה  +   + 

 בדיקות סומך וחוזק בטון +     

 בדיקות אולטרסוניות/גאמא +     

 יציקת מיסעה/תקרה  +   + 

 התקנת סמכי גשרים  +   + 

 הרכבת תפרים  +   + 

 רכיבים לקירות מקרקע משוריינת  +  + + 

 אישור סופי של רכיב  +   + 

 עבודות חשמל, תאורת חוץ ותקשורת

 שלב עבודה נקודת בדיקה נקודת עצירה דווח/זימון מתכנן הערות

 התקנת עמוד תאורה ראשון  + + 

 התקנת מרכזית חשמל ראשונה  + + 

 ארון בקרה ראשוןהתקנת   + + 

 קרקעית לפי תכנית-הנחת צנרת תת +   

 עבודות מים וביוב

 בדיקת שיפוע )ביוב להולכה בכבידה(  + + 
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 ביוב להולכה בכבידה() אישור ביצוע מילוי חוזר +   

 עבודות פיתוח נוף

 פריסת קטע צנרת השקיה ראשון  + + 

 התקנת ארון השקיה ראשון  + + 

 דיונים שבועייםד.      

הפרויקט ומנהל  מנהל בקרת האיכות )מב׳׳א( יחד עם מנהל ביצוע של הקבלן, יתאמו עם מנהל (1

של בקרת איכות. קיום הדיונים  הבטחת איכות מטעם המזמין, דיונים שבועיים בנושאים שוטפים

 השבועיים הוא חובה!

ׂ  מב״אעפ״י שיקול דעתו יזמן מב״א ממונים על תחומים נוספים ) (2 מתכננים או ( ויבקש זימון ת

 גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות.

הנערכים בהשתתפות מנהל  מודגש כי דיוני בקרת האיכות יהיו בנוסף לדיוני התאום השבועיים (3

 הפרויקט ונציגי הקבלן.

 בדיקות קבלה .1.2.1

שלבי  מסירת בדיקות קבלה, כולל מדידות, מהוות את השלב הסופי בתהליך הבקרה לקראת .א

 העבודה או המוצר המוגמר למזמין.

ביצוע האיכות שנעשו תוך כדי  בדיקות קבלה תהיינה בחלקן מערך הבדיקות ופעילויות בקרת .ב

, סוג ככלל העבודה או שלב מוגדר בתוכה.העבודה ובחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום 

 האחרים.ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם 

הסלילה, יבוצע  בסיום עבודות בדיקות הקבלה יכללו את כל הנדרש במסמכי ההקמה. בין השאר, .ג

 .Paverסקר ליקויים מלא בשיטת 

 בקרה של אי התאמות .1.2.1

 כללי א.

ההסכם, עלולה  התאמה של רכיבים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי מסמכי-אי

שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב  הפרויקט. לפיכך, יבנה הקבלןלהתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של 

 אחר כל מקרי אי ההתאמות.

 התאמות-סיווג ודרוג אי ב.

 פי חומרה-סיווג ודרוג על(     1

 בהתאם לדירוג הבא:, פי חומרתן-השיטה תכלול, בין היתר, גם סיווג ודירוג של אי ההתאמות על

 1התאמה מדרגה -אי (1)

תיקון, ללא התערבות  היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוזר אוהתאמה קלה, -אי

בתחום הסטיות הקבילות, לרבות חריגה , המזמין או חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים

 ממחיר העבודה ללא תיקון. המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות
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 2התאמה מדרגה -אי (2)

ניכויים  סטיות קבילות, חריגה הדורשת והתקנים, בתחום הכללי חריגה מדרישות המפרט

באישור  ,הבטחת איכותאפשרי להתאמה למפרט  באישור  ממחיר העבודה, או הכרח בתיקון

 מתכנן.

 

 

 1התאמה מדרגה -אי (1)

של חריגות  סדרה מתמשכת והתקנים המחייבת תיקון, או הכללי חריגה מדרישות המפרט ()א

הפרויקט,  התערבות מנהל כזו מחייבתהתאמה -. אי2מדרגה  התאמה-ברמה של אי

 הבטחת איכות ו/או המתכנן.

 )ב( אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

 התאמה-פי סיבות אי-סיווג ודרוג על(     2

הסיבה/מקור לבעיה  פי התאמות עפ״י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על-בנוסף לסיווג אי( 1)

 כלשהו, וכו'(. משנה, צוות עבודה )יצרן/ספק חומרים או מוצרים, קבלן

 הישנות הבעיות. קטו למניעתדיווח צוות בקרת האיכות יכלול פרוט האמצעים שננ (2)

 התאמות-טיפול באיג.    

של הקבלן,  כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה, יתועדו וידווחו מידית למנהל ביצוע ( 1

איכות שיטה לטיפול באי  למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות. כמוכן, תוצג ע״י בקרת

בפרויקט. השיטה תפורט ותתועד  התאמה לאישורם של מנהל הפרויקט והבטחת איכות

 במסמכי הקבלן לאחר אישורה.

להיות  צריך ידי הקבלן וכל עוד לא אושרה שיטה כאמור, הרי שהדיווח-כל עוד לא הוצגה על

 .1התאמה בדרגת חומרה -יומי, לרבות במקרים של אי

 ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות כאמור לעיל.  2התאמות בדרגת חומרה -אי

שדרך הטיפול  לך תקופה זו, הקבלן לא יכסה שטח או לא ימשיך בבניית רכיב כלשהו לפניבמה (2

 .איכות בפרויקט באי ההתאמה ותוצאותיה קיבלו אישור מנהל הפרויקט והבטחת

-שיגלו אי תוצאות של פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערך הבטחת האיכות (3

מתקנת״ העניינית  במתכונת של ״דרישה לפעולההתאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן 

 למדדים שפורטו לעיל. לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם
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המתקנות ודו״חות  הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות

 ביצוע לאחר דרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

 תיעודד.     

רמת , ללו, בין היתר, את מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על כךמסמכי התיעוד יכ (1

מועד התיקון והסגירה , החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת האירוע

 (4.7בפרק המתוארת  )הכל באמצעות מערכת המחשוב בפועל, וכדי.

את כל אי  דו״ח מפורט, הכוללבכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר  (2

 נפתרו. התאמות פתוחות שטרם-ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי

בסיורי פיקוח עליון או  מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע״י מערך הבטחת איכות בפרויקט  (3

וכז ידי הקבלן במר-וידווחו אף הן על )״דרישה לפעולה מתקנת״ כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו

 עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.

 ניכויים בגין אי סגירת אי התאמות ה. 

מנהל  פרויקט ע"י בקרת איכות או הבטחת איכות אוהכל אי התאמה שנפתחת  במהלך   (1

 הפרויקט תטופל בזמן ובאיכות הנדרשת.

המתוכנן  ות בקרת איכות את מועד הסיוםעבעת פתיחת אי התאמה יציג  הקבלן באמצ    (2

 לסגירה.  מועד זה יבחן ויאושר ע"י מנהל הפרויקט.

מנהל  הפרויקט    במידה וקיימת מחלוקת בקביעת מועד המתוכנן  לסגירת  אי התאמה רשאי    (3

 לקבוע תאריך יעד סגירה.

הקבלן עבור לו"ז  ינתן דיווח על ידייתאמות הפתוחות והבישיבה השבועית באתר תוצגנה אי ה    (4

יירשמו בפרוטוקול הישיבה   לסגירתן. ההחלטות בנוגע להליכי סגירת אי התאמות הנדרש

 השבועית.

אפשרות להציג את  תינתן לקבלן באם מסיבה כלשהי חלף זמן סגירת אי התאמה וטרם נסגרה,   (5

הפרויקט האם לאפשר דחייה  סיבת דחיית סגירת אי התאמה. ההחלטה תהיה של מנהל

 נוספת ללא ניכוי.

 הסגריה בפועל. כמות ימי האיחור עבור אי התאמה תחושב ממועד הסגירה המאושר ועד מועד    (6

הקבלן  סכום   בגין  החריגה  ממועד סגירת  אי התאמות  בפרויקט ינוכה מחשבונו החודשי  של   (7

הכספי בהתאם למפרט זה ראה  כפול הניכוי לכל אי התאמה בנפרד, השווה לכמות ימי האיחור,

 .3.2.4.2 –ו  3.2.4.1טבלאות 

 :מלש"ח 21ערכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלני עד  -1.2.1.1טבלה 

 יום()₪/הניכוי  מהות הניכוי

 200 1חריגה ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 

 500 2חריגה ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 

 1000 3חריגה  ממועד סגירת אי התאמה  בדרגה 
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 מלש"ח. 21ערכי  הניכוי לפרויקטים  שבהם  ערך החוזה הקבלני מעל – 1.2.1.2טבלה 

 יום()₪/הניכוי  מהות הניכוי

 500 1חריגה  ממועד סגירת אי התאמה בדרגה 

 1000 2חריגה  ממועד סגירת  אי התאמה בדרגה 

 3000 3חריגה  ממועד  סגירת  אי התאמה  בדרגה 



 עמודים 31מתוך  22עמוד מספר 

22 

 פרק רביעי: מסמכי ורשומות מערכת האיכות .4

 כללי .1.1

 כנית האיכות ונהלי בקרת האיכותתמסמכי מערכת האיכות של הקבלן לאורך כל תקופת ההקמה יכללו 

 .המאושרים, רשומות ודיווחים

 כנית בקרת האיכות של הפרויקטת .1.2

 כללי .1.2.1

הדרישות המפורטות בפרקים בתוכנית בקרת האיכות המאושרת הייחודית לפרויקט יינתן ביטוי לכל 

 של המפרט הכללי לעבודות בנייה, ובמיוחד במפרט זה, וביניהן ייכללו בין היתר גם הנושאים הבאים:

כולל פרוט , פרוט המתווה הארגוני של מערך בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן א.

וע של הקבלן, מערכת הביצ הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות לבין מערכות

 השיכון. הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם משרד

 אחריותם. פרוט של הרכב צוות בקרת האיכות, רשימת עובדים, מיומנותם, הכשרתם ותחום ב.

מנהל מעבדה  פרוט נתוני המעבדה שתופעל בשטח, כולל הסמכות, פרטי הכשרה והסמכה של ג.

 באתר וטכנאים אחרים.

 צוותי המדידה והכשרתם.נתוני  ד.

 עיסוקם והכשרתם. רשימות קבלני משנה, יצרנים וספקים, כולל אנשי האיכות שלהם ואישורי ה.

ולשלבי הבקרה  כניות פיקוח ובדיקה, הכוללות נוהלי עבודה ותרשימי תהליכים לשלבי העבודהת ו.

ילות של מערך ״תחומי הפע - 2.1.1השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה )כמפורט בסעיף 

 התאמות. -בקרת האיכות״ לעיל(, כולל נוהלי מעקב וטיפול באי

 להלן. כנית ושכיחות הבדיקות״״ת - 5.1.2כנית בדיקות לפרויקט, כמפורט בסעיף ת ז.

 ״נוהלי ביצוע למדידות״ להלן. -5.2.2נוהלי ביצוע למדידות, כמפורט בסעיף  ח.

שאר הגופים  דיונים בין מערך בקרת האיכות לבין כניתתנוהלי ותהליכי העברת מידע, כולל  ט.

מטעם משרד הבינוי והשיכון  המתאימים במערכת )גופי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט

 ומערכת הבטחת האיכות(.

 כנית לדו״חות מופקים  דו״חות מסירה של מוצר מוגמר, טפסי דיווח  מסוגיםתפרוט .   י

 נוהלי בקרת מסמכים ומידע, וכו'. שונים,]במערכת , דו״חות ממוחשבים,

ידי -על לוח זמנים מפורט של הפרויקט, בו יצוינו גם תהליכי הבקרה, ערוך בתוכנה מוכרת שתיקבע. יא

 (.Microsoft Projectהמזמין )כגון 
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 כנית האיכות למנהל הפרויקטמועד הגשת ת .1.2.2

 יום ממועד קבלת צו התחלת העבודה, יעביר הקבלן לאישור 21-ככלל, לא יאוחר מ א.

 עותקים מבוקרים של תכנית האיכות 3למנהל הפרויקט מטעם משרד הבינוי והשיכון 

 הנהלים הענייניים הקשורים למערכת האיכות שלהמלאה של הפרויקט, כולל כל 

יכון להפעלת הבינוי השל ידי משרד כולל התקשרות עם החברה המאושרת ע הפרויקט,

 יעודית.יההתוכנה 

 ורק כנית האיכות של הפרויקט בשלבים, אךתלמרות האמור לעיל, תתאפשר הגשת ב.  

 נית האיכות במלואהכתבאישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט ובלבד שהשלמת כל 

בשלב זה כל עץ מבנה יום מיום מתן צו התחלת העבודה.  60תעשה לא יאוחר מחלוף 

 .קטמוכן ותואם לפרוייהיה 

 כנית תעודכן עלהת שלבי ההגשה והמועדים ייקבעו בלבדית ע״י מנהל הבטחת האיכות. ג.

 מלאהיקט להתאמה מהבטחת איכות במהלך כל הפרופי הצורך ועל פי הדרישות 

 לדרישות.

יהיה  כנית האיכות היא תנאי להתחלת העבודה בפועל באתרי הפרויקט. ניתןתאישור  ד.

בעבודה  כנית האיכות בחלקים ובלבד שהקבלן לא היה רשאי להתחילתלאשר את 

העבודה כתוצאה  כנית האיכות. מובהר, כי עיכוב בתחילתתכלשהי שלגביה לא אושרה 

 עילה להארכת משך הפרויקט. , לא יהיה בו כדי להוותכנית האיכותתאישורה של -מאי

 שינויים במסמכי האיכות .1.2.1

והבקרה  כנית בקרת האיכות של הפרויקט וכן נוהלי העבודהת -שינויים במסמכי האיכות  א.

העבודה או במקרים  פי הערות או לקחים המופקים תוך תהליך-יבוצעו באופן מיידי על -

אין הם משקפים כיאות את  בפרויקט או במקרים בהם נמצא כישל שינויי תכנון וביצוע 

 שיטות העבודה העדכניות.

, כל שינוי יחייב קבלת אישור בכתב מאת מנהל הבטחת האיכות מראש לפני יישומו ב.

 .יקטמנהל הפרובתיאום  עם 

 כניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכיםנוהלי בקרת איכות, ת .1.1

 כללי .1.1.1

״שלבי -3והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר בפרק כניות בקרת איכות ת

כניות אלו ייכתבו תכניות בדיקות עבור כל פעילויות הייצור והעבודה תבמסגרת . הבקרה״

 ההסכם. המצוינות במסמכי

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת .1.1.2

 נוהלי העבודה לשלב הבקרה המוקדמת יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה א.

הביצוע  הנהלים יתארו את השיטה ואופן . ״בקרה מוקדמת״ לעיל -3.2.1כמפורט בסעיף 

אחסון, הרכבה , כולל הובלה, ביצוע באתרים-צוותי חומרים, של בקרה מוקדמת על ציוד,

 וכו'.
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)יכילו דרישות  עבודה.-הנהלים יבהירו את המדדים לפסילת ציוד ,חומרים ו/או צוותי ב.

 וגבולות מותרים(

להליך  במסגרת הנהלים יושם דגש על שילוב מתכננים/יועצים מתחומים שונים הקשורים ג.

מהנדס  וגישור המבוקר כגון: מהנדס הקרקע והביסוס, מהנדס המבנים בעבודות בנייה

   ים השונים ., מתכנן הכביש ואדריכל הנוף וכיו״ב. זאת לצורך בחינת ההיבטהחשמל

 ם את אופן ההעברה של מידע )הגשות(, מסמכים ואישוריםהנהלים יגדירו, בין השאר, ג ד.

 הבטחת איכות בפרויקט. לנציגי

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת .1.1.1

 נוהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה א.

הביצוע  ״בקרה שוטפת״ לעיל. הנהלים יתארו את השיטה ואופן -3.2.2כמפורט בסעיף 

באתר ואצל  שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע ואחסנת רכיבים, ביצוע עבודותשל בקרה 

 משנה וכל פעילות יצרנית הקשורה בביצוע הפרויקט.-קבלני

 שלבי הבקרה, כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והפיקוח ב.

 אור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים.יבאמצעות ת

מהתהליכים  אבני דרך, כ״נקודות עצירה״ ו״נקודות בדיקה״, יסומנו בברור בכל אחד ג.

לנוכחות גורמי מקצוע שונים  המבוקרים. בסימון אבני הדרך, תינתן, בין היתר, התייחסות

והבניה וחוקת הבטון במקרה של עבודות  ולשלבים הנדרשים בחוק, כדוגמת חוק התכנון

 בטון וגישור.

לנציגי  יגדירו, בין השאר, גם את אופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישוריםהנהלים  ד.

 איכות בפרויקט.-הבטחת

 נהלים לשלב הקבלה והמסירה .1.1.1

 נוהלי העבודה לשלב הקבלה והמסירה יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה א.

 הב ״בדיקות קבלה״ לעיל. הנהלים יפרטו את האופן והשיטה - 3.2.3כמפורט בסעיף 

 ומוצרים לידי יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם צוות הביצוע מסירה של שטחים, רכיבים

 מנהל הפרויקט במהלך העבודה ובסיומה.

בתכנון  נציגי הגורמים המעורבים -הנהלים יכללו רשימת כל המשתתפים בהליך זה  ב.

ים הממונים והגופ'( איכות, מנהל פרויקט, וכו-ובביצוע )מתכננים, בקרת איכות, הבטחת

 על קבלת הפרויקט.

בהליך  מובהר בזאת כי המזמין רשאי לקבוע או לשנות את רשימת הגורמים המשתתפים ג.

 הקבלה והמסירה של כל אחד מהמוצרים, הרכיבים והשטחים הנמסרים.

 התאמות-נהלים למעקב ולטיפול באי .1.1.1

 ״בקרה של אי -3.2.4התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף -נהלים לטיפול באי א.

 התאמות״ לעיל.
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חומרתן  נהלים אלה יכללו את אופן הטיפול באי ההתאמות, לסוגיהן השונים ולדרגת ב.

המעורבים בנושא,  השונה, ואת דרכי הפעולה לטיפול באי ההתאמות מול הגופים השונים

 יחד עם אישורי המתכננים והיועצים המקצועיים.

לנציגי  ופן ההעברה של מידע, מסמכים ואישוריםהנהלים יגדירו, בין השאר, גם את א ג.

 .הבטחת איכות מטעם המזמין

 עץ המבנה .1.1.4

 עץ המבנה מפרט את כל שלבי העבודה באתר ומחלק אותו למשימות ביצוע בכל שלב

תהליך ההקמה. כל שלבי הבקרה יתממשקו יחד  עם עץ המבנה, ויותאמו לכל שלב בתהליך 

האיכות וייערך ע"י בקרת האיכות.  )ראה דוגמא לעץ ההקמה.  עץ המבנה יוכן ע"י הבטחת 

 מבנה(

על חברת בקרת האיכות לקיים הדרכה על עץ המבנה הערוך במעמד מנהל הפרויקט *  

 "א.ה ונציג

 בקרת מסמכים ומידע .1.1

. האחריות והסמכות להפצה של מסמכי איכות מעודכנים הינן של מנהל הבטחת איכות בפרויקט

בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה יזהה כל חלק  הקבלן

בעת עדכון מסמך יוודא הקבלן . עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים ובתאריך יצירה או

בנוסף  מערכת המחשוב.. הכל באמצעות הפצת המסמך המעודכן לרשימת התפוצה המתאימה

כניות, תקני ונהלי העבודות תשל המפרטים,  שעותקים מעודכנים לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא

עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים . והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל עת

ושל הקבלן, אם במשרדי האתר או במקום אחר  יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות

)באמצעות מערכת  כים.לאותם מסמ השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית

 המידע(

 זיהוי מוצרים ומעקב .1.1

הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום )כולל המפלס( אליו הם קשורים. 

) אזורי משנה-הצורך ולפי שיקול דעתו של מנהל בקרת איכות, אתר העבודה יחולק לקטעי במידת

 לאפשר מעקב נוח אחר התקדמות העבודה.( על מנת שכבות ותת שכבות מקטעים, ,עבודה קטעים

מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או  לכל עבודה .באמצעות מנות עיבוד 

לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך  להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן יהיה

מדף״ )או -אורך מוגבל של ״חיימוצרים בעלי . איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות פגמים מאותרים

 .נכון בהם-בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי לחילופין זמן אשפרה מזערי נדרש( יסומנו

 דו"חות בקרת איכות של הקבלן .1.4

 כללי .1.4.1

שתפורט בתוכנית האיכות של  כל הדיווחים של הקבלן יופקו ממערכת המידע, במתכונת א.

 .פי הנחיות המזמין-הפרויקט על
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מנהל  ו/או דו״חות יימסרו כמסמכים מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט-מהחלק  ב.

 הבטחת איכות בפרויקט.

החומרים  כל הדיווחים ייבדקו ויאושרו על ידי מב״א. החותם יצהיר בסוף הדו״ח שכל ג.

 חריגים שידווחו שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות ההסכם, להוציא

 במפורש.

 יים וחודשייםות שבועו"חד .1.4.2

שנעשו  יפיק דו״חות שבועיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה הקבלן א.

 בתקופת הדיווח.

מופקים מהמערכת ומלווים  ,כמו כן  יספק הקבלן, בנוסף, גם דו״חות חודשיים מצטברים ב.

 כניות עדות וכו'.   בחומר נלווה של תמונות ,ת

 המידע הבא לכל פעילות בעבודה:הדו״חות יכללו, בין השאר, את  ג.

התחלה, תאריך  תקופת הדו״ח ותרשים זרימה שיכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך (1

 סיום ופעילויות שהסתיימו.

אספלט,  עבודה בביצוע בתקופת הדיווח )עבודות עפר, עבודות בטון, עבודות-שלבי (2

 וכדי(.

בדיקות קבלה(, , יקות מעקב שוטףשלבי בדיקה בבקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בד (3

 מיקומם וסוגם.

כשל ופעולות  תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הענייניים(, כולל סוגי (4

שעדיין לא התקבלו, יצוין הדבר  מתקנות שננקטו או יינקטו. לגבי תוצאות של בדיקות

ת הדיווח תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופ. בדו״ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן

 שלאחר קבלתן. יצורפו לדו״ח הראשון הבא

 תוצאות בדיקות של חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני שימוש בהם. (5

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר. (6

פעילויות מתקנות,  איכות שהתגלו בפרויקט, כולל-התאמות וליקויי-פרוט עדכני של אי (7

 שכבר נסגרו.התאמות פתוחות ושל כאלה -של אי

בכל הקשור  איכות באתר-הוראות שנתקבלו ממנהל הפרויקט ו/או מנציגי הבטחת (8

 איכות.-בבקרת

מוטבעים על  תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע״י צילום )כולל תאריכים (9

מיוחדים, אם יהיו, לאורך  התמונות( שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים

 תקופת הביצוע.

הכנת החישובים הדרושים לניכויים מהתשלומים המגיעים לקבלן  (10

 ליקויים. בגין
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 הכנת דו״חות המתבקשים על ידי המזמין. הדו״חות יימסרו למנהל (11

 הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות בפרויקט.

 הדו״חות האמורים לעיל יימסרו בנפרד לגבי כל אחד מהנושאים הבאים:.   ד

 בסוללות ובכבישים. עבודות עפר ומילוי (1

 וכו'(., עבודות סלילה )שכבות מצע, שכבות תשתית/אגו״ם, מיסעות אספלט (2

 עבודות כלונסאות וקירות חפורים לביסוס ולדיפון. (3

 עבודות בטון יצוק באתר. (4

 תמך מקרקע משוריינת.-הקמת קירות (5

 עבודות חשמל ומערכות שירות שונות (6

 מים ומערכות ביוב.-ספקתעבודות ניקוז, מערכות א (7

 עבודות גינון והשקיה, עיצוב ופיתוח נופי. (8

 שאר העבודות בפרויקט. (9

 דו״חות קבלה בתום ההקמה .1.4.1

יום מיום סיום המבנה בפועל, יגיש הקבלן למנהל  60עם תום תקופת ההקמה, תוך 

בנייה, -לעבודותלתוכניות עדות ולתיעוד העדות הנדרש במפרט הכללי  הפרויקט, בנוסף

 האיכות, שיכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים: דו״ח מסכם מיוחד של בקרת

, ריכוז של כל תוצאות הבדיקות שבוצעו במהלך תקופת ההקמה ממערכת המידע . א

 התאמות מתוך דוחות המערכת בהתאם להנחיות המזמין.-ההתכתבויות ותיקונים של אי

יפורטו מדדי  חר סיום ההקמה. אל מול תוצאות הבדיקותכל תוצאות הבדיקות שבוצעו לא ב.

הפרויקט ו/או למנהל  הקבלה והמסקנות הנובעות מהם. תוצאות הבדיקות יימסרו למנהל

 השיכון.הבינוי ו הבטחת איכות בפרויקט בפורמט שייקבע על ידי משרד

לנדרש  ( בהתאםAs Made -כניות מדידה לאחר ביצוע תעדות )-כניותתפרויקט/ -תיק ג.

 .במפרט הכללי לעבודות בנייה

 שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות .1.4

אושרות ע"י המשרד בכתב מערך בקרת האיכות של הקבלן ישתמש במערכות תוכנה ייעודיות המ

פרסום המכרז שתאפשרנה ביצוע והצגה נוחה וברורה של פעילויות וממצאי מערכת בקרת לפני 

 ין היתר:מערכות התוכנה תאפשרנה, ב. האיכות

 .בקרת האיכות הקלדה פשוטה של התוצאות מפעולות בקרה ובדיקות שיבוצעו על ידי מערך א.

מעבדה. השל תוצאות בדיקות לתוכנה קליטה ישירה הזמנת בדיקות מעבדה דרך התוכנה.  ב.

 הצגת קשר חד ערכי בין הזמנת בדיקה לבין תעודת בדיקה שהתקבלה. 
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  כל תקופת הפרויקט. ממצאי בקרת האיכות לאורךיצירת בסיס נתונים של כלל  ג.

 הצגת  תוצאות הבדיקות מול הדרישות במפרטים והפקת דו״חות מתאימים. ד.

להתקדמות לעץ מבנה וחלוקת הפרויקט בהתאם איכות בהתאם -תכנון הפעילויות של בקרת ה.

 .בניית תוכנית בקרה השבועי מבוסס על תוכנית העבודה של קבלן המבצע הפרויקט

 הצגת נוהלי ותוכניות העבודה של מערכת בקרת האיכות. )באמצעות מערכות המידע( ו.

 ריכוז והצגה של דו״חות תקופתיים ואחרים של מערכת בקרת האיכות. ז.

על בסיס מסמכי בקרת  מגנטיתח. בשלב סיום הפרויקט. בניית תיק בקרת איכות למסירה במדיה 

איכות הנשמרים בתוכנה במהלך הפרויקט. תיק בקרת איכות יהיה בנוי בהתאם לעץ מבנה 

 המאפשר לעיין במסמכים ללא תוכנת בקרת איכות. Microsoft office הפרויקט ומורכב מקבצי 

וכזה שיאפשר העברה אוטומטית של  [בהזנתו למערכת המחשובמבנה הנתונים יהיה טבלאי ]

נתונים בהמשך, -( לצורכי עיבודיMicrosoftשל  EXCELליונות אלקטרוניים )כגון ילג הנתונים

המערכת הממוחשבת תאפשר גישה )במצב קריאה  ו/או תאושר על ידי המזמין. במתכונת שתוגדר

 פעולהגישה מלאה לצורך וכן  באזור נתונים של בקרת איכות בלבד( לנציגי מערכת הבטחת האיכות

המזמין שומר לעצמו את הזכות  .המוגדרים כאזור הבטחת איכות באזורים אחרים ושמירת נתונים 

וזאת לרבות אף תוך חיוב , לספק תוכנה ייעודית שתתאים לדרישות האמורות לעיל, כולן או חלקן

על התוכנה להיות מאושרת ע"י המשרד לפני  רישוי לתוכנה מאושרת זו.-הקבלן לשאת בעלויות

עם  יום מצו ההתחלה. 21כנית האיכות תוך ותבחר על ידי הקבלן לפני הגשת ת המכרז פרסום

סיום הפרויקט יועברו לרשות משרד הבינוי והשיכון, במדיה מגנטית, לפי הנחיותיו, כל נתוני 

)כולל הדפסה  והדו״חות השונים שנצברו בתוכנות האמורות לעיל במהלך הקמת הפרויקט הבדיקות

 .וך המערכת והשלמות נדרשות(מתעל פי דרישה 

 

 

 

 פרק חמישי: בדיקות מעבדה ומדידות .5

 בדיקות מעבדה .1.1

  במפרט הזה. במסמכי עזר "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן"ראה גם              

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות .1.1.1

מעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות תהיה מעבדה שתסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

מטי  להבטחת האיכות  ותוך דיווח אוט ידי מנהל בקרת איכות-תבוצע על המעבדה הפעלת

 והפיקוח .
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 תכנית ושכיחות הבדיקות .1.1.2

טיב  ולבדיקת הקבלן יכין תכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים א.

ושכיחותן  הבדיקות הביצוע ויגישה לאישור מנהל הפרויקט. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי

 הענייניים. מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים

 שכיחויות כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב״א ב.

 יש לקבל אישור נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. במקרה כזה

 הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.

 השונים ית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצריםתכנ ג.

 תוכן בהתבסס על כנית הבדיקותתהצפויה להתבצע בכל אחת מאבני הדרך המתוכננות. 

 ב׳ לעיל.-ו 'א עיףס-שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט ב

 כדי תוך התאמות שיתגלו-שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי ד.

 הבטחת מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת האיכות או

 האיכות.

 תאושר מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא ה.

 ע״י נציג הבטחת האיכות.

 לוח זמנים לקבלת תוצאות .1.1.1

הנ"ל תוך פרק זמן המאפשר מעבדת הקבלן תעביר תעודות מעבדה של תוצאות הבדיקות 

 את המשך ביצוע העבודות באתר ללא עיכובים כמפורט להלן:

 המעבדה תספק תוצאות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין.

שעות מסיום  48המעבדה תספק תעודות עם תוצאות הבדיקות מודפסות וחתומות תוך 

 הבדיקה. 

 ימים. 10ת בטון תוך המעבדה תספק תוצאות ראשוניות לבדיקו

 ימים. 31המעבדה תספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 

 ימים לסגירתו. 7ויינתן  3עבור אי עמידה בלוח הזמנים ייפתח אי התאמה בדרגה 

 ניתוח תוצאות הבדיקות .1.1.1

 באופן מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת א.

 ם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.שוטף לבחינת עמידת

 מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות של בקרת תהליכים )כגון ב.

 בעיות תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות

 מערכת המידע ואחרי העברתו לפורמטעוד בשלב התהוותן )על סמך המידע שיופק מ

 ל וניתוח(אקס

 יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים לערכים ג.

 התאמה לתקנים ולמפרטים-רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעת מקרים של אי

 .הענייניים
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 מדידות .1.2

 צוות המודדים .1.2.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל. א.

נפרד  בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט יהיה חלק בלתי ב.

כולל מסירת מידע מידי לכל  ,מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט

רשם במערכת המידע לפני אישור מנת מנת עיבוד לפני ובמהלך ביצוע המנה באופן שיי

 העיבוד.

 המודדים צוות עם בצוותא מדידות האיכות בקרת מודדי צוות יבצע מתפקידו כחלק ג.

 האיכות( הבטחת דרישת פי האיכות.)על הבטחת מערך מטעם

 מוסמך. מודד ע״י מבוקרים יהיו בפרויקט המדידה מסמכי כל ד.

 נוהלי ביצוע למדידות .1.2.2

 עמידה לאפשר מנת-על בשטח המדידות לביצוע מסודרים עבודה-נוהלי יפותחו א.

 לתוכניות בפועל הביצוע של ההתאמה והבטחת למדידות בנוגע ההסכם בדרישות

 בעבודות מותרות וסטיות במרחב מיקום מפלסים, למידות, בהתייחס ולמפרטים,

 ,תאורה לעמודי יסודות גשרים, מים, )מעבירי המבנים וברכיבי והסלילה העפר

 איכות בטחתה מנהל עם בהתייעצות הפרויקט, מנהל לאישור יוגשו הנהלים וכו'(.

 בפרויקט.

 הבאים: בנושאים היתר, בין יטפלו, המדידות ביצוע נוהלי ב.

 המרכז של BM^ החדשה ישראל לרשת קשורות קבע-נקודות מערכת הקמת (1

 ישראל. למיפוי

 העבודות. תחילת לפני קיים מצב של מדויקת קביעה (2

 בביצוע, מרבי דיוק הדורשים רכיבים של ולאחריה יציקה/הרכבה לפני מדידות (3

 אל מיידי מידע והעברת-.וכדי תאורה ולעמודי לגשרים יסודות כלונסאות, כגון:

 האיכות. בקר

 וכו', בדחיקה אופקי בקידוח בתעלות, ושוחות קרקעית-תת צנרת הנחת על בקרה (4

 ומייד ביצוע לפני מידע ומתן השיט לכל הייעודיים המדידה באמצעי שימוש תוך

 סיומו. עם

-רומי כגון: למיניהן סלילה-בעבודות ביניים-ומפלסי שכבות-עובי על שוטפת בקרה (5

 וכו'. חפירות, מצעים, בסוללות, מילוי-שכבות של ועובי ביניים

 וכו'. תאורה עמודי של ובמפלסים במיקום הצבה (6
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 אישור עם העבודה במהלך )גם תשלום. לצורכי ונפחים שטחים מידות, קביעת (7

 המנות(

 בשטח המדידות את המשמש המדידה ציוד של תקופתית פנימית ביקורת (8

 מתקן הקמת היתר בין תכלול הביקורת לפחות. שנה-לחצי אחת של בתכיפות

 דו״ח הנחיותיו. פי-ועל האיכות הבטחת מערך עם בתאום המדידה ציוד לבדיקת

 האיכות. בקרת מערכת דו״חות-ל יצורף מתאים ביקורת

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .1.2.1

 והבדיקה המדידה מכשירי של ותקינותם דיוקם את יוודא האיכות בקרת מערך א.

 משנה.-וקבלני ומוצרים חומרים יצרני/ספקי אצל המופעלים ואלו באתר המופעלים

 להסמכת הלאומית הרשות של ההנחיות פי-על מכויל יהיה במעבדה מכשיר כל ב.

 למיפוי המרכז של צועיותמק הנחיות פי-על מכויל יהיה מדידה כלי וכל מעבדות

 ישראל.

 זמינות תהיינה המדידה ציוד ושל במעבדה הבדיקות מכשירי של כיול תעודות    .ג

 עת. בכל לבחינה

 פרק שישי: מערכות הבטחת האיכות של משרד הבינוי והשיכון .6

 כללי .4.1

שתכלול ( Quality Assuranceאיכות )-כאמור לעיל יפעיל משרד הבינוי והשיכון מערכת הבטחת

הבטחת האיכות בפרויקט. היא זו שתהיה בדרך כלל בקשר עם מערך בקרת האיכות של  צוות

 יקט.עם כל צוות הפרו(, וכן א'נספח  הקבלן )ראה

 פעולות וסמכויות של מערכת הבטחת האיכות .4.2

 פעולות וסמכויות .4.2.1

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערך בקרת האיכות. מבלי לגרוע 

פי המצוין -פי מסמכי ההסכם האחרים, ו/או על-הנתונות בידי מנהל הפרויקט על ויותמהסמכ

במפרט זה, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול מערך  במקומות אחרים

 מנהל הפרויקט: בקרת האיכות באמצעות

מנהל  סמכות לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות שתוגש לאישור .א

 הפרויקט.

עם )בתאום סמכות לראיין, לבחון, לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות. .ב

 ניהול הפרוייקט והבטחת איכות עליונה במשרד(

לביצוע  סמכות לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת או לאשר מעבדה זו אישור חלקי ג.

לאשר או לפסול  קות אחרות, אובדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדי

 את עובדי המעבדה באתר ללא צורך בנימוק.
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והציוד של  מערך הבטחת האיכות רשאי לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים ד.

 מעבדה באתר לדרישות העבודה.

האיכות,  סמכות לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת ה.

 לצורכי הפרויקט. המדידה, ו/או בהיקף נוכחותו הנדרשת באתר, בהתאםלרבות צוותי 

של  סמכות לוודא בדיקתם של כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות ו.

 תקן.-מוצרים בעלי תו

)כגון עקב  סמכות לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי ההסכם האחרים ז.

חוזרות במקרים של  ביחס לקבוע במפרט, הצורך בבדיקות שינויים בגודל מנות עיבוד

 ספק, וכו'(.

האיכות  כנית בקרתתדרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור -סמכות לקבוע אבני ח.

הוגדרה  עצירה״, גם אם -ו/או במהלך ביצוע התהליך ו/או בשלב המסירה(, לרבות ״נקודות

 העבודה של הקבלן. נוהליבדיקה״ או לא הוגדרה כלל ב-מראש כ״נקודת

, סמכות לקיים ביקורים, מבדקים ולעיין בכל התנהלות הבקרה בשטח ובמערכת המידע  ט.

 בטפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות

 סמכות לאשר או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון.  י

 ת אנשי צוות(.החלפ

 יא. סמכות להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר

 לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך

 הבקרה באתר.

איכות  סמכות לבצע פעולות פיקוח, מבדקים חלקיים של נהלי בקרת תהליך, ומבדקים של יב.

 תוצאות העבודה בכל עת, ללא כל הודעה מראש.

 סמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת צוות הבטחת יג. 

 התאמות חמורות-האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך בקרת האיכות, או אי

 י המסירהשאינן מטופלות כנדרש. מקרים כאלה לא יהוו עילה בידי הקבלן לעיכוב במועד

 של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או

 עיכובן.

 אחידים. מתאימים או כלא-סמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית כבלתי. יד

 . סמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.טו
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 פעולות הבטחת איכותתשלום עבור  .4.2.2

חלק  כל הפעילויות של מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל, מהוות  א.

לפיצוי בגין  של המזמין על העבודה. לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ממערך הפיקוח

 .עיכוב בעבודה, גרימת נזקים והוצאות נוספות מסוג כלשהו

, לעיל והכרוכות בעבודה של צוות הבטחת האיכות 6.2.1בסעיף כל הפעילויות הנזכרות   ב. 

 ן(.זרות אשר פוסלות את בדיקות הקבלתבוצענה על חשבון המזמין )להוציא בדיקות חו
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וקשרי גומלין  מבנה ארגוני בסיסי לבקרת איכות והבטחת איכות בפרויקט

ביניהן

מקרא:

דווח

בדיקה )כולל אישור צוות ב"א(

כפיפות )ארגונית ומקצועית(

הפעלה

סגן לביצוע

צוות ה"א

מנכ"ל משרד 

הבינוי והשיכון

מנהל מחוז
מנהל מינהל 

הנדסה וביצוע

חטיבה טכנית

מתכנניםמנה"פ

צוות מנה"פ

קבלן

מנהל ה"א

ב"א )קבלן(
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 (10א' בעמוד  2.1.2אדם נדרש )על פי סעיף  כח. 2.1טבלה 

 אופי משרה תפקיד
 נדרשת נוכחות

 באתר

 מב״א

 שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מהנדס

 7של  מוכח מצטבר מקצועי ניסיון הנדסאי בעל )או לפחות

 בנושא לפחות שנתיים ושל כבישים סלילת בתחוםשנים( 

 .איכות בקרת

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

עבודות 

 ,קרקע ,ביסוס

 וניקוז כבישים

 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל גאולוג או מהנדס

 מקצועי ניסיון בעל רשוי בניין - הנדסאי או(לפחות  שנים

 או קרקע ,ביסוס בתחום (שנים לפחות 7 של מוכח מצטבר

 .כבישים סלילת

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

 גישורעבודות 

 ומבנים

 מקצועי ניסיון בעל מבנים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 רשוי בניין - הנדסאי או)  לפחות שנים 7 מוכח של מצטבר

 (לפחות שנים  10 של מוכח מקצועי מצטבר ניסיון בעל

 בקרת בנושא לפחות ושל שנתיים ומבנים גישור בעבודות

 .איכות

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מב״את

עבודות 

 ,חשמל

 תאורת חוץ

 ותקשורת

 בתחום( מכונות הנדסאי/מהנדס ,חשמל הנדסאי/מהנדס

 בעבודות לפחות שנים 3 של נסיון בעל (מכני – אלקטרו

 .כבישים וסלילת בתחום תשתיות ומערכות תאורה

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 מב״את

 עבודות מים

 וביוב

מקצועי  ניסיון בעל וביוב מים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 .והביוב המים בתחום לפחות שנים  5של מוכח מצטבר

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 בכל ולפחות

 מהלך

 של הביצוע

 מערכות

 והביוב המים

 מב״את

 פיתוח נוף

 שנים 5 של מוכח מצטבר נסיון בעל נוף עיצוב הנדסאי

 .לפחות שנים 7 של נסיון בעל טכנאי נוף או ,לפחות

 בהתאם חלקית

 בתוכנית למוגדר
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 האיכות בקרת

 בכל ולפחות

 מהלך

 של הביצוע

 עבודות

 והשקייה נוף

מעבדה  מנהל

 באתר

לפחות  שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מעבדן

 .הנדרשות הבדיקות בביצוע

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 מודד

 7 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מוסמך״ ״מודד

 בפרויקטים קבלניות בעבודות מדידות שנים לפחות בתחום

 .וגישור סלילה של

 וקבועה רצופה

 העבודה במשך

 משרה חלקית ניסיון בארכיב ומחשוב . מרכז מידע
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 סעיף הקצב –הוראות בדבר ביצוע בקרת איכות עצמית מטעם הקבלן 

 

 כללי .1

" של משהב"ש, הרי בביצוע הקבלןמפרט כללי לבקרת איכות בהמשך לאמור במסמך הזה "  .1.1

שבכל מטלת ביצוע אשר יקבל הקבלן, תבוצע העבודה במתכונת של בקרת איכות עצמית של 

 הקבלן.

הקבלן נדרש לגייס, לצורך ביצוע מטלת הביצוע, בקרי איכות, בהתאם לדרישות המפורטות   .1.2

 ת הביצוע.ובמסמך זה, אשר יבצעו מטעמו את בקרת האיכות במטל

מור במסמך זה, על הקבלן החובה להגיש, בין היתר, תכנית בקרת איכות בהתאם לא  .1.3

מפורטת הכוללת את הרכב צוות הבקרה. תכנית זו תאושר ע"י מנהל הבטחת האיכות )או 

בפרויקטים שאין בהם הבטחת איכות( אשר ימונה מטעם  –מנהל הפרויקט או המפקח 

 משהב"ש.

 ביצוע העבודה, התשלום בפועל והקנסות  .2

איכות, מבדקים, בדיקות ההכנת תוכנית בקרת   -איכות העיקרי הפעילויות של צוות בקרת    2.1

מעבדה ומדידות, תהליכי אישור ספקים וקבלני משנה, זיהוי וטיפול באי התאמות, תיעוד כל 

 הליך הפיקוח ובדיקות המעבדה.

איכות )או ביצוע בפועל של עבודת הקבלן תתחיל אך ורק לאחר אישורו של מנהל הבטחת ה  2.2

 מנהל הפרויקט או המפקח( מטעם משהב"ש לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן כאמור לעיל.

הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות )או מנהל   באחריות  2.3

הפרויקט או המפקח( את כלל הפעילויות אשר בוצעו בחודש הדיווח כגון, טפסי תיוג, בדיקות 

דות וכדו', כולל רשימת עבודות קבלניות בה בוצעה בקרת האיכות, וזאת עד מעבדה, מדי

לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו  3 -למועד הגשת החשבון החוזית אך לא לאחר ה

 הדיווחים כאמור.

באם יוגש הדיווח באופן, אשר לדעת מנהל הבטחת האיכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(,   2.4

שעות מיום מתן  48אפשרות לתקן את החסרים כאמור, עד  לוקה בחסר, תינתן לקבלן

 הערות מנהל הבטחת איכות )או מנהל הפרויקט או המפקח(.

לעיל עדיין יסבור מנהל הבטחת האיכות )או מנהל  2.4באם, לאחר המועד כאמור בסעיף   2.5

ת הפרויקט או המפקח(, כי המסמכים שנמסרו ע"י הקבלן, אינם סופיים לצורך בחינת העבודו

נשוא בקרת האיכות, ינוכה לקבלן סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת האיכות )או 

מסכום ההקצב אשר נקבע לתשלום  50% -מנהל הפרויקט או המפקח(, אשר לא יפחת מ

 עבור ביצוע בקרת איכות עצמית של הקבלן.

ולם לקבלן כל , לא יש מובהר, כי באם הקבלן לא יגיש כלל את דוח הפעילויות כמבוקש לעיל   2.6

 תשלום בגין עבודות בקרת האיכות שבוצעו עבור החודש שאמור היה להיות מדווח. 

שהקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של קבלן בכל חודש. , מודגש   2.7

במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור, סכום הקצב מחשבון 
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במטלות הביצוע של בקרת האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן הקבלן בגין אי עמידה 

בחודשים הבאים את דיווחים ומטלות, אלא במידה והתקבל אישור מיוחד על ידי מנהל 

 החטיבה הטכנית לבטל את הניכוי.

מובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל, אינו פותר את הקבלן מלהשלים את כל החומר החסר  2.8

 אותו חודש אשר לא דווח במועדו. לצורך בקרת האיכות של

מובהר, כי אי תשלום כאמור לעיל לא מבטל חישוב והטלת ניקוים בגין אי סגירת אי התאמות  2.9

  " של משהב"ש .מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלןכפי שמפורט ב מסמך זה "

 

 תשלום/הקצב עבור ביצוע בקרת האיכות  1

משהב"ש ישתתף חלקית בתשלום עבור הוצאות מערכת בקרת האיכות אשר תשולם באמצעות  3.1

 92.1.1סעיף הקצב ע"י מק"ט 

כל הנחה  תתלהקצב לצורך ביצוע עבודות בקרת איכות, אין  - 92.1.1מודגש, כי בעבור מק"ט  3.2
ה או ערך התמורה המשתלמת בגין מק"ט זה יהיה כמפורט להלן, בלא כל הנח -)סעיף סגור( 

עבור מק"ט זה  או תוספת תוספת. אם וככל שמציע בכל זאת יתמחר ו/או יציע בכל זאת הנחה
תתקן משהב"ש את סכום הצעתו הכספית באופן המנטרל את התמחור ו/או את הענקת 

 . /תוספתההנחה
" מחירון לעבודות פיתוח:' ב"'גובה ההקצב יהיה כדלקמןגובה ההקצב יהיה בהתאם לסעיף   3.3

 המשרד בעת חתימת החוזה.באתר 

 ההקצב דלעיל, ישולם באופן הבא: 3.4
אשר ישולמו עם תשלום  החשבון  10%מסכום ההקצב שיתקבל בהתאם לאמור לעיל, יופחת 

 הסופי, בסוף הפרויקט.

מסכום ההקצב תשולם מידי חשבון ביניים בסכום המתקבל כאחוז המפורט  90%  -היתרה 

מחשבון " באתר המשרד, מחירון לעבודות פיתוח:' ב"לקמן'גובה ההקצב יהיה כדבסעיף  בטבלה 

 ביצוע הקבלן החודשי.

למען הסר ספק, יובהר כי לא ישולם לקבלן עבור בקרת האיכות במטלות הביצוע שיימסרו לו  3.5

 .מעבר להקצב דלעיל
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 עץ מבנה לדוגמא
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 נהלי בקרת איכות משרד הבינוי והשיכון

 :*רשימת נהלים מצורפים

 קרקע וביסוס:. 1

 . הכנה ופירוק.א

 . חפירה וחציבה.ב

 . מילוי בהידוק רגיל.ג

 מילוי בהידוק מבוקר.. ד

 עיבוד שתית חרסיתית. ה.

 ו. מצע.

 ז. אגו"ם.

 מים וביוב: .2

 א. קווי מים.
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 ב. ביוב בכבידה.

 ג. ביוב בסניקה.

 . כבישים:1

 א. אספלט.

 .ב. ניקוז

 . חשמל:1

 יציקת יסודות לעמודי חשמל.א. 

 ב. התקנת עמודי תאורה.

 ג. לוחות חשמל.

 ד. תאי בקרת חשמל.

 תת קרקעית. ה. חשמל צנרת

 ו. חשמל בגשרים.

 ז. חשמל במעברים תת קרקעיים ובמנהרות.

בכתובת: באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון את הנהלים ניתן להשיג *

https://www.gov.il/he/Departments/Topics/construction_and_development_quality 

  

http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/pituah/Pages/eichut_habniyya.aspx
http://www.moch.gov.il/beniyya_hadasha/pituah/Pages/eichut_habniyya.aspx
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 בדיקת איכות הביצוע של הקבלן

 אוגוסט 2014

כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן" על הקבלן להפעיל מעבדה בהתאם להוראות "מפרט 

, מאושרת ולהזמין ממנה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד

המכונה "הספר הכחול"( ובהתאם לכל התקנים הישראלים  –המפרט הכללי )הבין משרדי 

 הנוגעים לדבר ולעמוד בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים.

על בקר האיכות מטעם הקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור לעיל ולהגיש אותה 

 לאישור מנהל הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט.

המכרז/החוזה טבלת סטיות המאפשרות לקבל עבודה שלא עמדה בדרישות.  מצורף למסמכי

במקרה שיוחלט לקבל עבודה שאינה עומדת בטיב הדרוש, ינוכה מחשבון הקבלן סכום עבור 

טיב ירוד בהתאם לטבלה. במקרים של סטיות אשר לא צויינו במפורש במסמכי המכרז 

 .המצורפים ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי

 –בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות, משרד הבינוי והשיכון )להלן 

"המשרד"( יהיה רשאי להזמין באמצעות מנהל הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, 

מכמות הבדיקות הנדרשות בבקרת האיכות. בדיקות אלו  20% -ל 10%בדיקות בהיקף שבין 

מטעם ועל חשבון  המזמין העבודה )המשרד או מי יבוצעו באמצעות מעבדה מאושרת, 

 מטעמו(.

 על הקבלן חל איסור להזמין את הבדיקות מהמעבדה של המשרד. .א

במקרה שהמשרד יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין בדיקה חוזרת בגין אי  .ב

עמידה העבודה/החומר בדרישות הטיב או פער בין מסקנות של מעבדת הקבלן לבין 

 .10%המשרד, הקבלן יחויב בעלות הבדיקה בתוספת מעבדת 

במידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות, שתי המעבדות יוזמנו לקחת מדגם  .ג

(. במידה ולאחר הבדיקה הבדיקה המשותפת –משותף מאותו מקום בו זמנית )להלן 

 המשותפת יהיה שוני, תוצאת מעבדת המשרד תחשב כנכונה.

עבור ריתוכי צינורת פלדה ואביזרים.  צילום רנטגן יזמין בנוסף לאמור לעיל המשרד .ד

 מחיבורי אביזרים. 30% -מחיבור הצינורות ו 10%עבור 

 6"-המשרד יזמין צילום וידאו לצינורות הביוב הגרביטציוניים ולצינורות המים בקוטר מ .ה

בנוסף לבדיקת  100%מ"מ( ומעלה ולצינורות הניקוז בכל קוטר בהיקף של  160)

 .100%בהיקף של הקבלן 

בדיקות האטימות עם מים למערכת הכבידה )גרביטציונית( לקווי הביוב, לתאי הביוב  .ו

או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר  1205.6ולקווי הניקוז, תבוצענה עפ"י ת"י 
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נמוך; ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן ו/או המפקח ו/או היצרן. המשרד 

 .100%בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של  100%היקף של יזמין את הבדיקות ב

ו' לעיל, ובכלל  –יובהר כי כל עלויות הכרוכות בהכנות הבדיקות המוזכרות בסעיפים ד'  .ז

זה עלויות המים בבדיקת אטימות יחולו על הקבלן בלבד )על אף שאותן בדיקות 

 הוזמנו על ידי המשרד(.

המעבדה מטעם המשרד או באמצעות  עבור כל הבדיקות הנדרשות שיבוצעו ע"י .ח

הקבלן,  יחולו על הקבלן ויכללו את הדברים כמפורט להלן: דרך גישה למקום 

הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות 

הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן, שטיפת הקווים לרבות כל החומרים והציוד 

הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם הנדרש לביצוע מושלם של 

 עבורם כל תוספת.

היקף הבדיקות שיבוצעו ע"י המשרד הינו משוער וככל יבוצעו בדיקות בהיקף קטן ו/או  .ט

 גדול יותר מהמפורט לעיל לא תהיה לקבלן כל טענה בקשר לכך.

 

 בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו:

הבדיקה תיעשה לכל אורך  -השתייה )שטיפה וחיטוי קווי המים(  בדיקת איכות מי .י

הקווים לפי המפרט הכללי. הבדיקה תבוצע ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוכרת 

ומאושרת ע"י משרד הבריאות ותכלול הכנת תכנית לבדיקה ואישורה במשרד 

הבריאות. יש להביא אישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה ועל 

 תיהן.תוצאו

על הקבלן להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור היצרן על  .יא

 טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

מודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי  .יב

כנות לחיבורי ביוב הניקוז, המים והביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל הה

מטר. צילום וידיאו  400למגרשים.  בכל מקרה, מנה מינימאלית להזמנת צילום הינה 

של צנרת ניקוז, מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת 

"הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות,  TR-1-0019מעבדות לפי נוהל 

 צנרת מים וביוב".למעבדות המבקשות הסמכה לצילום 

. הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל 19בדיקת טיב אבני שפה לפי ת"י  .יג

מטר של  1,000בדיקה תילקח דגימה של שלשה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל 

אבני שפה ולפחות בדיקה אחת בכל בפרויקט בלי קשר לכמות האבנים. אם הקבלן 

 תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר לכמות. יזמין אבני שפה מיותר מיצרן אחד,
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במקרה שהעבודה נמשכת יותר מיום אחד, תילקח לפחות  -כל יציקת בטון תיבדק  .יד

 בדיקה אחת לכל יום יציקה.

בפרויקטים עם הקיפי עבודה קטנים מאוד יתאפשר לקבלן לא לבצע בדיקות מעבדה  .טו

ל בדיקות מעבדה של באמצעות מעבדת בקרת איכות. במקרים האלו הקבלן יסתמך ע

יצרן החומר. לדוגמה: בדיקות מעבדת אספלט של המפעל, בדיקות מוטות זיון של 

מפעל היצרן ועוד. מהקבלן במקרה הזה נדרש לספק את תעודות מעבדה עדכניות של 

היצרן להבטחת איכות. החלטה לגבי ויתור על בדיקות מעבדה של מעבדת בקרת 

 תבהתייעצוע"י מנהל הבטחת איכות פרויקטלי איכות בהתאם למתואר לעיל תתקבל 

 ואישור מרכז איכות הבניה של משרד השיכון.
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 טבלת סטיות המותרת עם ניכוי מחיר ואי קבלת עבודה

 בעבודות פיתוח וסלילת כבישים

סוג 

 הבדיקה

סוג 

 העבודה

ניכוי ביגלל סטיות בתחום 

הממוצעת  שבין הסטיה

המותרת וגבול אי קבלת 

 העבודה

סטייה מקסימלית 

מותרת לפני אי קבלת 

העבודה   )פירוק 

 וביצוע מחדש(

סעיפי כתב כמויות לניכוי 

 עקב טיב עבודה ירודה

דיוק 

הביצוע 

בעובי 

השכבה 

והמפלסים 

 המתוכננים.

עבודות 

       עפר כולל

חפירה, 

       מילוי,   

   51לפי מפרט  51 לפי מפרט יישור שטח

       צורת דרך

       מצעים

       אגו"ם

       אספלט

    

  

צפיפות 

ההידוק 

בשכבות 

השונות של 

המסעות, 

הרחבות, 

המדרכות, 

השבילים 

ועבודות 

עפר 

 במגרשים

 וכו'

עבודות 

 עפר,

מילוי 

 מובא,

מילוי 

 מקומי

 

 סטייה 1%עבור עד 

ינוכו מהצפיפות   הנדרשת 

 .מהמחיר 10%

  במידה ויוחלט לא לתקן

את השכבה )מנת 

 עיבוד(

 עבור מילוי מובא 

  )נברר או אחר(

 הסעיפים לניכוי כוללים 

 את החומר וההידוק.

עבור מילוי מחומר 

 מקומי/בור השאלה

 הסעיפים לניכוי כוללים 

את מחיר החפירה/חציבה 

וההידוק. יישור שטח 

 והידוק

  4%ועד  3%עבור מ  סטייה 2%ועד  1%עבור מ 

 מהצפיפות סטייה   מהצפיפות הנדרשת

  60%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר 15%ינוכו

סטייה  3%עד ו 2%מ עבור 

 מהצפיפות הנדרשת

 .מהמחיר

  
 .מהמחיר 25%ינוכו 

  

 יישור שטח

 סטייה 1% עבור עד

     במידה ויוחלט לא לתקן מהצפיפות 

 .מהמחיר 20%ינוכו הנדרשת   שתית

את השכבה )מנת 

   עיבוד(

   4%עד  3%מ  עבורסטייה  2%עד ו 1%מ  עבור  
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 סטייה מהצפיפות   מהצפיפות הנדרשת

     100%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר 30%ינוכו     

  

סטייה  3%עד ו 2%מ  עבור

   .מהמחיר מהצפיפות הנדרשת

     .מהמחיר 60%ינוכו   

 מצעים

סטייה  1% עבור עד

     במידה ויוחלט לא לתקן מהצפיפות 

 .מהמחיר 15%ינוכו הנדרשת   

את השכבה )מנת 

 מצעים והידוק עיבוד(

  

סטייה  2%עד ו 1%מ עבור 

 מהצפיפות הנדרשת

 3%עד ו 2%מ עבור 

   סטייה מהצפיפות 

   75%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר  40%ינוכו   

   .מהמחיר    

 אגו"ם

סטייה  1%עבור עד 

     במידה ויוחלט לא לתקן מהצפיפות 

 מהמחיר. 20%הנדרשת ינוכו   

את השכבה )מנת 

 אגו"ם והידוק עיבוד(

    

 2%עד ו 1%מ עבור 

   סטייה מהצפיפות 

   50%הנדרשת ינוכו     

   .מהמחיר      

 אספלט*

 סטייה 1% עבור עד

 מהצפיפות 

 3%עד ו 2%מ עבור 

   סטייה מהצפיפות 

  

  15%ינוכו הנדרשת 

 אספלט 50%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר

  

סטייה  2%עד ו 1%מ עבור 

 מהצפיפות הנדרשת

 .מהמחיר

  

     .מהמחיר 30%ינוכו   

 

 51 לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט *

      

 

.02בהתאם למפרט  -לקוי  בטוןניכויים עבור   

      

 

 בנוסף לניכויים יישקל ע"י המשרד חיזוק מבנה הכביש על חשבון הקבלן

    

 עדכון צוות למחע     5/7/2012      
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 דגשים בנושא בקרה להנחת צנרת מים ביוב וניקוז

 

 תהליך בקרה של הנחת צינורות מים

בהתאם לתוכנית מים שעברה תהליך בקרה פנימי הנחת צינורות מים צריך לבצע  .1

במשרד התכנון ובמשרד הבינוי והשיכון ומסומנת "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח 

 ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.

יש להשתמש רק בצינורות, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון התקנים ואושרו  .2

 מראש ע"י המזמין והמתכנן.

לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון נדרש  .3

צינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה 

צנורות  .נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט

מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד מסוג שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות 

 (.UVקרינת שמש )

כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע  .4

 הבא:

  מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין מיקום  בתוכנית

 לבין מיקום בפועל.

 בין עומק בפועל.עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן ל 

דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה או כל  .5

 אביזר אחר. קריאת נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.

 ימי עבודה מתאריך סיום הנחת צינורות. 7הדו"ח נדרש להגשה תוך  .6

דרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נ .7

לחץ, שטיפה וחיטוי וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול 

אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים )קבלן, מפקח ונציג רשות מקומיים או 

תאגיד לפי העניין( ואישור שרותי שדה של היצרן. צילום בתוך הצנרת צריך להתבצע 

ורק ע"י מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת אף 

 מעבדות.

תכנית לאחר ביצוע ודו"חות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מסקנות כל הבדיקות שנעשו  .8

 צריך להעביר למתכנן המים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורות )מערכת(.
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 תהליך בקרה של הנחת צינורות ביוב

ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעברה תהליך בקרה פנימי הנחת צינורות  .1

במשרד התכנון ובמשרד הבינוי והשיכון ומסומן "לביצוע" וחתומות ע"י המפקח 

 והמתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו.

יש להשתמש רק בצינורות, תאי בקרה, חומרים ואביזרים  בעלי תו תקן של מכון  .2

 המזמין והמתכנן. התקנים ושאושר מראש ע"י

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון  .3

הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה 

נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות 

 .(UVים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש )ביוב חייבים להיות מכוס

כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע  .4

 הבא:

  מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין מיקום בתוכנית

 לבין מיקום בפועל.

  עומק בפועל.עומק הנחת הצינורות עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין 

  שיפועים  כולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת

 ישרות הקווים ומרחקים בין תאי בקרה. 

דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות קואורדינטות גובהה  .5

 ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.

 ריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה.ימי עבודה מתא 7הדו"ח נדרש להגשה תוך  .6

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות  .7

הכנות לחיבורי מגרשים ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה 

לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים )קבלן, מפקח 

 ומית או תאגיד לפי העניין( ואישור שרותי שדה של היצרנים. .ונציג רשות המק

תכנית לאחר ביצוע, ודו"חות צילום ואטימות הכוללים  מסקנות יחד עם כל הבדיקות  .8

שנעשו צריך להעביר למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות 

 הביוב)מערכת(.
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 תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז

צינורות ניקוז צריך לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה הנחת  .1

 פנימי במשרד התכנון ומסומן "לביצוע".

החדש לצינורות  27יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן  .2

לתאי בקרה של מכון התקנים. אין להשתמש בצינורות ניקוז  5988ותו תקן 

דה בפרויקטים של משרד הבינוי והשיכון אלא באישור מנהל מפוליאתילן מחוזק בפל

 תחום כבישים וניקוז במשרד הראשי.

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום הזה. האחסון  .3

הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה 

 מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. נגיש להוצאה לצורכי העבודה

כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל המידע  .4

 הבא:

  מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום

 בפועל.

  עומק הנחת הצינורות כוללIL המתוכנן לבין  בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק

 עומק בפועל.

 .שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה 

 דוח מודד צריך להתייחס לכל קטע בין תאי בקרה. .5

 ימי עבודה לתאריך סיום הנחת צינורות בין תאי בקרה. 7הדו"ח  יוגש תוך  .6

לצורך קבלה נדרש הקבלן לבצע צילום בתוך צנרת הניקוז כולל החיבורים לתאי  .7

 בקרה.

מסקנות צריך להעביר למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת  דוחות צילום עם .8

 צינורות הניקוז.




