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 וכן עניינים : ת 21/2020 מכרז
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  28 עות המחיר אופן הגשת הצ  11.1 
  30 הוראות שונות  –ההצעה הכספית  11.2 
12
. 

   הבחירה בין ההצעות

 31עמ'    
  31 כללי  12.1 
  32 תיקון טעויות  12.2 
  32 פסילת הצעות   12.3 
  33 הזוכה במכרז  12.4 
התקשרות עם המציע השני במדרג ההצעות   12.5 

 ופרסום מכרז חדש 
33  

  33 סייגים 12.6 
  34 ההסכם 12.7 
  34 בהצעה הזוכה זכות העיון    12.8 
13
. 

   תנאים כלליים

 34עמ'    
  34 הדין החל  13.1 
  34 תניית שיפוט ייחודית  13.2 
  35 הוצאות השתתפות בהליך  13.3 
  35 ביטול ההליך או דחיית תחילת ביצוע  13.4 
  36 הצעה בודדת  -ההצעה  13.5 
  36 פט מוסמךדת של בית משקביעה נוג 13.6 
  36 צדדים ואופן משלוח הודעות ות ה כתוב 13.7 
   

 
 

  

     



 

 142מתוך  4עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 39עמ'   טפסים נספחים להזמנה להציע הצעות 
 41עמ'  אישור הבנת תנאי ההליך וההצעה     1טופס מס'     

 41עמ'  אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 42עמ'  צעה(ערבות בנקאית )לה 3טופס מס' 

 43עמ'  ים ציבורייםק עסקאות גופתצהיר לפי חו 4' טופס מס
 45עמ'  אישור רואה חשבון 5טופס מס' 
 46עמ'  תצהיר בדבר ניסיון עבר + נספח  6טופס מס' 
 48עמ'  הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 7טופס מס' 
 49עמ'  הצעה כספית  8טופס מס' 
 52עמ'  ביטוחיםקיום אישור  9טופס מס' 

 56עמ'  טור מנזקים".קבלן "פהצהרת ה )א( 9  'מס טופס
 57עמ'  הצהרת הקבלן "עבודות בחום". )ב( 9טופס מס'  

 59עמ'  ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 59עמ'  פרטי חשבון בנק לתשלום 11טופס מס' 
 60עמ'  ודה הצהרה בדבר התחייבות הספק לשמירה על דיני העב 12טופס מס' 
 62עמ'  כם עם החברה י לחתימה על ההסטופס הצהרה כתנא 13 טופס מס'
 63עמ'  תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית וייפוי כוח 14טופס מס' 
  67עמ'  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה 15טופס מס' 
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 כתב העדר תביעות 
 טבלת פיצויים מוסכמים 

  תשלומים

133 
134 
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 מסמך ג'

 
 תכניותרשימת , םיטכני יםמפרט

 
 142 עמ'

   
   
   
   

 
 
 



 

 142מתוך  5עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 לוחות זמנים של ההליך וטבלת תיוג להגשת מסמכים 

 
 לוחות זמנים לניהול ההליך 

 
 סעיף בהזמנה  שעה  תאריך  האירוע  מסד

 6.1.1 10:00 2/7/2020 התחלת מכירת מסמכי המכרז  1
 6.2 12:00 13/7/2020 מפגש מציעים 2
 6.1.1 13:00 26/7/2020 סיום מכירת מסמכי המכרז  3
 6.3.1 14:00 16/7/2020 שאלות הבהרה  חלומשון לרחמועד א 4
 6.4.1 14:00 26/7/2020 הגשת הצעות לתיבת המכרזים  5

 
 

 כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז.  הינם מובהר בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, 
 

 לה  האמור בטביגבר  ז,קרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרבכל מ
 יל.לעת טהמפור

 
 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים 

 
 אסמכתאות לצירוף  סעיף בהזמנה  הדרישה  מסד 

הוכחת רכישת מסמכי מכרז בסכום של   .1
 . מע"מ כולל   ₪  2,500

מסמכי המכרז על שמו קבלה על רכישת  9.8.4+  6.1.3
 של המציע

ם ומאושר  תוח םיגש מציעוקול מפוטפר 6.2.10 מפגש מציעים הגשת פרוטוקול הוכחת   .2
 ידי המציע-על

קבלת מענה לשאלות הבהרה )ככל   .3
 שנשאלו וככל שניתן מענה(

העתק המענה לשאלות ההבהרה חתום  6.3.4
 ידי המציע -ומאושר על

 1ופס מס' ט 7.2.2 אישור הבנת תנאי המכרז   .4
 ידי המציע -חתום ומאושר על

או  רז אישור קבלת שינוי תנאי המכ  .5
 ויים( ינש ו)ככל שהיות זמנים לוח

על שינוי חברה הודעה בכתב מטעם ה 7.3.4+  7.3.3
התנאים או לוחות הזמנים חתומה 

 ידי המציע-ומאושרת על
 7טופס מס'  8.2.2 הצהרה על אי קבלת דמי תיווך   .6

 די המציע י-חתום ומאושר על
די י-ומים עלצעה חתהה הגשת כל מסמכי 8.4.3+  8.3.1 חתימה על כל מסמכי ההצעה  .7

 ם המיועד לכך קובמ המציע
 2טופס מס'  8.3.2 אישור מורשי החתימה מטעם המציע   .8

 ידי עו"ד או רו"ח-חתום על
העתק המענה לשאלות ההבהרה  6.3 מענה לשאלות הבהרה  .9

 ידי המציע-חתומות על
אגדות  הת צילום נאמן למקור של תעודת 9.1.2.1.1 התאגדות/שינוי שם )לתאגיד(  תעודת  .10

 ם שינוי ש וכל תעודת
 תדפיס מעודכן מרשם החברות  9.1.2.1.2 תדפיס מעודכן מרשם החברות )תאגיד(  .11

 צילום נאמן למקור של תעודת זהות  9.1.2.2.1 תעודת זהות )ליחיד(  .12

 הסכם שותפים ותעודת זהות )לשותפות  .13
 לא רשומה(

צילום נאמן למקור של הסכם השותפים   9.1.2.2.2
 שלהםהזהות ות ושל תעוד

 6טופס מס'  9.2.3.1 לפי שנים –ון ת ניסיכחהו  .14
 תצהיר מלא חתום ומאומת כדין 

 6טופס מס'  9.3.4 לפי פרויקטים  –הוכחות ניסיון   .15
תצהיר מלא חתום ומאומת כדין בצירוף  

 לצהמכתבי המו 6נספח לטופס מס' 
 5טופס מס'  9.4.2.1 הוכחת מחזור/פעילות  .16

 ם כספיי דוחו"תוף  ציר 9.4.2.2 דוחו"ת כספיים   .17
 2018, 2017, 2016ים לשנ

 5טופס מס'  9.5 היעדר הערת "עסק חי"  .18
 ידי רו"ח-חתום במקור על
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₪  0,00002של בסכום ערבות הצעה   .19
 ______ליום תוקף עד ב

 3טופס מס'  9.6.1

העתק רישיון קבלן בתוקף )ניתן העתק   9.7.1 מתאים סיווג קבלני   .20
 נאמן למקור(

ופים ת גחוק עסקאובתנאי דה עמי  .21
 יים ורציב

 4טופס מס'  9.7.2
 תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד

 ניהול ספרים כדין  –אישור תקף  9.7.3  
 ניכוי מס במקור  –אישור תקף  9.7.4  
 תעודת עוסק מורשה  9.7.5  

 15טופס מס  9.8.1.1 עניינים  היעדר ניגוד  .22
  תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום

 פני עו"ד אומת בומ
 12טופס מס'  9.8.1.2 יות עובדים זכועל שמירה   .23

תצהיר שמירה על זכויות עובדים חתום 
 ומאומת בפני עו"ד 

 14טופס מס'  9.8.1.3 הרשעה פליליתהיעדר   .24
 תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי

 בפני עו"ד  חתום ומאומת
 פרופיל של המציע 9.8.1.4 פרופיל של המציע  .25

 מך ב' סמ 9.8.2 ם הסכם חתו  .26
נספחיו במקומות  ם והסכה על הימחת

 המיועדים לכך 
 8טופס מס'  11.1.3 הצעה כספית/עמלה מוצעת  .27

 
 תנאים מוקדמים לחתימה על ההסכם עם הזוכה 

 
 מועד להשלמה  אסמכתא  סעיף בהזמנה  הדרישה  מסד 

 ימים 7 קורות חיים + אסמכתאות  5.1 נציג הזוכהר אישו  .1

 ימים 7 ת אואסמכת חיים +ות קור 5.2 ה עבודאישור מנהל   .2

 ימים 7 10טופס מס'  5.3.1 ערבות ביצוע  .3

 ימים 7 לוח גאנט 5.3.2 הכנת לו"ז לביצוע  .4

 ימים 7 11טופס מס'  5.3.3 פרטי חשבון בנק   .5

 9טופס מס'  5.3.4 ביטוחים   .6
 ידי המבטח -על  חתום כדין

 ימים 7

 פטור למתן הצהרה  .7
 מאחריות 

 )א(  9טופס מס'  5.3.4
 לן די הקבי-חתום כדין על

 ימים 7

 )ב(  9טופס מס'  5.3.4 עבודה בחום הצהרה  .8
 כדין על ידי הקבלן חתום 

 ימים 7

 ימים 7 13טופס מס'  5.3.5 הצהרת זוכה טרם חתימה   .9

אישור יועמ"ש בדבר העדר    .10
ניגוד עניינים ו/או קרבת  

 משפחה

 ימים  7  15מס' טופס   5.4

 
 

 הסכם.  ה עלחברה האו חתימת ודה בעממועד צו התחלת  ת הדרישה יחלמניין המועדים להשלמ
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 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה

 
 כללי  .1
 

מתכבדת  ("המזמין" או "החכ"לאו " "חברהה" )להלן:בע"מ  "(2015רהט) ברה הכלכליתהח .1.1
שיפוץ חזיתות ורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות לביצוע עבודות כמפבזאת להזמינכם, 

)בהתאם  וח סביבתייתופת, תשתידות עבווע ביצההקמה יכללו  ודות. עבברהטיות מסחר
ישות ההליך, לרבות רהכל בהתאם לד ,(וכהמציע הזשיימסר ל עבודה התחלת למפורט בצו

 .)"הפרויקט" )להלן: הנספחים המצורפים לו

 

  אחרי מסירה חברה )למסירה מלאה ל האמור הינו  -חודשים  6: הביצוע המתוכנןמשך  .1.2
הזוכה או לפי צו התחלת  עם סכםעל הה ד חתימת החברה (, שיימנו ממועמותהשלוראשונה 

 ה, וקבלת אישור היועץ המשפטי של החברה לכך. עבוד
 

 דרשת.  ת שני קבלנים ואשר יבצעו כל אחד מקטע מתוך כלל העבודה הנ המכרז הוא לבחיר .1.3
 

 :אופן ההתחשבנות ביחס לביצוע הפרויקט  הינו  .1.4
 

 דידה. פי מ לעכמויות  – בתי ופיתוח סבי חעבודות פיתו
 
לכלל   שהצעת הקבלן תוג .'מסמך גכמפורט בסביבתי ופיתוח  התשתית ותודבעביצוע  .1.5

   .בכפוף לאמור במסמכי ההליךבהתאם לאישור תקציבי ויקט ותהיה לביצוע מיידי הפרו
 
 כקבלן הראשי בהליך ואשר ישמשים זוכשני מציעים שיוכרזו צוע העבודות ייעשה על ידי בי .1.6

א יהיה רשאי לבצע את העבודות  ו ול בעצמיבצע את העבודות המציע בודות. צוע העלבי
חברה  את אישור ה ביצוע עבודות הכלולות במכרז שקיבלו למעט באמצעות קבלני משנה, 

אי שקבלן המשנה הינו בעל ההיתרים, נובת ,לביצוע באמצעות קבלני משנה בכתב ומראש
ע  ביצולחברה כתב על ידי הש ובמרא ושרוא ,דההעבותאים לביצוע הרישיונות והסיווג המ

הסתייעות הקבלן הראשי בקבלני משנה, תמשיך לחול חברה . בכל מקרה בו תתיר ה בודההע
 מלוא האחריות לביצוע העבודות על הקבלן הראשי. 

 
 , כפיהפרויקטאומדן דות עד לגובה כי החברה תהיה רשאית להגדיל את היקף העבו בהר,ומ .1.7

ה תקפה גם  תהי מחירי המכרז,הקבלן ביחס לנחת . ה8' ופס מסבטי המכרז ו ובא במסמכשה
 להגדלה.  

            
תהיה רשאית חברה העבודות, ה כלל למען הסר ספק, באין הרשאה תקציבית מלאה לביצוע  .1.8

 יללהתחשלא לבצע את הפרויקט באופן חלקי בלבד ו/או , הבלעדי על פי שיקול דעתה
   ר לכך.טענה בקש תהיה כלציע לא לבטלו ולמ יקט כלל ואףורהפ בביצוע

 
יראו את המציעים כמוותרים מראש על כל טענה ו/או יך, בהגישם הצעה במסגרת ההל .1.9

יוכרז  הזוכה שבו שמקרה כל במכל סוג שהם וכנגד כל גורם שהוא,  ו/או זכות תביעה  דרישה
ת ודוהעב ע אתלא יבצקם( ו/או חל ן אוזה )כולהליך  לא יבצע את העבודות נשוא, זה בהליך

אישורו של -של אייקף העבודות בגין צמצום הב הליך זה, זאת סדר שנקבע לביצועם בב
ו/או , תקציב כאמור ו/או ביטול תקציבים שהוקצו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה

  היאבה שמכל סי עבודה הוצאת צו התחלתעיכוב בעיכוב במועד תחילת ביצוע העבודה ו/או 
שינוי לוחות הזמנים לביצוע  שלבכל מקרה ו/או  קטרויפליב מלא העדר תקצל בשו/או 

אם העבודות יבוצעו  שלבים לביצוע העבודות ו/או בכל מקרה שבו ייקבעו העבודות ו/או 
 ויראו אותם  מושתקים בקשר לכך.   ,באופן חלקי בלבד

 
 קמן: "(, הנם כדלזמסמכי המכר)להלן: " זכי המכראת מסמ מהוויםהמסמכים ה .1.10
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ז דנן, על כל נספחיה והמסמכים כרה זו להגיש הצעות למזמנה :'ך אמסמ .1.10.1
 שיצורפו לה תוך כדי ניהולו של מכרז זה.

 
לבין המציע שהצעתו תזכה במכרז,  חברה הסכם התקשרות בין ה :מסמך ב' .1.10.2

ה ו/או  מכרז ז  י ניהולתוך כדלרבות נספחיו והמסמכים שיצורפו לו 
 ל ההסכם. לאחר חתימתו ש

 
 : ת( כדלקמןטיבאמצעות מדיה מגנם )נייטכ מכיםמס :מך ג'סמ .1.10.3

 

 ;תנאים כלליים מיוחדים: (1)ג מסמך .1.10.3.1

 ;פני מדידה מיוחדיםומיוחד ואמפרט (: 2מסמך ג) .1.10.3.2

 למדידה( פרוייקטכתבי כמויות ): (3ג) מסמך .1.10.3.3

 רזם ליום פרסום המככניידקל העדי מחירונ (:4מסמך ג) .1.10.3.4
 מצורף על דרך ההפניה;

 ;יצועלבו למכרז ות: תכני(5)ך גמסמ .1.10.3.5

הינו חלק משרדי )כהגדרתו להלן( מפרט הבין ה( 6מסמך ג) .1.10.3.6
 על דרך ההפניה. מצורף מהמפרט הטכני של הליך זה והינו 

 
חלק בלתי נפרד מן מהווה כאמור  משרדיבין המפרט ה 

 שלמת הוראות חסרותההנוגע ל זאת בכל ,המפרט הטכני
ן שהוכ וחד ני המיטכרש הוראות קיימות במפרט הלפ או

סתירה יגבר בכל מקרה של שר הזה, כאך הליך לצור
או בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי /המיוחד ומפרט הטכני ה

  .של המפקח
 

    
כי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה מסמ .1.11

ורטים והמפ הדרושיםמסמכים ל המציע לצרף את כל הבחירת ההצעה הזוכה. עואת אופן 
על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות תומים כשהם חחברה להשיבם לז וכי המכרבמסמ

 להלן. ערבות בנקאית בתוקף )להבטחת ההצעה( כמפורט

 

, היא ובכל מקרהכל הצעה שהיא, בביותר, או  ההזול ההצעבמתחייבת לבחור  אינהחברה ה .1.12
ת המפורטום להוראות במכרז, בהתא לנהל מו"מ עם המציעיםהרשות  רת לעצמה אתשומ

 ל דין.ובכפוף לכ המכרזבגוף 
 

הגדרת  הסר כל ספק, מובהר בזאת כי התקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כ למען .1.13
היא ולכן,  7019-( לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א2)3מונח זה בסעיף 

ה על טענ בזאת מראש וותריםתפים מ. המשתךידי הזוכה בהלי-פה עלאיננה ניתנת לאכי
ו/או זכות תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד שעניינו אכיפת ההסכם  הנדרישה ו/או תלוו/או 

 .החברהך זה, על שייחתם עם הזוכה בהלי
 

 :הזוכה המציע ביטוחי .1.14
 

  )חוזה  במסמך ב'פורטות מה החברהת שומת לב המציעים מופנית לדרישות .1.14.1
 9 טופסהקבלן ] ייטוחם בקיושור על ולאיהקבלן(, )ביטוחי  21סעיף רות( ההתקש
 )ב'( 9 טופסו" הצהרת פטור מנזקים")א(  9 טופסו  "יםביטוח קיום "אישור

  דרישות )להלן: " שיזכה במכרזמהמציעים  מיעל ידי " "הצהרת עבודות בחום
 .בהתאמה( ",הביטוח הוראות" ו/או "הביטוח

 
 הז .1 1.14 ות סעיףבהתאם להורא ד בדרישות הביטוחיידרש לעמו המציע הזוכה .1.14.2

 לן.המפורטות לעיל ולה
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המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר   .1.14.3

כזוכה במכרז( ימציא לחברה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש 
במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר שינוי בהליך שאלות הבהרה או 

 שת המכרז. ר בטרם הגהליך אח

 
ות לוודא  למכרז זה על המציע חלה האחרי הגשת הצעה ת כי לפנימובהר בזא .1.14.4

בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת 
המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

 החברה. 

 
ישות על את כל דרהוציא לפומאחר ואין אפשרות ל –לתשומת לב המציע  .1.14.5

הזוכה למסור  יום ביטוחים" , יהיה על המציעת "אישור קוח באמצעוהביט
לחברה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח  

 ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 
 למען הסר ספק מובהר בזאת:  .1.14.6

או חברת  ביכולתו ו/ ון כי איןמציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטע .1.14.6.1
רז  ת כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכת להתאים איטוח מסרבב

ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות החברה לא 
 נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו  .1.14.6.2
לדרישות החברה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר 

ט בלעדי, לחלול דעתה ה, לפי שיקלחברה הזכותז, שמורה במכר
נדרש במכרז זה על ידי ספק אחר  את הערבות שהגיש, לבצע את ה

וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו 
פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות 

 זו כלפיה.

 
יטוח ת תנאי הבאים לשנות אה יהיו רשהחברה ו/או יועץ הביטוח של החבר .1.14.7

 שים במכרז. הנדר

 

 הגדרות  .2

 

שאר מעויות כעולה מי אותן הגדרות ואותן משיהיו בעל למונחים ולמושגים בהזמנה זו, .2.1
 אה:עות הבמשמהרי שלמונחים הבאים תהיה ה מסמכי המכרז; ככל שלא נאמר אחרת,

 
ע ביצויחס לומתי (1כמסמך ג)": מסמך המצורף כלליים מיוחדיםתנאים " .2.1.1

 ת.העבודו

 
במסגרת מסמכי המכרז,  (2כמסמך ג) פני מדידה מיוחדיםוחד ואומפרט מי" .2.1.2

לביצוע העבודות נשוא מכרז  ל הנוגע את הדרישות הטכניות בכ ואשר מפרט
 ערך בו;שיינוי ו/או תיקון ו/או תוספת זה, לרבות, כל שי

 
גרת במס (3כמסמך ג)": מסמך המצורף )למדידה( פרוייקטכתבי כמויות " .2.1.3

חברה  רקים את הפריטים שהרט לפי סעיפים ופי המכרז, ואשר מפמסמכ
פוף לביצוע מדידות  ודות נשוא ההסכם, ובכבצע במסגרת העבכה כי יש לרימע
ך זה ו/או  הלי וצעו לכתב הכמויות תוך כדי פיות ו/או שינויים ותוספות שיבסו

 במהלך ביצוע העבודות; 

 
 . (4ג) כמסמך ניה": מצוף על דרך ההפדקלמחירון  " .2.1.4
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במסגרת   (5כמסמך ג)": כל התכניות המצורפות ולביצוע רז תכניות למכ" .2.1.5
 ; ון ו/או תוספת שייערך בהןלרבות כל שינוי ו/או תיק מכי המכרז,מס

 
 ": המפרט הבינמשרדי" .2.1.6

 
)"הספר הצהוב"( המפרט הכללי לביצוע  – "לעבודות סלילה הכללי המפרט" 2.1.6.1

הצעות במועד האחרון להגשת ההעדכנית  עבודות סלילה וגישור )במהדורה
 במכרז(; 

 
הכללי לעבודות  פרטכחול"( המ)"הספר ה –" המפרט הכללי לעבודות בנייה" 2.1.6.2

י, בינואגף ן/בהשתתפות משרד הביטחו הוצאת הועדה הבינמשרדיתבנייה ב
חברת "נתיבי ישראל" נהל התכנון וההנדסה ומי/משרד הבינוי והשיכון

כנית ביותר  לדרכים( )במהדורה העד הלאומית  )לשעבר: מע"ץ ו/או החברה
 ועדה"(; "מפרט הו בסעיף זה:ז; הצעות במכררון להגשת הבמועד האח 

 
למסמכי המכרז(,  מסמך ב'יע הזוכה )למצחברה ין ה": הסכם בההסכם" 2.1.7

 ינוי שיבוצע בו מעת לעת;ו/או כל שכם ים להסת, כל המסמכים המצורפלרבו
 

 ": המגיש הצעה זו; המציע" 2.1.8

 

כהצעה  חברה ל הועדת המכרזים שתיבחר על ידי  שהצעתו": מי הוכהז" 2.1.9
 ל ההסכם; לשם חתימה ע ותאושרהזוכה, 

 
 . בע"מ (2015רהט) רה הכלכליתהחב": החברה " 2.1.10

 
כרז  המ  כמפורט במסמכי , הט ירוני רהשוק העהקמת עבודות ": הפרויקט" 2.1.11

 ונספחיו. 
   

  ; לעניין מכרז זה, כל אתר מסוים": חלק מן העבודות המבוצע בפרוייקט"            2.1.12
 ";יקטויפריקט כמפורט לעיל ייחשב כ"אחד מחלקי הפרו

 

, הכנה של  לרבות ע הפרויקט,צובילשם  : כלל הפעולות הדרושות"העבודות" 2.1.13
עד לסיומו,  דותעבויצוע הוב פרוייקטות, הקמת ההשטח בו מבוצעות העבוד

טילציה, נסאיביסוס, התשתיות הדרושות, חציבה, חפירה, עבודות ביצוע כל 
ים, ציוד וכלי ניקיון, הובלה ופריקה, פינוי פסולת, עובד, מערכות, עבודות גמר

ור וסימון, שמירה, ייעוץ, ה זמניים, גידאביזרי בטיחות, הסדרי תנועעבודה, 
הדרושות לצורך   הפעולות כל ות,לרבשירותי מעבדה, וש בחומרים, שימ

 בות, כל עבודה נלוויתמהן, ולר  התארגנות לביצוע העבודות או כל חלק
רישום, מנהלה, ן: )כגו זה  הליך בהפרויקט כהגדרתו הדרושה לצורך השלמת 

 "ב(.וכיו ירישו, והיגיינה, בטיחות וןניקי
 

הזוכה,  טעםזוכה(: מנהל הפרויקט מהטעם " )מאיש הקשר" או "נציג הזוכה" 2.1.14
ידי -על זוכה בכל הנוגע לביצוע ההסכם ואשר יאושראשר ישמש כנציג ה

 כרז.  כאמור במסמכי המחברה ה
 

סק ר מטעם הזוכה, אשר יועישמש כאיש המקצוע הבכי הזוכה נציגמובהר, כי 
תן לצורך מ זוכהרם האחראי מטעם האשר ישמש כגו ידו באופן ישיר והוא-על

כאיש ישמש בתחום נשוא מכרז זה, וכן, ניהולי( הן )הן הנדסי ו מקצועימענה 
 ועניין;לכל דבר  של הזוכההקשר מטעמו 

 
ישמש  . כל עוד לא נאמר אחרת,החברהידי -": כל מי שיקבע עלהחברהנציג " 2.1.15

  .החברהכנציג 
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חברה  ה מורשי החתימה של  ": המועד שבו יחתמוקשרותמועד תחילת ההת"           2.1.16
 על ההסכם;

 
 פי לוח השנה האזרחי )גרגוריאני(; -": חודש קלנדרי עלדשוח"           2.1.17

 
לרבות ערבי חג, וכן, חגים  –בת, חגי ישראל ל: שכול לא": יום עסקים )יום"             2.1.18

 (;תו/או הדת המוסלמי היהודית פי הדת-דים המוכרים עלומוע
 

אה  נמציע אשר הצעתו אשר תשלח למצ ": הודעה בכתב הודעת הזכייה"           2.1.19
 ; כהצעה הזוכה, ובה תפורט החלטת ועדת המכרזים בדבר זכייתו במכרז

 

 ; החברהועדת המכרזים של ": ועדת המכרזים"           2.1.20

 
יקת  דבידי ועדת המכרזים לצורך -צוות מקצועי שימונה על": צוות בדיקה"            2.1.21

 לצות לועדת המכרזים;ההצעות למכרז, ריכוז הממצאים והגשת המ
 

 ; 1987-מכרזים(, תשמ"ח": תקנות העיריות )תקנות המכרזים"           2.1.22

 

בפועל  ביצוע העבודה  תחילת. מובהר כי  בהסכם וכהגדרת": עבודה התחלת צו"           2.1.23
החתום על ידי חברה מטעם ה ו התחלת עבודהמותנה בקבלת צהזוכה,  ידי-על

לאחר  רק יהיה תוקף אך וחלת העבודה, . מובהר כי לצו התמנכ"ל החברה
    .החברהידי יועמ"ש  עלהסכם ההתקשרות בין הצדדים ואושר  שנחתם

 
 ו בהסכם; ": כהגדרתהמפקח"           2.1.24

 
דסה בנאיות, לנים לעבודות הנשום קבחוק רי": חוק רישום קבלנים"             2.1.25

קון או שינוי , ולרבות כל תיבות כל התקנות שהוצאו מכוחורל, 1969-תשכ"ט
 קנות כאמור;בת יהיה בחוק אוש

 

  כה הלשי יד-לע שמפורסם כפי, למגורים הבנייה תשומותמדד  –" המדד" 2.1.26
 ; אותו  שיחליף אחר רשמי מדד כל או, הלסטטיסטיק המרכזית

 
יד, גם אמור בלשון יחוכן להפך, וה בלשון נקבה, יש לראותו גם -ון זכר כל האמור בלש 2.2

 .םריפי הקשרם והדבקם של דב-ל עלבלשון רבים ולהפך, והכ
 

 ולת הפרויקט חת 3

 

ות מהרשויות המוסמכורים ת אישקבל  :הפרויקט כוללמבלי לגרוע באמור במסמכי המכרז,  3.1
ם  שות וההסדריההכנות הדרווכן את ן, אחרים הנדרשים על פי כל דיהאישורים ו/או כל ה

וכל משאב משרדים,  וד,הציו כוח אדם, כליםלביצוע הפרויקט )כגון:  הזמניים הדרושים
  .(הנחוץ לשם ביצוע הפרויקטקבוע ובין ארעי,  ביןאחר, 

 

על ידי  למכרז דנאשהוגשו ההצעות נפתחו מעטפות א עוד לי כל הר כלמען הסר ספק, מוב 3.2
או לבצע /המכרזים והמועד לפתיחת תיבת  תלהאריך א, החברהת שאי, רועדת המכרזים
 רז. ת מסמכי המכש אל מי שרכאמור תימסר בכתב לכ . הודעה על שינוי כשינויים במכרז 
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 תקופת ההתקשרות  4

 

)הצו  העבודה התחלת וב בצול מן המועד הנקויקט, הנה החרפשלב בכל תקופת הביצוע של  4.1
והכל  (חברהל ידי היועמ"שואישורו על ההתקשרות  יהיה תקף רק לאחר חתימת הסכם

 חוזה ו/או נספחיו. ם למפורט בבהתא
 

ו את עת את תקופת ההתקשרות ו/את לה את הזכות, להאריך מעלעצמ שומרתחברה ה 4.2
, שיקול רהבח ת ההסכם. מובהר כי ללהוראו בהתאם , וזאתתקופת הביצוע של הפרויקט

 ת הביצוע כאמור לעיל.קופת ההתקשרות או תקופדעת בלעדי ומוחלט בכל הנוגע להארכת ת
 
ם כוללת את התקופה הדרושה  , מובהר כי תקופת ההתקשרות בין הצדדיסר ספקלמען ה 4.3

גנות להתאר  הדרושהביצוע הפרויקט, לרבות, כל תקופה  לשםגנות הזוכה ך התארצורל
 ההתקשרות לתקופת מועד  הארכת כל תינתן לא כי מובהר ודות; בע ניים במסגרת ביצוע הבי

 .  הזוכה בהתארגנות עיכובים בגין, הצדדים בין
 

ה בפרויקט, לולכי העבודה הכ ,להקפידחברה התשומת לב המציעים מופנית לכך שבכוונת  4.4
מובהר, כי מבלי   .הזוכה המציע ידי-עלבתוך מסגרת לוח הזמנים המפורט שיוגש  תבוצע

ווה  צוע הפרויקט כאמור, תהאי עמידה בלוחות הזמנים לבי ע מיתר מסמכי המכרז,לגרו
כי המכרז, את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמה חברהפרה של ההסכם ותקנה ל

  חילוט ערבות הביצוע )כהגדרתה בהסכם(. -אמור מכלליות ה רועומבלי לג -לרבות 
 

 :לבין הזוכה חברהתימת ההסכם בין המוקדמים לחים תנא 5

 
 חוזה אישור נציג הזוכה טרם החתימה על ה 5.1

 

הנציג  את חברה לאישורה של הכייה, הזוכה יגיש עד הודעת הזימים ממו 7 בתוך 5.1.1
וכאיש קשר מטעמו של מו מטע מנהל עבודה /כמנהל הפרויקט מטעמו אשר ישמש 

 הזוכה. 
 

 וחו.רת מכשייכ וההסכם  זה בהליך קבועיםה תירוהכש תנאי בעל  יהיה הזוכה נציג 5.1.2

 

ר, ובהמ .ת הסכם עם הזוכהיממוקדם לחת יהווה תנאינציג הזוכה, לחברה האישור  5.1.3
ו,  הוצע על ידכה שהחלפתו של נציג הזולדרוש את בכל שלב ת רשאיתהא חברה הכי 

 רות אודות השכלתו ו/או ניסיונו.פירוט ו/או הבה רושוממילא לד
 

 של נציג הזוכה.נוגע לאישורו ויחידי בכל ה ת בלעדייקול דעשחברה מובהר, כי ל 5.1.4

   

 י המכרז ה כחלק מהליכאישור נציג הזוכ 5.1.5
 

י במסגרת הליך זה, וכפי שיפורט גש כומודלעיל, מובהר על אף האמור  5.1.5.1
רטיו האישיים של הנציג ת פהמציעים לצרף להצעותיהם א לעלהלן, 

   .טהפרויקכמנהל  ידי כל אחד מהם-עלהמוצע 

 
ה חלק מהליך בחירת  כל מציע, תהי ידי-המוצע על ל הנציגזהותו ש 5.1.5.2

קתו של הנציג הזוכה בכל הנוגע להעס  דבר יחייב אתההצעה הזוכה, וה
דים )כך,  הפרויקט לאחר חתימת ההסכם בין הצדכמנהל מו מטע

החתימה על ההסכם, תהיה אך ורק בהתאם חר לא שהחלפת נציג הזוכה
 לתנאי ההסכם(.   
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 החוזה על תימההזוכה טרם הח דה מטעםהל העבומנאישור  5.2

 

י סעיפים שאינו נציג הזוכה(, אז) ומטעמבודה כה יידרש להעסיק מנהל עהמציע הזו 5.2.1
גבי אישורו של מנהל העבודה  לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם ל 5.1.4ד ע 5.1.1
עדים ההסכם עם הזוכה )לרבות, המו עלחברה כה כתנאי לחתימת הם הזומטע

 עיפים אלה(. הנקובים בס

 

 מכוחו.  שייכרת ההסכםיהיה בעל תנאי הכשירות הקבועים בהליך זה ועבודה מנהל ה 5.2.2

 

 הסכםעל הם טרם חתימה מסמכים נוספי 5.3

 
 באים: מכים ה המסאת חברה ור הזוכה לגזברות הימים ממועד הודעת הזכייה, ימס 7בתוך 

 

(. סכום ערבות 10' מס טופס)  רזהמכ  למסמכי  המצורף לנוסח בהתאם, ביצוע ערבות 5.3.1
    . ₪ 350,000יהיה  הביצוע

 

ידו, אשר ישמש כבסיס ללוח הזמנים המפורט -המוצע על מפורטלוח זמנים  5.3.2
   ברה.החואשר יהיה כפוף לאישור  בהסכם()כהגדרתו 

 

 (. 11מס'  טופס)ים חשבון בנק להעברה התשלומ טיפר 5.3.3
 

ת ידי חבר-חתום על אכשהוקורי( חו המ)בנוס ביטוחים קיום אישורסות והעתקי פולי 5.3.4
טופס כבישראל, והכל בהתאם לנוסח המצורף להליך זה ל לפעומורשית כדין הטוח יב

 .9' מס

 

כטופס  ורף יחתום הזוכה על הצהרה בנוסח המצ ימים ממועד הודעת הזכייה, 7בתוך  5.3.5
 טופסו של הזוכה על מנהליו. יובהר, כי חתימתזאת באמצעות  ז זה,למכר 13מס' 

ווה תנאי ומה דדים בהסכם מחייב,צ שרות הלהתק מהותינאי מהווה ת 13 'מס
 על הסכם עם הזוכה.   חברה לחתימת ה םמוקד

 
 יניםבדבר היעדר ניגוד עניחברה  אישור יועמ"ש ה 5.4

 
  החברה  לש המשפטי היועץ רשואי בקבלת יתמותנ, זוכהה עם ההסכם עלחברה ה חתימת

,  זה ממכרז דנפר בלתי לקכח, םותיהלהצע לצרף עיםציהמ על. עניינים ניגוד היעדר לעניין
. בדיקה  ציבור נבחר  אוחברה  לעובד משפחה קרבת או /ו עניינים ניגוד היעדר  בדבר הצהרה

  להליך זה. 51' מס טופסכרף תר על בסיס נוסח ההצהרה המצוכאמור תתקיים בין הי

 

 קדמים לחתימה עלזה לעניין קיום התנאים המו עמוד בתנאי סעיףככל שהזוכה לא י 5.5
ימים  14בתוך להליך זה(  13כטופס  , חתימת ההצהרה מצורפתתהספק )לרבו ההסכם עם

 מציעלכל פרויקט ה רשאית למסור את ביצועחברה התהא מיום משלוח הודעת הזכייה, 
 יעה בשל כך.בתטענה ו/או לזוכה כל  אחר, ולא תהיה

  
 רלהתקששימת קבלני משנה עימם מבקש המציע הזוכה ת רהצג 5.6

את  חברה אישור הלהזוכה המציע הזכייה, יעביר  ם קבלת הודעתוימים מי 14תוך ב 5.6.1
   .ז זההם לצורך ביצוע העבודות נשוא מכר בכוונתו להסתייע בקבלני המשנה רשימת 

 
  שנהמה קבלני םתו עשנכר חוזים של ה תקהעהמשנה,  רשימת קבלנייצרף לזוכה ה 5.6.2

קן לביצוע  החוק והתעמידתם בדרישות מסמכים המעידים על את כל ה, וכן כאמור 
 .  לני בתוקף, לרבות, סיווג קבבודההע
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קבלני  תהיה רשאית לאשר ו/או לא לאשר על פי שיקול דעתה הבלעדי את חברה ה
מקה ך בהנא צור פית, ללתהיה סורה חבה, והחלטה זו של כולם או חלקם(המשנה )

 .  לערעור תנולא נית
 

ה  שהוגש הרשימהמתוך  נהקבלן מש לא תאשר חברה כי ה  ,למען הסר ספק, מובהר  5.6.3
  ימים 7תוך בתקשר עם קבלן משנה חלופי, זוכה יהיה לה, על המציע ההלאישור

  .ם ממועד קבלת הודעת הדחייהנוספי
 

מכך, אין   אהוציף זה, וכתהאמור בסע הפרהמציע הזוכה , כי חברהתברר ליככל ש 5.6.4
חברה  הך, תהיה בודה בהתאם לדרישות ההליהמציע לבצע את הע  תורבאפש 

הזוכה לא תהיה כל , ולמציע זכייתו וביטול  ביטול ההליך  לעלזוכה ודיע אית, להשר
 . ו/או דרישה ו/או זכות תביעה בקשר לכך נהטע

 
 

 לוחות זמנים 6

 
 :לקמןם כדינה זהלוחות הזמנים המתוכננים להליך 

 
 י המכרז מסמכ מכירת 6.1

 

 –' א יםבימקיים היא תת 10:00: בשעה  2/7/2020יום ב תחל המכרז מסמכי תרימכ 6.1.1
 .0041:: בשעה .7.202026 יום ב ותסתיים 00:41 -עד ל 00:9ת בין השעוה', 

 
לת  ל הנם מועדים שעות קבהמועדים המפורטים לעיתשומת לב המשתתפים כי 

   .החברההקהל במשרדי 
 

אי לחלוטין את  וק באופן בלתי אמצעי ועצמדבלשתתפים בתם של הממשכך, מחו
  ל כ"מנבכלל ובמשרדו של  רהחבה ל במשרדיקבלת הקהו ה ו/אהפתיחשעות 

בפרט, ולא תשמע כל טענה מצד משתתף כלשהו בעניין שעות הפתיחה  חברה ה
 .   כאמור

 

, _____________כתובת:_ במשרדי החברהן יהיה לרכוש מכרז ניתמסמכי ה את 6.1.2
  .רכישהדמי ה םתשלו זאת לאחר

 
ם  מאות שקלי משוח םיפיל א) ₪ 002,5הינה  מכרזמסמכי ה של רכישתם עלות 6.1.3

וכתנאי המכרז במועד קבלת מסמכי חברה מו ל, אשר ישולכולל מע"מ( ) (חדשים
 תוחזר בשום מקרה. ז לא המכר . מובהר, כי עלות רכישת מסמכילקבלתם

 
הפתיחה של משרדי  עות של ביחס לעיל 6.1.1 בסעיףלאמור  תשומת לב המשתתפים

 . זה  ף בענייןכל משתת, ולא תשמע כל טענה מצד החברה
 

רם הגשת ההצעות למכרז היא ז על ידי המציע טרכישת מסמכי המכר, כי מודגש 6.1.4
ור בדבר רכישת מסמכי  כל מציע יצרף להצעתו איש .להשתתפות בהליךסף תנאי 

 .רז כאמורהמכ
 
 

 קבלנים"( מציעים )"סיור גשמפ 6.2

 

  החברה של ות חדר ישיבב 0012:: בשעה  13/7/2020 יתקיים ביום יעיםצמ גשמפ 6.2.1
 . רהט מרכז מסחרי 
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המציע  .  בהליך להשתתפות  הווה תנאיו ינה חובההמפגש המציעים פות בההשתת 6.2.2
 .  על ידו ש מציעים מאושרהצעתו פרוטוקול מפגיחד עם חייב להגיש  

 

יעים, זאת בהתאם לשעה צמהפגש הגעה בזמן למנים להיערך להשו יעיםעל המצ 6.2.3
שתתף . מיום המפגשום ושעת קם לגבי מיקיטפרת לעיל, לרבות, בירור כל ההמפורט

ה שלא לאפשר למציע תהיה רשאית החבר, ולו במספר דקותשיאחר למפגש המציעים 
 להשתתף בו.

 
תחילת מפגש  ם טרחברה תגיע ל אלי, אשר משתתף פוטנצי עם זאת, לבקשת

לעכב את תחילת ולא חייב,  )כהגדרתו לעיל(, רשאי רה ב חה, יהיה נציג יעיםהמצ
, וזאת לפרק זמן שלא יעלה על חצי שעה די,דעתו הבלעפי שיקול -ציעים, עלמהש מפג

על מנת לאפשר למשתתפים פוטנציאליים, להספיק ולהגיע לתחילת המפגש. 
 ף זה. חלטות בהתאם לסעיפרוטוקול מפגש המציעים ישקף בקשות וה

 

  ל ווקלא צירף את פרוטר הגשת הצעתו לתיבת המכרזים כי ברר לאח תה מציע אשר 6.2.4
 . הצעתוכרזים לפסול את המת ית ועדרשא  תהיה עים,מפגש המצי 

 

אין בעצם ההשתתפות במפגש המציעים כדי לגרוע מחובתו של כל מציע לבדוק  6.2.5
ז זה ו/או ת יתר הוראות מכרעל אחריותו את מלוא תחולת הפרויקט ואבעצמו ו

 .  ניםושהתנאיו 
 

בתחילת  שיימסר להם חוסבאחריות המשתתפים למלא טפסי השתתפות במפגש )בנ 6.2.6
 או מי מטעמו.חברה דם בידי נציג הפקימפגש( ולהה

 
מטרת מפגש המציעים הנה, בין היתר, היא לאפשר מענה על שאלות משתתפים  6.2.7

צע בתהלמקום בו עתידות כן, לקיים סיור ביתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז, וש
 ות נשוא הפרויקט. העבוד

 
ג עניינים יהבלעדי, להצ היקול דעתעל פי ש ,תיארשתהא חברה הבמפגש המציעים, 

למסמכי  חברה לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הפרויקט. שונים הקשורים ב
לידי  לאחר מכן  אלא אם באותון אחר הנוגע למכרז, כל נאו ל, מפגשבמהלך ה המכרז

 . שגפמפרוטוקול היטוי ב ב
 

צית שתתפים, תממהת מפגש המציעים ייערך פרוטוקול אשר יפרט את זהו בתום 6.2.8
ת, תשובות והבהרות. מובהר, כי תשובות והבהרות שיינתנו אלוהדברים, שמהלך 

חלק בלתי נפרד ממסמכי  מהלך מפגש המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו ב
יחייב את  המציעים, שמהלך מפגבע שיבוצמכרז וי למסמכי ההמכרז, וכל שינ

 המשתתפים במכרז. 
 

ההתקשרות   רטי)בהתאם לפהמשתתפים יופץ בין  םייעפרוטוקול מפגש המצ 6.2.9
וחובתו של כל מציע לחתום על הפרוטוקול ולצרף אותו להצעתו  , (ידם-שיימסרו על

 .  במכרז
 

עיריית באתר די פרסום ל יעאת וז יה רשאית לקיים מפגש מציעים נוסףהתחברה ה 6.2.10
הוראות  ."(יעים נוסףמפגש מצזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )להלן: " ,רהט 

מציעים נוסף,  מחויבים גם על השתתפות המציעים במפגשנויים הו בשיף זה יחולסעי
ש מציעים ות במפג, השתתפהחברהוכל עוד לא נאמר אחרת בהודעה בכתב מטעם 

 וקול להצעת המציע.טורירוף הפייבת את צ, אולם מחחובהדר בג אינהנוסף שייערך 
 

 
 

 



 

 142מתוך  16עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 שאלות הבהרה  6.3

 

חברה  נות אל העים לפן המציאחד מ כל רשאי ,14:00 בשעה16/7/2020 ליום עד 6.3.1
 .בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם

 

דוא"ל: נכ"ל החברה באמצעות מל בלבד בכתב להפנות יש הבהרה שאלות את 6.3.2
sameeh@ecrahat.com  . 

 
 מט הבא:  פי הפורבץ וורד על וקבההבהרה יועברו ת לושא 6.3.3

 

 מס"ד

המסמך או 

ח אליו הנספ

יחסת יתמ

הההבהר  

יף פרק וסע

טייםרלבנ  
 נוסח השאלה

    

 
 
 

 המבוקש לא יזכו למענה. עברו על פי הפורמט שאלות שלא יו מוגש, 

 

ייחס א להתהבלעדי, להתייחס או שלפי שיקול דעתה תהא רשאית, על חברה ה 6.3.4
המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף  חברה תשובת ה יכמובהר, . רהההבה שאלותל

רוכשי המכרז  מ, זאת לכל אחד ות מסמך זהראהועה לפי תופץ כהוד, (ת ההבהרהשאל
את טופס חברה המשתתפים במפגש המציעים אשר הפקידו בידי נציג הו/או 

 ים(. במפגש המציערשמו לפרטי ההתקשרות שנ כאמור לעיל )בהתאםההשתתפות 
 

  לשאלות ה חברציעים לצרף להצעתו למכרז את תשובות האחד מן המ לחובה על כ 6.3.5
 . ידו-עלן חתומות  ה, כשהההבהר

 
אלא אם ניתנה חברה ען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של הלמ 6.3.6

 .ובמסגרת ההליך בלבדבהודעה בכתב 
 

 הגשת ההצעות למכרז  6.4

 

ה השע עד 26/7/2020מיום  ר חו, לא יאבלבד ניתד י במסירהה, תוגשנלמכרז  ההצעות 6.4.1
   הט ר רהחבהמנכ"ל די משרבימצא עד לכך ושתויזים שת, וזאת לתיבת המכר0041:

 "(.מועד הגשת ההצעות)להלן: "

 

לא שליח מטעמו. ידי כל מציע בנפרד או באמצעות -הגשת ההצעות תהיה על 6.4.2
 .  נבחרי ציבור ואחברה   רים, עובדימשתתפים אח מצעות עות באתתאפשר הגשת הצ

 
 ים שהגישומות המציעשל ש רישום ע)או מי מטעמו( יהיה רשאי לבצחברה מזכיר ה 6.4.3

מך הצעותיהם לתיבת המכרזים, ולהחתים את המציעים או שליחיהם על מס את
 כאמור. 
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הגשת  ההצעות )לרבות, איחור בשעת  שתהגהצעות שתתקבלנה לאחר מועד  6.4.4
על המציעים להיערך בהתאם  . כמות שהן  ערנה למצי נה ותוחז לא תיבדק , הצעות(ה

  .ילנקובים לעד והשעה ה למוע תן עדומלצורך הגשת ההצעות בשל
 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה חברה ה 6.4.5
 השתתפואחד מן המציעים אשר -לכל  בכתב כך הודעה -הבלעדי, ובלבד ששלחה על

 ז זה.רכממסמכי ו רכשו את המציעים א במפגש
 

וי המועד  ר שינ ה בדבעדלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יהיה כל תוקף להו
פה או בכל דרך  -)לרבות, שינוי שעת ההגשה( אשר תימסר בעל עותלהגשת ההצ

 .  אחרת

 

כל  המועד להגשת ההצעות, יראו את  הוארך המועד להגשת ההצעות עוד בטרם חלף 6.4.6
 .רד כאמוהארכת המועכמסכימים לתתפים המש

 

) לא  ורית קמת ותמוח ותקים יהיו עם חתימה העשני  –וגש בשני עותקים ההצעה ת 6.4.7
 מקור(.  ן לנאמ

 
 שינוי לוחות זמנים 6.5

 

 במסמך זה.  נים המפורטיםתקפיד על לוחות הזמחברה מובהר, כי ה 6.5.1

 

 הבלעדי, קול דעתהעל פי שי, רשאית, בכל עתחברה ה כי כלודגש מובהר ומעם זאת,  6.5.2
ה, זאת הנוגעים להליך זלשנות את לוחות הזמנים החלטתה,  קמומבלי שתידרש לנ

 הוראות מסמך זה.   אם לן בהתשתינתבלבד,  תבבכ  דעהבהו
 
 ת הוראות כלליו   7

 

 מסמכי המכרז  7.1

 

 במסמך זה.  תהיה בהתאם לאמור לעיל המכרזמסמכי רכישת  7.1.1

 

 ם וללאזכות צילו המכרז )ללאמסמכי ניתן לעיין בעד למועד מפגש המציעים,  7.1.2
 מראש. פי תאום טלפוני -, אך ורק עלבמשרדי החברהלום(, שת

 
  במסמכי  העיון יתקיים, החברה של האינטרנט באתר  ורסמיפו זה מכרז  כישמסמ לככ

אתר  כרז שיפורסם בכי העתק מסמכי המ בהר,. יובלבד רנטהאינט באתר  המכרז 
 .    םיזלתיבת המכר הגשתולשם  ולא בלבד וןעי לצורך הנו, החברהשל  האינטרנט

 
מציע לשם ים לנמסרם והחברה ל ההם רכושה ש המכרזמסמכי זכויות היוצרים ו 7.1.3

    כל שימוש אלא למטרה זו.במסמכי המכרז אין לעשות  .בלבדבמכרז שתתפותו ה
 

גם  חברה הם רכושה של האם, הליך זה במלו ובהר, כי מסמכיר ספק מלמען הס 7.1.4
ובנתונים שמולאו  ת בהםושעתוכל לחברה ה וכיע, ו על ידי המצילאחר שמולא

מציע נבחר  ת בין אם הבלעדי, וזאתה הקול דע, על פי שיכל שימושבהצעות המציעים 
 . ביעה בקשר לכךכל טענה או תלבצע את הפרויקט ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא 

 
כי ג ומין שהוא במסמאוסרת על שימוש מכל סוחברה הובהר כי ל ספק, מהסר כלמען  7.1.5

תתפות שלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשכולם, בין ב וכרז, חלקם אהמ
 ז זה.במכר
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 םאיאישור הבנת תנ 7.2

 

להשפיע על  כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים 7.2.1
 .טצעתו ועל ביצוע הפרויקה

 

הוא מקבל על  קראם והבינם, וכיי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, אשר, כמציע יכל  7.2.2
 ורףהאישור מצ נוסחם. תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהאת  ועצמ

 .(1' מסטופס ה זו )זמנלה
 

אי ע לא יהיה רשלא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכרז והמצי 7.2.3
צעתו  מסמך זה. חזר המציע מה ת כתקפה על פי עוד זו מוגדר לחזור בו מהצעתו כל

כל הסעדים על פי דין ועל פי מסמכי  החברהשל  העמדו לזכותי -יא מכל סיבה שה
וט הערבות הבנקאית )כהגדרתה  חיל -אמור בכלליות ה פגועמבלי לז, לרבות והמכר
 להלן(.

 

 המכרזשינוי תנאי  7.3

 

ת הבלעדי, את שיקול הדעשומרת לעצמה  חברה, הה תיבת המכרזיםוד לא נפתחע כל 7.3.1
נה, במידה תנאי מתנאי ההזמ לכלעדכן, או לסייג עד ההגשה, את מו להאריךלשנות, 

 . החברהרכי דרשים לצאמור נסייג כשהיא סבורה כי שינוי, עדכון או 

 

 שתתפיםץ למופשת ייעשה בהודעה מכרזתנאי האו עדכון או תיקון של שינוי  7.3.2
 . מכרזק בלתי נפרד מתנאי התהוונה חל הודעות אלה. םפו במפגש המציעישהשתת

 

בהודעה  על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף  ל כ יהובהר, כי לא יהלמען הסר ספק מ 7.3.3
, והמשתתפים מוותרים מראש על כל מנכ"ל החברהות באמצע ,החברהמטעם  בכתב

 טענה ו/או דרישה בעניין זה. 
 

לק  ויצרף אותה כחהודעה כאמור  ו עלת מורשי החתימה שלם בחתימיחתו המציע 7.3.4
 . צעתום במסגרת ה כרז המוגשיממסמכי המ

 
. משתתף שלא קבלתה ממועדשעות  24דעה בתוך ת ההולבקיאשרו שתתפים המ 7.3.5

תהיה ועדת המכרזים רשאית לראותו כמי   ,החברהדי י -על הודעההאישר קבלת 
ת כל טענה והוא יהיה מנוע מלהעלואות סעיף זה שקיבל הודעה שניתנה בהתאם להור

 דעה לידיו.יין מסירת ההובענ
 

 םק למציעימידע המסופ 7.4
 

, במסגרת מסמכי מכרז החברהסופק למציעים על ידי מה ות המקצועי,, לרבהמידע 7.4.1
במועד עריכת מכרז זה  חברה ערכתה של הידיעתה והמירב תאם להזה, הינו ב

הוא בגדר  דע המיו נתונים כמותיים, מקום בו נמסרופרסומו. יחד עם זאת, מובהר כי 
 יים האמורים,כמותים הא היקף הנתונמתחייבת למלוחברה , ואין הומדנא בלבדא
 א בתקופת ההתקשרות.בעת עריכת המכרז ול אל
 

, יםטכניה, נים המשפטייםנתוהאת כל ובאופן עצמאי  םבעצמ לבדוק מציעיםעל ה 7.4.2
ו ותיהם א, לשם הגשת הצעכל אחד מהםל יםהרלוונטי יםעסקיהאו  יםמקצועיוה

 .חוזהמכרז והלול התחייבויות הזוכה במכרז על פי הכמלשם מילוי 
 

ייחשבו כמי שקיבלו  מציעיםל דין, וה ה בהתאם להוראות כנשגות תיערכנה ותוצעהה 7.4.3
רך השתתפות במכרז והגשת ההצעות. בחתימתו ם לצומתאי ומקצועי ימשפט ץייעו

ת ידיו אקיבל לם כמי שיראו כל אחד מן המציעיכי מכרז זה, של כל מציע על גבי מסמ
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ץ לברר, פחשים דיקות והבירורביצע את כל הבם, מסמכי המכרז, קרא אותם והבינ
 בהם.ולות ת הכלווכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבוי

 
 

 ההצעות  שתהג 8

 

 התאמה לתנאי המכרז  8.1

 

לכל   מציע להתייחס בהצעתוה  עלאי המכרז. ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנ 8.1.1
חובה על  . מסמכים הנדרשיםולצרף לה את כל ה מכרז אי הנדרשים בתנהפרטים ה
ו הפרטים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין את כל הסעיפים ו/א אלהמציע למ

 לוי.ים ללא מיסעיפ הותירל

 

אים לצרף  המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים. המציעים רש 8.1.2
כאמור יהיה מאושר  לבד שכל העתק ם מקוריים, ובקים צילומיים של מסמכיהעת

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה,  החבררו"ח. ה "ד או למקור על ידי עו כנאמן
ש, קור של המסמכים שהגיתאימות למח על ד/רו""לאפשר למציע לצרף אישור מעו

 גם לאחר פתיחת הצעתו.
 

, תהא ו טעויות סופרו טעויות חשבוניות ו/אשנפלו בהצעת המציע מסכים, כי במידה 8.1.3
עה צההשר תהא, ותיקון אההשלכה הכספית ל רשאית לתקן הטעויות, תהאחברה ה

 ם.יאת תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרז תכלול
 

תהא רשאית, חברה מתיישב עם הוראות כל דין. ההצעה דבר שאינו יהיה בתוכן ה  אל 8.1.4
י, סתייגות, שינוש בה התניה, העדי, לפסול כל הצעה שיקול דעתה הבלעל פי שי

ים הנ"ל נתונה רק מטה בכל מקרה מהחלהה. מכרזאי הלתנ תוספת או השמטה ביחס
 .החברהקול דעתה הבלעדי של לשי

 
או לשנות , להוסיף למחוק, לתקן יםור למציע סאבזאת כי ובהר ספק מ למען הסר כל 8.1.5

 . הליך זהאת מסמכי 
 

או  , תוספת קה וי, מחיבכל שינלראות רשאית ה ועדת המכרזים אלה, תהיים כ במקר
או ההסכם שאמור   הזמתנאי הליך  מציעשל הום הסתייגות תיקון כאמור, מש

 . רת מכוחו, ולפסול את ההצעה מטעם זהלהיכ
 

 על הליך הוגן  צעה ושמירהת ההודיוס 8.2

 

הצעתו לות את פרטי מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לג 8.2.1
ש בה ו/או לבצע כל פעולה שי במכרז זה בפרטשתתפים אחרים לאחרים בכלל ולמ

הטיית מחירים ו/או תיאום הצעות ו/או הגשת   וא/תכסיסנות וו/או  משום קנוניה
פירה את כללי השוויון החלים בהליך מכרז  מהת תום לב חסר ו/אות הצעה בלתי הוגנ

 ציבורי.

 

זו  מנהלהז (7מס'  פסטואי קבלת דמי תיווך )ום על הצהרת בנוסף כל מציע יחת 8.2.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה. 

 
פט בדבר  כל דין ו/או החלטות של בית המש תוארה כדי לגרוע מהון באמור בסעיף זיא 8.2.3

ר בזאת על כל  מכרז וכל מציע מוותהמשתתפות בעות ההצ טיחובת הגילוי של פר
 סמכי ההצעה שלו.וכן מגילוי תבעניין חברה טענה ו/או דרישה כנגד ה
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 מה חתו הצעה 8.3

 

מורשי של המציע או לאה של תהיה חתומה בחתימה מעל כל נספחיה,  ההצעה 8.3.1
זו  נה המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמ לשהחתימה 

 (.עט בלבד בצבע כחוליע הצעות )בלהצ

 

מטעמו וכי  ורשי החתימה או רו"ח בדבר זהות מ עו"ד של  המציע ימציא אישור 8.3.2
 (. 2טופס מס' )י מורשי החתימה כאמור יד-ז נחתמו עלתר מסמכי המכרההצעה וכל י

 
  עה צההאופן הגשת מסמכי  8.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  8.4.1

 
מפגש המציעים, לרבות, פרוטוקול  פות להצעתו,צרווה חיםכל הנספ 8.4.1.1

ידי  -ז עלבמסמכי המכר תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע
ו חתומים ומלאים; ההצעה ל, כשאלזה, והכבמסמך כאמור חברה ה

למעט כתיבת מספרו   ,הלא מזוהבמעטפה  הסגורתוגש כשהיא  עצמה
 . של מכרז זה לצרכי זיהוי בלבד

 
תצורף בנפרד  ראות מסמך זה, אשר ה בהתאם להוקיפת תקאיערבות בנ 8.4.1.2

 מכל יתר מסמכי המכרז.    
 

 בתנאי הסף.הדרושים להוכחת עמידה ת והאסמכתאו כל המסמכים 8.4.1.3
 

 קתו)עחברה דם מידי הי-הנוסח שנרכש עלמסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי  לכ 8.4.2
יצורפו  ית,גנטה מהמקור בלבד(. במידה ויש צורך בהגשת נתונים גם על גבי מדי

כי המכרז )או אמצעי אחסון דיגיטלי אחר, כגון: דיסק  יטורים בהתאם למסמתקל
גנטית לבין נתונים גבי מדיה מ  ם המופיעים עלשל סתירה בין נתונירה במקאון קי(. 

  בעותק הקשיח.האמור   ר"( יגבhard copy"עים בעותק קשיח )המופי

 

יו  העמודים יה, כאשר כל ו צעתי הודמעאחד מעל כל באופן אישי המציע יחתום  8.4.3
 אמצעות חותמתממוספרים וחתומים לצורך זיהוי; מציע שהנו תאגיד יחתום ב

ו שהנו תאגיד יצרף להצעתמטעמו. מציע  מורשי החתימה התאגיד ובצירוף חתימת
 סמך זה. ת בהתאם למאז תימה מטעמו,שי החאישור בדבר מור

 
יוגשו ת תנאי הסף וכחלה כיםכל מסמכי המכרז המצורפים, לרבות המסמ 8.4.4

העמודים. כל מפורט ומספור רץ של כל  מפתח ענייניםמסודרת, כולל  בקלסר/תיקיה
כקבוע   מספר תנאי הסף,וצץ הנושא את י סף יופרד בחמסמך המוגש להוכחת תנא

מכל יתר  ור במסמך זה, תצורף בנפרד מאכנקאית הערבות הב הזמנה זו. במסמכי
 מסמכי המכרז.  

 
פסול  ל –אך לא חייבת  –לעדי, תהיה רשאית קול דעתה הבלשיאם בהת ,החברה 8.4.5

   . לעילמכים כמפורט צורפו אליה המסי הצעה אשר לא
 

 תוקף ההצעה  8.5

 

ן המועד ( ימים מ120) ריםשמאה ע , למשךזכות חזרהבתוקפה, ללא ההצעה תעמוד  8.5.1
 .ת ההצעותשגהאחרון לה

 

  תעמוד ההצעה  ל,ור לעיעל הארכת המועד להגשת ההצעות כאמחברה החליטה ה  8.5.2
 ד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. ( ימים מכל מוע120תשעים ) בתוקפה למשך
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אחר  לכרז, וזאת עד ה שלא זכתה במ תוקף של כל הצע להאריך רשאית חברה ה 8.5.3
 .  זרכצעה הזוכה במה כהציע שהצעתו הוכרזחתימת חוזה עם המ

 
 בדיקת ההצעות  8.6

 

ית המכרזים רשא, תהא ועדת עותקת ההצ. לצורך בדיהחברההצעה תיבדק על ידי כל  8.6.1
 . מטעמהלמנות צוות בדיקה 

 

מצעות ההנדסיים של ההצעות באשל ההיבטים  רשאית לבצע את הבדיקהחברה ה 8.6.2
 הבלעדי. חידי ופי שיקול דעתה הי-ר עלוע מטעמה שיבחאיש מקצ

 
יעזר פי שיקול דעתה הבלעדי, לה-תהא רשאית, עלחברה לעיל, ה רמבלי לגרוע מהאמו 8.6.3

, לרבות, אנשי מקצוע צים ומומחים כפי שתמצא לנכוןועבית ההצעות יקדב צורך ל
 עובדים. ידה כ-המועסקים על

 
 ולהצעות שהוגש הבהרותה למתן פרטים ושבק 8.7

 

 (םהמי מלמציעים )או רשאית לפנות רה בחהלאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא  8.7.1
וספים, ם נומסמכיהצעות או בבקשה לקבלת נתונים בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע ל

  .נדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתןשיהיה כפי זאת 

 

אחד מן  י, לדרוש מכל לפי שיקול דעתה הבלעד ות,מה את הזכשומרת לעצחברה ה 8.7.2
חסר ו/או   עם מידצעות, להשליאו פתיחת ההמכרז עות לם, לאחר הגשת ההצהמציעי

מקצוע ו/או אנשי היע של המצם בכל הקשור לניסיונו ויכולתו המלצות ו/או אישורי
ות או חברי הצו/ידו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע ו-ים עלהמוצע

 זו.ורטים בהזמנה מטעמו בתנאי סף המפ
 

  ד עבתוך המומבוקשים מסמכים התונים והאת כל הנחברה המציעים יעבירו ל 8.7.3
של  עה רף להצתגובת המציעים תצו . החברה כתובת בפנייתה, לפיחברה שקבעה ה
 .ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנהלבנטי, המציע הר

 
 תנאי הסף להשתתפות במכרז  9

 
 באים:ל כל התנאים הנים ערז רק מציעים העושתתף במכם להרשאי

 
 יד הרשום בישראלהמציע הנו אזרח ישראל או תאג 9.1

 

ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות ח ישראל ותושב רזאעל המציע להיות  9.1.1
 וי במדינת ישראל.ל ומשרדו מצבמדינת ישראום יד הרשתאג

 

ציעים לצרף להצעותיהם הנ"ל, על המ ציע בתנאי הסףמלצורך הוכחת עמידתו של ה 9.1.2
 ים הבאים:  את העתק המסמכ

 
 מציע שהוא תאגיד רשום  9.1.2.1

 
בישראל, יצרף להצעתו את  ןדיפי -ד הרשום עלמציע שהוא תאגי

 הבאים: המסמכים
 

מת ק מאו)העת התאגידשל אגדות תעודת ההתהעתק של  9.1.2.1.1
ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי שם -על

 נה(.גיד )ככל ששושל התא
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י )קרי, על רשם הרלבנטאגיד אצל ההת של מעודכןתדפיס  9.1.2.1.2
ם אגיד מרשעתה, תדפיס של התחברה לצרף להצ

   .(החברות
 

   מציע שהוא יחיד 9.1.2.2

 

תעודת ום תו צילמציע שאיננו תאגיד, יידרש לצרף להצע 9.1.2.2.1
שיהיה קריא וברור, לרבות, צילום  שלו, באופן הזהות

היתר לצורך  ת כאמור, ביןהספח המצורף לתעודת הזהו
 ם מגוריו.הוכחת מקו

 
להצעתו את  שהוא בגדר שותפות לא רשומה, יצרף יעמצ 9.1.2.2.2

ידי -ם כשהוא מאומת עליפהשותפות בין השותהסכם 
 . פיםל השותעו"ד, וכן, את צילומי תעודות הזהות ש

 

 ופרויקטים שנות פעילות –מוכח ניסיון  9.2

 

ע בביצו לפחות )כולל( 2015-2019שנים בין ההמציע להיות בעל ניסיון מוכח  על 9.2.1
ות סלילה,  פיתוח המשלב  דותעבו: ביצוע עבודה המשלבת  ותכוללהת שתיתות עבוד

ת דווש עבולפחות שלביצע ו ןועבודות גינו תלבות, תשתיות, חשמל, תיעולש מ יתוח,פ
פרוייקט וזאת בין  לפחות ביחס לכל  ₪מיליון  10של בהיקף  נמסרושהסתיימו ו

 )כולל(.  2019-2015השנים 

 

 זה בלבד: 9.2סעיף  ןלעניי 9.2.2
 

  רד ת, משת מקומירשו הל הרחב לדוג'לקהנותן שירות גוף  – גופים ציבוריים""
חוק , גוף שחל עליו שלתי, חברה עירונית, חברה ממשלתית, קק"לממ

 . זיםבת מכרחו
 
 .ה תעודת מסירהצורפלמועד ההשלמה ייחשב איזה מאלה:  –" הושלמו"
 
 

 וכחת הניסיון לעניין תנאי סף זה:ן האופ 9.2.3
 

את  ציע לצרף להצעתולצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף אלה, על המ
  ם:המסמכים הבאי

 תצהיר נושא משרה 9.2.3.1

 
ל  זה, על כאי סף ים בתנלצורך הוכחת עמידתו של כל אחד מן המציע

ה שיהיה ערוך  היר נושא משרמציעים לצרף להצעתו תצאחד מן ה
, אשר יכלול את הפרטים 6כטופס מס' וסח המצורף להלן זה בהתאם לנ

 הבאים: 
 

 ;שם הגוף הציבורי ומהותו 9.2.3.1.1

 

 ; ציבוריה  הגוףשבוצע עבור  מהות הפרויקט 9.2.3.1.2
 

מעמדו של המציע בפרויקט )קבלן ראשי, קבלן משנה,  9.2.3.1.3
 (.ישירה תקשרותה
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יבורי )מועד הפרויקט עבור הגוף הצ ה בוצעפה בהתקו 9.2.3.1.4
 ירת העבודה למזמין(;התחלת הביצוע ומועד מס

 
היקף כספי של הפרויקט או של העבודות שבוצעו )לא כול  9.2.3.1.5

 למע"מ(; 
 

" ט או של עבודות יקהיקף כספי של פרוין סעיף זה: "נילע
ע י המציייקבע אך ורק על תשלומים בפועל שבוצעו ליד

 . בסיס חשבונות מאושרים שבוצע, על העבודות בגין
 

וע במועד הגשת ההצעה יות בהליך ביצדות שמצולגבי עבו
ידי -תן להסתמך גם על חשבונות המאושרים עללמכרז, ני

 תשלום(.טרם הגיע מועד ההמזמין )אף אם 
 

ניתן ליצור קשר ולאמת את קשר עמו  יששם של א 9.2.3.1.6
 י המציע. יד-למסרו עהכספיים שנלרבות הפרטים 

מאשר של המזמין ה צרף להצעתו אישור בכתבעל המציע ל 9.2.3.1.7
וזו הושלמה שלים את עבודות ההקמה כי המציע ביצע וה

לעיל כחלק  9.3רצונו במועדים הנקובים בסעיף  לשביעות
 . 6טופס מס' מ

 

ול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים פי שיק-רשאית, על יהבהר כי החברה תהומ 9.2.4
מי(, וכן, לבחון ין באופן מדגאופן מלא ובבין במור )כא המציע ידי-עלשהוצגו 

 ידו.-לידי המציע, ואשר לא פורטו ע-תה ביצוע פרויקטים שבוצעו עלמיוזמ

 

רשות ו ו/א רהטם עיריית ן רע של המציע עבמקרה של ניסיו - פסילה עקב ניסיון רע 9.2.5
בת   ברתו/או חו/או תאגיד עירוני אחר ו/או משרדי ממשלה  תקומית אחרמ

ה שלדעת ועדת וטחלבעבירה המצע הורשע  או במקרה בו/ה וומו/או גוף ד ממשלתית
תהיה הוועדה  ראוי שהחברה תתקשר עם המציע, לא  המכרזים עקב ההרשעה
 הסף. י ה כלא עומדת בתנאשל המציע ויראו רשאית לפסול את ההצעה

 
 (. ללכו) 2019 – 2012ניסיון רע לעניין סעיף לעיל יתייחס לשנים 

 

 בלני סיווג ק 9.3

 

ה בהתאם  לביצוע עבודות בניי הנו קבלן מורשה כדין, גשת הצעתום הביוהמציע  9.3.1
 2ג'  002 בענף סיווג קבלנירישום קבלנים, והנו לכל הפחות, בעל  חוקלהוראות 

 פיו ביום הגשת ההצעה. -לשהותקנו עות והתקנ ום קבלניםבהתאם לחוק ריש
 

לרישומו  ת להצעתו אסמכתאועל המציע לצרף יף זה לצורך הוכחת עמידתו בסע
 . נ"לפי החוק והתקנות ה-על התקף

 
 מחזור כספי מינימאלי 9.4

 

 שקלים מיליון העשר) ₪ 10,000,000 לפחות של ,כספי מחזור בעל יותלה המציע על 9.4.1
פי -זאת על 8201 ,7201, 6201 הכספים נותשמ תאחבכל  (,"ממע לכול לא( )חדשים
 ים אלה.  של המציע לשנ םבוקרימה"ת הכספיים הדוחו

 
כנסות המציע, יש לקחת בחשבון את  רך חישוב ה ובהר כי לצוהסר ספק, מ  ןלמע

בלבד, ללא הכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים   המציע כנסותה
 . מבצעוא אחרות שה  ילויותאו מפע   עמוורים הקש
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 :אופן הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה 9.4.2
 

להצעתו את רף לצ המציע על ,אלהבתנאי סף  ו של המציעמידתחת עוכה לצורך
 הבאים: המסמכים 

 אישור רואה חשבון 9.4.2.1

 
צרף להצעותיהם אישור של רואה החשבון של המציע, על המציעים ל

זאת ה, ם בסעיף זמפורטיתנאי הל המציע בהמאשר את עמידתו ש
 (.5טופס מס' המכרז )בנוסח המצורף למסמכי 

 
ואי  רד רמה של משנייר פירל גבי ש לערוך עי 5' ופס מסמובהר, כי ט

 . החשבון של המציע
 

 8201, 7201, 6201לשנים מבוקרים  העתק דוחו"ת כספיים 9.4.2.2

 
ן, ועדת על מנת לאמת את נכונים האמור במכתבו של רואה החשבו

לצרף להצעותיהם, את עים מן המציוש לדר רשאית תהיה מכרזיםה
  .2018, 2017, 2016ם לשני העתק הדוחו"ת הכספיים 

 
 אינם שנתונים אלהמים כספיים, הרי הסף מתייחסים לסכו ינאשת, כי ככל רמובה 9.4.3

 ם מע"מ.כוללי
 

 "חי עסק" אזהרת או חי עסק הערת רישום היעדר 9.5

 

או אזהרת  "עסק חי"רת , לא רשומה העע המצי לשהאחרון  המבוקר"ח הכספי בדו 9.5.1
הכספי של צבו ריע על מדי להתש בה כ , או כל הערה חשבונאית אחרת, שי"עסק חי"

שלמציע אין דוח מבוקר לשנת ככל  הערה:בהתחייבויותיו. יע ו/או יכולתו לעמוד המצ
 קור של המציע.האישור על הדוח הס, יתבסס 2018

 

  כטופסת בנוסח המצורף זא ה החשבון שלו,ואר רשואית צעתו אלצרף להעל מציע  9.5.2
 להליך זה.  5' מס

 
 הצעה הערבות  9.6

 

  ישראלי מסחרימאת בנק  בלתי מותניתאוטונומית  ערבות בנקאיתא ציע ימהמצי 9.6.1
שקלים ף אלתיים מא₪ ) 200,000סכום ב"(, הבנקאית הערבות)לעיל ולהלן: " בלבד 

ות  רבעההמכרז; בתנאי  לעמידה ויבותחיתהלהבטחת  , וזאתכולל מע"מ( חדשים
 (. 3 טופס מס'המצורף למסמכי המכרז ) תהא ערוכה בנוסחהבנקאית 

 

תחליט על  חברה שהככל ___________ם ליועד תעמוד בתוקפה ת הבנקאיות בהער 9.6.2
רוש מעת לעת את זה, היא תהיה רשאית לדוגעים למכרז שינוי לוחות הזמנים הנ

 .  עדיקול דעתה הבלזאת בהתאם לש, תהארכת תוקף הערבות הבנקאי
 

סח  ה מהנוסח שונלמען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנו 9.6.3
יף זה )לרבות, לעניין סכום  טייה מהוראות סעלמסמכי המכרז, או בס שצורף

, תיפסל ותגרור עמה את  (ל ערבות מיטיבהמקרה שואף ב תוקפה הערבות או מועד
 .פסילת ההצעה

 
כל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ ל, עתהא רשאיתחברה ה, לעיל מורהאף אעל  9.6.4

, ובלבד  ( חודשים3שלושה )עד פה נוספת של קולתפעם בכל מציע הארכת הערבות 
  .שדרישה זו הופנתה לכל המציעים
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חר דחייתה של הצעה, הבנקאית בסמוך לארבות את העהמציע  חזיר לידיתחברה ה 9.6.5
קט המציא ערבות רויצע את הפנבחר לבהמציע שעם ה וזחנחתם בסמוך לאחר ש או

 .ביצוע
 

הסכום הנקוב את  לחלטון ולפירע בנקאיתלהציג את הערבות ה תהא רשאית חברה ה 9.6.6
ציע חזר בו בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המ

אחר  א מללתנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ו/או סירב  הצעתו ו/או לא קיים אתמ
חתימת ההסכם ו/או  תו במכרז, לרבות ההוראות בדברכייבות זת ממנו בעקהדרישו

ולהוראות מסמכי המכרז ו/או  אם להצעהותיו בהתחייבוילוא התשלא עמד במ
ועדת  וברר להת  מקרה שבו ו/או בכל שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז

ההוגן  הפרת ההליךך תו המציע הגיש את הצעתו בחוסר תום לב ו/או יכ ,המכרזים
 שיש חשש לקיומה שלבין המשתתפים במכרז )לרבות, בכל מקרה ני ויוו/או השו

 . וכיו"ב(עה פיקטיבית עייה ו/או הצהטיה ו/או הטן ניסיו
 

רוע מכל סעד אחר אשר  זה, בכדי לג כמפורט בסעיףחברה מובהר, כי אין בזכויות ה 9.6.7
 דין. כלי פבהתאם למסמכי המכרז ועל חברה ומד לרשות הע

 
להוכיח קיומו של נזק , מבלי שתצטרך הבנקאית ערבותת הרשאית לחלט א רהחב ה 9.6.8

או לפנות קודם  ו/או לבסס דרישתה ו/קשתה ק בלנמו/או לבססו רם או כלשהו שנג
  .נקברבות בפני ה הצגת כתב הע אלא שדי בלכן אל המציע, 

 

ם כן כרז, אלא אבמר חיוכל לערער על זכייה של אהוחזרה לו, לא  מציע אשר ערבותו 9.6.9
  3קפה הינו במצורף לבקשתו לערער, ערבות המעידה כי תום תו, החברל המציא

. לעניין סעיף זה, "ערעור", לרבות, נקיטה בהליך רהרתה לחב זיום החדשים מחו
 משפטי בפני בית משפט. 

 

 פי דין-על הדרושות תאותאסמכ 9.7

 
 ת ההצעה:למועד הגש יםקפתתו את כל האישורים הבאים, כשהם לצרף להצעעל המציע 

 
ם רישוחוק ורשה כדין לביצוע עבודות בנייה בהתאם להוראות ו קבלן מהנ המציע 9.7.1

לחוק רישום קבלנים  , בהתאם(2()ג)002קבלני ווג כל הפחות, בעל סילנים, והנו לקב
-מכתאות לרישומו התקף עלמציע לצרף להצעתו אסה עלפיו. -ו עלוהתקנות שהותקנ

 .לנ"ה פי החוק והתקנות 

 

כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים  עלע הוא ביה, המציהצהרה לפ 9.7.2
תצהיר בהתאם לחוק זה ע יצרף להצעתו . לשם כך, המצי1976-וציבוריים, התשל"

 (. 4טופס מס' בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת ר ניהול ו רו"ח בדבפקיד שומה אאישור תקף מ 9.7.3
 .1975-התשל"ו ,וסףך מוחוק מס ער [חדשנוסח ]נסה הכס מ

 
 ]נוסח חדש[.ס הכנסה קודת מראות פאישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להו 9.7.4

 
 .1976-העתק תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ן 9.7.5

 
 

 המציע לצרף להצעתו נתונים נוספים שעלים ומסמכ 9.8

 

ים אישורים המפורטו ההמסמכים ו/אכלל את מציע לצרף ה למבלי לגרוע מחובתו ש 9.8.1
 באים:מכים הכל המסאת במסמך זה, עליו לצרף להצעתו גם 
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 דר ניגוד ענייניםדבר היעתצהיר ב  9.8.1.1

 
המציע יצהיר באמצעות נושא משרה בכיר מטעמו, כי  9.8.1.1.1

לא יהיה ה חברה וחתימת הסכם עם הפותו בהליך זהשתת
ן בינו יינים, וכי איענתוך כדי הימצאות במצב של ניגוד 

בכירים  בעלי המניות שלו ו/או נושאי משרהאו ו/המציע 
כטופס ף סח המצוראם לנואת בהתבו קשרי משפחה, וז

 להליך זה.  15מס' 
 

טי תצהיר זה ישמש, בין היתר, לקבלת אישור היועץ המשפ 9.8.1.1.2
 ם הזוכה. טרם החתימה על ההסכם עחברה של ה

 
 םתצהיר בדבר שמירת זכויות עובדי 9.8.1.2

 

לו ושל בעלי השליטה ב שבכתהצעתו תצהיר המציע יצרף ל 9.8.1.2.1
ז, כרהממכי למס 4טופס מס' מצורף כמסמך בו, בנוסח ה
פי חוקי -זכויות העובדים, עלחובותיו בעניין  בדבר קיום

ם מים הקיבוצייהעבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכ
 הרלבנטיים. 

 

לי בעו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, יפורט בתצהיר 9.8.1.2.2
מי מבעלי השליטה,  לותבעחברות אחרות ב שליטה בו ו

מאלה על מי לה, וכן כל הקנסות שהושתו במידה והיו כא
סדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הל ההידי מנ-לע

ות מהמועד הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונ
יע יצרף אישור של מנהל חרון להגשת ההצעה. המצהא

ההרשעות הכלכלה בדבר  רדההסדרה והאכיפה במש
 מור או העדרם. כא ותוהקנס

 
לוש אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בש 9.8.1.2.3

יותר מבין עבירה פלילית אחת או חרונות בנים האהש
, 4 העבירות המנויות בחוקי העבודה והמפורטים בטופס

 . סףפסל על הההצעה תי
 

 הלידי מינ-מבעלי השליטה בו נקנסו על ע או מיאם המצי 9.8.1.2.4
( קנסות או 2ני )בש להפה במשרד הכלכההסדרה והאכי
ים המפורטרות המנויות בחוקי העבודה יותר, בגין העבי

ההצעה תיפסל וש השנים האחרונות, , בשל4פס מס' בטו
אותה עבירה  . מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגיןעל הסף

 ייספרו כקנסות שונים. 
 

ציע לצרף המבנוסף להצהרת המציע כאמור בסעיף זה, על  9.8.1.2.5
ההסדרה והאכיפה במשרד הל ינר מעודכן של מאישו

 םו העדרר ההרשעות והקנסות כאמור אהכלכלה בדב 
 (.4' סגרת טופס מס)יצורף אף במ

 
 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית 9.8.1.3

 

טעמו, כי משרה בכיר מ המציע יצהיר באמצעות נושא 9.8.1.3.1
כן, כל אחד מבעלי המניות שלו וכל אחד המציע עצמו ו

ריון, מנכ"ל, קטויר)כגון: חברי דהמשרה במציע  אימנוש
ל, ל, מנהל כספים, מנהלי תפעומשנה למנכ"ל, סמנכ"
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 הורשעואנוש וכיו"ב(, לא שאבי אדם או מל כוח מנה
)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7במהלך 

סח המצורף ה קלון, זאת בהתאם לנועבירה שיש עמב
 . 14כטופס מס' 

 
עמה יש עבירה ש, "14ס' לעניין טופס מו לעניין סעיף זה 9.8.1.3.2

" הנם כל עבירה שיש בה פגיעה בטוהר המידות, וכן, קלון
 ו "עוון";"פשע" א ה מסוגל עבירע

 
המציע יצרף לתצהיר ייפוי כוח לצורך בירור במרשם  9.8.1.3.3

, עליהם יחתמו כל אחד 14ורף לטופס הפלילי, בנוסח המצ
המשרה י מבעלי המניות של המציע, וכן, כל אחד מנושא

 יע.  אצל המצ
 

 ציעמה לש פרופיל 9.8.1.4
 

 רטיםפה יפורטו ובו, המציע של פרופיל להצעתו לצרף המציע על
 :הבאים

 
אגדות של המציע ובתחילת הפעילות של התה צורת 9.8.1.4.1

עליו לתאר  המציע. ככל שהמציע נמנה על אשכול חברות,
ם החברים באשכול החברות, תמצית את הגופים האחריב

 אחד ל הפעילות של כ יע, וכן, תחוםמצהקשר בינם לבין ה
 מן הגופים הללו. 

 

בנייה עבודות הבתחום  המציע של פעילותו תיאור 9.8.1.4.2
שבוצעו עבור גופים ת, פרויקטים בלניות )לרבוהק

, וכןי(, או המקצוע/לעיל(,  9.2ציבוריים כהגדרתם בסעיף 
 (.יםשקיימ)ככל  אחרים םומיבתח

 
 .במציע השותפים או המניות בעלי פירוט 9.8.1.4.3

 
 .המציע המשרה שלאי ירקטוריון ונושדה  חברי פירוט 9.8.1.4.4

 

כ"ל, יא, מננושאי המשרה הבכירים אצל המציע )נש פירוט 9.8.1.4.5
, הבכיר הכספים איש, הבכיר התפעול איש ם,לי"סמנכ

 המפעיל צלאש)ככל  הנהלה חברי, הבכיר האדם כוח איש
 (;מנהל ועד או יוןקטורלדיר בנוסף הנהלה עלתופ

 
בודות בתחום ביצוע המציע עם לקוחות עבור פירוט 9.8.1.4.6

 ציבוריים גופיםהבנייה הקבלניות, תוך מתן דגש ל דותבוע
יש לקוחות  למציעככל של(. לעי 9.2עיף כהגדרתם בס

, עליו לציין גם את הלקוחות רהטהפועלים בתוך העיר 
 יים הללו.   הפרט

 
י ולנכון שהמציע יראה לראו נתון אחר או נוסף כל 9.8.1.4.7

 בנסיבות העניין. 
 

 םחתו כםהס 9.8.2
 

(, כשהוא מסמך ב') ת ההסכם המצורף להזמנה זום אצרף להצעתיעים לעל המצ
 ידי עו"ד. -מו, והחתימה מאומתת עלמטעהחתימה  מורשי ציע אוידי המ-חתום על
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 טפסים חתומים 9.8.3

 
 15 עד 1' מס יםכטפסהטפסים המסומנים  הצעתם, את כלעל המציעים לצרף ל

 .םמיותחוים אמלם להזמנה זו, כשההמצורפים 
 

 יםרכישת מסמכא על אסמכת 9.8.4

 
י  נאכתרז, כתא המעידה על רכישת מסמכי המכעל המציעים לצרף להצעתם אסמ

 . המסמכים תביא לפסילת ההצעהבהליך, אי רכישת להשתתפותו 
  

  ש מציעיםאסמכתא על השתתפות במפג 9.8.5
         

 6.2ף ור בסעיף בסיור המציעים בהתאם לאמאסמכתא כי השתתעל המציע לצרף 
 .עילל

 

ם באישור של ועדת המכרזים לפיו משתתף מסוי איןהר ומודגש, כי מובהסר כל ספק,  עןלמ 9.9
ומוחלט לגבי עמידתו של אותו משתתף  כדי להוות אישור סופיהמכרז הסף של  בתנאי עומד

המכרזים   ועדתסופית,  של החלטהלקבלתה  עדמקרה,  ובכלף של המכרז, בתנאי הס
אף  , ובמידת הצורך, הסף בתנאי המשתתפים עמידת את דשח מ בחוןול  שובלרשאית 

 . עומדות בתנאי הסףר כי הן ן ואושלפני כ לפסול מטעם זה מציעים שהצעותיהם נבדקו 
     

  : שלמת מסמכיםהמתן הבהרות להצעה ו 10

 

אחד מן המציעים מתן הבהרות בכתב  מכל  עתה הבלעדי לדרוששיקול ד ת עלשומרחברה ה 10.1
 ים הדרושים לדעתה לצורךוספאסמכתאות נ ם אוסמכי, השלמת מכןצעתו, ובהלאמור 

בות, לצורך  רות להצעה(, לרלמתן הבה כהליך יך זה בדיקת ההצעה ו/או הבהרתה )ויראו הל
 , הכלגשת ההצעה למכרז(נכון למועד העמידת המשתתפים בתנאי הסף של הליך זה ) הוכחת

 . י שיקול דעתהעל פ

 

ם חסרים בהצעה  מכיאו השלמת מסת ו/בהרוש בהליך המועשות שיאינה חייבת לחברה ה 10.2
 צעות או לשיקולבדיקת ההמונה ליקה שיוהדבר נתון לשיקול דעתו של צוות הבדמסוימת, 

 דעתה של ועדת המכרזים עצמה.  
 

החליט על פסילת הצעות ותה של ועדת המכרזים לדי לגרוע מזכמשכך, אין באמור לעיל, כ
זאת, בטרם פסילת עם י מכרז זה; בתנאעיל ם לאמור לתאואו ובהשהחומר לא צורף במל

ה לקבלת נים בבקשים השולמציע אמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לפנותהצעה כ
 לידיה.לחומר שלא נמסר ו/או מסמכים נוספים, בנוסף לחומר שנמסר  השלמות

 
עבד את  ם המוכיחים בדיזה כדי לאפשר השלמת מסמכי י אין באמור בסעיף ש, כמודג 10.3

א התקיימו במציע  ורטו לעיל )כאשר הללו לשפ ם בתנאי הסףמסויציע ידתו של מעמ
קאית, לרבות, תיקונה של  של הערבות הבנ ה באיחוראו הגשמכרז( במועד הגשת הצעתו ל

 .  ך זהערבות בנקאית פגומה לפי תנאי הלי

 

יע מצשל כל  ועדים לשם עמדתוזים )לפי העניין( יקצבו מבדיקה או ועדת המכרת הצוו 10.4
 . כיםלהשלמת המסמשתה בדריכאמור 

 
    הצעות המחיר 11

 
 אופן הגשת הצעות המחיר 11.1
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שלבי עבודה  לביצוע  צעות מחירמתן הה של תהיינה בשיטיר המחות הצע            11.1.1
בטופס  ור ( כאמ סביבתי תוחפיתשתיות ,) כמויות למדידהעל בסיס  רויקטבפ

8 . 

 

צע תבווחד, על בסיסם יי מטכנ דה, מפרטיצוע עבוהחברה תצרף תכניות לב            11.1.2
ביצוע  את כלכולל לעבודות הבינוי המציע הזוכה. המחיר העבודה על ידי 

 מך ג'. בהתאם לאמור במסהעבודות 
 

העבודה תכלול את כל  לביצוע חיר עיל, הצעת הממבלי לגרוע מהאמור ל            11.1.3
 האמור להלן:

 ו/או שהינם, הנדרשים הקבלןורווחי  את כל ההוצאות, העלויות, התשלומים
, ובכלל זה: המיסים, ההיטלים, בדיקות מעבדה מוסמכת הפרוייקט עם בקשר
וצאת אישור תקנים עבור הלמכון הות לכיבוי אש, תשלום כולל אגרת )לא אגרו

קבוע של חברת החשמל(,עלות חיבור ה ואגרת חיבור ופי לתו תקן בניה ירוקס
נה ו/או בלני משומים לקיים, תשלדים שלישחשמל זמני, תשלומים לצד

רד, ים למשת, ביטוחים, גידור, שמירה, בטיחות, מבנים יבילבדים, ערבויולעו
ת, חיבור לתשתיולקבלן, התקנת ו נדרשכל שימוש זמני אחר ה רותים אושי

 4וההוצאות הנדרשות לשם קבלת טופס ת, כל העלויות ניקיון, פינוי פסול
על פי מו ו מי מטעבלן ו/אויות הקם התחייבלשם קיו ותעודת גמר וכל הנדרש

 לאו.  ו/או על פי כל דין, בין אם פורט בהסכם ובין אםההסכם 
  גם הכנת תוכניות ביצועחשבון הקבלן , נכללים על ת העבודותמובהר כי בעלו

, על כל ההוצאות הכרוכות בכך, ואישורן shop drawingsצרן מפורטות של הי
 .מול המזמין

 

התמורה )להלן: " 8על גבי טופס  ציעמעת המחיר שהוא ציע יגיש את הצמה            11.1.4
ט ובהתאם ע, כמפורשל המצי מחייבתחתימה מלא וחתום ב כשהוא"( המוצעת

 הלן.לאות להור

 

דות מציע/הזוכה, לפי העניין, ביחס לכל היקף עבו תחייב את הצעת המחיר ה            11.1.5
  ת המכרז.על במסגראותו תחליט החברה להוציא אל הפו

 
הצעת המציע תהא סופית. אי התקיימות איזו במפורש, כי את מודגש בז            11.1.6

ו , תחזיותיו אושות של איזו מציפיותיאי התממ ע ו/אות המצימהערכו
בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר תכניותיו, לא יהווה 

 ז.ות הכלולים במסמכי המכרבתנאים ובהורא
 

על המציע להימנע מהתניה  .ת מכל סוג שהואויוהתייקר יתווספו למחיר לא            11.1.7
סף ום למדד כלשהו או שתיוים צמודיהמחיר חיר כיאו מציון בהצעת המ

 עלולה להביא לפסילת ההצעה. ית כלשהי. התניה כאמורעליהם ריב
 

 למחיר יתווסף  מס ערך מוסף כדין.            11.1.8
 

המיועדים להבהיר את   נוןרטי תכידית של פהשלמה עת ת לבצע ה רשאיברהח            11.1.9
השלמה  פה ו/או ך. החלווי עראו להחליף פריט/ים בפריט/ים ש העבודות

ן בתוספת כלשהי  דה חדשה שתזכה את הקבלתוספת או עבוור לא תהווה כאמ
 .לתמורה

 
ל  אותו מציע המציע עבור ביצוע כהסכום הכולל ההצעה למכרז תהיה לפי  11.1.10

 .  ת במכרזת הכלולוהעבודו
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יש למלא בעט כחול בלבד,  על גבי העותק הקשיח ית כספאת ההצעה ה 11.1.11
 . צעה(ק צילומי של ההתקבל העת)לא י במקור  ולהגיש אותה

 
ועדת המכרזים )לאחר בדיקה או  ידי-שיאושר עלופי כפי ההצעה הסום כס 11.1.12

הלן: ידי המציע )ל-יהווה את התמורה הכספית המוצעת עלמשא ומתן(, 
 ."(התמורה הכספית"

 
ולא כל גבי כתב הכמויות   8על גבי טופס מס'  ת המחיר )לאהצעלכלול ב אין] 11.1.13

נאים ו/או הערות ו/או תהסתייגויות ו/או  ת ו/אותוספו (,ליך זהורף לההמצ
ת שלא יוגשו בהתאם להוראות סעיף זה ויכללו תוספות ו/או בקשות. הצעו

עדת ידי ו-עלתפסלנה  –בקשות ו/או  ת ו/או הערות ו/או תנאיםהסתייגויו
 ם.  רזיהמכ

 
הצעה  ח של ההעותק הקשי ועל 8חובה על המציעים לחתום על טופס מס'  11.1.14

אשר הצעותיהם  לפסול הצעות,דת המכרזים תהיה רשאית עו .יתהכספ
 .ידי המציע-(, לא ייחתמו על8)טופס מס' הכספיות 

 
הנחה  לאחוז הע ביחס וב הצעת המצי ככל שחלה טעות בחישלמען הסר ספק,  11.1.15

   לאחוז ההצעה בלבד. תוח, החברה תתייחסהפין עבור עבודות תשני
 

 תנושואות הור –ההצעה הכספית  11.2

 
)או כל עדכון שיבוצע בעקבות משא ידי המציע הזוכה -שמולא על 8טופס מס'              11.2.1

עם ל ההסכם שייחתם ומתן שיתקיים עם הזוכה(, ישמש כנספח התמורה ש
 . ט במסמך ג'שלומים כמפורבת  לוחסך לבנו הזוכה

 

אם ובהתת התמורה שתשולם לזוכה תהיה בש"ח, בהתאם להצעתו הכספי            11.2.2
לרבות, כפי שתהיה לאחר משא ומתן  –כמפורט במסמך ג'  יםומלוח התשלל

 שנוהל עם הזוכה במכרז )אם ינוהל מו"מ כאמור(. 
 

המחייב   בהתאם לשיעור יהיהוהוא חוק, מע"מ כ  לסכום התמורה יתווסף            11.2.3
 שיהיה מעת לעת.פי בדין, כ

 

בכל תקופת  תרויוהתייקו/או  דותהצממו בהר, כי בגין התמורה לא ישולומ            11.2.4
למעט במקרים   ,לא תהיה צמודההכספית התמורה , ובכל מקרה, ההתקשרות

ין שבו יוסכם ב עוד מובהר, כי בכל מקרה .ו/או במסמך ג' שפורטו בחוזה
הצמדה, המדד נקוב ך חישוב הצור להי, יהיה המדד ם על הצמדה כלשידהצד

 יל בהליך זה.לע

 

  יהיו בהתאם למוגדר בהסכםי התשלום, ומועדזוכה תמורה לה וםתשל תנאי           11.2.5
 . ו/או במסמך ג'

 

מלא ומוחלט למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי            11.2.6
כל  יבים ויבטא את מרכלול את כל היכו ויקט,יבי הפררכעבור כל מ והוא יינתן

ציוד   )אך לא רק(: ותמו לרבמחיר מטעהשיקולים של המציע בנוגע להצעת ה
ים מתכלים(, שכר עבודה, שכר מנהלים, ואביזרואביזרים )לרבות, ציוד 

יועצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, הובלה, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה 
הנהלת  לת, חשמל, מים,פסונוי וסילוק פי, הסעה י חובה,לליות, תשלומוכ

וראות סעיף זה הוא מודע להכי יע המצ, מצהיר בהגישו הצעהחשבונות וכיו"ב. 
 ח בחשבון את האמור במסגרת תמחור הצעתו. ולק
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  עבודהשלב ביצוע  על החברהאישור  קבלת  פי על תהיה התמורה כי, מובהר            11.2.7
)בהתאם  בפועל ועוביצחוזה כי הסמרט במים המפוהתשלומללוח  ובהתאם
  בהתייחס  למדידה ותימוהכ כל כאשר(, ובכתב מראש שניתן המזמין לאישור

 . (פרוייקט)עבודות מחוץ לקונטור ה הפיתוח לעבודות
 

 הבחירה בין ההצעות  12

 

 כללי 12.1

 

 רזיםכשיקול הדעת של ועדת המ 12.1.1

 
בהתאם  יםמציעים הזוכתהיה בשני מציעים שיוכרזו כהבחירה  12.1.1.1

 קטע מהעבודה.  יבצע מ ציעכל מהליך זה.  תוהוראל

 
ותר  כשרה והזולה בימחיר ה הצעת הככלל, ועדת המכרזים תמליץ על  12.1.1.2

   יה, זאת בכפוף לכל דין.העומדת בפנ
 

  החברה עיף זה כדי להוות התחייבות מצד ן באמור בסעם זאת, אי 12.1.1.3
להתקשר עם המציע בעל ההצעה הזולה ביותר, והועדה תהיה רשאית 

  ות.ירב היתרונמ אתחברה ליק ההצעה שתענבעל  יץ עללהמל
 

יקול שומרים על ש רהחבה "ריואו /בכל מקרה, ועדת המכרזים ו 12.1.1.4
תר או עם בעל הצעה הזולה ביובלעדי שלא להתקשר עם בעל הדעתם ה

 צעה כלשהו.ה
 

שאינה ההצעה המשוקללת הנמוכה  העההצ בעל כי, מובהר 12.1.1.5
  וה הגב ההנחה לשיעור םלהסכי חייביםיהיה  ,)השניה בטיבה( ביותר
ה ההנחה המשוקלל הגבוההצעה עם אחוז )זה במכרז שהוצע ביותר

( ביותר הנמוכות ההצעות תי)ש לזוכים לםשושת התמורהו, (רביות
הינה המשוקללת גובה ההנחה של המציע שהצעתו ל בהתאם תהיה

  התמורה  את יקבלו הזוכים כל, קרי) מבחינה כספית הנמוכה ביותר
אחוז הנחה הגבוה  ציע את שה מציעה של ההנחה לשיעור בהתאם

  (.שירההצעה ככביותר שאושר על ידי ועדת המכרזים 
 

הכספית באופן שתהיה תואמת את   לתקן הצעתו כלשהוציע סרב מ 12.1.1.6
  , תפנה הוועדה למציע הבא במניין המציעים, ההצעה הנמוכה ביותר

  , מציעים שיוכרזו כזוכיםשני וכך הלאה עד השלמת רשימה של 
יוכרז ככשיר  ובה הצעתו של המציע ש בג ר הצעתם תועמדאשו

 . הראשון
 

 מציעים כזוכים ניש זים עלכרעדת המליצה ובמקרה בו לא המ 12.1.1.7
)לרבות, במקרים ובהם מספר ההצעות הכשרות הסופי יהיה נמוך 

להצעה לא הסכימו להשוות הצעתם או כאשר המציעים ש שנייםמ
קול שי על פי לקבועזים , תהיה רשאית ועדת המכר(הנמוכה ביותר

ך חדש  צאת להליחילופין לאו ל יחידהמציע יוכרז זוכה כי  דעתה,
מציע זוכה, לא יוכל להשתתף בהליך. מציע שהוכרז מקרה כאמור, וב

 המשתתף בהליך נותן הסכמתו הבלתי חוזרת לאמור בסעיף זה. 
 

ז הנחה מיטבי זהה) מקרה בו הוגשו יותר משתי הצעות בעלות אחו 12.1.1.8
 ראשונות בטיבן ו/או השניות ההצעות)מתר ההנחה הגבוה ביובדרג 
נוסף בדרך של הגש  יך תמחור רך הלשייע וא( תיערך הגרלה  ןבטיב

   עה משופרת במעטפות סגורות.הצ
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 תרשאיובבחירת ההצעה הזוכה, מסגרת שיקוליה בהליכי המכרז ב 12.1.1.9
רטו להלן, תר, את השיקולים שיפולהביא בחשבון, בין היחברה ה
, וזאת, גם לאחר עות רצונה להוכחתםלשבי תיוראיע המצן ש מרולדו

 פתיחת ההצעות:

 

ינותו, דומות בעבר, אמעבודות  מציע בביצועל הו שיונניס 12.1.1.9.1
ומחיותו ותחומי מומחיותו, לרבות קיומו של צוות , מכישוריו
, הן ות המציעהמלצות אודוכן,  םמימתאיו/או צוות טכני ניהולי 

 לחיוב והן לשלילה.

 

ים מיוחדים המוצעים, או נתונ יםרותהשיה או כות העבודיא 12.1.1.9.2
,  רהטית חברה או עיריב קיימותלמערכות השלהם, והתאמתם 

 . )לחיוב או לשלילה( ציעעבר בעבודה עם המלרבות, ניסיון 
 

בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה ביותר לבצע את  12.1.1.9.3
יו ל עלומס המוטבדיקת צבר העבודות ו/או העהעבודה, לרבות, 

את העבודות בהתאם ללוחות  יםנת יכולתו להשלבחיולרבות, 
 ט. הפרויקהשלמת הזמנים שנקבעו ל

 
רזים, למציעים עתה של ועדת המכפי שיקול ד-, עלדיפותע מתן 12.1.1.9.4

שיוכיחו את עמידתם בתנאי הסף, ללא צורך להיזקק לקבלני 
 משנה. 

 
לתקנות  22קנה ת מידה המפורטים בתכל שיקול אחר או אמ 12.1.1.9.5

סיון עבר של מציע ני, לרבות, 1993-נ"גהמכרזים, תשובת ח
 .לה(או לשליב )לחיוחברה ור המות עבמסוים בביצוע עבודות קוד

 

 תתיקון טעויו 12.2

 

ו טעויות חשבונאיות שנתגלו ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר א            12.2.1
 ו לה. בהצעות שהוגש

 

מה( ה )או מי מטעועדת ההצעות בידי התיקון הטעות יעשה במהלך בדיק            12.2.2
 וירשם בפרוטוקול. 

 
 מסר למציע. תי קוןהתיעל ההודעה             12.2.3

 
 

 פסילת הצעות 12.3

 

ול  הסף והיא רשאית לפס ות שאינן עומדות בתנאיועדת המכרזים תפסול הצע            12.3.1
חוסר תום לב ו/או שהן תכסיסניות ו/או בלתי הוגנות ו/או  הצעות שהוגשו ב

וטעות, או שהן חסרות, מיון במכרז, וכן, הצעות שווגעות בעקרונות הפו
ת של נושא המכרז, זולת על הבנה מוטעיתי נכונות או לנחות במבוססות על ה

 ה אחרת. אם החליטה הועד

 

למחול על פגמים טכניים שיפלו חברה הכותה של די לגרוע מזאין באמור כ            12.3.2
 בהצעה בתום לב.

 
 דין.  פי כל-עלחברה מד לטובת הדי לגרוע מכל סעד העוה כבאמור בסעיף זן אי           12.3.3
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 במכרז כה הזו 12.4

 
בהתאם להוראות מכרז זה,  יםהזוכתבחר את  חברההמכרזים של ה דתוע            12.4.1

 בהסכם.  עמו  תתקשר רהחב כי ה חברה ותמליץ ל
 

ם המציעים, אחר שניהלה מו"מ עלועדת המכרזים תשקול את ההצעות ו/או             12.4.2
 טתה. החלתקבל את  ולאחר מכןלעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות, רט כמפו

 

מה ביותר, או  להחליט על בחירת ההצעה המתאי זים רשאיתועדת המכר            12.4.3
את מירב  במטרה להבטיח  להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול

 .  חברהרונות להית

 

והוא חל כיחידה אחת. לא ל( קט )כהגדרתו לעיהנו ביחס לכלל הפרוי המכרז             12.4.4
 ט.קהפרוי ים מתוךרק ביחס לחלקתתקבלנה הצעות 

 
 במדרג ההצעות ופרסום מכרז חדששי השליהמציע או מציע זוכה ם התקשרות ע 12.5

 

שומרת לעצמה את הזכות  רה חבה ל דין,עפ"י כחברה לגרוע מזכויות המבלי             12.5.1
דתו . הופסקה עבו אחרו המציע הזוכה האל המציע הזוכה במקרה בנות לפ

ות ההצע במדרג  ישיהשליע אל המצית לפנות , תהיה החברה רשאלחילופין
 וגשו, על מנת שיבצע את הפרויקט עפ"י הצעתו וזאת גם לאחר שהוכרז עלשה

 םיעומד םאינהשני  ואכל מקום שהזוכה הראשון ב כרז, זוכה אחר במ 
ו ההסכם או ו/אים ו המפרטים הטכניעפ"י תנאי המכרז ו/א הםבהתחייבויותי

 חר.מכל טעם א

 

. שלישילמציע שידורג חר, או נות לזוכה האלפת רשאיהחברה כאמור תהיה             12.5.2
חברה  ימים להודיע ל 7תהא שהות של או למציע השלישי  בשטחר שכב לקבלן

 שלישיהמדורג האחר המציע הקבלן האחר או שה כן על קבלת הצעתה. לא ע
ולהציע  ור לחזחברה ית ה, תהא רשאלית בה שליתשוהתקבלה , או שיןהענילפי 

 הלאה.וכך   יעירבורג יע שידאת הצעתה זו למצ
 

ת לפרסם אירשה חברלא נמצא מציע בהתאם להוראות סעיף זה, תהיה ה            12.5.3
) אחד משני לפנות למציע הזוכה בלי אף מו/או לפרסם מכרז חדש  מכרז חדש

הכל לפי שיקול דעת השלישי ו ציעים במכרז( או למהמציעים שהוכרזו זוכ
 .  החברה

 
-הזוכה עלף זה מותנית בכך שאות סעיבהתאם להוררה ב חשל ה התקשרותה            12.5.4

ו ובהסכם, הן את עים בהזמנה ז, במועדים הקבוחברהפי סעיף זה, ימציא ל
( 9)טופס  אישור עריכת הביטוחהעתקי הפוליסות ואת הן את ו ועערבות הביצ

 סכם(.בהדרתם )כהג  רת הביטוחחב חתום כדין על ידיבנוסחו המקורי, 
 

רה בו  לפרסם מכרז חדש במק חברה לגרוע בזכות ה ר בסעיף זהבאמואין             12.5.5
 .  החברכרת הסכם חזר בו מהתחייבויותיו להמציע עימו נ

 
אים בפנייה למציע השני) או לב ית לקבועתהיה רשאחברה מובהר, כי ה             12.5.6

המציע הראשון, וזאת  אם להנחה שהציעבהתדה ייעשה אחריו(, כי ביצוע העבו
 ום מכרז חדש. חלף יציאה לפרסקשרות עימו, וכאי להתכתנ

 
 סייגים 12.6

 

ועדת המכרזים ן, על פי כל די ומבלי לגרוע מסמכויותיה, לעיל האמור על אף             12.6.1
 במכרז.כריז על מציע כלשהו כזוכה רשאית שלא לה
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, החברהפוי מאת וי או שילכל פיצ םזכאי והילא י המציעיםבמקרה כזה,             12.6.2
 .  מכי המכרזרכישת מסבגין  לרבות,

 
 ההסכם  12.7

 
א קיים תחלת עבודה לא יהלמען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם וקבלת צו ה

 תוקף בין הצדדים. -בר הסכם 
 

 צעה הזוכה יון בהזכות ע 12.8

 
 טה הסופית שלהחלרשאי לעיין ביהא שתתף במכרז מכל  ם,כללי המכרזיבהתאם ל 12.8.1

מקבלת ההודעה  ימים 7בתוך ת אזבמכרז, הזוכה בהצעת , בנימוקיה ות המכרזיםועד
 .על תוצאות המכרז

 

בחלקים , או כרזיםת ועדת המחלטחלקים של העיין ברשאי ללא יהא שתתף במכרז מ 12.8.2
מכרזים לחשוף סוד מסחרי,  העיון בהם עלול לדעת ועדת ה וכה, אשרההצעה הזשל 
 הציבור.   , או בביטחוןועיסוד מקצאו 

 
 

בלבד, בכפוף למשלוח בקשה  חברהרדי המור במשאמכים כין במסניתן יהיה לעי 12.8.3
ום קבוע ובכפוף לתשל ,החברהן עם נציג בכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיו

ע"מ(, עבור כל לל מ. כומאה שקלים חדשים₪ )במילים:  100 בסך שלהוצאות(  )בגין
 חוק. מע"מ כיצורף הכרוכות בעיון; לסכום זה  יסוי העלויותלכ פגישת עיון, וזאת

 
סך  חברה ש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לתתף שיבקשמ 12.8.4

 (.A4 )בגודל ום של כל עמוד סטנדרטיתצלסף, עבור צי  ₪( נו₪ )ח 0.5של 
 

גזבר "י יקבע עמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שקבלת העתק של חומרים שאינם מס 12.8.5
 ן.מעת לעת ולפי נסיבות העניי, החברה

 
יהיה זכאי לעיין במסמכים של כל אחד מן המשתתפים עה הזוכה ר כי בעל ההצבהמו 12.8.6

ן כאמור של בעל ההצעה הזוכה  ה הזוכה. עיועיין במסמכי ההצעשמימש את זכותו ל
 תאם להוראות סעיף זה. היה בהי

 
 כללייםתנאים  13

 

 חל הדין ה 13.1

 

  .ת לעתמדינת ישראל, בנוסחם מעם בהחלי המכרזים ניהליך זה כפוף לדי 13.1.1

 

 .ה בהתאם לכל דיןתוגשננה ותערכ ההצעות 13.1.2
 

הליך והגשת לצורך השתתפות ב והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים 13.1.3
על כל טענה  שויתרו מראש אחר. המציעים יחשבו כמי , וכן, כל ייעוץ מקצועי הצעותה
 ר.ועי אחייעוץ משפטי או ייעוץ מקצ קבלתו של-אי או או דרישה בעניין קבלתו/ו

 
 דיתייחו טתניית שיפו 13.2

 
ך וסמט המהמשפית ורק בביידון אך למכרז זה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 .  באר שבעבעיר מושבו מצוי  ניינית לדון בתובענה ואשר מקוםינה עמבח
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 ההשתתפות בהליך ות וצאה 13.3

 

המכרז מסמכי לרבות, רכישת בהליך,  השתתפותובהוצאות דו שא לבימציע יכל  13.3.1
 יקות נשוא המכרז. דבביצוע ו

 

  .וצאות אלהן הבגיחברה לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ההמציע  13.3.2

 

 או דחיית תחילת ביצוע הפרויקט חברהה על ידיביטול  13.4

 

 . דנא ה הבלעדי, לבטל את ההליךרשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתחברה ה 13.4.1

 

  ו ט בעצמה ארויקאת הפ רשאית לבצע , היא תהא החברהידי -להליך על הבוט 13.4.2
  שר לכך.באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בק

 
 יבייםשיקולים תקצ 13.4.3

 
להליך זה )על  1בסעיף ומבלי לגרוע מן האמור  ל ספקהסר כלמען  13.4.3.1

כרז א מ, מובהר בזאת כי ביצוע הפרויקט נשו(עיפי המשנה שלוס
ו א קציביתאישור בקבלת לרבות ביצוע באופן מלא, מותנה  זה,

. לפיכך, לביצוע הפרויקט או חלקים ממנו קיומו של תקציב
ו/או לדחות  בטל את המכרזשומרת על זכותה המלאה לחברה ה

 או להקטין את בודות )כולן או חלקן(, העאת מועד תחילת ביצוע 
תקציבי אישור הת הכתוצאה מאי קבל העבודותהיקף ביצוע 

 יםרמבאישור הגו הר הקשו אחרת האמור )או מכל סיבה
 המוסמכים מטעם המדינה(. 

 
ו בהתאם המציעים יוגש כי ההצעות של ,מובהר בצורה מפורשת 13.4.3.2

רז, יראו ההצעות למכ ל הפרויקט, ובעצם הגשתא שהיקפו המלל
שרים את האמור לעיל, המציעים כמי שמסכימים ומא את

זה  בענייןחברה ה ו/או תביעה כנגד הה, דרישטענים על כל מוותר
ות כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד  עללהתחייבים שלא ומ

ביצוע לת תחירז ו/או דחיית מועד , בקשר עם ביטול המכהחברה
 ודות לפי המכרז. העב

 
בשל  ן היקף הביצוע של המכרזבמקרה ובו יוקטעוד מובהר, כי  13.4.3.3

ר כהקטנה של חשב הדב יי  בסעיף זה, לאהנסיבות המפורטות 
נת היקף קטלהתפעל חברה ה צדדים.החוזה שייחתם בין ה

 .  לל העבודותהביצוע, ככל הניתן, באופן יחסי לכ
 

הצעתו למכרז,   ציע המגיש את ודגש, כי יראו כל מ ר וממובה
ור לעיל, והזוכה מוותר בזאת על כל אמל כאילו הסכים מראש

, בגין  רההחבלפי ת כענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכוט
 . כאמור  תקציב היעדר הקטנת היקף הביצוע בשל

 

אישור  ייה או היתר בנעוד מובהר, כי במקרה של ביטול המכרז כתוצאה מאי קבלת  13.4.4
, יהיו זכאים ודה בפועל ובטרם התחילו בביצוע העב דזה בלב , ומטעםקטרוילפ תקציבי

היו זכאים לם לא יאו ז שרכשו,מכרז להחזר מחיר מסמכי המכררוכשי מסמכי ה
וכל הוצאה אחרת שהוציאו בקשר  עההצהכנת הוצאות רבות הלפיצוי נוסף כלשהו, ל

  עם המכרז. 
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ל מציע, כי במקרה מתחייב כלמכרז,  הצעה, בעצם הגשת בנוסף לאמור לעיל           13.4.5

תיגרם  ינה תלויה בואך מסיבה שא הצעתו כהצעה הזוכה במכרז,שתיבחר 
קאית ות הבנפרויקט, הוא יאריך את תוקף הערבביצוע הלת דחייה במועד תחי

, ובלבד  החברהו, ללא כל תמורה נוספת, לפי דרישת גרת הצעתהגיש במסש
חודשים מן המועד האחרון ( 6על ששה ) מור, לא תעלהשהארכת הערבות כא

 . מכרזקף ערבות ההצעה שהגיש אותו מציע ללפקיעת תו
ביעה ומתחייב שלא להעלות ו/או ת ישההזוכה מוותר מראש על כל טענה, דר

בקשר עם הארכת תוקף הערבות רה חבכלפי האו תביעה שה ו/ה, דריכל טענ
הערבות  תקופת הארכת , לאחר חלוף כאמור ולרבות במקרה של ביטול המכרז

 כאמור.
  

חר במסמכי המכרז וההסכם, מכלליות האמור לעיל ובכל מקום א לגרועמבלי             13.4.6
מסגרת  זוכה בעה שהגיש המציע הט את ערבות ההצאית לחלרש תהיהחברה ה

בין היתר במקרה שיפר המציע את התחייבותו כולה או חלקה,  כרז,ו למהצעת
 בסעיף זה.  ההצעה כאמור תלהאריך את תוקפה של ערבו

 

 צעה בודדת ה  -ההצעה  13.5

 

 ד למכרז.  ת בלבלהגיש הצעה אחכל משתתף רשאי           13.5.1

 

י ט על ידלאו הנשידו,  , או הנשלט עלבמציעעל מי ששולט חל גם  עילהאמור ל            13.5.2
" כאחזקה של שליטהדר המונח "שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגגורם 

 -מ או הזכות למנות יותרו/ללית יפה הכה באסות הצבעמזכוי 20%-למעלה מ
 . חברים בגוף המנהל את התאגידמה 25%

 
  זה.יף כי הוגשו בניגוד להוראות סע שיתברר עותהמכרזים תפסול הצ ועדת           13.5.3

 
 המכרזיםאת החלטת ועדת מוסמך הנוגדת  קביעת בית משפט 13.6

 

, והוא יחל ("ה המקוריוכהז" :להלן)ה על ידי ועדת המכרזים זוכהיה וייקבע             13.6.1
משפט מוסמך כי זכייתו של יך משפטי ייקבע על ידי בית ות הלובעקבדתו, בעבו

( "האחר הזוכה" :להלן)י תחתיו מוכרז זוכה אחר בטלה וכרי וכה המקוהז
  , מתחייב הזוכה המקורין צו מניעה להמשך ביצוע העבודותכל שיינתו/או כ

את כל המידע המצוי אצלו רה בח ת ולהעביר לפסיק את ביצוע העבודולה
ניסת הזוכה  על ידו, ולאפשר כ פעולות שכבר בוצעודו"ח עדכני באשר לף בצירו

ו ת שיינתנההנחיואת כל ן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים דה באופעבוהאחר ל
 ועד העברת האחריות על ביצוע הפרויקט. מלו בדבר 

 

ול בגין ביטלא יהיה זכאי לשום פיצוי המקורי, הוא תו של הזוכה בוטלה זכיי            13.6.2
  עד מוידיו בפועל, עד ל-ודה שבוצעה עליתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבזכי

 ועל. בפסקתה פה
 
 

 דעותלוח הוכתובות הצדדים ואופן מש 13.7

 

חברה  מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הליך הזה, מובהר כי הודעות מטעם ה            13.7.1
יה כל , יישלחו בכתב בלבד, ולא יההחברה המשתתפים אל םו/או הודעות מטע

 אחרת.פה או בכל דרך -בעל דעה ו/או מצג שניתנותוקף לכל הו

 

 לעיל. ורטכמפ  רהחב במשרדי ה המכרזים היא  של ועדתכתובתה             13.7.2
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שנקבעה במסמכיהם. בהיעדר  כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת             13.7.3
המציעים ככתובת  בעת מפגש כתובת שנמסרהכתובת אחת, תיחשב ה

 סר כתובת אחרת. ומ יע הודיע בכתבמטעם המציע, אלא אם המצ המחייבת
 

ילו , יראו אותה כאמכרזיםו/או ועדת החברה ה תישלח על ידי  עה אשר הודכל             13.7.4
 המשתתפים )או הזוכה לפי העניין( בהתאם לתנאים הבאים: התקבלה אצל

 
ו את  ואז ירא –דואר רשום  ודעה באמצעותידי משלוח הה-על 13.7.4.1

ימי ( 3) תוך שלושהב המשתתפיםהתקבלה אצל כאילו ההודעה 
 לוח; מיום המש עסקים

 
או את ואז יר – או בדוא"ל בפקסימיליהאמצעות משלוח בדי י-על 13.7.4.2

 ; ור יום עסקים אחדאילו הגיעה ליעדה כעבההודעה כ

 
 רתה. בעת מסי –ביד  באמצעות מסירה אישית או מסירה 13.7.4.3
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 15-1ים רשימת טפס 
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 1טופס מס' 
 

 הטופס הצענה והזמהבנת תנאי הור איש
 

 לכבוד 
 בע"מ ( 2015)כלכלית רהט חברה 

 
 ג.א.נ,

 
  רהט שיפוץ חזיתות ביצוע עבודות    -12/2020' מס מכרזהנדון: 

 
ביצוע עבודות   -12/2020' מס מכרז מס' רזמכאת מסמכי קפידה ראנו ב, כי קמאשרים"מ הח אנו .1

התנאים  ה את כל הדרישות,קפידו בהם, ובדקנאת האמור ב למדנו והבנו, טרה שיפוץ חזיתות
ויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו העשם, שפטייהפיזיים והמ והנסיבות,

ו נסיבות דרישות, תנאים אהבנה של -ידיעה או אי-אי ענה שעילתה במוותרים בזאת מראש על כל ט
 יקט.הפרווע על הצעתנו או על ביצ העשויים להשפיעפיזיים ומשפטיים,  כלשהם,

 

וכן במסמכים המצורפים על דרך  הצעות, ה להציע פורטים בהזמנאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המ .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהההפניה ו

 

, הסכם ה, על כל נספחיהנאים המפורטים בהתעל קבלת הצעתנו, יהוו תב ישורכם בכעם קבלת א .3
 תנו.מחייב מבחינ

 

 זמנהודות נשוא ההבהסכם לביצוע העבחברה התקשרות עם הקף לתו י בלעדיו אין, כי תנאידוע לנו .4
 לנציג הזוכה )מנהל הפרויקט( ו/או מנהל העבודה )כהגדרתם במסמכיחברה לת אישורי הו קבהינ

גשת ידינו, לרבות ה-על ת העובדים שיוצעות הניסיון וצוועל עמידה בדרישחברה ור ההמכרז(, איש
לא  ז,ת למכרסכם כאמור בהזמנה להציע הצעול ההה עהדרושים כתנאי לחתימ כל המסמכים

. בכל מקרה שבו לא למציע על הזכייה במכרזחברה ודעת הימים ממועד קבלת ה 7מחלוף יאוחר 
רק  הנדרשים בתוך פ וגשו כל המסמכיםם לעיל, ו/או לא ימפורטילמי מהחברה היתקבל אישור 

 סכם לביצוע העבודות נשואר בהתקשל דעתה המוחלט להשיקולפי חברה אית הזמן זה, תהיה רש
טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או  היה לנו כלולא ת ו,שהספק אחר כלהמכרז עם 

   על אף זכייתנו במכרז.  ר,רותה עם אחבקשר להתקשחברה  תביעה כלפי ה

 

המפורטת בהסכם  תערבודיכם את היד ביולהפקעל פי דרישתכם ם לבוא למשרדכ אנו מתחייבים .5
חתום בנוסחו המקורי, וח" יכת הביטאישור ער" 9 טופס תקי הפוליסות וכןהע , את למכרז ורף המצ

)ב( הצהרת   9)א( הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" וטופס  9כדין על ידי חברת הביטוח לרבות טופס 
המפורטות בו ואת כל  ,לןהקב ידי עלדין ים כחתומחם המקורי, בנוסקבלן "עבודות בחום" ה

 צאה.מהים עונם והראיות הנוספים הטהמסמכי
 

 פקיעת ערבות )כולל הארכה(.ד תאריך זכות חזרה, ע ללאקפה, ד בתוזו תעמוהצעתנו  .6
 

כלל, ולמשתתפים אחרים ותם לאחרים באנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגל .7
 .זיםחת תיבת המכרעד פתיעד מו זו בפרט כרז נשוא הצעתנובמ

 

ה לפקודתכם וכית, ערקאזאת ערבות בנפחיה, מצורפת בונס טיהכבטחון לקיום הצעתנו, על כל פר .8
 הזמנה להציע הצעות.בהתאם לתנאים המפורטים ב

 
בידיכם את פוליסות הביטוח,  לאחר שנפקיד כתב ערבות זה יוחזר לידינוככל שנזכה במכרז,  .9

 זכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.הנם סמכים האחרימההערבויות ו
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( 9וח )טופס יכת הביטאישור ער או אתסות ו/הפולי ו/או את ויותערבבמידה ולא נפקיד את ה .10
)א( הצהרת הקבלן "פטור  9לרבות טופס  החברה המבטחתבידי  בנוסחו המקורי, חתום כדין

 ידי עלכדין  מיםחתובנוסחם המקורי, לן "עבודות בחום" ב( הצהרת הקב) 9מנזקים" וטופס 
כהפרה   יראה הדבר, םיימ 7תוך  ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל הקבלן

 , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזהק החוזים )תרופות בשל הפרת סודית, כמוגדר בחוי
 ומוערך מראש על הבנקאית כפיצוי קבוע רבותסכום הע לחלט את יתזכאחברה א התה ,החברה

 בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ. הלזקים שנגרמו הנ
 

המשתמע מכך, מותנה בחתימת ההסכם  , על כל ההתקשרותעד תחילת מו יו כאנו מצהירים כי הבנ .11
 וקבלת צו התחלת עבודה.חברה על ידי ה

 
 

 כבוד רב,ב
 
 
   

 יעחתימה וחותמת המצ  תאריך 
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 2ופס מס' ט
 

 תאגידמטעם חתימה  יותאישור זכו
 

 _____/_____/2020תאריך 
 :לכבוד

 מ בע" (1520רהט)חברה כלכלית 
 א.ג.נ.

 
 בשם תאגידאישור זכויות חתימה  הנדון:

 
 

הנני, עו"ד ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, 
"( עצימהידי ____________________ )להלן: " עה שהוגשה עלהחתום/ים על ההצ

 רהט יתותזחוץ שיפביצוע עבודות   -12/2020' מס מכרזבמסגרת ההזמנה להציע הצעות 
, והיא מחייבת את המציע לכל  מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם "(זכרהמן: ")להל

 .דבר ועניין בנוגע למכרז
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3מס'  פסטו
 
 )ערבות הצעה(ערבות בנקאית 

 
 _____/_____/2020תאריך 

 
 לכבוד

 "מבע (1520לכלית רהט)כ החבר
 א.ג.נ.

 
 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
 

  מרחוב _ "(, אנו ______________________המבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
זאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי בים בער "(הערבים____ )להלן: "______________________

"(, בקשר סכום הערבותהלן: ")ל( דשיםלף שקלים חאים יתמא) ₪  200,000רישתכם, עד לסכום ד
  מכרז ל עותצה עלעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת הליך הזמנה להצי

 .רהט שיפוץ חזיתותביצוע עבודות    -12/2020' מס
 

דרישה,   ותה צוין באיתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישו אנ .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7יאוחר מתום שבעה ) בכל מקרה לאדי וופן מייבא

 זה.  הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הז ות כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבפק מובהר בזאת, הסר סלמען  .2
תב ערבות זה  וח כשלומים מככל הת ךסד שובלב ור,כאמתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם וכי ה

 א יעלה על סכום הערבות.ל
 
, לנמק, ייבים להסבירהתחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו ח .3

 ה את התשלום מאת המבקש.חילו להוכיח את דרישתכם או לדרוש תלפרט, לבסס א

 

  לשכה המרכזית די הלעת על יסם מעת רפשית, כפי יהתשומות הבניערבות זו צמוד למדד  סכום .4
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה, מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 

 .זו ערבות ןתמ במועד הידוע המדד שהינו ,2017 דצמבר  15סם ביום ורפ אשרנובמבר מדד חודש 
 
 ניתן להסבה. כתב ערבות זה אינו  .5
 
   . 30/9/2020 םליו דו עוד בתוקפכתב ערבות זה יעמ .6
 
 

 ,רב בכבוד
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 4טופס מס' 
 

 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976

 
 

וכי   אמתזהרתי כי עלי להצהיר את הז. ______________ לאחר שהו_________,ת.אני הח"מ _____
ן:מקכדלה בזאת /וק באם לא אעשה כן, מצהירבועים בחאהיה צפוי/ה לעונשים הק  

 ____________________ ___________ ב____הנני משמש כ____ .1
 שם      המציע               תפקיד                                                         

         
 המציע.ם מטעהנני מוסמך לתת תצהיר זה  .2

 
 מבין האמורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלבנטי  .3

 
 * ביותר משתי עבירות***;ה* אליו לא הורשעו*קהמציע או בעל זי  

 
ת***, אך במועד  ההתקשרות ר משתי עבירוהמציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביות  

 ההרשעה האחרונה. ועד***חלפה שנה אחת לפחות ממ*
 
 ;1976-וריים, תשל"וציב יםפוסקאות גלחוק ע ב)א(2גדרתו בסעיף כה –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

עובדים או עבירה לפי חוק  1987-מ"זמינימום, התשעבירה לפי חוק שכר  –"עבירה"  ***
  1991-, התשנ"אא כדין והבטחת תנאים הוגנים(של זרים )איסור העסקה

דיני  להגברת האכיפה של לחוק 2תו בסעיף גדרהכות קבלת שירולעניין עסקאות ל 
, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-העבודה, התשע"ב 

 חוק. לאותו
עד  שבו הוגשה  לגוף  מוה –התקשרות בעסקה בלא מכרז  לעניין –"מועד ההתקשרות"   ****  

   -הוגשה  הצעה כאמור אלאם בעסקה. ו ה  ולפיה נערכה ההתקשרות הציבורי  ההצע
 קה. מועד ההתקשרות בעס

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-חלאנשים עם מוגבלות, התשנ"חוק שוויון זכויות ל 9סעיף הוראות  –א' חלופה       
 חלות על הספק. נן אי )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 
 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9סעיף אות רהו –חלופה ב'      

 אותן.               

ות המשנה הרלוונטיות  יש להמשיך ולסמן בחלופ -יל לע 4' בסעיף למציע שסימן את החלופה ב .5
 : להלן

 דים.עוב 100-ת מספק מעסיק פחוה -( 1חלופה )    

               עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100הספק מעסיק  -( 2) החלופ    
ת, ויולחוק שווין זכ 9לפי סעיף ם לשם בחינת יישום חובותיו ותים החברתיימשרד העבודה הרווחה והשיר

 קשר ליישומן. לשם קבלת הנחיות ב –ובמידת הצורך 

השירותים החברתיים לפי ד העבודה  הרווחה   ורבר לפנות  למנכ"ל משעבב יע התחייבמקרה שהמצ
הוא  –( 2תה חלופה )יב כאמור באו( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחי2הוראות חלופה )
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 וק שוויון זכויות, הוא גםלח 9עיף הנחיות ליישום חובותיו לפי סבל י פנה כנדרש ממנו, ואם קימצהיר כ
  .ןשומפעל ליי

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -לעיל  4חלופה ב' בסעיף הלמציע  שסימן את  .6
וא"ז ימים ממועד התקשרותו  עם המ 30יים בתוך משרד העבודה והרווחה והשירותים החברת

 ור(. כאמ)ככל שתהיה התקשרות 

 

 . חתימתי ותוכן תצהירי אמת הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו .7

                                                                                                           ______________ 

 צהיר חתימת המ           

 

 
 אימות חתימה  

 
___ הופיע/ה בפני מר/גב'  ם ______.ר. ________ (, מאשר כי ביו)מ הח"מ _____________, עו"דאני 

ר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  _, לאח________,  ת.ז. ________________
בפני את תוכן תצהירו/ה  כן, אישר/ה  יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה

 בחתמו/ה עליו בפני. לעיל
 
 

                                                                                                           ______________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
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 5טופס מס' 
 _____/____/2020 תאריך:

 
 גו של משרד רואה החשבון{לו/האישור על גבי נייר פירמה}יש להעלות את 

 
   לכבוד

 מכרזים ת הועד
 מ"בע (2015הט)חברה כלכלית ר

 
 .א.נ,ג

 
 "מ/ח.פ._____________בע______________  ברתח :  הנדון

 
 הצעת המציע ובמסגרת הגשת"(, המציעשותפות ____________ )להלן: "/חברת של חשבון כרואי

 :כדלקמן לדווח דיםכבמת אנו, ת רהט ריושיפוץ חזיתות מסח /122020' מס מכרזל
 
לא ₪( ויותר, מיליון ה עשר) ₪ 0,00,00010 לפחות  פי שלסכור מחז בעלציע הינו לאשר כי המ הריני .1

ים כספי"ת ההדוחופי -, זאת על8201, 7201, 6201בכל שנה משנות הכספים , כולל מע"מ
בסס , ית2018וקר לשנת מב שלמציע אין דוחרה: ככל הע של המציע לשנים אלה. יםהמבוקר

 המציע.קור של האישור על הדוח הס

 

ט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא פורהמ מציעה של הכספי רוזהמח כי לאשר הריני .2
 .עמוהכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

הרת  ק חי" או "אזעס לא רשומה "הערתשל המציע  האחרון המבוקרהריני לאשר כי בדו"ח הכספי  .3
יך שלהמציע הכספי של המ מצבו לע יעחרת, שיש בה כדי להתרו כל הערה חשבונאית אעסק חי" א

 לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
 

 ,רב בכבוד
 
 

 "חרו________________, 
 משרד רו"ח _________________

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 142מתוך  46עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 

 6טופס מס' 
 

 םירותהשי ן במתןבדבר ניסיו ציעתצהיר המ
 
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
ך  לצור  כדלהלן כתבהאמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה ב 

 :'י בתנאי הסף שבמסמך אחת עמידתהוכ
 
______________ )להלן: ______של ( אחר___)_____/ל התפעול הני/מאני משמש כמנהל כלל .1

'  מס מכרזל"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת המציע"
 "(.זכרהמ)להלן: " רהט  שיפוץ חזיתותביצוע עבודות   -12/2020

 
  ותכוללהת שתיתות דועבע בביצו לפחות )כולל( 2015-2019שנים בין הבעל ניסיון מוכח המציע  .2

פיתוח המשלבות סלילה, פיתוח, משתלבות, תשתיות, חשמל,   עבודות: דה המשלבת ובוע עביצ
ת לפחו  ₪מיליון  4בהיקף של  שהסתיימו ונמסרולפחות שלוש עבודות ביצע ו ןתיעול ועבודות גינו

 )כולל(.  2019-2015פרוייקט וזאת בין השנים  יחס לכלב
 

, כי המציע סיפק את השירותים הבאים ' א במסמךל ותנאי הסף לעי 2ף יעת סלהוכח הנני מצהיר .3
 כמפורט להלן:   

 ט ה'פרויק פרויקט ד' פרויקט ג' פרויקט ב' פרויקט א'  
      

  הציבורי הגוף שם
 דה עה העבוו בוצעבור

 

     

  בודה אוהע ותהמ
 הפרויקט שבוצע

 

     

היקף העבודות 
שבוצעו בעבודה או  

 1קטבפרוי
 

     

צוע מועד תחילת בי
 ודה או הפרויקטעבה
 

     

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 הפרויקט
 

     

קשר מטעם איש  שם
 ותפקידו המזמין

 

     

 אישטלפון ישיר של 
 הקשר

     

 

 

 
ידי המזמין לפי  -אך ורק על תשלומים בפועל שבוצעו על ס יבוס -" בודה או הפרויקט היקף פעילות כספי של הע"   1

 ושר לפרויקט. חשבון סופי מא
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 הוסיף פרויקטים נוספים.ם לישאר המשתתפים א. הערות:
בלה, לא את הפרטים אשר בטמלתן ב. במקרה של חוסר מקום להשלמת הפרטים, ני  

 מצעות מסמך שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו.בא
 

 : שבוצעו  לפרויקטיםמצ"ב אישורים ביחס כמו כן,  .4

 
           

  שם הפרויקט 
  ריהציבו הגוף שם

 עה העבודה עבורו בוצ
 

 

ור הפרוייקט את
לפי  לרבות במ"ר 

 שטח תוכנית לביצוע 
 

 

סכום העבודות 
על פי חשבון  יקטבפרו

 ר שוסופי מא

 

עד תחילת ביצוע ומ
 העבודה או הפרויקט

 

 

מועד סיום הביצוע 
של העבודה או 

 הפרויקט
 

 

קשר מטעם איש  שם
 ותפקידו המזמין

 

 

 אישטלפון ישיר של 
 שרהק

 

ים ציג מזמאישור נ
 דה  עבוה

 הריני לאשר את נכונות הפרטים לעיל, ולאשר כי העבודה בוצעה לשביעות
 ________________ו של מזמין העבודה:_נורצ

 חתימה                                            
 
 

 הוכיח ניסיוןלגביו מבקשים ל פרויקטביחס לכל ר בנוסח האמוהערה: יש לצרף אישור 
                    

בתנאי הסף   ה מידמבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מבקש לבסס את הניסיון של המציע לצורך ע .5
 .  לעיל 4 ורפות אסמכתאות כנדרש בסעיףו כן, מצם שכמויקטיעל סמך פר

 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה 

 אישור 
 

יי מר/גב'  שר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפנ_ מ.ר. ____, מא___"ד ___"מ, עואני הח
ר/ת לי באופן אישי, ולאחר המוכ/מס' _________. ת.זה באשר זיהה/תה עצמו/ ________

כי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת ו
 ה וחתם/ה עליו בפניי.רו/צהיאת נכונות ת הקבועים בחוק, אישר/ה

___________________ 
 ימה +חותמת(עו"ד )חת
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 7' סמ פסטו
 12/2020מכרז 

 "שלום "דמי תיווךת דבר איהצהרה ב
 
 אנו, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 :כדלקמן בזאת ומצהירים יםביחימת_________ "מ _________________________הח

 

ו כל  ו/או כסף ו/איפין, כל טובת הנאה קעו בלקבל, במישרין ו/א להציע ו/או לתת ו/או לא .1.1
ו/או מחדל של בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה  בר ד

או /ו רה בח ב דקיתפ בעל או"( חברהה)להלן: " חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ רהט
 כל וא/ו התקשרות להליך בקשר, אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /וחברה ה עובד

 .ממנו עיםהנובהזמנה /הסכם

 

 עובדאו /וחברה ב תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו במישרין, פעולה לשתףאו /ו לשדל אל .1.2
  להליך  הקשורסודי /יחסו מידע לקבל מנת על אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /וחברה ה

 .ממנו הנובעיםהזמנה /הסכם לכלאו /ו רותקשהת

 

 עובדאו /וה רבחב תפקיד בעל עם, בעקיפיןאו /ו ןירישמב, פעולה לשתףאו /ו לשדל לא .1.3
או /ו מלאכותית בצורה מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כלאו /ו מטעמה מיאו /וחברה ה

 .תחרותית לא

 

ו/או  חברה תקשרות של ה הליכי ההרת ל במסגלעי 1.3עד  1.1"ק בספעלנו בניגוד לאמור  לא .1.4
 שנובעים מהם.כל הסכם/הזמנה 

 

  שומרת חברה ה כי לנו ידוע, לעיל 1 יףעסב לאמור ודיגבנ פעלנו כי סביר חשד וררויתע במידה .2
  כי חשד קיים לגביו ההתקשרות בהליך לשתפנו לא, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, הזכות את לעצמה
 את בללק לאאו /ו"( ההתקשרות הליך: "זה)בסעיף  אחר יךלה בכל או/ו, כאמור הפעולה נעשתה
  לבטל או /ו ההתקשרות ךבהלי וזכייתנ את ואשה זמן בכל לבטלאו /ו רותההתקש בהליך הצעתנו

 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /ההסכם את שהוא זמן בכל

 

 המעורבים מטעמנו ומי נוסוכני ,נציגינו, נושל משנה קבלני, עובדינו לידיעת זה  סעיף תוכן נביא אנו .3
 .ממנו הנובעים הנזמה/ הסכםאו /וחברה ה של רותהתקש בהליך שהיא דרך בכל
 

 
 

 נו על החתום:ולראיה באתי/בא
 

 שם: _____________________
 

 _____חתימה: ______________
 
 ______________ (:רה)חב ותמתח
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 8טופס מס' 

 
 לכבוד  

 המכרזים ועדת
 ( בע"מ 1502ט)כלית רההחברה הכל

 ג.א.נ., 
 
 

 .רהט שיפוץ חזיתותביצוע עבודות   -12/2020' מס מכרזל מכרז: דוןנה
 

 
  מוצעת  כספית  תמורההמציע בדבר  הצהרת

 

מגיש _________________ ת.ז./ח.פ., ()שם מלא של המציעאני הח"מ __________________  .1
 /122020' מס מכרז -ל בזאת הצעה כספית

 

בכתב חברה בכתב הכמויות שניתן על ידי ה כמפורט הכמויותאת כל כוללת  תיספהכההצעה  .2
 hard)" בי עותק קשיחפית עליי להגיש על געה הכסאת ההצ, כי ידוע לי .הכמויות המצורף להצעה זו

copyכי במקרה של סתירה, יגברו הנתונים המפורטים על גבי , ע ליידווד "( ועל גבי מדיה מגנטית. ע
  .יחקשהעותק ה

 

עה כספית זו והגשת הצעתי למכרז הנ"ל, קראתי היטב את המכרז  מילוי הצכי טרם  לאשר הריני .3
ת למכרז, וכן, אופן ההצעה הכספי כל הסעיפים העוסקים בהגשת על מסמכיו השונים, לרבות,

הכספית כאמור, ולאחר שקראתי והבנתי היטב את הדברים, אני עה ההצחישוב הניקוד בגין 
מסמכי המכרז,  או זכות בכל הנוגע לאופן שבו מנוסחים/ו/או דרישה ו ענהכל ט לע אתמוותר בז

ב הכספי ז ו/או למרכי להגשת ההצעות הכספיות למכרלרבות, כל הנתונים ו/או הפרטים הנוגעים 
 לו יהיה זכאי הזוכה במכרז. 

 

, יקטהפרו אשונ שר כי הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור ביצוע העבודותלא יינהר .4
ת הדרושות לשם ביצוע העבודות בהתאם למסמכי המכרז ו/או ההסכם, יוהעלו כוללת את כל

 ן. שלא יפחתו מן הקבוע בכל דילרבות תשלומים לעובדים 
 

י להלן, כוללת את כל ההוצאות לשם יד על להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעתהריני  כמו כן, .5
פי כל דין וכי הוצאות אלה  מכי המכרז ועלמס נאיתל אםהתביצוע מלא ושלם של כל הפעילות ב

המכרז, את המחויבויות  ן היתר, את כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכיכוללות, בי
רכת דיווחים, עלויות מנהלה, מע עלתות )מנהל פרויקט, מנהל עבודה וכו'(, הפהוליות הנוספהני

וניות בקשר לביצוע העבודות  הפעולות הארג כללוז כירו וםביטוחים, ערבויות, עלויות ארגון, תיא
 ועוד. 

 

 ל מקרה שלט כחול בלבד, ובכהכספית באמצעות עהובהר לי והודגש כי עליי למלא את ההצעה  .6
 . או תביעה בנוגע לנכונות הנתונים/ה ורישות אלה, לא אוכל להעלות כל טענה ו/או דסטייה מהורא

 
ם )בהתאם לזכויות החתימה( בסמוך ומור, עליי לחתכא ון,קיתו א/ידוע לי כי במקרה של מחיקה ו .7

 הצעתי.   למקום המחיקה/התיקון אחרת תהא רשאית ועדת המכרזים לפסול את
 

ע"מ והמע"מ ת מוללצעת לעיל, אינה כהתאם להצעה הכספית המום בורה שתשוללי כי התמ ידוע .8
 פי דין.-יצורף לה בנפרד בהתאם לשיעורו על

 

ניין, ובמידה ואזכה בהליך הנ"ל, הצעה זו  לכל דבר ועייבת אותי מח פיתהכס יתצעה ידוע לי כי .9
 פי ההסכם שייחתם עמי.והאמור בנספח זה, יהוו את נספח התמורה של
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 :כדלקמןהינה  בפרויקט הנדרשות העבודות לכללביצוע   תיהצע .10
 

 
 
 
 

  מס

 סעיף 
 העבודות 

 

 הערות החברה 

הצעת המחיר )לא  

 כולל מע"מ( 

1.  

  תיתתש עבודות

התאם בוח פית

ג' רט במסמך למפו

 בכללותו 

התמורה  –בש"ח הצעת מחיר 

על בסיס כמויות תשולם 

 .מדידה ל

 

 . לכלל העבודה האמור מתייחס

 

בצע מקטע כל מציע זוכה י 

 אחוז מהעבודה  50בהיקף 

  א : אומדן החברה הו

_______________₪ 

 (₪_____)במילים:______

 

של  הינה הנחההמציע ת צעה

_%____  

הצעת המציע בשקלים 

 ₪_____ _______:חדשים

)במילים:_____________

________₪) 

 

 
 א מילוי תוספת יבי -על אומדן החברהבאחוזים ה : על המציע לתת הנחה הער         

 עהלפסילת ההצ                    
 הצעת המחיר תהא במטבע של שקל חדש בלבד.  •

 . מסמך ג'הכל בהתאם לאמור ב הדוהעב אופן ביצוע ן את על המציע לבחו  •

 כל המונחים וכל הפרשנויות יהיו בהתאם להגדרתם כמפורט במסמך ג'.  •

  . אינם כוללים מע"מהמוצעים ים יובהר, כי כל המחיר •

 . כי לתמורה ייווסף מע"מ כדין  יידוע ל •

 תגבר ההנחה האחוזית.   -בין הסכום להנחה האחוזית  ל סתירהבמקרה ש •

 

 :הינה ועלפברה לי כי התמו ידוע .11
 

  .פי חישובי כמויות ומדידה בפועל  על –  חיתותשתית ופ
 

מצורף  ה כםכל מסמכי המכרז, לרבות, ההסהריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את  .12
מסמכי המכרז, וכי הצעתי זו מוגשת  יו יש הפנייה בלו ומפרט השירותים, וכן, כל מסמך אחר אל

הנוגע לחוסר   דרישה ו/או תביעה בכלו א/ ל טענה והיה לי כת אול קה ובחינה כאמור,לאחר בדי
ם  סמכי המכרז ואני מוותר עליההבנת האמור במסמכי המכרז ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במ

 .  אשמר
 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

__________________. 
 ]שם המציע[
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 9טופס מס' 

 חיםביטו קיוםאישור 

                 __________________ לבין ( בע"מ2015)החברה הכלכלית רהט  בהסכם שבין

 

  האישורתאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 
___________________ 

. המידע המפורט באישור זה  בתוקף, בהתאם למידע המפורט בהך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכ
לבין התנאים הקבועים  שמפורטים באישור זה  של סתירה בין התנאים ה. יחד עם זאת, במקרהאינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגי

 שור. באישור זה מיטיב עם מבקש האי יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאיולבפ ח יגבר האמור  בפוליסת הביטו

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה מבקש האישור* 

 ם ש
( 2015החברה הכלכלית רהט )

או  מ  ו/או עירית רהט ו/בע"
ממשלה וגופים   משרדי

הממנים את העבודות או 
 חלקן.

 

  שם 

 רהט שיפוץ חזיתות מסחריות

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין מוצרים ☒

 אחר: ☐
( 2015החברה הכלכלית רהט )

בע"מ  ו/או עירית רהט ו/או  
נים  משרדי ממשלה וגופים הממ

 את העבודות או חלקן. 

 

 ת.ז./ח.פ. .ח.פ/ת.ז.

 ן עמ

 1מרכז מסחרי רהט 

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 

י גבולות  ה לפ חלוק
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
דורת  ומה

 הפוליסה

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול אחריות/  
 סכום ביטוח 

השתתפות  
 עצמית 

כיסויים   מטבע 
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים  

 304 ₪   6,000,000   19ביט   ר אחריות המוצ
הרחב  
שיפוי  

למבקש  
 האישור  

 
309 
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 כיסויים 

ויתור על  
ף  תחלו

לטובת  
מבקש 

 האישור 
 

328 
 ראשוניות 

 
332 

תקופת 
 12 –גילוי 

חודשים  
מתום 

תקופת 
 .הביטוח

 
 

 301 ₪   1,000,000     אחריות מקצועית 
אובדן  

 מסמכים 
 
 
 
 

304 
הרחב  
שיפוי  

למבקש  
 האישור  

 
309 

ויתור על  
חלוף  ת

  לטובת
מבקש 
 ור האיש

 
325 

מרמה ואי 
יושר 
 ם עובדי 

 
 
 

328 
 ראשוניות 

 
332 

תקופת 
  6 –גילוי 

חודשים  
מתום 

תקופת 
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 כיסויים 

 וח.הביט
 

 

 הסגורהה פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימ
 (*:ן, ביטוח וחסכוןושות שוק ההם על ידי רכפי שמפורס  ג'המפורטת בנספח 

 
 עבודות קבלניות גדולות   –בניה  – 009

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי   יום 60מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  לרעת שינוי
 או הביטול. 

 

 חתימת האישור 

 המבטח:

 

 

 

 

 

 

 

 הביטוחים( םור קיו)לאיש נספח ב'

 תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות  -ביטוחים  קיום אישור
_________________ 

אישור זה אינו ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת התנאים שמפורטים  מקרה של סתירה ביןזאת, ב ליסה וחריגיה. יחד עםכולל את כל תנאי הפו

 מיטיב עם מבקש האישור. שור זהבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באי הביטוח יג

מען הנכס המבוטח /   המבוטח מבקש האישור* 
כתובת ביצוע  

 ת* העבודו

 ישור* מעמד מבקש הא

 שם 
( 2015לית רהט )החברה הכלכ

ו עירית רהט ו/או  בע"מ  ו/א

  שם 
 רהט
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 תאריך הנפקת האישור   ביטוח עבודות קבלניות  -ביטוחים  קיום אישור
_________________ 

ם הממנים  משרדי ממשלה וגופי
 את העבודות או חלקן. 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

☐X ______:אחר 
( בע"מ  ו/או עירית רהט  2015החברה הכלכלית רהט )

ו/או משרדי ממשלה וגופים הממנים את העבודות או  
 ן.חלק

 

 ח.פ.ת.ז./ ת.ז./ח.פ.

 מען 

 1הט מרכז מסחרי ר

 מען 

 
 כיסויים 

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות  
 ומי ביטוח אחריות או סכ

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת  

 פוליסה

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול  
אחריות/  

 סכום ביטוח 

השתתפות  
 עצמית 

כיסויים   מטבע 
נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים 

כונים עבודות הסיכל 
 יות קבלנ

לדוגמה )ניתן   הרחבות
קי  לפרט בהתאם לפר

 יסה(:הפול 

 302      19ביט  
אחריות 

 צולבת
 
313 

י בגין נזק  סוכי
 טבע 
 
314 

גניבה  כיסוי 
 פריצה ושוד 

 
315 

כיסוי  
 לתביעות מל"ל 

 
316 

כיסוי רעידת 
 אדמה

 

 
318 

מבוטח נוסף  
 מבקש האישור 

 
319 

  –מבוטח נוסף 
ר  מבקש האישו 

ב  היה וייחש
של  כמעבידם

ובדי  מי מע
 המבוטח

ווי  מש 20%     יצה גניבה ופר 
 העבודות 

  

משווי   20%     דים רכוש עליו עוב 
 העבודות 

  

משווי   20%     רכוש סמוך 
 העבודות 

  

משווי   5%     רכוש בהעברה 
 העבודות 

  

משווי   10%     שכר אדריכלים 
 העבודות 

  

  משווי 10%     הריסות פינוי 
 העבודות 

  

 ₪   8,000,000     צד ג'

 ₪   20,000,000     אחריות מעבידים 
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 כיסויים 

 
328 

 ראשוניות 

 
 

ף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה ים )בכפותוהשיר פירוט
 :וחסכון(*ההון, ביטוח המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק 

 

 עבודות קבלניות גדולות   –בניה  – 009

 
   ביטול/שינוי הפוליסה*

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   60ל פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא ל ש ו ביטו ישור אשינוי לרעת מבקש הא
 הביטול. 

 

 
 חתימת האישור 

 המבטח:
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       מאחריות פטור למתן הצהרה -( א) 9מס'  סטופ
 __תאריך : ________  

 
 ד לכבו

 ( בע"מ 2015לכלית רהט)חברה כ
 

 

 ,.נ.א.ג

 פטור מאחריות :  הצהרה על מתןהנדון

",  החוזהאו "/ו" דותבוהע" :להלן)ט רה סחריות מ חזיתותוץ שיפצוע עבודות בי  20/2020מכרז 
 (. בהתאמה

חפירה  או /ו הנדסיאו /ו מכני בציוד שבנדון ותיםירבש משתמשים נונה כי תבזא מצהירים הננו .א
  ציוד  כל הגבלה וללא לרבות בשימושנואו /ו באחריותנואו /ו בבעלותנוחשמלי ו/או אחר או /ו
 "(.הציוד)להלן: " ןנדובש עבודותבביצוע ה אותנו יםששמהמ אחר רכושאו /ו מתקניםאו /ו

 :מןכדלק בזאת יביםמתחי והננ, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

חבות בגין אובדן או נזק לציוד  מכל הו/או עובדי הו/או מנהלי החברהפוטרים את  הננו .1
 לשם עבורנואו /ו מנומטע מיידי  עלאו /ו ידנו על  לאתר העבודותיל אשר מובא האמור לע

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט תזא לכ, בודותבאתר הע פעילותנו

אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או  מכל הו עובדיא/ו הו/או מנהלי החברה פוטרים את הננו .2
ל זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי או הרכוש האמור לעיל ומוותרים ע/ושל הציוד  גניבה

 בזדון זקנל שגרם ימ כלפי למעט זאת  לכ השכז במקרה העובדיו/או  הו/או מנהלי החברה
 .שמירה חברות כנגד ולמעט

חבות בגין נזק לגוף ו/או לרכוש   מכל הבדי ו עוו/א הו מנהליא/ו ברהחהפוטרים את  הננו .3
שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד  שלו/או שלנו 

 לשם וורנבע או מנומטע מיידי  עלאו /ו וידנ על עבודותר הבאתלעיל אשר מובא  האמור
 ן.שגרם לנזק בזדופי מי , כאמור, כל זאת למעט כלביצוען של העבודות

או קבלני משנה המועסקים על ידנו, ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/ היה .4
ו/או מי  החברהת ו מתחייבים לשפות אור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננבניגוד לאמ

 לרבות  בה יישא מהם שמי הוצאהאו /ו תשלום לכב  היו עובדא/ו הלרבות מנהלי הממטע
 .תטיומשפ ותהוצא

נדסי ביטוח ציוד מכאני החזיק את הפוליסות לנערוך ונבזה כי  ם ומתחייביםירימצה הננו .5
לחוזה,  כאמור בסעיף הביטוחבביצוע העבודות,  נורכב המשמש אותו ציוד חפירה ו/או/או 

ם בינינו ביום __________ לביצוע שנחתוזה על פי החת ביצוע העבודות פותקבמשך כל 
 .נדוןהעבודות שב

וחבות  צועיתלביטוח אחריות מק את הפוליסותרוך ונחזיק בזה כי נעמצהירים  הרינו .6
 כל שךבמ, ההתקשרות לחוזה( טוחי הקבלן ר ביאישו) 9' מס בטופס, כאמור המוצר

לביצוען של _______ ___ ביום ינובינ שנחתם החוזה יפ לע אחריות לנו תימקי בה התקופה
 .דין כל פי ועל העבודות

 
 : החתום על נובא איהולר

 בכבוד רב, 

 

 )תפקיד החותם(  (ןבלהק חותמת)  (הקבלן שם)  (הקבלן חתימת) 
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 בחום עבודות הצהרת –( ב) 9מס'  טופס

 ריך : __________תא         
 

 לכבוד 
 ( בע"מ1520רהט)ית לכלחברה כ

 

 

 א.ג.נ.,
 בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים:  ןהנדו

 הנוהל בקיום מותנה, מטעמנו הפועל כלאו /ו ידנו על בחוזה בודות כמוגדר, כי ביצוע עאתבז ריםמאש הננו
 :שלהלן

 דותחמה קשה רכה, עבו" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלת בחום"עבודו המונח .1
הבערת  ות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, ן חיתוך, זיפבאמצעות מבער )כגו

 .להבות אום ו/טת גיצידה הכרוכה בפליחומרים וכל עבו

 לא כי  לוודא שמתפקידו"( האחראיהלן: "", נמנה אחראי מטעמנו )לבחוםעבודות " שנבצע ככל .2
 .זה לנוהל בהתאם אשל, בחום עבודות תבוצענה

וודא ראי בשטח המיועד לביצוע העבודות וים, יסייר האחהעבודות בחו עוביצ תחילת בטרם .3
 כאשר, בחום העבודות ביצוע ממקוםלפחות  מטר 10של ברדיוס יקים מכל סוג, רחקת חומרים דלה

 מעטה וא אסבסט שמיכת כגון, דליק בלתי במעטה לכסות יש להרחיקם ניתן אשל דליקים חפצים
 . ברטו ברזנט

 םימימתא ויכיב באמצעי המצויד"(, אש צופה" -)להלן:  אש הופכצ ישמש אשר אדם ימנה האחראי .4
 .םבחו העבודות ביצוע מקום סביבתשב הבעירים חומרים וגסל וישימים

 אינם ניצוצות או אש כי, ביצועה עת כל להשגיח דופקישמת" שא"צופה  יוצב העבודה מבצע ליד .5
 .שריפה לכלל חיםמתפת

צועה, ( דקות מתום בי30(שלושים  לפחות, העבודה סביבת על ולהשגיח ךלהמשי" אש"צופה  על .6
 ת להתלקחות חוזרת.ותרו כל מקורוכי לא נ תוך שהוא מוודא

יחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל טבתנאי וכל  תזה מהווה התניה מינימאלינוהל , כי מובהר
 .לעיל האמור על יוסיפו בהסכםדר מוגת ביטוח שערכתי כפי פוליס

 .זה נוהל ביצוע על דופייק מטעמנו משנה קבלניאו /ו קבלנים כי לכך וערב לוודא מתחייבים הננו

 

 : החתום על באנו ולראיה

 ד רב,בו בכ

 

 )תפקיד החותם(  (הקבלן מתחות)  (הקבלן שם)  (הקבלן חתימת)
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 ביצוע  בותער כתב

 
 : דבולכ

 ( בע"מ 2015לכלית רהט)חברה כ
 
 

 שם הבנק:  _________________.
  ______.______סניף הבנק: ___

 .___________ :  סניףהשל לפון מס' ט
 .____________: סניףהמס' הפקס של 

 
    ערבות בנקאית מספר  הנדון:

 
________ מרחוב לפי בקשת _________________ ]הספק[ מס' זיהוי ____ .1

( אנו ערבים בזה  "הנערב"כולל מיקוד[ )להלן: ]כתובת מלאה _________________ ____
 שלוש מאות חמשי  )במילים:  ₪ 350,000של סכום עד לסך  לסילוק כלבלתי חוזר  ופןבא יכםכלפ
ת  צוע עבודובי 12/2020מכרז לבקשר  הנערבשתדרשו מאת  ("הערבות"סכום להלן: ( )₪ אלף

 מכוחו. שנכרת  להסכם או רהט יותסחרשיפוץ חזיתות מ
לשכה על ידי הפעם עם למתפרסם מפ ואי שה, כפתשומות הבנייהבות יהיה צמוד למדד הער סכום .2

 מדה שלהלן:אי הצ( בתנ"המדד")להלן:  ההמרכזית לסטטיסטיק
)או  15.06.2020 תפרסם בתאריךשי 2020מאי מדד חודש א בות זו יהלעניין עריסודי" דד ה "המ 

 _ נקודות.________ך(, בשיעור _לכ בסמוך
ערבות  פילישתכם קודם לקבלת דר שפורסםלעניין ערבות זו יהא המדד האחרון המדד החדש" " 

 זו.
 ב כדלקמן: הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחש .3

היו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת המדד היסודי ידש עלה לעומת כי המדד החאם יתברר  
 במדד היסודי.חילוט מחולק הלמדד היסודי בסכום  חדשההפרש בין המדד ה

ב בדרישתכם עד לסכום סכום הנקונשלם לכם את ה היסודיאם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד  
 מדה. הערבות ללא כל הפרשי הצ

ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה  ( 5ישה )אוחר מחמשונה בכתב, לא ילפי דרישתכם הרא .4
בדרישה, ובלבד שלא יעלה על  הסכום הנקוב ל, אנו נשלם לכם את כעילתובתנו המפורטת לאו בכ

יבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון שתהיו חי שי הצמדה, מבליפת הפרסכום הערבות בתוס
את כלפיכם או לדרוש תחילה  לעמוד לנערב בקשר לחיוב נת הגנה כלשהי שיכולהכלפיכם טע

 הנערב. אמור מאת סילוק הסכום ה

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  הת זכוח כתב ערבולתשלום מ כי דרישתכם את,מובהר בז .5
ל  סך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה ע, ובלבד שלדרישתכם כאמורבהתאם יתבצע 

 .סכום הערבות

י הפרטים של העברה בנקאית לחשבונכם על פ עשה על ידנו על דרךלעיל, י 3ור בסעיף ם כאמהתשלו .6
עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול מצעות המחאה אידכם בדרישתכם או ב על שיימסרו

 לעדי. דעתכם הב

  תהיה בטלה  זה ךתארי  ולאחר בלבד)כולל(  ____________ד ליום בתוקפה ע זו תישאר ערבות .7
 נ"ל.אצלנו בכתב ולא יאוחר מהתאריך ה ת זו צריכה להתקבלדרישה על פי ערבו לת. כלומבוט

 ה. ו להסבניתנת להעברה אנה ערבות זו אי .8
              
 בכבוד רב, 
  ישית של ה"ה + חותמת אה חייב בחתימה טופס ז בע"מ בנק _______________ 

 ף.________ וחותמת הסני________________            
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 פרטי חשבון בנק  פסטו

 תאריך:___________       
 ד לכבו

 ( בע"מ 2015ט )חברה כלכלית רה
 

 ג.א.נ, 
 ון בנק חשב   פרטיהנדון: 

 
 "(הספק______  )"__________________________ שם החברה / שותפות / עסק:

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 
 :תשלום

___________מס' _____ עיר _____רח' _
_____ מיקוד __________ טלפון ______

 _____________ פקס ______
 _______________________________ רשה: מו מספר עוסק

ניף ____ מס' ס______שם הבנק __ פרטי הבנק להעברת תשלומים:
___________ כתובת הבנק ____

 _____בון ____________________ מס' חש
, צעות ההעברה הבנקאיתפקדו בטעות כספים בחשבוננו באמהננו מתחייבים בזה, שבמידה שיו

 ללא שהות. הברהח נחזירם לגזברות
 

_________________ ________________ 
 חתימה + חותמת  שם

 
 / רו"ח  "דר עו אישו 

 
___________ מאשר/ת, _______רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ____ /ו"ד ני עא

ת (, וחתימתם מחייב"קבלן_____________)"ה יא חתימת מורשי החתימה מטעםכי החתימה לעיל ה
 .קבלןת הא
 

_______________________ _____________ 
 תאריך  חתימה + חותמת 

 
 נק ר הב אישו 

 רטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.ת הפים אהננו מאשר
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק  חתימת הבנק  תאריך 
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 12מס'  פסטו
 
 

 העסקת עובדיםחקיקה בתחום בדבר לקיום ה תחייבותר התצהי
 
 

תי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה וזהרר שה______ לאח______אני הח"מ __________ ת.ז. ___
 קמן: בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדל הקבועיםצפוי/ה לעונשים 

 
 12/2020כרז סגרת מבמ "(,המציע)להלן: "הנני נותן תצהיר זה מטעם _________________  .1

להקמת  ביצוע עבודות ושעניינ"( המכרז)להלן: " רהט שיפוץ חזיתות מסחריותת צוע עבודובי
 . בי"ס ברח' נחשון

 

  ו.ת תצהירי זה מטעמ__ אצל המציע, ומוסמך לתש בתפקיד ______________אני משמ .2
 

-, עלשמירת זכויות עובדיםין מוטלות עליו בעניהריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות ה .3
עניין תצהירי מציע כמעסיק. לם על הה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החליי חוקי העבודפ
ם הותקנו מכוח חוקירטים להלן, וכן, תקנות שם כל אחד מן החוקים המפו", החוקי העבודהה, "ז

 ה:אל

 

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 1946עבודה, ת בפקודת הבטיחו .3.2
 1949 -לעבודה(, תש"ט חררים )החזרההחיילים המשוק חו .3.3
 1951-אשי"מנוחה, תעבודה ו חוק שעות .3.4
 1951-"אתית, תשיפשה שנחוק חו .3.5
 1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 1953-שי"גוער, תחוק עבודת הנ .3.7
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 1954-תשי"דוח על העבודה, ארגון הפיקק חו .3.9

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 1959-ה, תשי"טת התעסוקירוחוק ש .3.11
 1967-בשעת חירום, תשכ"ז חוק שירות עבודה .3.12
 1995-"התשני ]נוסח משולב[, חוק הביטוח הלאומ .3.13
 1957-ם, תשי"זחוק הסכמים קיבוציי .3.14
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 1988-, תשמ"חבעבודה דמנויותיון ההזק שוווח .3.16
 1991-אכדין(, תשנ" שלאם )העסקה דים זריחוק עוב .3.17
 1996-שנ"וים על ידי קבלני כוח אדם, תקת עובדחוק העס .3.18
 1998-גבלות, תשנ"חנשים עם מולא זכויות וק שוויוןפרק ד' לח .3.19
 1998-תשנ"ח לחוק למניעת הטרדה מינית, 8סעיף  .3.20
  1957-תשי"ז קיבוציים, חוק הסכמים .3.21
 2001-תפטרות, תשס"אלפיטורים ולהחוק הודעה מוקדמת  .3.22
 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  2002-נאי עבודה(, תשס"בלעובד )ת חוק הודעה .3.24
 2006-ת חירום, תשס"ושעב חוק הגנה על עובדים .3.25

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 , או במינהל התקין(ות יעה בטוהר המידיפת עבירות ופגים )חשא לחוק הגנה על עובד5סעיף  .3.26
 1997-תשנ"ז

 

רת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, גדכהי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )הצהיר כהריני ל .4
השנים האחרונות ממועד  3-שתי עבירות ב"( לא הורשעו ביותר מזיקה בעל)להלן: " 1976-ו"להתש

ה הפרת חוקי ת הצעות למכרז זה, בעבירה שעניינגשלהמועד האחרון ועד ל אחרונהההרשעה ה
 העבודה. 

 

ותר על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יו א כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע ו כמ .5
מועד האחרון להגשת ונות שלפני הש השנים האחרודה במהלך שלוהעבת של חוקי ש הפרומש

 הצעות למכרז. 
 

, אם ניתן אישור ממינהל גינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחתשב רותראו מספר הפין זה לעניי
בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל  תרוהפכי ה (התמ"תהכלכלה)ההסדרה והאכיפה במשרד 

 משתלם לו שכר. בסיסה 
 
, במסגרת המכרז לביצוע העבודות הכלולות בוהמציע תיבחר לאשר כי ככל שהצעתו של ני הרי .6

שייחתם  הבכל תקופת החוזו יקיימו , כי המציע ו/או מי מטעמבשם המציע(תחייב )גם י לההרינ
את ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה כאמור, ל ידע קולגבי העובדים שיועסמכוח המכרז, 

חוקי העבודה  ל יל(, וכן, בכ)כהגדרתם לע חוקי העבודהרטות בכל אחד ממפודרישות החוק ה
הוראות ההסכמים דה קיימים(, וכן, בכל ון לחוקי עבו)לרבות, תיק קףיו בתוהעתידיים שיה

ו/או יתוקנו , ים, ככל שייחתמודיתיהחלים על המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העם הקיבוציי
 אלה.כמים סה פיחבה שהוצאו על לרבות צווי ההר

 
רה של החוזה  ווה הפ צהירי זה, תהייבויות של המציע כמפורט בתכי הפרת ההתחהובהר לי היטב 

 ה. תהיה רשאית לבטל הסכם ז חברה, וההחברהבין המציע לבין  יכרתשי
 

  ת.זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמ .7
 
   
   

 מות חתימה אי

 
 __________________________ עו"ד, מר/גב' ____ני _______ הופיע בפהנני מאשר כי ביום ___

  סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על ה, ולאחר ש____ ____________________ 'ת.ז. מס ת/נושא
לעונשים הקבועים בחוק אם ה י/יו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוה כי עלזהרתיו/התצהיר לעיל, וה

   י.בפנ ה דלעיל וחתמ/ה עליהתו/ה את נכונות הצהר/לא ת/יעשה כן, אישר
   

 _________, עו"ד______
   

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 13' ופס מסט
 

   ההסכם   על  חתימה םטר   הזוכה  הצהרת
 ( 12/2020'  מס)מכרז  

 
ת.ז.  _______________ ו_____________________ ת.ז. אנו הח"מ ______

_____________ בע"מ של __ עמהמט כמורשי החתימה_________________ המשמש/ים כמנהליה ו
 כדלקמן:  בזאת  "(, מצהירים ומאשריםהזוכה_____ )להלן: "ח.פ. _______

 
וכי   "(המכרז" ו"ההצעהלהלן: "2020/12למכרז מס'  ידי הזוכה הצעה-ו לאשר כי הוגשה עלני/הרי .1

זים מכרידי ועדת ה-צה עלמיום ________ לפיה ההצעה של הזוכה הומלה חברבהתאם להודעת ה
 כזוכה לביצוע העבודות נשוא המכרז.לפיתוח בע"מ לית עירונית חברה כלכ רהטשל 

 
הזוכה וכי   ידי-בתוקף, כפי שהוגשה על ה של הזוכה למכרז הינהשר כי ההצעלהצהיר ולאי/ו הרינ .2

הנ"ל, שינוי כלשהו בהצעת הזוכה למכרז  כדי להוותשל ההצעה ממועד הגשתה אין בזמן שחלף 
 יין.ה לכל דבר וענת הזוכת אייבוהיא מח

 

 ידי הזוכה-ו עלוהנתונים שנמסרמצגים יר ולאשר כי לא חל שינוי בכל ההצהרות, הו להצההריני/ .3
גשה ו למכרז, שהוה מתחייב לעמוד בתנאי הצעתו במהלך הליך המכרז, והזוכאבמסגרת ההצעה ו/

 ועניין וללא הסתייגות. , לכל דברלמכרז
 
ה תנאי לחתימת ההסכם בין הרה זו שמהווו על הצועד חתימתי/נבמ ולאשר כי להצהיר הריני/ו .4

י המשרה בו ו/או כה זוכה ו/או מי מבין נושאלי הזואו מי מבין מנהוכה ו/לבין הזוכה, הזחברה ה
ו/או עם  רהטעם עיריית  נים כלשהויגוד ענייוי במצב של נבעלי המניות שלו, איננו מצמי מבין מ
כה ו/או בין מי ממנהלי הזוכה ו/או מי קשר בינן הזו, ואין כל ייהעירור ו/או עם עובד נבחר ציב

מציעים האחרים שהשתתפו יות שלו, לבין המבעלי המנ כה ו/או מיהזו רה אצלמבין נושאי המש
רים ו/או שיתוף ין המשתתפים האחל תיאום ביני לבן קשר ישיר ובין קשר עקיף ו/או כבמכרז, בי

 ו.פעולה כלשה

 

פן רז וההסכם שאמור להיחתם מכוחו, יבוצעו באודות נשוא המכהצהיר כי העבוול הריני/ו לאשר .5
עבודה חיצוני שאינו עובד שכיר   משנה ו/או באמצעות מנהל לןשלא באמצעות קבידי, -ישיר על

בודה ו/או העברת עבודות  ו בזהות מנהל העבצע העבודות ו/אלי. ידוע לי כי כל שינוי בזהות מש
אופן חלקי(, יעשו אך ורק בכתב ומראש, ן מלא ובין בפשנה )בין באוי מנה או ספקבלני משלק

ם להוראות ההסכם זוכה, אשר תאושר בהתאעם ה ם להסכם שייחתםשינוייאמצעות פקודת ב
 .  חברהים בוהגורמים המוסמכ

 

רר כי האמור  שמעות הצהרתי/נו זו, והובהר כי אם יתבטב מובהרה לי/לנו היהריני/ו להצהיר כי ה .6
תהיה   והחברהויק, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם או איננו מד זו איננו נכוןרה בהצה 

  יחתם עם הזוכה. ישבטל את ההסכם שאית לר
 

 ____באתי/נו על החתום ביום ________ ולראיה
 

 אישור
___ נושא/ת י _________ עו"ד, מר/גב' ___________בפנ _________ הופיעהנני מאשר כי ביום _

שהסברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר לעיל,  _____, ולאחר____________ מס'ת.ז. 
א ת/יעשה כן, פוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם למת וכי ת/יהיה צלומר את האו/ה כי עליו/ה הזהרתיו

 . חתמ/ה עליה בפניצהרתו/ה דלעיל ואישר/ה את נכונות ה
                                                                                         ________________ 

 , עו"ד                                                                                            
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 14' מסטופס 

 
 ם פליליהעדר רישו בדבר הצהרה

 תאגיד(:נו ע, כאשר המציע הי)תמולא על ידי נושא משרה אצל המצי
 
 

 עליי להצהיר אתין כי ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כד_________ ת.הח"מ ______ אני
 מצהיר בזאת כדלקמן:  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,א אעשה כן, האמת וכי אם ל

 
"( המציע" _______________ )להלן: בחברת___________ ________ בתפקיד משמש אני .1

 (תאגיד הינו המציע שרכא )ימולא
 
צוע עבודות  י____ ב/_2019זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז  ירתצה .2

 "(. המכרז)להלן: " שוק עירוני רהט תמקה

 
את  )יש להשליםשים הבאים המציע הם התאגידים או האנ י המניות שללהצהיר כי בעל הריני .3

 מניות(: הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי ה

 

 ח.פ. _______________./.זת________ : ____מר/גב'(רה/)חב שם .3.1

 

 __________.ז./ח.פ. _____ת____ )חברה/מר/גב'(: ________ שם .3.2
 

  ביחס  הסעיף את להשליםש )י הבאים יםהאנש הם המציע אצל המשרה נושא כי  להצהיר הריני .4
"ל, סמנכ "ל,למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה אימנוש אחד לכל

 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,ולי תפעמנהל ,כספים מנהל

 

 ה: _________________./תפקידו______ ____ .ז.ת_ ___________ ב'ג /מר .4.1

 

 ___.ה: ______________/תפקידו______ ____.ז. ת_____ גב' _______/מר .4.2

 

תי  למכרז הורשע עה ו להגשת ההצקדמ)שבע( השנים ש 7 מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5
 ז(.  בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכר 

 
  לכל עבירה(:, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס קלון עמה שיש עבירהב ערשהו שהמציע ככל

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 

 .________________: _העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 _.: _____________הדין גזר .5.4
 

רז בעבירה  )שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכ  7א הורשעתי במהלך וכי למצהיר כי אנ ניהנ .6
 המכרז(.  לילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי פ
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 עבירה(:  ים )ביחס לכלים הבאאת הפרטין עמה קלון, נא לצישהמצהיר הורשע בעבירה שיש  ככל

 

 ______.______(: _תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.1

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור ההעביר מהות .1.2

 

 ______________.: _דין גזר מתן מועד .1.3
 

 ______.: ________הדין גזר .1.4
 

לעיל(  3יף )שפורטו בסע של המציע יות המנ בעליביצעתי מול מצהיר, לאחר בדיקה וחקירה ש הנני .7
 נושאיניות ו/או המ לימבע אחד אףל(, לעי 4 ל המציע )שפורטו בסעיףומול נושאי המשרה ש

קדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה בע( השנים ש)ש 7המשרה אצל המציע לא הורשע במהלך 
  ון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. ת שיש עמה קלפלילי

 
בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  רשעהו המשרה שאימנואו /ו ותניהמ מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם ללכ חסובילכל עבירה, )ביחס הפרטים הבאים 

 

 ______.: _________המשרהנושא /המניות בעל שם .7.1

 

 _____________. (:תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק טיפר .7.2

 

 ________.___: ______העבירה יסעיפ ותיאור העבירה מהות .7.3
 

 : _______________.ןיד גזר מתן עדמו .7.4
 

 : ______________.הדין גזר .7.5
 

של  המציע ו/או מי מבעלי המניות נגד ועומד תלוי לאיצעתי, בקה שבדי לאחרכי שר מא נינה .8
עמה קלון  שישאישום בגין עבירה  כתביע, או כנגד מי מבין נושאי המשרה של המצ/והמציע 

 (. הגדרתה במכרז)כ
 
 
 

ד נגד אחמבעלי המניות של המציע ו/או כהמצהיר ו/או כנגד אחד  גדיע ו/או כנשכנגד המצ ככל
ס הבאים )ביח ש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטיםהורג מנושאי המשרה

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 ___.: ____________המשרהנושא /המניות בעל שם .1.1

 

 _____________.(: תיק מספר )ערכאה, המשפט תיב תיק פרטי .1.2

 

 __________.______: _העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי וב לבשה .1.4
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 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו יכ מצהיר הנני .9
 
 
 
 המצהיר  חתימת 
 
 

 :אישור
 

ה בפני מר/גב'  _____ הופיע/___כי ביום _ ר/ת"ד, מאש______ עוהח"מ ___ אני
______________( ולאחר ' ___מס.ז. ת פי על ת/ויתיזיה______________ המוכר/ת לי אישית )

ק אם לא היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחות האמת כי ישהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר א
 ניי.ליה בפה עתם/הצהרה הנ"ל וחה את נכונות היעשה/תעשה כן, אישר/

 
 "דעו_, ____________ 
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 ליתפליה שעדבר היעדר הרצהיר בספח לתנ
 
 

לחברה  תן בזה ייפוי כח והרשאה _______, נואני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. _____
רשם הפלילי ותיי שמצוי במאודן ולקבל מידע עיי, לשלהאו ליועץ המשפטי /בע"מ ( 2015ת רהט)הכלכלי

 ים.מתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלה
 

ות השבים, ק המרשם הפלילי ותקנלחו 12ה זו ניתנים על פי סעיף כח והרשא, ייפוי סר ספקלמען ה
 זה.מכח חוק , והתקנות שהוצאו 1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

    _____________________ 
 אגידחותמת הת     

 
 

הגישם ול יל,אה המצ"ב לעשוההר י הכחיש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפו
 יחד עם ההצעה למכרז.
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 15ס' ס מטופ
 

 חההצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפ 
 

 ה של המציע[ תר נושאי המשרוי ות, הדירקטוריםניהמ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי 
 
 

 
____ מצהיר/ה היא _________ כתובתיאני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, ש

 מאשר/ת בזאת כדלקמן:  ו
 
 ע ______________ ח.פ./ת.ז.ת הגשת הצעתו של המציהצהרה זו ניתנת במסגר .1

 "(. המכרז: "הלן)ל 2020/12ז "( למכרהמציע________________ )להלן: "

 

צהרה זו, כונות האמור בהי אי נידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אז .2
נאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי  הפרה יסודית של ת תהווה

ול ההסכם ביטהמציע ול כרת עםיזו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שי נכונות האמור בהצהרה
 או מי מטעמה. /רהט ו י שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עירייתיד-על

 
 ט או עובד תאגיד עירוני או קרבת משפחה לעובד עיריית רההצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/ .3

 
 אשרסח חדש[, יות ]נופקודת העיר)א( ל174עתי הוראות סעיף הריני לאשר כי הובאו לידי .3.1

 קובע כדלקמן: 
 

ו שרין אעובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במי פקיד או )א(  . 174

ותפו או סוכנו, בשום  זוגו או ש-ידי בן ידי עצמו או עלבעקיפין, על 

 חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:הרלבנטינא לסמן ולהשלים את הסעיף ]צהיר כי הריני לה .3.2

  

בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית  איננו עובדים וגי בן/בת זי ואנוכ .3.2.1
 .רהט

 
 : או

 

 [:טינא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנ]י להצהיר כי ינהר .3.3

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה   .3.3.1
 מית לתכנון ובנייה רהט.המקו

 
הורה )סב או סבתא(, בן או בת, , הורה, הורה של זוגבן  –" קרוב"רה זו: לעניין הצה

ן, אחיינית, בן זוג של ודה, אחייו חמה(, דוד, ד)חם א , הורה של בן הזוגתחוא אח או
 ה; אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/

 

אם שייכרת בין המציע ) סכםידיעתי ההלמיטב  מן האמור לעיל, הריני לאשר כי לגרועמבלי  .3.4
ציע לבין עובד  ני ו/או בין המשהו בייזכה במכרז( לבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כל

וע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין עיריית רהט ולא יד
 בעקיפין. 

 

 הרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור צה .4
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א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122ף לידיעתי הוראות סעי ובאהואשר כי הריני ל .4.1
 קובע כדלקמן: 

 
לאחד  ד שיש ו תאגיפו, אאו שות ונכוס, וובקר צה,חבר מוע )א(  א.122

ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 

זה או  ל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחושאחד מהם מנה

, הורה, בן או בת,  בן זוג  –, "קרוב" לענין זה יה; עירעסקה עם הל

 תחוא  אח או
 

 [:בנטיהסעיף הרלהשלים את מן ולנא לס]הריני להצהיר כי  .4.2

 

 שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית רהט. פחה לאדם אין לי קרבת משלמיטב ידיעתי,  .4.2.1
 

 או 
 

 לקמן:  בחר ציבור, כל זאת כד חה לאדם שהוא ניש לי קרבת משפ .4.2.2
 

__________._____________________________________ 
 

_________________________________________.______ 
 

____________________________________.___________ 
 

 צהרה בסעיף זה:לעניין הה
 
הורה  , תחוא ח אוב או סבתא(, בן או בת, א, הורה, הורה של הורה )סבן זוג –" קרוב"

אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות או חמה(, דוד, דודה,  )חםבן הזוג  של
 ת דוד/ה; (, בן דוד/ה, בבן הזוג )גיס/הות של )גיס/ה(, אח או אח

 

האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין רוע מן מבלי לג .4.3
ו/או ביני לבין נבחר  ציעהו בין המנים כלשבין עיריית רהט, לא יוצר ניגוד ענייהמכרז( ל

ן לשהי להסכם, ביגיעה כציבור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נ
 בעקיפין.  במישרין ובין

 

 היעדר ניגוד עניינים  בדבר הצהרה .5

 

הרה זו, לא כיהנתי כראש הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצ .5.1
ריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים עי בר במועצתו/או כחעיריית רהט 

 העירוניים של עיריית רהט. 
 

 זה:סעיף  לעניין
 
קטור )או ל של תאגיד בעל שם אחר(, דיריו"ר דירקטוריון )או גוף מנה ":הנושא משר"

נכ"ל, סמנכ"ל, מנהל חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למ
אחד מסגניו, מנהל כוח אדם,  או נהל תפעולגניו, מכספים או אחד מס

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
 
המקומית לתכנון  מת הסכם זה, אחד מאלה: הועדהחתי נכון למועד ": ינעירו תאגיד"

תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה   ובנייה רהט,
(, פיתוח)ב גב המערבישכול הננהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אהמ

 (, עמותת המתנ"ס ברהט.  פיתוחחברה כלכלית לרהט )ב
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ראש תי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחתימהשנים שקדמו ל ך שלושהריני לאשר כי במהל .5.2
ועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים עיריית רהט ו/או כחבר במ

ימתי על הצהרה זו לא לחתים שקדמו חמש השנעירוניים של עיריית רהט, וכי במהלך ה
 הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל. 

 
 

 ה:לעניין סעיף ז
 
)או תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור דירקטוריון )או גוף מנהל של ר יו" ":שא משרהונ"

מנכ"ל, מנהל חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, ס
יו, מנהל כוח אדם, גנמס פעול או אחדנהל תכספים או אחד מסגניו, מ

 מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת ביקורת;
 
והביוב "מי  כם זה, אחד מאלה: תאגיד המיםהסד חתימת ן למוענכו ": תאגיד עירוני"

ב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, רהט"; "עידן הנג
 תתו(, עמפיתוחברהט )(, חברה כלכלית לפיתוחנגב המערבי )באשכול ה

 נ"ס ברהט.   מתה
 

התפקידים באחד  ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן
 –ם האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים הללו במהלך חמש השני טים לעיל, ו/אוהמפור

יועץ  יהן העץ או היה מועמד לו, הגוף שבו היה כנא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היו
 נוגעות בדבר(: ד לו, התקופות העממו או היה

 
________________________________________________._____ 

 
___________________________________.__________________ 

 
._____________________________________________________ 

 

לא כיהנתי כנושא  ו,ז המתי על הצהרלחתי י לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמוינהר .5.3
כלשהם  ירותיםק אשר סיפק לעיריית רהט שמשרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספ

ים בתחום הרווחה, שירותים בתחום החינוך, אחזקה, שירות ותקבלניות, עבוד )עבודות
 חברה, עמותה )לרבות, חברה לתועלת (,סק)עו ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי

 ור(:  הציב
 

 עיף זה:ס יןילענ
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
י ובין כספק עצמאשהועסק כשכיר  ק, ביןבעל תפקיד בכיר אצל הספ ":בעל תפקיד"

לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, פיננסיים, תקציב או  חיצוני לספק,ה
 כוח אדם; 

 
ם טירפקידים המפוחד התנושא המשרה כיהן באהשנים האחרונות, ככל שבמהלך שלוש 

 נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה כיהן(:  –לעיל 
 

____________________________________________________._ 
 

.____________________________________________________ 
 

 שאוא כיהנתי כנזו, ללחתימתי על הצהרה  שלוש השנים שקדמוי לאשר כי במהלך הרינ .5.4
מקומית שרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות מ

או לא הייתי בעל תפקיד לאחד /ל מוסד תכנוני במחוז הדרום וש חוז הדרום ו/אוויה במהמצ
 הגורמים הנ"ל:  
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 לעניין סעיף זה:
 
 מועצה מקומית, מועצה אזורית; רייה,עי ": רשות מקומית"
 
רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או ועדת ת שור ":כנוניד תמוס"

 משנה שלה;
 
 ; כהגדרתו לעיל :"המשר נושא"
 
 ;כהגדרתו לעיל ":בעל תפקיד"
 
 הציבור(, אשר לרשות מקומיתכל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת  ": תאגיד עירוני"

או  יםורטלמנות דירק הזכות, 20%על  יש בו מניות בשיעור העולה
מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום העיסוק של התאגיד 

 אשר יהיה;
 

מציע כיהן באחד התפקידים ות, נושר המשרה מטעם הם האחרונלוש השנימהלך שככל שב
העירוני, ו שם התאגיד המקומית ו/א החברהרים )שם נא לפרט את הדב  –המפורטים לעיל 

 בה כיהן(:  פהקותשא המשרה, ההן נוהתפקיד שבו כי
 

._____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________. 
 

___________________________________________________.__ 
 

 יםותרא סיפקתי שיזו, לימתי על הצהרה שלוש השנים שקדמו לחתהריני לאשר כי במהלך  .5.5
ועדה  בכיר באישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד 

עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשור  נייה רהט ו/או למנהל בתאגיד ובן מקומית לתכנוה
 אגיד עירוני.יר בעיריית רהט או מנהל בתלנבחר ציבור או עובד בכ

 
 לעניין סעיף זה:

 
מד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך שלוש ה מועהיש םכל אד ":בורצי  חרנב"

ציבור אשר לרבות, נבחרי  כם זה,השנים שקדמו לחתימה על הס
יבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם תם הופסקה מכל סכהונ

 יותר במועצת עיריית רהט;מכהנים 
 
, סגן החברהמהנדס , ההחברמזכיר  נכ"ל,, סגן המהחברהמנכ"ל  ":בעירייהבכיר  עובד  "

, , מבקר עיריית רהטהחברה, סגן גזברות החברה, גזבר החברהמהנדס 
הל בעירייה; מנ, מנהל אגף החברהינר רהט, וטר משפטי לעיריית יועץ

 כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
 רבעירייה, אשבכיר ד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד ל אחכ ":עובד בכיר בועדה"

, קף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכןתומ
ייה חום התכנון ובנירוני העוסק בתתובע עמנהל הועדה המקומית, 

או של הועדה(, מנהל  החברהינו עובד של ע חיצוני שא)לרבות, תוב
 יחידת הפיקוח על הבנייה; 

 
 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף רוניד עיתאגי"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":נירו י בתאגיד ע הלמנ"

  מבקר בתאגיד;   
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אחד הגורמים ק שירותים לא המשרה סיפות, נוששנים האחרונמהלך שלוש השב ככל
בד שסופקו לו נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העו –המפורטים לעיל 

ירותים שסופקו, תקופת מתן השת ושירותים, מהאת ה השירותים, הגורם שסיפק
 השירותים(: 

 
_________________________________________.____________ 

 
____________________________._________________________ 

 
___________________________________________________.__ 

 
שומרת את הזכות לבטל את השתתפות  הטרהכלכלית רה החבי הריני לאשר כי הובהר לי היטב כ .6

תקשרות אחרת  כל ה ו/או לכליתה הכלחברע המציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המצי
אינן נכונות או אינן מדויית או שקיימת ת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל שנעשתה במסגר

לרבות בגין  בת משפחה, קר ניינים ו/אוגוד עבהסכם בשל ני החברהונעת את התקשרות מניעה המ
ואני  ,מו של הסכם זהפת קיומצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקו

ו/או החברה הכלכלית רהט עה כנגד ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תבי מוותר בזאת מראש על טענה
 ההתקשרות בנסיבות אלה. מטעמן, בגין ביטול 

 

מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  זו אמור בהצהרהכי ה הריני לאשר .7
 הנו נכון. לעיל  לאשר כי כל אשר הוצהר

 
שויות להעמיד אותי/ את נויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עמתחייב כי במקרה בו יחולו שיי אנ .8

 אםתואפעל בה רההחבל לקה המשפטית שם, אעביר את המידע למחבמצב של ניגוד ענייני מציעה
 יה.הנחיותל

 
 
 

 
___________________ 

 חתימה
 
 
 

 
 

 אישור 
 
 

.......... הופיע בפני מר/גב'  שר כי ביום.......... עו"ד, מא....................אני, ...............
ליו/ה לומר ע כי חר שהזהרתיו. ולאנושא ת.ז. ......................................................... המוכר לי אישית /

 ונותכן, אישר/ה נכ ה/תעשהאת כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש
 ה בפני.הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עלי

 
___________________ 

 עו"ד,                            
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 מסמך ב'
 

 לחוזה חברה אישור יועמ"ש ה  
   
מכרז   יכסמק ממהוא חלהחוזה   

ידי הח"מ -. החוזה נבדק עלשפורסם
 ה. והוא מאושר לחתימ

   
 ו"ד , עדן שווץ  
   
 ________תאריך: __  

 

 __ ה מספר__________ חוז
 12/2020מכרז 

 ____________ שנת _____________ לחודשביום __רהט שנערך ונחתם ב 
 

 "מ  בע (2015ת רהט)החברה הכלכלי    בין:
 כם זה:ן הסיינעתה לכתוב

 1מרכז מסחרי רהט 
 ידי מורשי החתימה מטעמה-על

 (זמין"חברה" או "המ"ה)להלן: 
 מצד אחד 

 
 

 .___________________________ : ןילב
 ___.ח.פ./ת.ז. __________________ 
 שכתובתו היא:  
 .ברח' ________________________ 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ________.. __ת.ז____ ה"ה _______ 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(הקבלן)להלן: "
 מצד שני  

 
ה  " בחוזפרוייקטה)וכהגדרת "הט רוני רשוק עיביצוע עבודות להקמת בית נימעניחברה הו  :הואיל

 הלן(;זה ל
 

, "(המכרזלן: "הל) הפרוייקטבודות הדרושות להקמת פרסמה מכרז לביצוע הע חברה הו : והואיל
 ; החברהידי -הקבלן למכרז התקבלה עלתו של הצעו

 
, כמפורט בחוק רישום פרוייקטע ההדרוש לשם ביצוסיווג והקבלן הינו קבלן רשום בעל ה : והואיל

ו/או התקנות שהותקנו לפיו, והוא מתחייב  1969-בנאיות, תשכ"ט קבלנים לעבודות הנדסה
 זה;חוזה ל תקופתו ש ךקף בכל מהלרישום כאמור יהיה בתוכי 

 
תימת וטרם חתימת הקבלן על הסכם, הובהר לו היטב כי בעת פרסום המכרז ו/או ח והואיל: 

ור התקציבי להשלמת המק מלואחברה הועמד לרשות ה זה, טרםצדדים על הסכם ה
המכרז בדבר  אות בהיעדר מלוא המקורות התקציבים יחולו הור במלואו, וכי פרוייקטה

או דרישה בעניין שלקבלן תהיה כל טענה ו/ו, מבלי נויאו שיאו צמצמו ו//ביטול הפרויקט ו
 זה.
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   :מןין הצדדים כדלקוסכם ב לפיכך, הוצהר, הותנה וה
 מבוא 

 כללי  .1
 

 לתי נפרד הימנו.ה מהווה חלק בהמבוא לחוזה ז .1.1

 

ו כל ן פרשנות משפטית כלשהי, אוחות בלבד, ואין לגזור מהים הן לשם הנכותרות הסעיפ .1.2
 חרות.א ותפרשנ

 

, לרבות כל המסמכים המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הלןשל סמכיםמה .2
: י נפרד מחוזה זה )להלןבלת חלק ו/או ייחשבו יהווש ככאלה, ומצוינים במפורם להם הנוספי

 :("החוזה"
 

י ידסרו על ו המסמכים ו/או ההבהרות שנמלמכרז, לרבות כל פרטים ו/א הקבלן ו שלהצעת .2.1
 ;כרזהלך המהקבלן במ

 

 חוזה זה על נספחיו;  .2.2

 

 ; הכללי המפרט .2.3

 

 ;סכם זה(רפו לה)ככל שיצו תנאים מיוחדיםהמפרט המיוחד ו .2.4

 

 ;ככל שקיים() יותהכמוכתב  .2.5

 

 ;ורשימת התוכניות תכניווהת .2.6
 
 ההפניה.  ו/או על דרך ככל שצורפו  –מחירונים  .2.7

 

, אזי ייקטורפהביצוע שילדי ל יםמנ)וככל שלא קיים לוח ז פרוייקטה צועלבילוח הזמנים  .2.8
בסיסי מנים ה, ייחשב כלוח הזהחברהידי -ידי הקבלן ויאושר על-לוח הזמנים שיוכן על

 (;פרוייקטלביצוע ה

 

טופס רז(, וכן, )בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכ( 9)טופס יטוח בהאישור עריכת ספח נ .2.9
חתומים ם" ות בחו"עבודלן קבה ( הצהרת')ב 9" וטופס "פטור מנזקים ( הצהרת הקבלן')א 9

 ;ן על ידי הקבלןיכד

 

תמציתי פקידים ותיאור עלי התפרטי הצוות הניהולי מטעם הקבלן, כולל שמותיהם של ב .2.10
 המכרז;נדרש כחלק מהליכי סיונם, ככל שהדבר של ני

 

המצורף  לנוסח הערבות החוזה )בהתאם ית להבטחת קיום תנאי ערבות בנקאית אוטונומ .2.11
 לחוזה זה(;

 
 ת ופרשנו ותרדגה .3

 
 יו למונחים הבאים המשמעות הבאה: זה, יהזה בחו .3.1

 

 ,רהטרוני וק עישהקמת ות דע עבולביצו -  _12_/2020": מכרז מס' המכרז" .3.1.1
כרז, ולרבות, פרוטוקולים ה חלק ממסמכי המת כל מסמך המהוולרבו

 למכרז האמור; והבהרות 
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 המסמכים כןו ": מסמך זה, הנספחים המצורפים אליוההסכם" או "החוזה" .3.1.2
ים בהוראותיו של רפים להסכם זה, ככל שהם נזכרשאינם מצוים הנוספ

סכם" חד הנספחים ל"הבהסכם זה או באהפניה ההסכם כנספחים מחייבים. 
 הפניה להסכם זה ולנספחיו;ההסכם", משמעה  או ל"מסמכי

 

בות כל אדם המורשה בכתב  רל"מ ( בע2015חברה כלכלית רהט)": החברה" .3.1.3
לא נאמר אחרת, ישמש סגן ; כל עוד סכםורך ההבשמו לצ ולפעידה, ל-על

 וראות הסכם זה; פי ה-להמורשה לפעול מטעמה עחברה  העיר כנציג ה מהנדס

 

 סמכי המכרז;' לממך א: כהגדרתם במס"קטיהפרוי" .3.1.4

 

ל  למסמכי המכרז, לרבות כ": כהגדרתם במסמך א' להעבודות" או "העבודה" .3.1.5
וצעות שטח בו מבל ההכנה ש לרבות,  ט,יקהפעולות הדרושות לשם ביצוע הפרו

 רושות,בנייתו עד לסיומו, ביצוע כל התשתיות הד פרוייקטהעבודות, הקמת ה
קיון, הובלה ופריקה, פינוי ינגמר, מערכות,  ביסוס, עבודות חציבה, חפירה,

י תנועה זמניים, יזרי בטיחות, הסדרפסולת, עובדים, ציוד וכלי עבודה, אב
תי מעבדה, לרבות, כל  רים, שירוחומימוש בייעוץ, ש, רהידור וסימון, שמיג

חלק מהן, או כל הפעולות הדרושות לצורך התארגנות לביצוע העבודות 
 ך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז;   ר וווית הדרושה לצת, כל עבודה נלולרבו

 

, פרוייקטבלן למקום הידי הק-ו עלשסופק חומרים": חומר" או "חומרים" .3.1.6
וכן ציוד , יזרים, מוצריםת אבבורלמתו, והשל יקטויפרלמטרת ביצוע ה

ן אם לאו רים בי, בין מוגמפרוייקטומתקנים העתידים להיות חלק מן ה
ציוד, מערכות, מכונות, ביזרים, כל פריטים, מוצרים, חלקים, את ולרבו

 מכשירים, כלים וכיו"ב;

 

 ויינחלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל ש תת המהווהתכניו –" תכניות" .3.1.7
חוזה זה, וכן כל  המוסמך לכך על פי תנאיידי -ה בכתב עלושרכזו שאבתכנית 

 ;מזמן לזמן מנהל הפרויקט ידי-עלתכנית אחרת שתאושר בכתב 

 

 הלוח הגרגוריאני;  פי-רי על": חודש קלנדחודש" .3.1.8

 

חירי  נו מדד מהמדד ה -": כל עוד לא הוגדר אחרת במסגרת המכרז המדד" .3.1.9
לשכה המרכזית  ש ע"י החודם בכל י שמתפרסכפם גוריתשומות הבנייה למ

 לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר אשר יבוא תחתיו;

 

הל . כל עוד לא נאמר אחרת, המנהברהחעם כמנהל מט קבעשנ מי –" המנהל" .3.1.10
 מחמוד אל עמור .:יהיה 

 

ידי -עלת, לע תע, מלקבלן בכתבבהודעה מי שנתמנה  –" מנהל הפרויקט" .3.1.11
לפקח על ביצוע  ו/אוקט בפרוי הכלולות ותודלנהל את ביצוע העבהחברה 

  כתב אתתהיה רשאית בכל עת לשנות ב החברהאו כל חלק ממנו.  פרוייקטה
הוראה  ם, לתת בכתב כל מבלי לשנות שאי,ויקט וכן יהא רזהות מנהל הפר

של עבודות.  אשר מצויה במסגרת סמכותם לפי חוזה זה או לפי הנוהג בסוג זה
 סמיח אבו זאיד , ישמש מהטעמרויקט מנהל הפ רהחבידי ה-ככל שלא ימונה על

 החברה. ידי כמנהל הפרויקט מטעם -או מי שימונה על
 

בע(, או כל במסגרת המכרז )ככל שנקחברה י היד-נקבע עלפי ש": כקחהמפ" .3.1.12
כוחו כדי להשגיח,  -כבאחברה או גורם אחר אשר ימונה מעת לעת ע"י האדם 

בהתאם  מתןן והשלל חלק מהכ אוע העבודות ו/ח ולבקר את אופן ביצוקפל
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ההסכם; למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקום בהסכם זה שבו וראות לה
ידי -לנות לביצוע גם עמכויות אלה ניתלמפקח, הרי שס מכויותהוענקו ס

   רה. החבמהנדס 

 

בביצוע  ומורשיו, הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו –" הקבלן" .3.1.13
החוזה מורכב  ותרת בכ הנקוב ם בו הקבלןקומ או כל חלק ממנו. פרוייקטה

ייבים מיותר מישות משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת הקבלן כח
 ולחוד;  לפי החוזה ביחד

 

   ;תאם לחוזהע בהשיש לבצהעבודה –" פרוייקטה" .3.1.14
 

בתקופת  בדק  עביצו, לרבות השלמתו ופרוייקטביצוע ה –" פרוייקטביצוע ה" .3.1.15
י או עבודה ארעית בהתאם  רעא טפרוייקועו של כל יצובהבדק כמפורט להלן, 

 ; להוראות החוזה
 

בודה, ערט בצו התחלת הך המפוהתארי -" פרוייקטיום תחילת ביצוע ה" .3.1.16
ם של חוזה זה לידי המועד שבו נשלח העתק חתו  –ובהיעדר תאריך כאמור 

 הקבלן;
 

ן הקבוע תיים פרק הזמם שבו מסיוה –" פרוייקטיום סיום ביצוע ה" .3.1.17
, פרוייקטהעבודות להקמת ה וע כלה לשם ביצה זם לחוזיהמצורפ יםרטבמפ

בהתאם רה בחודכן על ידי ה כפי שעלרבות מועד מאוחר יותר או מוקדם יותר 
 להוראות החוזה;  

 

בתעודת  פרוייקטשצוין כמועד סיום ההמועד  –" בפועל פרוייקטם סיום הוי" .3.1.18
ר  בהיעד העניין. פיל הגמר המותנית, גמר החלקית או תעודתהגמר, תעודת ה

ידי מנהל הפרויקט, -ר שיימסר לקבלן עלכל מסמך אח כאמור, בעודת גמר ת
 ;פרוייקטה השלמת ובו אישור על

 

מסמך ערוך בנוסח המצורף   –" יקטוי פרתעודת השלמת ה" או "ודת גמרעת" .3.1.19
בהתאם להוראות  פרוייקטלהסכם זה, אשר מעיד על השלמת הכנספח א' 

את בהתאם להוראות ותנית, זו מלקית אלהיות ח וליכגמר  הסכם זה; תעודת
 הסכם זה. 

 

רף  המצו רוך בנוסחמסמך ע -"תעודת סיום" או "פרוייקטתעודת סיום ה" .3.1.20
, לרבות, פרוייקטד השלמתו המלאה של הספח ב' להסכם זה, אשר מעיכנ

 מהלך תקופת הבדק. ים ו/או הפגמים ו/או הנזקים בתיקון כל הליקוי
 

ידי הקבלן בהתאם להוראות הסכם -לעכן ים שיו": לוח זמנטרמפו זמנים לוח" .3.1.21
או חברה די הי-ר עלזה, אשר יהא תואם את הוראות המכרז, ואשר יאוש

ו/או המפקח  חברה ידי ה-ון שיאושר עללרבות, כל תיקון ו/או עדכפקח, המ
 רט;ללוח הזמנים המפו

 

וע ציבב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בה בכתהורא –" צו התחלת עבודה" .3.1.22
לא יהא תוקף לצו התחלת עבודה שנערך ו/או  ה; בהנקוב  ועד, במקטפרוייה

 החוזה;ים על שניתן לפני חתימתם של הצדד
 

דה לא ייחתם אלא על ידי המורשים , מובהר כי צו התחלת עבוסר ספקלמען ה
ה, יראו את הודעת  ל שלא יינתן צו התחלת עבוד, וככהחברהייב בשם להתח

 ו התחלת העבודה; צכה חבר י היד-זה עלחוה בדבר חתימתחברה ה
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וע ההיקף הכספי הכולל, ללא מע"מ, של ביצ –"היקף החוזה המקורי"  .3.1.23
חברה  עדת המכרזים של הידי ו-, כפי שאושר עלמכי החוזהעל פי מס יקטויפרה

 כחלק מהליך קבלת הצעתו למכרז; 
 

הסכום הנקוב בהצעתו של  –" החוזהר שכ"או  החוזה המעודכן" "היקף .3.1.24
לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום ללא מע"מ, , חוזהה עולביצ תמורהן כבלהק

מהסכום הנקוב ל סכום שיופחת וציא כהנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולה
 ; וזההתאם להוראות החב

 

מתחתם או המקרקעין אשר בהם, דרכם,  – "אתר"ו/או  "פרוייקטמקום ה" .3.1.25
של שותו רשיעמדו לם רי, לרבות על מקרקעין אח פרוייקטוצע המעליהם, יב

 ; ורך החוזההקבלן לצ
 

וע  י לביצ)"הספר הצהוב"( המפרט הכלל –" לעבודות סלילה הכללי המפרט" .3.1.26
עד האחרון להגשת ההצעות העדכנית במו ורהה וגישור )במהדעבודות סליל

 במכרז(; 
 

הכללי לעבודות   מפרט)"הספר הכחול"( ה –" המפרט הכללי לעבודות בנייה" .3.1.27
אגף בינוי, ן/הביטחו פות משרד שתתית בהדהבינמשר דה ועבנייה בהוצאת ה

ישראל"  י"נתיבחברת משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה ו
כים( )במהדורה העדכנית ביותר  ע"ץ ו/או החברה הלאומית לדר: מעבר)לש

 וועדה"(; סעיף זה: "מפרט הבמכרז; בבמועד האחרון להגשת ההצעות 
 

מיוחדים תנאים הל המכלו –לחוזה  ףורמצככל ש –" המיוחד המפרט" .3.1.28
 לכתוב המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות, השונות או המנוגדות

 ; כל אחד ממסמכי החוזהאים מיוחדים ונוספים ללרבות תנהכללי,  במפרט
 

בנייה  רט הכללי לעבודותלעבודות סלילה והמפ המפרט הכללי  –" המפרט" .3.1.29
 ;וזה ד מהחרבלתי נפ לקח  המיוחד כאחד, המהווה והמפרט

  

רשימת בדיקות ו/או אישורים ו/או דיווחים,  –" רשימת בדיקות ואישורים" .3.1.30
לת את כל , אשר כול' ג כנספח רף להסכם זה תאם לנוסח המצוהיה בהאשר ת

חברה לידי ההבדיקות ו/או האישורים ו/או הדיווחים שעל הקבלן להמציא 
ו  א/ת ובדיקוהתפרט מהם  רהחב ידו; ה-שבון הסופי המוגש עלמן החכחלק 

האישורים ו/או הדיווחים שעל הקבלן לצרף לחשבון הבדיקות )מתוך הרשימה 
 ת(;הכללי

 

ידי פעם על ידי החשב  הריבית בשיעור שיתפרסם מ –" ליריבית החשב הכל" .3.1.31
החשב  שה בהתאם להנחיותי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעהכלל

 ;מןשיתפרסמו מזמן לז הכללי, כפי
 

ת"ת )תהליך תקני( הניתן על ידי מכון התקנים  אישור בותלר  – "תו תקן" .3.1.32
 הישראלי;

 
ערבות בנוסח בות בנקאית", הכוונה לו על "ערר על "ערבות" או מדובבכל מקום בחוזה ב .3.2

משמעותו את תאגיד בנקאי כבסכום הקבוע בחוזה לפי העניין, מחברה שנקבע על ידי ה
ד כהגדרתו בחוזה זה,  מודה למדא צות תהב. ער1981-אמ"קאות )רישוי(, התשבחוק הבנ

 תנאי המכרז. זולת אם נקבע במפורש אחרת ב
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, והמועד לביצוע אותו פעולה אחרת לפי חוזה זהלום או לבצע תשחברה ה מחויבתמקום בו  .3.3
מית י דיני הדת המוסלועד מוכר )בין לפעולה חל ביום ששי, שבת או מתשלום או אותה פ

 יום העסקים הראשון שלאחריהם. כקבוע ל ועדשב המחראל(, ייישי ובין לפי מועד

 

ה זה, תהא לו אותזה, כמפורט בחואת החוביטוי שהוגדר באחד מן המסמכים המהווים  .3.4
ו האחרים של החוזה, זולת אם נקבעה במסמך האחר הגדרה שונה או משמעות במסמכי

 רשנות שונה.ר הדברים מחייב פשהקש

 

ם, ואינן פים שונים של ההסכעות בסעיופיות המרוסף להגד בנת ההגדרות בסעיף זה באו .3.5
 גורעות מהן.

 
  מכיםועדיפות בין מס  סמכיםסתירות במסמכים ועדיפות בין מ

י הוראה כלשהי במסמכים השונים התאמה או דו משמעות לגב בכל מקרה של סתירה או אי .3.6
העדיפות  דרס עבודה כלשהי, ובהעדר קביעה אחרת שלהמהווים את החוזה או הזמנת 

 המסמכים כדלקמן:  ביןסדר העדיפות  יהאד, יוחהמ במפרט
 

 ; ההליך הוראות .3.6.1

ין לעני החברהידי -לקבלן על תינתןהוראה מפורשת שאו כל הזמנת עבודה  תוכן .3.6.2
 ;מסוימתצוע עבודה בי

 מיוחד ושיצורף להזמנת עבודה;המפרט  .3.6.3

 רף להזמנת עבודה; כתב כמויות מיוחד שיצו .3.6.4

או אי התאמה או דו  רה של סתירה מק וחד(; בכלרט מימפט כללי )למעה מפרט ה .3.6.5
 יןלענין אותה עבודה, ה , לגבימשמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט הכללי

ם, עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה עבודה  שלוהת לענייןהביצוע והן 
 מסוימת.

 הסכם זה;  הוראות .3.6.6

 ישראליים;ים תקנ .3.6.7
 

להגשת   פני המועד האחרוןולז רלאחר פרסום המכ  בתכב חברה הוראה שנתנה ה .3.6.8
ה  בה לשאלות הבהרשל תשונויו ובין בדרך ההצעות, בין בדרך של תיקון המכרז ושי

תיחשב כחלק ממסמכי החוזה ותגבר על  –ים" ובות במסגרת "סיור קבלנאו תש
ן, זולת אם נקבע בה  קדמו לה בזמהוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי החוזה ש

 . שלא תגבר כאמורש ורבמפ

 

עות בין הוראה אחת מהוראות החוזה  אי התאמה או דו משמ גילה הקבלן סתירה או .3.6.9
הוראה, מסמך או כל  פק בפירושם הנכון של הקבלן מסואו שהיה  ,אחרתהוראה לבין 

רש כהלכה ויקט מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפחלק מהם או שמנהל הפר
אות ורה ןיית מנהל הפרויקטו טהפרויקל ב למנהכת ב יפנה הקבלן, אזי החוזה את

 . ג לפיובכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהו
 

את ביצועה של אותה עבודה   הקבלן , יעכבהפרויקט מנהל וראותיו שלעד לקבלת ה
  כאמור לעיל.הפרויקט שבגינה צריך היה לפנות למנהל 

 
                     

 וח פיקת סמכויו .4

 

עו וכן לבדוק את טיב  ולהשגיח על ביצו פרוייקטלבדוק את הבכל עת אי רש ויקטהפר מנהל .4.1
. כן פרוייקטע הידי הקבלן בביצו-ת עלשנעשי העבודההם וטיב ים במששתהחומרים שמ

אותיו הוא,  רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והור
 ידי הקבלן.-על



 

 142מתוך  78עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 

 ו/או למפקח על ביצוע הפרויקט מנהל ו/או לחברה ה ליתנשנ פיקוחכות הבז תלראואין  .4.2
ח בכל שלביו במלואו. הפיקו זהחון יקיים את הי הקבלטיח, כאלא אמצעי להב פרוייקטה

 למילוי הוראות חוזה זה.חברה האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי ה

 

 חוזה זה.פי ויקט לפרה לל מנהתיו שעיף זה כדי לגרוע מסמכויומור בסאין בא .4.3
 
 עבודה   ניהול יומן .5

 

היומן(  –)להלן  בשלושה עותקים רציף, ובאופןם יומן עבודה מידי יוינוהל  פרוייקטבמקום ה .5.1
כוחו המוסמך, אלא אם קבע -או בא ידי הקבלן-עלהפרטים הבאים  לפי העניין, ,בו יירשמו

 :ויד-כי הרישומים כאמור ייעשו על מנהל הפרויקט

 

 ;פרוייקטבביצוע ה גיהם המועסקיםלסול העובדים שפרם סמ .5.1.1

 ;ונעשה בוהשימוש ש פרוייקטיצוע ההציוד המכני המועסק בב .5.1.2

 הבניה או הוצאו ממנו;מקום הם, אשר הובאו לוצרים לסוגיהחומרים והמ .5.1.3

 ;פרוייקטכמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן ב .5.1.4

 ;פרוייקטתקלות והפרעות בביצוע ה .5.1.5

 ;פרוייקטבמקום ה םריהשור רהאווי מזג תנאי .5.1.6

 העבודות שבוצעו במשך היום; .5.1.7

 קט;הפרוי על ידי מנהלהעתקי ההוראות שניתנו  .5.1.8

את המצב העובדתי במהלך ביצוע   ן יש בו כדי לשקףלדעת הקבל כל דבר אשר .5.1.9
 ;פרוייקטה
 

 תקהעמנהל הפרויקט לרשום ביומן  אירשלעיל, ( 1בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן ) .5.2
, וכן כל דבר אחר  פרוייקטיגויות והערות בדבר מהלך ביצוע ההסתי לן,ו לקבשניתנ ראותוהמ

ון , בציפרוייקטה מצב העובדתי במהלך ביצועת הף אבו כדי לשק שיקט יהפרו שלדעת מנהל
ו בקשר כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותי-תאריך הרישום. הקבלן או בא

, בציון יומןהפרויקט ב מנהלשם ו להערות שרותיחסת התילרבות א פרוייקטלביצוע ה
 . תאריך רישומן

 
  בסמוךסמך, וחו המוכו-או בא ידי הקבלן-, עלום בושכל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרי

אשר יהיה רשאי אך לא חייב לבחון את האמור  מנהל הפרויקט יימסר לחתימת לאחר מכן 
 מלא.ם ולהעיר עליו לפי שיקול דעתו הברישו

 
לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע בזכויות ורק ישמשו אך  בו ל האמורן וכהיומ .5.3

ל פי הוראות י מהצדדים תיעשה עספית של מו תביעה כה ו/אדריש .הצדדים ובחובותיהם
 בלבד.   החוזה

 

לים יומן עבודה נפרד בו  פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפע-ם חלק מהעבודות עלא .5.4
התקדמות העבודה, בציון תאריך   ידי פעם את מצב ך מכוחו המוסמ-או באקבלן ירשום ה

בשינויים ים יהיו, צעת במפעלהמבו עבודהההרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי 
גם על היומן כאמור בסעיף  וסעיף זה יחול(, והוראות 1כמפורט בסעיף קטן ) ,םהמחוייבי

 קטן זה.
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   החוזהאיסור על הסבת  .6
 

זה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא לאחר את החו ו לשעבדן א, למשכברשאי להס אין הקבלן .6.1
בין בתמורה בין שלא וזה, הח לפיחר כל זכות אסור לאו למ, להמחות רשאי להעביר

 . רהבתמו

 

ותו כי תאשר לו להמחות את זכחברה מבלי לגרוע מהאמור, יהא הקבלן רשאי לבקש את ה .6.2
לא  ברה חאשראי, והורך קבלת לצ י וזאתת בנק מסחרחוזה זה לטובלקבל את התמורה לפי 

לקבלת התמורה   הזכות תסרב להמחאה כאמור, אלא מטעמים סבירים. אושרה המחאת
"( חשבון היעדבסניף בנק פלוני )להלן: " לחשבון פלוני ולם התמורה אך ורק לפי חוק זה, תש

 יעד.תשלומים כלשהם אלא לחשבון החברה יר הוהחל ממועד האישור, לא תעב

 

עירייה ו חובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן לזכויותיה ו/אהסב את ת לרשאיה חברה .6.3
כל תאגיד עירוני ידה ו/או ל -משלתי כפי שיקבע עלמ יד ו/או לכל תאגישראל ממשלת ו/או 

 לבד שלא ייפגעו זכויות הקבלן בשל כך. הכפוף לעירייה, וב
 
 ה. ה זשל חוזרה יסודית ידי הקבלן תהווה הפ -סעיף זה עלוראות הפרת ה .6.4

 
 החוזה  תחולת .7
 

, יוד, הכלים, הצריםמ, החוהאדם חכו, לרבות המצאת פרוייקטוראות החוזה חלות על ביצוע הה
 ך.קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כ המכונות וכל מרכיב אחר, בין

 
   אספקת תכניות .8

 
 ם. כל עותקהל ללא תשלוידי המנ-יימסרו לקבלן על עותקים מכל אחת מהתכניות שלושה .8.1

 ל חשבון הקבלן. יוכן ע - קבלןיה דרוש לשיהנוסף 
 

. פרוייקטמקום הידי הקבלן ב-עלוחזקו עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, י .8.2
ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש -כל אדם שהורשה עלויקט ווהמנהל, מנהל הפר

 בהם בכל עת סבירה. 
 
   פרוייקטביצוע ה .9

 

וישלימו  ובהתאם ללוח הזמנים המפורטה סקפללא ה ברציפותדה העבו הקבלן יבצע את  .9.1
וימלא לצורך ממנו,  מה המתחייבתבר זאת דהמיום קבלת צו התחלת עבו חודשים 6__ תוך

 ותיהם של מנהל הפרויקט.זה אחרי כל הורא
 

הזמנים המפורט, יהווה הפרה   אי ביצוע העבודות נשוא החוזה ברציפות ו/או בהתאם ללוח
 ה. של חוזה ז יסודית

 

, הוראות, פרוייקטויקט רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע ההפר הלנמ .9.2
ת את הקבלן, קט מחייבונהל הפרוי. הוראות מפרוייקטה לביצועות לפי הצורך, ת תכנילרבו

 .חוזה זהאמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בבאולם אין 

 

קט במסגרת סמכויותיו יהפרויהל נתן מנאות בכתב שלמען הסר ספק, מובהר בזה כי הור .9.3
 .הקבלןבחוזה זה, תחייבנה את 

 
 

 תשלומים החוזה ולביצועלקיום ערבות  .10
 



 

 142מתוך  80עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

-כלשהו עלפי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום -ילוי התחייבויותיו של הקבלן עללהבטחת מ .10.1
הודעה  לן לקבחברה ימי עבודה מעת שנתן הבתוך שבעה , החברה, ימציא הקבלן החברהידי 

 להבטחת , ערבות בנקאיתעל חוזה זהחברה במכרז וכתנאי לחתימת ה ייתוזכ כתב עלב
 "(.ערבות ביצוע)להלן: " 10כנספח וסח המצ"ב  בני הקבלן יד-וזה זה עלחקיום 

 

הוראה  כום והנוסח שצורף למסמכי המכרז. ככל שאיןערבות הביצוע תהיה בהתאם לס .10.2
והיא תהיה בתוקף עד   ₪ 000503, שלבה בגוע תהיה נפרדת במסמכי המכרז, ערבות הביצו

 .דהלשלושה חודשים לאחר המועד הצפוי לסיום העבו
 

בתאריך האחרון להגשת  שמדד הבסיס הוא המדד הידוע , ודה למדדצמתהיה וע יצהבערבות  .10.3
 . ההצעות

 
תקופת הבדק הקבועה בחוזה זה. הקבלן  ם יום לאחר סיו 30ות ר בתוקף לפחהערבות תישא .10.4

מפורט , כפרוייקטאחר שיקבל תעודת גמר לת זו בערבות בדק לרבויה רשאי להחליף עיה
 בדק )כהגדרתה להלן(. בות הלעניין ער וראות חוזה זהלהלן, ויחולו ה

 

 ו על הקבלן.ת לעת, יחולו חידושה מעקת ערבות הביצוע ו/אהכרוכות בהפכל ההוצאות  .10.5

 

חלת העבודה בטרם  להת, לא יוצא צו הברהחכי מבלי לגרוע מכל זכויותיה של  בזה, מובהר .10.6
  90ודה בחלוף ן צו התחלת עבהמצאת ערבות הביצוע דרושה. למרות האמור, הרי אם לא נית

השיב לידי רשאית לחברה תהיה ה ייתו במכרז,לקבלן על זכחברה ים מיום שהודיעה הימ
תחלת  ממנו להמציאה שוב, עובר למתן צו ה לדרושאת ערבות הביצוע, וקבלן לידיו ה

 ו של הקבלן להודיע על חזרתו מהצעתו כמפורט להלן.לי לגרוע מזכותמב העבודה. זאת
 

ר כסירוב  (, ייחשב הדב1קטן )-דה האמור בסעיףבמוע ות הביצוע,הקבלן את ערב לא מסר .10.7
מסר  בות שתהיה רשאית לחלט את הער חברה והבחוזה, ברה ח של הקבלן להתקשר עם ה

או בהתראה נוספת רך בהודעה צו "(, ללאההצעה ת בוער הקבלן במסגרת המכרז )להלן: "
או דרישות  טענותהיו לו כל כי אין ולא י מעבר לפרק הזמן הנקוב בסעיף זה. הקבלן מצהיר

 כאמור.   כנגד חילוט ערבות ההצעה
 

כי מתן הצו חלט, , על פי שיקול דעתה המוהחברהה י שאם החליטלמרות האמור לעיל, הר .10.8
ב בהמצאת הערבות האמורה  ות על עיכוהוררשאית לחברה הא הלהתחלת העבודה יתעכב, ת

וד בעינה  ותעמ קבלן תוסיףיתנה על ידי הובלבד שערבות ההצעה שנ( 1קטן )-בסעיף
 . ביצועלהבטחת מסירתה של ערבות ה 

 

וזה זה, הרי  אות חת ביצוע בהתאם להורבכל עת ערבוקבלן לקיים מבלי לגרוע מחובתו של ה .10.9
הערבות בפני סיום,  אם במהלך תקופת ביצוע החוזה ו/או תקופת הבדק עומדת תקופת

רישתה של פי ד-ור, בין עלות הביצוע כאמהקבלן מתחייב להאריך את תוקפה של ערב
 הביצוע.  פי בקשת הבנק שהוציא את ערבות-ובין עלחברה ה

 
 

סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של  ראות ת הביצוע בהתאם להוקפה של ערבואי הארכת תו
לרבות, חילוטה של הערבות  –חברה , ומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוענק לחוזה זה

גיעים לקבלן,  כל התשלומים המ כב אתרשאית לעה חבר , תהיה הרההחבידי -המוחזקת על
 .  החברהארכת, לפי דרישת עד שימציא ערבות ביצוע חלופית או מו

 

רשאית לנקוט בכל הצעדים הדרושים לדעתה, בכל עת, לרבות חילוט חברה  מובהר בזה, כי ה .10.10
רה יסודית ערבות הביצוע ושימוש בכספיה, אם מצאה כי הקבלן הפר את חוזה זה הפ

זה( ו/או שהפר את החוזה הפרה שאינה יסודית  ת שהוגדרה בהסכםיסודיבות, הפרה )לר
העבודות בצורה רציפה ו/או   צע אתימים ו/או שהקבלן אינו מב 14קן אותה בתוך ולא תי

שהקבלן מבצע את הפרויקט באופן שלא יאפשר להשלים את הפרויקט או כל חלק הימנו 
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או זכות /לגרוע מכל סעד וכדי  בסעיף זה, די. אין באמורבמסגרת לוח הזמנים השל
 ת של החוזה על ידי הקבלן.בגין הפרה צפויה ו/או ממשיחברה  העומדים ל

 

   מס ערך מוסף .11
 

 ים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.המחיר .11.1
 

לאחר בחודש ש 15-ה בגין חשבון פלוני ביוםאת מס הערך המוסף לקבלן שלם תחברה ה .11.2
 ן וכנגד חשבונית מס.שולם אותו החשבושבו  החודש

 
 הכנה לביצוע 

 
 והיתרים ת השגת רישיונו .12

 
דות נשוא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען קיימים בוהע אותן פעולות הדרושות לצורך ביצוע .12.1

חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם לאותם חוקים, תקנות 
 או הוראות. 

 

, אישורים רשמיים מהרשויות המוסמכות ומאת להמציא, על חשבונויב הקבלן מתחי .12.2
)"בזק", חברות סלולאר, ת שוררלוונטיים לאותן פעולות, לרבות: חברות התקה הגופים

כבלים, לווין(, חברת החשמל, מקורות, רשות העתיקות, תאגידי מים וביוב, רשות הניקוז 
עבודות כגון העבודות  נוהג על מי שמבצע פי דין או על ר מוטל על פי וכיו"ב. כל כמה שהדב 

 נשוא חוזה זה.

 

בר מתן הודעות, קבלת  דדין ב , ימלא הקבלן אחרי הוראות כל פרוייקטצוע הביבכל הכרוך ב .12.3
רישיונות ותשלום מסים ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים והנובעים 

ליו במסמכי שתשלומם הושת עצע או ו על פי נוהג על קבלן מבמהם ואשר חלים על פי דין א
ר פי דין או על פי האמו-ן ואשר תשלומם חל עלבלהחוזה. מסים ואגרות ששולמו על ידי הק

ימים מיום ששולמו  30בתוך חברה , יוחזרו לקבלן על ידי ההחברהכי החוזה על מבמס
 המאוחר.בפועל על ידי הקבלן או מיום שדיווח על הוצאתם, לפי 

 

על כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והרישומים בזה, כי הינו בתחייב הקבלן מצהיר ומ .12.4
י החוזה, ובפרט רישום בפנקס ל פע  ייקטפרורשים ממנו על פי כל דין כתנאי לביצוע הנדה

, וכי כל אלה  1969-הקבלנים כנדרש בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט
שלמת כל העבודות לפיו קבלן ועד להעל ידי ה החל ממועד חתימת חוזה זהיהיו בתוקף 

 לרבות תקופת הבדק. 

 

היתרי בניה לפי חוק   של םבעלותר בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת מואין בא .12.5
התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישור לסילוק מתקנים, קווי 

 .פרוייקטצוע הת הקרקע לבידום זמינוכיוצא באלה ותשלומים לקיתשתית, עתיקות ו

 

ר ה בדבר קבלני משנה, הקבלן מתחייב שלא למסוז  מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה .12.6
ה ביצועה של עבודה כלשהי, אלא אם אותו קבלן משנה עומד בכל התנאים ני משנללקב

בלן או לכלל העבודות שאותו קהנדרשים על פי חוזה זה ועל פי דין ביחס לאותה עבודה 
 .פרוייקטה ע במסגרתמשנה מבצ

 
   בדיקות מוקדמות .13

 

ת וסביבותיו, א וייקטפרק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו, את מקום הבדמצהיר כי הקבלן  .13.1
, את דרכי הגישה  פרוייקטשל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע הוזמינותם בשוק טיבם 

בלן הק להשפיע על הצעתו. את כל המידע האחר העשוי השיג כי, וכן פרוייקטלמקום ה
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הבדיקות הדרושות וכי מחירים אלה  מךמצהיר כי המחירים שהציע בהצעתו חושבו על ס
 בויותיו על פי החוזה ומסמכיו בעת חתימתו. ה והוגנת לכל התחייארה מלמהווים תמו

 

אולם  ,רך העבודהנעשו מטעמו לצו, עד כמה שכאלה מציא לקבלן דוחות וסקריםתחברה ה .13.2
טן  ק וטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיףה המיפטרו את הקבלן מהחובאלה לא 

 הם.קרים או מחקרים כלשסלבצע חובה חברה אין באמור כדי להטיל על ה (.1)
  

 ביצוע ולוח זמנים  שיטות .14
 

ם מיו ( ימים15חמישה עשר ), תוך המנהל ו/או מנהל הפרויקטהקבלן ימציא לאישור  .14.1
יצוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים י הב, הצעה בכתב בדבר דרכההודעה על זכיית הצעתו

נדרשה הגשת הצעה   אאשר ל, אם וככל פרוייקטלפיהם יש בדעתו לבצע את ה שרוהשיטות א
ובמסגרת לוח   פרוייקטיושלם עד ליום סיום ה פרוייקטבמסגרת המכרז והכל באופן שהכזו 

 הקבועות בו. הזמנים השלדי ואבני הדרך 

 

מזמן לזמן, פרטים  םח, לפי דרישתלמפק יקט ו/אולמנהל הפרו ציא הקבלןימבנוסף,  .14.2
 האמורים, לרבות רשימת מתקני םהזמניספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח נו

ידי -העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים האמורים על
את , אינה פוטרת ש ובין שלא אישר אותםהפרויקט אישר אותם במפורהקבלן, בין שמנהל 

ח לפי לו פרוייקט, לרבות אחריותו להשלים את הוליהקבלן מאחריות כלשהי המוטלת ע
 . פרוייקטים השלדי ועד ליום סיום הנהזמ

 
לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר  חברה ה תבמקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי .14.3

ן אי ;פרוייקטחלת ביצוע המיום התמשלושים יום  וע ולוח הזמנים תוך פחותהביצ שיטות
 לשנות את התנאים שנקבעו בחוזה.ה בכוחה של ההצעה האמור 

 

. עם ולא יחרוג ממנומנים המוצע על ידי הקבלן לא יפר את לוח הז טהמפורלוח הזמנים  .14.4
-עלבכתב לה יאושרו אם ארק יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ו ,זאת
העבודה  פן ש, והכל באושינויים שאושרובהתאם להשלדי ים , ייערך לוח הזמנחברההידי 

 . פרוייקטתושלם עד למועד סיום ה

 

לקבלן הערות ללוח הזמנים שהכין, ואם כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת  בזה, מובהר .14.5
ברה  חור כדי להטיל חובה על ההעיר לקבלן יישם הקבלן את הערותיו. אולם, אין בכל האמ

הל הפרויקט לא העירו ו מנו/אחברה אין בעובדה שהויקט להעיר כאמור, וו/או על מנהל הפר
לפטור את הקבלן  וות אישור לאותו לוח זמנים או כדי הכדי לעל לוח הזמנים של הקבלן, 

עד יום  מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות לעמידה בלוח הזמנים השלדי וסיום העבודות
 .פרוייקטסיום ה

 

ו/או  חברה ה ידי -עלנים (, ייקבע לוח הזמ1)זמנים כאמור בסעיף קטן לא המציא הקבלן לוח  .14.6
 לן.ויחייב את הקבמנהל הפרויקט 

 

, ולא יותר מאחת מנהל ו/או מנהל הפרויקטהקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת ה .14.7
קבלן את ה עדכןזה, אם נקבעה. לא לחודש, או בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החו

ויקט בהתאם לדרישות הפר המנהל ו/או מנהלדי י-יעודכן לוח הזמנים עללוח הזמנים, 
 ויחייב את הקבלן.חברה ה

 
קטן זה, נועד למטרות של ניהול -עיףזה, כי עדכונו של לוח הזמנים כאמור בסבובהר מ

 פרוייקטועד סיום ביצוע ההפרויקט בלבד, ולא ישנה את לוח הזמנים השלדי או את מ
דים כאמור, והכל למועלן לאיחור ביחס ל או יגרע מאחריותו של הקבלעי 1כהגדרתם בסעיף 

, אינו לוח הזמנים על ידי מנהל הפרויקט, כשלעצמו שינוימבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה. 
מהווה הוראת שינויים כמשמעותה בחוזה זה. סבר הקבלן כי יש מקום להוצאתה של 

 התאם להוראות חוזה זה. ן זה למנהל הפרויקט בראת שינויים, יפנה בענייהו



 

 142מתוך  83עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 

ל הפרויקט המנדי י-על בעדכונוו/או חברה הידי -כת לוח הזמנים עלבעריהוצאות הכרוכות ה .14.8
, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת , בנסיבות כמפורט לעילאו המנהל
 ידי המנהל.-שיעור ההוצאות ייקבע עלנו בכל דרך אחרת. מאו ייגבו מ

 

עשוי להתבצע  פרוייקטוע השביצלן, כי ידוע לו וע מהאמור לעיל, מצהיר הקבמבלי לגר .14.9
וכי עובדה   עה רבה של כלי רכב, המקשה על ביצוע העבודות,וים תנבשטח שבו עשויה להתקי

 זו כבר נלקחה בחשבון בעת הגשת הצעתו ובעת קביעת לוח הזמנים.
 

 נזיקין וביטוח השגחה, 
 

  עם הקבלןהשגחה מט .15
 

עליו ברציפות לצורך ביצוע  ווישגיח פרוייקטבמקום ה יםכחנונציג מוסמך מטעמו, יהיו או  הקבלן
של המנהל, והמנהל יהיה  מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדםנציג  מינוי. פרוייקטה

 .תן נימוקללא צורך במ רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת
 

משום כאמור  האישוראין במתן  של הקבלן כדין הקבלן. כוחו המוסמך-דין באי מובהר בזה, כ
ואין בכך כדי לגרוע מחובת  חברה או ה המנהל העברת אחריות כלשהי מכתפי הקבלן אל כתפי 

 נציג מוסמך בעל כישורים מתאימים.  פרוייקטבכל עת במקום ה הקבלן להציג
 
 

  הרחקת עובדיםשיונות כניסה ויר .16
 

ו יד-ק עלכל אדם המועס פרוייקטהל להרחיק ממקום הלא כל דרישה מטעם המנהקבלן ימ .16.1
ופן בלתי הולם או אינו מוכשר אאדם ב, אם לדעת המנהל, התנהג אותו פרוייקטבמקום ה

ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  למלא תפקידיו או שהוא נוהג 
 .פרוייקטע הבביצו ובין בעקיפין, לן להעסיקו, בין במישריןלא יחזור הקב –

 

 , כולופרוייקטעל הצורך בהגבלת הכניסה למקום ה באה בכתהמנהל רשאי לתת לקבלן הור .16.2
, את רשימות צתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמןקאו מ

ופרטים וכן את תצלומיהם  יקטרויפלביצוע ה פרוייקטהעובדים שיהיה זקוק להם במקום ה
ניני הכניסה  דיר את עויקט יסומנהל הפר –כפי שידרוש מנהל הפרויקט  –אחרים אודותם 

, הכל כמפורט במפרט המיוחד  יסה, כפי שימצא לנכוןננות כשיוילפי ר פרוייקטלמקום ה
 ובתנאים המיוחדים.

 

ר  והקבלן מתחייב להחזיברה חיהיה רכוש של הלעיל, ( 2שיון כניסה לפי סעיף קטן )יכל ר .16.3
של יום עבודתו יד עם סשיון, מיניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון הכילמפקח את ר

ת שמנהל הפרויקט ידרוש את החזרתו. כן מתחייב  עבכל  , וכןפרוייקטאותו עובד בביצוע ה
  לצורך פרוייקטה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום השיונות הכניסיהקבלן שהשימוש בר

 ביצועו.
 

החזרת   או עובד שמנהל הפרויקט דרש אתזה, סעיף שיון כניסה לפי ילו ראדם שלא ניתן  .16.4
 .פרוייקטה ממקוםאחראי להרחקתו הקבלן יהא  – שיון הכניסה שלויר
 

חברה  ה לאחר מתן הודעה בכתב מאת רק  לפי סעיף זה, יהיה חברה שימוש בסמכויות ה .16.5
 לקבלן. 

 
 בודה/סלילה באתר העבטיחות ומתקנים   שמירה, גידור, אמצעישילוט,  .17

 

 אתרשילוט ה .17.1
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חלת  קבל בידי הקבלן צו התשבו נת )חמישה עשר( יום מן המועד 15בתוך  .17.1.1
על ההסכם(, יעמיד הקבלן על חשבונו ועל חברה התימת עבודה )או אישור על ח

 אחריותו שלו כמפורט בסעיף זה.

 

גבול ביצוע העבודות, בו מבוצעות העבודות או בסמוך ל במקוםיוצב  השילוט .17.1.2
 . החברהתוך תיאום עם ום בולט וגלוי לעין, במק

 

חברה  ידי ה-הפרטים שידרשו על ויכללו בו כל מטר 6X3השלט יהיה גודל  .17.1.3
 ורמט שיימסר לו(. פתאם ל)בה

 

החברה  ה של בהיעדר פורמט כאמור, יכלול השילוט את הפרטים הבאים: שמ .17.1.4
שם מת העבודה, פרטי הקבלן )כמזמין העבודה, מהות הפרויקט, צפי להשל

שנדרש ככל  –מהנדס האתר בלני, כתובת ומספרי טלפון(, מלא, מס' רישיון ק
ככל  –ן(, קונסטרוקטור וי טלפ)שם מלא, מס' רישיון ומספרחברה הידי -על

מספרי טלפון(, מנהל שנדרש במסגרת הפרויקט )שם מלא, מס' רישיון, כתובת ו
לפון(, פרטי )שם מלא, מעסיק ומספר ט העבודה ו/או מנהל הבטיחות באתר

 ם(. צים או מתכנני, אדריכל נוף, יועוע נוספים )אדריכל, קבלן שלדאנשי מקצ
 

או ההיתרים הדרושים לצורך הצבת  /וורים הקבלן אחראי לקבלת כל האיש .17.1.5
שלומים ו/או תשלומי החובה השילוט וישא על חשבונו ועל אחריותו בכל הת

למען הסר ספק, מובהר  צורך הקמת השילוט באתר. ידי הרשויות ל-שיוטלו על
ות ה את כל העלוימכרז, ככוללת בתוככי יראו את הצעתו של הקבלן ל

 ר. תוט באהכרוכות בהתקנתו כדין של השיל
 

כל  הקבלן ידאג לניקיונו ושלמותו של השילוט באתר, לחידושו ו/או להחלפתו כ .17.1.6
 שיגרם לו נזק.

 

בלן את לת אישור המנהל, יסלק הקעם תום העבודות במקום, ולאחר קב .17.1.7
, והכל על  ת סימנים או לכלוךר, בצורה בטיחותית, ללא השארהשילוט מן האת

 ונו ואחריותו.חשב
 

-עיף זה, יהיה השילוט היחיד והבלעדי שיוצב עלסראות השילוט בהתאם להו .17.1.8
, קבלני משנה או ספקים(, וכל שילוט נוסף ידי הקבלן או מי מטעמו )לרבות

 ידי. ידי הקבלן באופן מי-ר עלכאמור יוס
  

ום לאתר ולמקחות ור ושאר אמצעי בטיעל חשבונו, שמירה, גידספק ל הקבלן מתחייב .17.2
זה וכן  ןבענייאו הוראה מחייבת של רשות מוסמכת  נוהג פי כל דין,-כנדרש על פרוייקטה
 .הטכני המיוחד טאו במפר אלה פורטו בחוזה אמצעי בטיחות מיוחדים, אםספק ל
 

ה ורס בטיחות באתרי סלילה בנייע ראש צוות אשר עבר קכי בצוותו מופין מתחייב קבלה .17.3
עליו החובה   הור חל ן במסגרת צוותו בעל תפקיד כאמ. אם לקבלן איברההחואושר על ידי 

לדרישה משנה לבטיחות שברשותו מצויים ראשי צוותים העונים -להתקשר עם קבלן
 האמורה.

 

דת  הבטיחות בעבודה )עבו עפ"י תקנות ךעבודה מוסמ הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל .17.4
 .1988-בניה(, התשמ"ח

 
ות עה שבולהמשך או יימשך בפועל מעל שש יצוע העבודה צפויהר בזה, שאם משך במוב .17.5

טופס  תחול על הקבלן חובה לדווח למפקח עבודה אזורי על התחלת ביצוע העבודה על גבי
 שנקבע לכך.
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חייב עובדים או יותר  100 משנה-ו או באמצעות קבלנימובהר בזה, קבלן המעסיק בעצמ .17.6
 .החברהיעת יועברו ליד וסיונשמו, כישוריו וני למנות ממונה על בטיחות.

 

לגרוע מיתר הוראות הסכם זה בעניין מינו בעלי תפקידים ו/או  יזה כדאין באמור בסעיף  .17.7
 בטיחות באתר או סביבתו.  שמירה על הוראות ה

   פרוייקטנזיקין ל .18
 

ת שותו של הקבלן ועד ליום השלמכולו או מקצתו, לר ,פרוייקטום העמדת מקום המי .18.1
 קטיפרויהה הקבלן אחראי לשמירת , יהיפרוייקטתעודת השלמת הב כמצויןהעבודה 

 ולהשגחה עליו. 

 

לסעיף פרט לסיכון מוסכם בהתאם  – הנובע מסיבה כלשהי פרוייקטבכל מקרה של נזק ל .18.2
רי ולהביא  חשבונו, בהקדם האפשלתקן את הנזק, על מחויב יהיה הקבלן  –להלן  (4קטן )

 ה. תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזבמצב  פרוייקטיה הלכך שעם השלמתו יה
 

ידי הקבלן תוך כדי עבודות  -תחולנה גם על כל נזק שנגרם עללעיל ( 2ן )טעיף קהוראות ס .18.3
 תיקון ובדק.

 

הקבלן לתקן יהיה על מראש כון מוסכם שנגרם כתוצאה מסי פרוייקטנזק לבכל מקרה של  .18.4
עשות כן, והוצאות התיקון ידרוש ממנו ל ויקטמנהל הפר, בהקדם האפשרי, אם את הנזק
ן יוגשו ויטופלו במסגרת חשבון הביניים הראשון שיוגש והתיק . הוצאותההחבריחולו על 

 לאחר ביצוע התיקון.

 
ולת מלחמה, פעמחמת  פרוייקטלנזק שנגרם פירושו:  – "וסכםמ סיכון"לעניין סעיף זה 

ב, פעולת מדינה אויבת סדירים, פלישת אויידי כוחות סדירים או בלתי -לאיבה המבוצעת ע
, וכן מניעה מאיוש התפקידים באתר מחמת שירות לאו ןה וביה מלחמבין שהוכרז –וקרבות 

 .1974-חירום שלהם כמשמעותו בחוק הארכת מועדים התשל"ה
 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .19
 

זדוניים של  ים ממעשה או מחדל רשלניים אוהנובענזק או אבדן, הקבלן יהיה אחראי לכל  .19.1
 פרוייקטתוך כדי ביצוע ה וייגרמשוזה, , או תוך הפרת חובה על פי דין או על פי החהקבלן

או בקרבתו או כתוצאה של העבודה על   פרוייקט, בלגופו או לרכושו של אדם כלשהו
 .האמצעים המעשיים למניעתםכל את וינקוט  ,פרוייקטה
 

לנזקים שלהלן או כדי   ות את הקבלן אחראי( אין בו כדי לעש1סעיף קטן )שום דבר האמור ב .19.2
 :גינםב ה חבר לחייב את הקבלן לפצות את ה

 

או חלק ממנו  פרוייקטזכות לבנות את החברה נזק הנובע מתוך כך שאין ל .19.2.1
 בהתאם לחוזה;

 

ויר, זכות מים מנית, לזכות דרך, זכות אבועה ובין זנזק הנובע מהפרעה, בין ק .19.2.2
מנעת מביצוע שהם תוצאה בלתי נ ל זכות שימוש אחרת של מישהו,או כ

 בהתאם לחוזה; פרוייקטה
 

על ידי צד  ידי מעשה או מחדל, -ו או לרכושו, שנגרם עלגופלשהו, נזק לאדם כל .19.2.3
ת סבירה שלישי שלקבלן אין ולא יכולה להיות שליטה על פעולותיו או יכול

 .למנוע אותן
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א הנטל  ת לפי חוזה זה, יהבמהלך ביצוע העבודו פרוייקטהנזק או אבדן במקום אירע מקרה  .19.3
 יותו.רן באחעל הקבלן להוכיח שהנזק נגרם בנסיבות שאינ

 

 אין בהוראות פרק זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי. .19.4

 

 מחזיק.בלן כאין בהוראות פרק זה כדי להחמיר על דרישות הדין החלות על הק .19.5
 

  נזיקין לעובדים .20
 

, הרי שיחולו הוראות בשירותו של הקבלן הקבלן או לכל אדם אחר הנמצא ארע נזק לעובד של
 ן: שלעיל ולהלן, ובכפוף לכל די

 

תחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר קבלן מה .20.1
או  פרוייקטכלשהם, תוך כדי ביצוע ה ו נזקהנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה א

 .פרוייקטביצוע ה בקשר עם
 

ו  איו ו/זק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחלכל נ תהיה אחראית לא חברה ה .20.2
ו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע כל מי מטעמ

ה הקבלן את פגע כאמור לעיל, ישפי שנו/או מי מטעמה על ידי מחברה נתבעה ה .פרוייקטה
שניתנה לקבלן הזדמנות נאותה ותו עניין, ובלבד פי הוצאותיו וחביותיו בגין אהנתבע כ

 .כאמורלהתגונן מפני תביעה 
 

 ביטוחי הקבלן: .21

 
 רהט בע"מ  ו/או עירית  (2015הט )ר החברה הכלכלית החברה בסעיף זה ) ביטוח ( תקרא :  21.1

 קן. הממנים את העבודות או חלו/או משרדי ממשלה וגופים 

 
לנזקים להם הוא יהיה  מאחריותופי הסכם זה ו-מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על 21.2

שות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים ייב לעפי כל דין, הקבלן מתח-אי עלאחר
וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה  

 לפני ההתקשרות בין הצדדים.  הקבלן ושמו בפוליסות הביטוח שליי

 
זה.  ע התחייבויותיו על פי הסכם וציוד שישמשו אותה לביצו ח לרכושהקבלן יסדיר ביטו 21.3

בלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי החברה  בגין  הק
רבות  ל סוג לגם לגבי תביעת שיבוב מכ כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך 

 תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

 
קיום הרשומים בפוליסות ובאישור  ות האחריות וסכומי הביטוח, גבולהביטוח הנדרש 21.4

, הנם מיזעריים ואין בהם משום אישור של החברה  או מי 9המצ"ב כנספח  יטוחיםב
מים יהיה לקבוע ביטוחים וסכו מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן

 שלישי. ברה ולצדוכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לחלביטוח ככל האפשר 

 
המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  באופן וליסות הביטוחהפר הקבלן את הוראות פ 21.5

החברה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל 
ה מנוע מלהעלות כלפי החברה כל  אחרות כלפיו, והוא יהיו/או טענות, כספיות או  תביעות

 מור.טענה כא

 
, לרבות נזקים שהם מתחת בוטחיםנזקים בלתי מלבדו יהיה אחראי על פי דין ל קבלןה 21.6

  לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
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על הסכם זה, ימציא   ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת החברה 14 21.7
נדרש טוחים כפי היטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הבילן לחברה  את אישור קיום בהקב

ת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל די חברי-חתומים עלעל פי הסכם זה ,  כשהם 
  לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. 

 
 ,ביטוחים ו/או בפוליסות ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום 14 21.8

 ספת.וב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוימציא הקבלן לחברה  אותם ש

 
סות כאמור לעיל, אין משום הפולי ביטוחים ו/אוזאת כי בהמצאת אישור קיום מוסכם ב 21.9

מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח  
ור לעיל, אין או, והמצאתם לידי החברה  כאמל נזקים כאמור ובין אם להתחייבה לשפות ע

 הביטוח.לשהי לגבי היקפו וטיבו של ברה  אחריות כבה כדי להטיל על הח

 
סכם בין הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים ו/או הר ומומוצ 21.10

ידי בדיקתם או אי בדיקתם על הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, 
פי הסכם  ן או אחריות עלוטרת את הקבלן מאחריות על פי דיהחברה או מי מטעמה אינה פ

 .זה

 
 , חברהות הות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישפוליס הקבלן יכול להגיש העתקי 21.11

 יוצ"ב.לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכ 
 

ן הצדדים כי החברה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן את כם בימוצהר ומוס 21.12
יבויות על פי ההסכם. להתחי וליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימםהפ

קיום ביטוחים ו/או הפוליסות  הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור
 א.  ברה  אחריות כל שהיעל החולא תחול עקב כך 

 
חייבויות על פי מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההת 21.13

, ישא הקבלן על פי דין בכל הוצאה או  דרשטוח כנההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת בי
 נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.  

 
ליסת אים בפוסיבתם סכום לא מתפסד ש, אבדן וההקבלן לבדו יהיה אחראי  על פי דין לנזק 21.14

 ההשתתפות העצמית .ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או 

 
ביטוח או עם סיומה, ימציא הקבלן לחברה  קופת ה במידה והקבלן יחליף מבטח במהלך ת 21.15

את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש. 
 א הסתיימו העבודות נשוא המכרז.לכל עוד ה יחזור על עצמו יך זתהל

 
ם  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הבאיהקבלן מצהיר כי לא תהיה לו  21.16

( עפ"י הביטוחים או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסהה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי )מטעמ
אמור. האמור ת לנזק כאותם מכל אחריו בזאתהנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר  

 נזק בזדון לקבלן. לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע

 
טוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את יום בישם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור ק 21.17

ה  תאגידים עירוניים של החברה ו/או גופים קשורים לחברו/או  רהטהחברה ו/או עירית 
 ים את העבודות או חלקן.פים הממנה וגומשרדי ממשלו/או  

 
לו : ביטוח עבודות קבלניות. ביטוח אחריות מקצועית. הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכל 21.18

 .ת המוצרוח חבוביט
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ל הפוליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על כ 21.19
ה והבאים מטעמה, הוויתור  פי החברכלוף זכותו לתחל ח עלהקבלן . סעיף לפיו מוותר המבט

זדון כלפי הקבלן . סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק ב
כלפי מבטחי החברה  והביטוח של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך   וח כפלביט

 יףסע ומי.י זיהום פתא. כיסות רבתישלנוו/או ר על ידי החברה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות
תימסר הודעה  לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או  60החברה לכל הפחות לידי  כתובה על כך בדואר רשום
 מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות החברה לקבלת שיפוי.

 
סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר  וים אחריגית יבוטלו אחריות מקצוע בפוליסה לביטוח 21.20

חריות בגין וסה. אלב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכ של עובדים. חריגה מסמכות בתום
 קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה והוצאת לשון הרע . 

 
 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: 21.21

 
מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול  ית". קטיבטוח רטרואסעיף "תקופת בי .א

 הקבלן.מיום ההתקשרות בין החברה לבין 
חודשים לאחר ביטול או  6תקופת גילוי של  רכת" .סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאו .ב

אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י קבלן, ובתנאי שאין 
 ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. היקף  ת קבלן באותומכסה את חבוביטוח אחר ה

    Personal Injuryסעיף "פגיעה אישית" .ג
 

 בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו: .21.21
 

ופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול  יף "תקסע .א
 מיום ההתקשרות בין החברה לבין הקבלן.

חודשים לאחר ביטול או     12ל שתקופת גילוי מאורכת" .  סעיף "תקופת ביטוח וגילוי .ב
תשלום ע"י קבלן, ובתנאי שאין  אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי

 את חבות קבלן באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. המכסה ביטוח אחר 
 

 י פריצה סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע . כיסותכלול ביטוח  פוליסת עבודות קבלניות 21.22
משווי הפרויקט . ביטוח רכוש סמוך  20%עליו עובדים עד לשיעור של כוש שגניבה ביטוח רו 

סוי לנזק ישיר מתכנון לקוי , עבודה ט . כימשווי הפרויק 20%עובדים עד לשיעור של ו ישעל
יקט. פינוי הריסות עד לשיעור של משווי הפרו 20%וחומרים לקויים עד לשיעור של  לקויה

עה בצנרת ומתקנים תת קרקעיים עד לשיעור של מפגי ט. נזק תוצאתיהפרויק ווימש 10%
משווי  10%ל מודדים , אדריכלים ומהנדסים עד לשיעור ש הפרויקט . שכר משווי 10%

 חודשים . תקופת הרצה בת ארבע שבועות. 24תחזוקה מורחבת של  הפרויקט. תקופת

ביטוח  וסד לת שיבוב של המין : תביעוליסת עבודות קבלנית תכלול כיסוי ביטוחי בגפו 21.23
עובדיו. שימוש ברכב   למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפיי לאומ

פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש כולל רכוש   טוח עלהסדרת בישאינו חייב 
 מכשירי הרמה החברה, שימוש ב בבעלות

וסכומי הביטוח לביטוח   ינון'על בסיס ערך כום ביטוח 'הכיסוי על פי פרק א'  יהיה בסכ 21.24
 החברה יכללו מע"מ. רכוש

י המשנה וגם וקבלנ ודות קבלניות יכלול בנוסף לחברה את הקבלןשם המבוטח בביטוח עב 21.25
 בה להוסיפם לפוליסת הביטוח.גורמים נוספים שהחברה התחיי

חר ' או נוסח א19בשם 'ביט  הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע 21.26
 ומה לו בכיסוי הביטוחי .הד
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קצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת אחריות המוצר ואחריות מ שלישי צד הפוליסות 21.27
ולנה סעיף "אחריות למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקבלן ותכל האחריותבגין  החברה

  פרד.חד מיחידי המבוטח בנצולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל א

 
 הקבלן. חשב כמעביד של עובדיתבאם   חברהביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה 21.28

יטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: קיום בות בפוליסות ואישור האחריגבולות  21.29
₪.  20,000,000ש"ח. פרק ג' עבודות קבלניות   8,000,000 –פרק ב' ביטוח עבודות קבלניות 

 ₪.  6,000,000 -₪. ביטוח חבות מוצר  1,000,000 -אחריות מקצועית

סה בפולימוסדר באמצעות "פוליסה הצהרתית" אזי ירשם  באם ביטוח עבודות קבלניות 21.30
ג' הם ספציפיים לפרויקט נושא הסכם זה ואינם משותפים -ים ב ושגבולות האחריות לפרק

 לפרויקטים אחרים.

י הקבלן ו/או לערוך ביטוחים חביטו הרחיב את היקףרך לככל שלדעת הקבלן קיים צו 21.31
טוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו נוספים ו/או משלימים, יערוך הקבלן את הבי

 וף לאמור לעיל.ובכפ הוא

אחריות מקצועית ואחריות מוצר יהיו בתוקף, כל עוד יש לקבלן אחריות על פי כל ביטוח  21.32
 דין.

ם דרשינות את הסדרי הביטוח הנשאים להחברה יהיו רששל  החברה ו/או יועץ הביטוח 21.33
 יום מראש לקבלן. 30של  בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת

ביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת  י דרישת החברה מחברת ה על פ הקבלן מצהיר בזאת כי 21.34
בות  הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה, על שם החברה. כל זכויות וחו

יחולו על החברה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שם  תוליסוהפוליסה או הפ
ות ומבוטלות. אישור ת בטלההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסו החברה. מיום

שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא החוזה לפרק זמן העולה  זה
שהקבלן לא שילם עבור הפוליסה או  ועון אהפך לחדל פיר קבלןעל שלושים ימי יומן או שה

ו שחברת הביטוח החליטה לבטל פוליסה מסיבות הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל א
 ת לה.מותרוה

ות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, בלי לגרוע מכללימ 21.35
ותיו. על הקבלן נו ותקמי על כל צווילאו מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח

ני המשנה מטעמו יקפידו אף הם חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבל
 צוויו ותקנותיו. חוק לביטוח לאומי על כלראות למלא אחר כל הו

מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן   21.36
מעת לעת ע"י החבה  ו/או ע"י -אם יקבעו-חות אשר יקבעויי הבטלקיים את נוהלייב מתח

שה או מחדל או כל מעהקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות  המבטח. כן מתחייב
ק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי לגרום נז

 אדם.

ות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע ספולי את כל הוראות קייםהקבלן מתחייב לשמור ול 21.37
יחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבט

 די לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. החברה לעשות כל פעולה כרישת ולד

  ובי הקבלן לפי מחי הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע 21.38
מפורש, זה, או כדי להטיל על החברה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת ב הסכם

החברה שלא היו  ילות תביעה כלשהן כלפי צור עכי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי לי
קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט החברה(  

 דו.ים על בגין נזק שנגריות מאחר



 

 142מתוך  90עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 סכם.הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של הה 21.39
 
 

 

 

   ידי הקבלן-יבות עלקב אי קיום התחיעחברה פיצוי ה 21.1 .22
 

ו/או פי הסכם זה -עלידה שאחריות כזאת מוטלת עליו כל צד שלישי במהקבלן אחראי כלפי  .22.1
מו תוך כדי ביצוע נזקים שייגראו לפי כל דין אחר, ל[ שוסח חד]נ לפי פקודת הנזיקין 

 ובקשר לכך.  פרוייקטה
 

חברה  את ה שפותל, מתחייב הקבלן ישי פיצויים כלשהםלשלם לצד שלתידרש חברה ם הא .22.2
, מהקבלן לפי חוזה זהחברה ו כחוב המגיע לואותו סכום יראוה היד-הסכום שישולם על כפי

 ה של דרישה כאמור. ובלבד שניתנה לקבלן הודעה על קיומ
 
 

 ייבויות כלליות התח
 

 פרוייקט גישת מנהל הפרויקט למקום ה .23
 

, להיכנס בכל עת  םמטעמ או לכל נציג ויקטלמנהל, למנהל הפר ,החברהלנציגי הקבלן יאפשר 
וכן לכל מקום נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה,  ולכל מקום אחר שבו וייקטפרסבירה למקום ה
 .לביצוע החוזהכלשהם או מוצרים חומרים כלים, שממנו מובאים 

 
 ת עתיקו .24

 

 בדבר עתיקות שיהיהאו בכל חוק  1978-ת, תשל"חעתיקות כמשמעותן בחוק העתיקו .24.1
בעל או ולוגי או ארכיאולוגי ן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאבתוקף, מזמן לזמ

מתחייב לנקוט   הקבלןהם נכסי המדינה, ו – פרוייקטאשר יתגלו במקום הערכי מורשת, 
 יעה בהם או הזזתם שלא לצורך.ירות מתאימים למניעת הפגבאמצעי זה

 

למנהל ם, יודיע הקבלן לפני הזזתם ממקומחפץ כאמור לעיל ו מיד לאחר גילוי עתיקה או .24.2
 ותת הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקי. כן מתחייב הקבלן לקיים אעל הגילו הפרויקט

 ובדבר ממצאים דומים.
 

וישולמו חברה ה, יחולו על ההתחייבויותיו לפי סעיף זשנגרמו לקבלן עקב מילוי ההוצאות  .24.3
לן עקב הפסקה וצאות שנגרמו לקבההוצאות האמורות ה, כאילו היו לחוזה זההתאם ב

הוראות חוזה זה בדבר  ובכפוף לבהתאם להוראות המנהל,  פרוייקטזמנית של ביצוע ה
 מנית של העבודות.הפסקת ז

 
 וחני קניין רזכויות  .25

 
שלישיים. מבלי לגרוע קניין רוחני של צדדים לא יפר זכויות  פרוייקטביצוע המתחייב כי ב הקבלן 
ישה, הליך, על כל חיוב הנובע מתביעה, דר היפצה אותוחברה נע כל נזק מהימלעיל, הקבלן  מאמור

חר או בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מס "ב שייגרמו כתוצאה מפגיעהנזק, הוצאה, היטל וכיו
במכונות או בחומרים , פרוייקטבמתקני ה ,פרוייקטהשימוש, תוך כדי ביצוע ה זכויות דומות בדבר

 הזדמנות נאותה להתגונן. ובלבד שניתנה לקבלן ידי הקבלן-ו עלשיסופק
 

  זכויות הנאהתשלום תמורת  .26
 

ים אה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויך בקבלת זכות הניהיה צור פרוייקטאם לביצוע ה .26.1
עבר או ו זכות מכגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, א ,פרוייקטמחוץ למקום ה
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האמורה מבעליה ולתשלום אחראי לקבלת הזכות יהיה הקבלן , מהשימוש או כל זכות דו
נוספת  לקבלן תמורה לא תידרש ולא תשולם כם בין הבעלים לבין הקבלן.תמורתה כפי שיוס

 ורכישתן. בגין זכויות ההנאה האמורות

 

ר וממנו, זולת אם גישה לאתתדאג ידאג לקיום דרך חברה מובהר בזה, כי ה למען הסר ספק .26.2
 ג לכך. ת כי על הקבלן לדאוכי המכרז מפורשוצוין במסמ

 

נות, מים, בזה, כי כל אוצרות הטבע, לרבות נפט, גז, מעיי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר .26.3
המתגלה באתר ו/או  אחר בעל ערך, הקיים ו/אוצבים, מחצבות וכן כל חפץ או חומר מח

ות  ם חזקה ו/או בעלאל ואין הקבלן רשאי לקחת בהדינת ישרבסמוך לו, הנם רכוש של מ
 . החברהללא הסכמת גורם המוסמך להרשות זאת על פי כל דין וללא הסכמה מאת ה

 
 טיחות  ושמירה על ב פגיעה בנוחיות הציבורמניעת  .27

 

, בנוחיות פרוייקטכדי ביצוע ה א להפריע שלא לצורך, תוךהקבלן מתחייב לא לפגוע ול .27.1
  או בזכות  צא באלהיוש, דרך, שביל וכימוש והמעבר של כל אדם בכביות השהציבור ו/או בזכ

ורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות לצ .השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו
מנת -עלוט בכל האמצעים הדרושים בפנסים וינק מצוידיםזהרה והכוונה ין שלטי אויתק

רי בטיחות  רוע מחובת הקבלן להציב אביזדי לגאין באמור כ שלא לפגוע בנוחיות הציבור.
 להלן.  (2קטן )-נקבע בסעיףכפי ש

 

 :זה, באשר להסדרי התנועה הזמניים יחולו הוראות אלהזולת אם נקבע אחרת במסמכי החו .27.2

 

  יקטפרויועה כלי רכב במקום היבצע הסדרי תנועה זמניים לאפשר תנהקבלן  .27.2.1
 ו/או בהתאם לחוזה זה.  רזבמהלך העבודה, על פי התוכניות שהומצאו לו במכ

 

תים, בציוד ובאביזרים שיאושרו על שימוש בנותני שירו בלן יעשה לשם כךהק .27.2.2
 נהל הפרויקט.ידי מ

 

תשלום בגין הסדרי התנועה קבלן בזולת אם נקבע אחרת בין הצדדים, יישא ה .27.2.3
נוי בהסדרי התנועה הזמניים ייעשה שנקבעו במסמכי החוזה. שיהזמניים 

 .יים ובהתאם להוראות חוזה זהנובמסגרת פקודת שי

 

האמור בחוזה זה לגבי אחריות הקבלן עיף זה כדי לגרוע מאין באמור בס .27.2.4
 ון נזקים שנגרמו אגב ביצוע הסדרי התנועה הזמניים.לתיק

 
  בזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו" תיקון נ .28

 
ה, לרשות יל, למדרכה, לשביל, למסלדרך לכביש,באקראי  שיגרם הקבלן אחראי שכל נזק .28.1

ק, לכבלים אופטיים, לצינורות ון, למתקני ולקווי בזל, לטלגרף, לטלפמים, לתיעול, לחשמ
-קעיות והעלקר-ת התתוכאו למתקנים, לרבות המער זלים, או למובילים אחריםלהעברת נו

יתוקן, על חשבונו, באופן ידי מי מטעמו,  או על ידו-על פרוייקטע הקרקעיות, תוך כדי ביצו
בדרך מכים לפקח על הטיפול דם או רשות המוסתר ולשביעות רצונו של כל אוהיעיל בי

 ובמתקנים האמורים. 

 

קבלן אלא על ידי התשתית, אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על במערכת ו/או  .28.2
ידאג הקבלן על חשבונו לתיקון המערכת ה מערכת או אותה תשתית, ידי מי שמופקד על אות

 ל ידי הגורם המוסמך לכך.עו/או התשתית 
 

קלקול שנגרמו ללא יהיה אחראי לנזק או  ובלבד שהקבלןזה יחול כל האמור בסעיף  .28.3
זק או לקלקול למערכת כן לנעל ידי מי שאינו הקבלן או מי מטעמו ולמתקנים האמורים 
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בבדיקה סבירה של קבלן מומחה  שר לגלותם שאינם נראים לעין ואי אפו/או לתשתית 
בכל  , בכתב הכמויות או יםבמפרטבתכניות,  אם סומנו המתקנים האמורים א, אלומיומן

או הודע לו על קיומם של המתקנים האמורים בכל מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן 
   .דרך אחרת

 
לן אחר )כהגדרת מונח זה  גרמו הגוף הציבורי או קבאמור בסעיף זה לא יחול על נזקים שה .28.4

 אם לאמור בחוזה זה.  תלהלן(, אשר תיקונם יהא בה
 

   ת הפרעות לתנועהמניע .29
 

יעשה, ככל האפשר, בדרך שלא  וממנו ת רוייקטפהובלת מטענים אל מקום הש לכך  הקבלן אחראי
מטענים חורגים יהא על בהיתרים מיוחדים להובלת יש צורך  אםהפרעה לתנועה השוטפת, ו תגרום

  .ל חשבונוע ותהרשויות המוסמכ בלן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעםהק
 

  יוחדיםלהעברת משאות מ אמצעי הגנה .30
 

שההעברה עלולה לגרום נזק  חוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקוםאם לביצוע ה .30.1
ישתמשו באמצעי , אם לא וכיו"בפון, לצינור, לכבל טללכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת 

ל פרטי החפץ שיש ה, ע, לפני ההעברלמנהל הפרויקטיודיע הקבלן בכתב  ,דיםהגנה מיוח
  ימים.הבטחת אמצעי הגנה מתאו, ועל תכניתו ללהעביר

 

למעט מחובתו של הקבלן ליידע את הציבור, על חשבונו, אין באמור לעיל בכדי לגרוע או  .30.2
 ם כך.חפץ והסידורים שננקטו לשהתקשורת הרלוונטיים, בדבר הובלת ה י באמצע

 

 ,לתכניתואמצעי ההגנה בהתאם יטת לנק הפעולות, הדרושותהקבלן יהיה רשאי לבצע את  .30.3
שיון מתאים י, ולאחר שיהיה בידו רמנהל הפרויקטו של לאחר שיקבל את אישור אך ורק

חזויה צוינה במסמכי המכרז, הרי ה יובהר, כי אם דבר ההעברה מהרשויות המוסמכות.
בע  יקספת בשל כך. לא צוין דבר ההעברה במסמכי המכרז, לא תחויב בתמורה נוחברה שה

 .החברהיחולו על   רהההעברה והוצאות מנהל את שווי עלות ההעבה
 

 אספקת חומרים, ציוד וכח אדם  .31

 

התשלום עבור ת את כי התמורה עבור ביצוע העבודה כאמור בהסכם זה, כוללת אמוסכם בז .31.1
צוע העבודות, לרבות, עלות הציוד, וחומרי העזר הנדרשים לביכל העבודות, החומרים 

מכל   משפטי, וכן כל הוצאה ביטוחים, ייעוץ נוי פסולת, כלי העבודה,, פיההובלה, פיגומים
 השלים את ביצוע העבודות.סוג שהוא וכל דבר אחר הנדרש כדי ל

 

מערך ביצוע ות המצורפים להסכם זה, באים לתאר ניכתב הכמויות, המפרט הטכני והתכ .31.2
כך, על הקבלן לפי מכלולים גמורים ומוכנים לשימושה.חברה יומו תקבל השלם אשר עם ס

דות, אספקת כל החומרים, הציוד כל הדרוש לביצוע העבובון התשומות את להביא בחש
ים אך חיוניים רטיוד וכד', גם אם לא נזכרו במפורש בכתבי הכמויות ו/או במפשימוש בצ

בהצעתו ככוללים מראש את כל האמור  ואים את מחיריו של הקבלןלהשלמת המכלולים ור
 לעיל.

 

החומרים, לעדית, את כל הציוד, ועל אחריותו הב ב לספק לאתר, על חשבונותחייהקבלן מ .31.3
ביצוע העבודות ולאחסנם בהתאם להוראות שיינתנו על  המוצרים והכלים הדרושים לצורך

 או המפקח.  ה ברחידי ה
 

אבירים ו/או והמוצרים )או חלקים של כל אה על כל החומרים ו/או התהא בעלות מלחברה ל .31.4
מן  להוציא כל חומר שהוא תר, ואסור לקבלןיובאו על ידי הקבלן לא אשר אחד מאלה(,

 .החברה ראש של האתר, אלא אם נתקבל אישורה בכתב ומ
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איכות ל הקבלן לספק לפי הסכם זה יהיו  מע כל החומרים הנועדים לביצוע העבודות, ואשר .31.5
ו/או  ברה ח ימו לדרישות התקנים הישראליים ולהוראות ההסכם. הומסוג מעולים ויתא
 ישות. וצרים שלא התאימו לדרלפסול חומרים ומהמפקח יהיו רשאים 

 
או לדעת המפקח, אינם מתאימים חברה ר ואשר לדעת ה כל חומר או מוצר אשר הובאו לאת .31.6

 דית.חשבונו ועל אחריותו הבלעסכם, יורחק מיד על ידי הקבלן, על ההלדרישות 
 

פות ישות התקנים, תינתן עדימדר בכל מקרה שבו הוראות מפרטי הסכם זה מחמירות .31.7
 ויות במפרטים.להוראות המצ

 

ות הסכם זה, לקבלן לא תהיה זכות עיכבון האמור בכל דין, ומבלי לגרוע מיתר הורא אף-על .31.8
  ו ציוד ו/או חלקי עבודות תר ו/או הפרויקט ו/או החומרים ו/אהאמכל סוג שהוא על 

 או כל חלק ממנו. פרוייקטידו, וכן לא תהא לו זכות עיכבון על ה-שיבוצעו על

 

  עדית, את כל ההוצאות הכרוכות באספקת כח בונו ועל אחריותו הבלקבלן ישלם על חשה .31.9
שים להובלת כוח האדם  וידו בביצוע העבודות, אמצעי התחבורה הדר-האדם אשר יועסק על

לרבות תשלום מלוא שכר העובדים, כל תשלומים כל דבר אחר הכרוך בכך,  כאמור, וכן,
וכיו"ב(,  ס הכנסה, ביטוח לאומיעובדים )כגון: מדין הנוגעים להעסקת פי ה-עלהחובה 

פי דין ויעבירם -כה משכר העובדים את תשלומי החובה עלובמידה והדיון מחייב, הוא ינ
 הנוגעות בדבר.  תלרשויו

 

ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא -עסק עלקפיד על כך שכח האדם המוהקבלן מתחייב לה .31.10
הביטחון  פי תחיקת-ים, וכן, עלוגע להעסקת עובדפי הוראות כל דין הנ-עסק עלהסכם זה, יו

ידה ולפי כל דין או תחיקת הביטחון, חייב הקבלן להעסיק החלה באזור יהודה ושומרון. במ
, מתחייב הקבלן  ת בתחומי העיראימים לשהושרשום או בעל רישיון או היתר מת ירק מ

-ת, עלרשאיחברה מור. ה רישיון ו/או היתר כאדרת כל לדאוג על חשבונו ועל אחריותו, להס
-ידו או על-כל עובד המועסק על הבלעדי והיחידי, לדרוש מן הקבלן להחליףפי שיקול דעתה 

 ידי קבלן משנה מטעמו. 

 

ודות, וזאת על ול האתר לצורך ביצוע העבבלן מתחייב להסדיר נקודת מים לגבקעל ה .31.11
ו מעת בונות שיומצאו לחשבונו וישלם את החשונה על אחריותו ועל חשבונו. הקבלן יתקין מ

ב לפנות לכל הגורמים המים כאמור. במידת הצורך, הקבלן מתחיי לעת עבור צריכת
 ר.והמוסמכים על מנת להסדיר חיבור מים כאמ

 

לגבול האתר לצורך ביצוע העבודות חריותו חיבור חשמל זמני הקבלן יסדיר על חשבונו ועל א .31.12
חייב לפנות לכל הצורך, הקבלן מתלו על הקבלן. במידת שמל יחווהוצאות צריכת הח

 זמניים כאמור.  ים המוסמכים על מנת להסדיר חיבורי חשמלהגורמ
 

שמש אשר י פרוייקטבונו ועל אחריותו, ש, הקבלן יקים באתר על חהחברהפי דרישת -על .31.13
ן, ידאג  ת באתר, וכן, מקום מתאים לשימושו של המפקח. כמו ככמשרד לניהול העבודו

בלן, נציגיו ואת המפקח. שר ישמשו את עובדי הקטריים מתאימים אבלן לסידורים סניהק
ימת ם חתימים מיו 7הוראות לפי סעיף זה, מתחייב הקבלן להודיע בתוך  ככל שלא יינתנו

 יצוע העבודות נשוא הסכם זה.ד אשר ישמש אותו לצורך ב הסכם זה, היכן ימוקם המשר
 

רים שווי ערך. מש בציוד או חומא יהיה רשאי להשתן הזוכה, למובהר בזאת, כי הקבל .31.14
ערך שלדעתו, הינם שווה ערך לאלו  יוכל להגיש הצעתו לציוד או חומרים שווההקבלן 

כמויות, של המכרז  ם. בכל מקרה ההצעה בגוף כתב הפרטישנדרשו בכתבי הכמויות והמ
 אחר. חייבת להתייחס לציוד או חומרים המוכתב ולא לציוד עצמו, 

 
לן, תהיה כפופה להגשת כן תהיה כזו מטעם הקבם שווה ערך אם אה לציוד או חומריהצע .31.15

פק,  ון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק, כתובת הסבקשה מראש תוך צי



 

 142מתוך  94עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

ים, מפרטים טכניים של ארץ המוצא ותקנים ישראליארץ הייצור, עמידה בתקנים של 
יים וכו' , וכן ם, מכניים, חשמלסים( או אדריכליי)פנומטרים פוטהיצרן, קטלוגים, נתונים 

ר, וכן עלותו, מידותיו, משקלו, שנות ת בהם הותקנו הציוד או נעשה שימוש בחוממקומו
יוד או החומר לבדיקות שיבקש המזמין לרבות משלוח הצ נוסףאחריות יצקן וכל נתון 

 בדה בארץ או בעולם, הכל על חשבון הקבלן. מע
 

הוגשה על ידי  לא תידון כלל, אלא אם, אם תהיה כזו, חומרים שווה ערך ה לציוד אוכל הצע .31.16
 ו.  הקבלן, יחד עם הגשת הצעת

 
טה הבלעדית של המזמין, בהחלההחלטה אם אכן הציוד המוצע הינו שווה ערך או לא הוא  .31.17

 על החלטה זו.  לא תהיה שום זכות ערעור ולקבלן
 

 אכיפת דיני העבודה על הקבלן  .31.18

 

האכיפה של דיני  להגברתאות החוק לפעול בהתאם להורלן מתחייב הקב .31.18.1
"(, אכיפה של דיני העבודההחוק להגברת ה )להלן: " 2011-דה, התשע"בהעבו

 זה.  חוזהככל שהללו יחולו על העבודות נשוא 

 

רת האכיפה של דיני יים את הוראות החוק להגב לקחברה על מנת לאפשר ל .31.18.2
הנתונים למסור לה את כל  ש מן הקבלןרשאית לדרוחברה העבודה, תהיה ה

את פי החוק, כל ז-עלחברה רך ביצוע חובות הפי החוק הנ"ל לצו-על הנדרשים
ת לעת ת מעימים מן המועד שבו תימסר לקבלן דרישה בכתב המפרט 7בתוך 

 ידה.  -את הנתונים המבוקשים על

 

ו/או תיתבע לשלם סכום כלשהו מן הקבלן חברה ק, במידה והלמען הסר כל ספ .31.18.3
שלום כלשהו יד ו/או בגין תישא בתיחסי עובד ומעב יו, שמקורם בטענתמעובד

והקבלן מתחייב  רת האכיפה של דיני העבודה, להגב בגין הפרת הוראות החוק 
 . החברהונה של פי דרישתה הראש-כאמור, זאת עלכום לשפותה בגין כל ס

 

למסור את  כל ספק, מובהר בזאת כי סירובו או מחדלו של הקבלן למען הסר .31.18.4
סעיף זה תהווה  והוא יפר את הוראות  לעיל ו/או במידההפרטים המפורטים 

ימים  7וככל שהקבלן לא יתקן את ההפרה בתוך  הפרה יסודית של הסכם זה,
רשאית לבטל הסכם ה חבר, תהיה ההחברהידי -לכך על ידרשמן המועד שבו י

 א צורך בהודעה או התראה נוספת.זה לל
 

 קבלני משנה   .32
 

א בהסכמתו ו לידי קבלני משנה אלאו חלק ממנ ייקטפרולמסור ביצוע  לא רשאילן הקב .32.1
מנהל הפרויקט יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לסרב  בכתב ומראש של מנהל הפרויקט.

 מוק.בלני המשנה ללא צורך בנילידי ק פרוייקטסור ביצוע הקבלן למלהרשות ל

 

רם משתלם ה ובין ששכלם לפי זמן העבודמובהר בזה, כי העסקת עובדים, בין ששכרם משת .32.2
או של חלק  פרוייקטכשלעצמה משום מסירת ביצועו של האין בה  –עור העבודה לפי שי

 ממנו, לאחר.
 

ה בסיווג ככל שקיים רישום שכזבתחום עיסוקם קבלני המשנה חייבים להיות רשומים  .32.3
יהם בביצוע ם לעבודה או לכלל העבודות שבכוונת הקבלן להטיל עלובהיקף המתאימי

 .פרוייקטה
 

י המשנה לא ייקבעו הוראות שאינן עולות סכמים בינו לבין קבלנן מתחייב, כי בההקבל .32.4
 בקנה אחד עם חוזה זה או עם ביצועו.
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, גם בגין אותם החברהפי כל פרוייקטיצוע החראי הבלעדי על ביודגש כי הקבלן הנו הא .32.5
 ללהעסקתו שחברה הסכמתה של הידי קבלני המשנה. אין ב-חלקים בעבודה המבוצעים על

 רוייקטפור את הקבלן מאחריותו הכוללת לביצוע הל קבלני משנה כדי לפטמשנה או ש-קבלן
 הזמנים שנקבע לכך. באופן בהתאם לחוזה וברמה המתחייבת ממנו ובמסגרת לוח

 

וא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה בגין  מוצהר בזאת כי הקבלן וה ען הסר ספקלמ .32.6
 המשנה.-צד שלישי ביחס לקבלניה הסכם לטובת ז עבודתם וכי אין לראות בחוזהתמורת 

 

  הקשר עם קבלנים אחרים .33
 

הקבלן יהיה ערוך  .פרוייקטמודע לכך, כי ייתכן ויעבדו קבלנים אחרים בביצוע ה הקבלן .33.1
גוף ציבורי או גוף , לכל מנהל הפרויקטוראות ויות פעולה נאותה, לפי האפשר ןתיילכך, ו
וצא באלה רות, בזק, הכבלים וכיהחשמל, מקוחברת מכוח סמכות שבדין, כדוגמת  הפועל

והן בסמוך  פרוייקטהן במקום ה"(, הציבורי הגוףזה: "וכן לבאים מטעמם )להלן בסעיף 
רותים ובמתקנים בשי הסביר להם את השימושפשר כן ישתף ויתאם פעולה איתם, יאאליו, ו

הוראות  ול הכללי שבמפרטהכל בהתאם להוראות –ידו ויבצע כל דבר אחר -שהותקנו על
תו של הקבלן למלא שיהא בדבר כדי לפגוע באופן מוחשי ביכולמנהל הפרויקט, ומבלי 

 התחייבויותיו לפי חוזה זה.
 

בגין בירות ס-לתיבו, הוצאות נוספות רם לנגרמו לו, או כי עתידות להיג סבר הקבלן כי .33.2
ל, ל שהמנהככויקט. ( לעיל, יפנה למנהל הפר1ן )קט-עבודת הגוף הציבורי כמשמעותו בסעיף

ושרותם לא יכל קבלן אחר  כתוצאה מעבודתהוצאות בלתי סבירות,  לן שנגרמו לקביימצא ,
הוצאותיו  בגיןאת גובה התוספת שתשולם לקבלן לצפות בתמחור הצעתו, ייקבע המנהל 

, בזבוז  יות אלטרנטיבכי הקבלן לא יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין הפסד הכנסבעין. מובהר, 
 . 'דזמן וכ

 

ת בחוזה זה, על ביצוען באתר של עבודות, שאינן כלולוית רשאי להורות בכתב רשאברה חה .33.3
הקבלן במקום )להלן בהתאמה:  על ידי קבלנים אחרים במהלך נוכחותו ועבודתו של

 "(, ויחולו הוראות אלה:רותאח עבודות" -" ואחרים יםקבלנ"

 

צוע חרים לבילקבלן להתקשר עם הקבלנים האהורתה בכתב חברה אם ה .33.3.1
 בלן לביצוע ההתקשרות ומבלי שיהא בהוראתודות האחרות, יפעל הקהעב

בויותיו לפי כדי לפגוע באופן מוחשי ביכולתו של הקבלן למלא התחייחברה ה
 חוזה זה. 

 
מור בטרם ניתן לה אישורה של לא יהא תוקף להתקשרות כאקרה בכל מ

יקול על פי ש סרב לתת את אישורו להתקשרותרשאית לחברה והחברה ה
 תה המוחלט.דע
 

ה נוספת בגין הסיוע  את ההתקשרות, יהא הקבלן זכאי לתמורברה חאישרה ה
ולו בהתקשרות עם הקבלנים הכולל לביצוע העבודות האחרות ובגין טיפ

-עבודות האחרות שבוצעו לפי סעיףמהיקף ה 3%עד  בשיעור שלים, האחר 
 .קטן זה

 

ע הקבלן לא ימנ במישרין,התקשרה עם הקבלנים האחרים  חברהאם ה .33.3.2
ודה הרגילה  רים סיוע סביר בעבודתם באתר וישלבם בעבמהקבלנים האח

ו/או תמורה נוספת בקשר  , תוך שהינו מוותר על כל דרישה והתקינה של האתר
יוע הכולל לביצוע העבודות פת בגין הסלתמורה נוס יהא זכאילא  קבלן. הלכך

מזמין כאשר הדעת ל פי שיקו , עלבמקרים מיוחדים וחריגיםהאחרות, אלא 
אחרות שבוצעו לפי  מהיקף העבודות ה 2% התמורה לא תעלה על בכל מקרה 

 קטן זה.-סעיף
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י אם נדרש , הריפים הקטנים לעיל, לפי הענייןבנוסף לאחוזים הנקובים בסע .33.3.3
ן ועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי החוזה, למעהקבלן לבצע בפ

ו ת העבודות ואלה ישולמווי עלונהל את שייקבע המהקבלנים האחרים, 
 לקבלן. 

 

סעיף זה, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת מובהר בזה, כי זולת האמור ב .33.3.4
 של קבלנים אחרים באתר. כלשהי בשל עבודתם

 

במישרין עם קבלן חברה ן אחר ו/או התקשרה הלקבלן להתקשר עם קבלברה ח ה ההורת .33.4
לעדי, כי על פי שיקול דעתו הב פרויקט,א מנהל הצוע עבודות אחרות באתר, ומצאחר לבי

יחס לאבני הדרך הקבועות בלוח הזמנים השלדי או ביחס ב פרוייקטנגרם עיכוב בביצוע ה
 הזמנים שנקבעובלוחות  הקבלן האחר דת מי כתוצאה מאי ע, פרוייקטיום ביצוע הלמועד ס

 פרוייקטהשלמת ה, יהיה הקבלן זכאי לארכה לןולסיבת העיכוב אין קשר עם הקבל, לו
שאינם באחריות הקבלן,  עניין עדכון לוחות הזמנים בגין אירועיםחוזה בתאם להוראות בה

של פועל רים כאמור השפיעו על לוח הזמנים בהכל בתנאי שלדעת מנהל הפרויקט הפיגו
ונעים מהקבלן, רויקט מאותה עת ואילך, באופן שהפיגורים האמורים מעבודות הקבלן בפ

ביום סיום  פרוייקטו/או לסיים את הבלוח הזמנים השלדי ד ויות מצדו, לעמוללא תוספת על
 , לפי העניין.1כהגדרתו בסעיף  ייקטפרוה

 

  עם השלמה העבודה פרוייקטום הסילוק פסולת וניקוי מק .34
 

את כל הפסולת שהצטברה   פרוייקט, ממקום הפי הנחוץ לזמן ועל מזמןבלן יסלק, הק .34.1
ידי הקבלן,  -רות עלם המועסקים ישילות קבלנים אחריבמקום כתוצאה מפעילותו ופעי
 תשקדמו לתחילות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' לרבות הפסולת כתוצאה מפעול

ככל עצים,  יעה שלריסה, עקירה או גדודה, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הביצוע העב
עלי ערך ממקום זה לגבי סילוק של חומרים ב שיידרש, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה

 .פרוייקטה
 

ויסלק ממנו את כל  פרוייקטמקום העם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את  אחרבסמוך ל .34.2
 פרוייקטמסור את הוהמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, ויהחומרים המיותרים, הפסולת 

 ומתאים למטרתו. נקיכשהוא 

 

כות, י הרשויות המוסמיד-לאתר שאושר למטרה זו על הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק .34.3
הוא באחריותו הבלעדית של דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק,  וללוהסילוק לאתר, כ

משמעותו בסעיף קי דעות בין קבלנים אחרים כלשהם כהקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילו
קבלן אחר לסילוק  זה, יקבע מנהל הפרויקט את אחריותו וחלקו של כלהחובתנאי  30

 נוספת בשל כך.  ורהידרש לשלם למי מהם תמלא תחברה לבד שהוב הפסולת
 

הכל ור, יוכל הקבלן להעבירה על חשבונו למתקן בו מבוצע מחזור, וניתנת הפסולת למחז .34.4
 וף לכל דין.בכפו בו הוראות לעניין זה ובכפוף לקבוע במפרט, ככל שנקבע

 

פסולת  ביולוגית וכן עלנוי פסולת רעילה, נפיצה או מובהר בזה, כי האמור חל גם על פי .34.5
לא תחוב בתמורה  חברה וה ות מיוחדות של המשרד לאיכות הסביבה,וראשיחולו עליה ה

קיומה של לן לדעת בעת הגשת הצעתו במכרז על נוספת בשל כך, ובלבד שיכול היה הקב
 ה והיקפה.טיבהפסולת כאמור, 

 

  חברהתהיה ה(, 1)מנהל הפרויקט לפי סעיף קטן  ה בכתב מאתלא מילא הקבלן אחר הורא .34.6
ות בביצוע ההוראה  בכל ההוצאות הכרוכ אישיקבלן. הקבלן ן הלבצעה על חשבורשאית 

ן  סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותהוצאות אלה מכל תהיה רשאית לנכות חברה וה
 מהקבלן בכל דרך אחרת. 
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ק האשפה או הפרה שנגרמו על ידי סילודרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/חברה תוגש נגד ה אם .34.7
ל מנהל  ם, שלא על פי הוראתו המפורשת בכתב שבה החומרים ו/או הקשוריםועודפי 

שר לאותה דרישה ו/או תביעה על כל סכום שיוציא בקחברה הפרויקט, ישפה הקבלן את ה
 להתגונן באופן סביר בפני דרישה ו/או תביעה של בלןתאפשר לקחברה סילוקה. ה או לשם

 צד שלישי כאמור.
 

 עובדים 
 

   בלןידי הק -תנאי עבודה עלאדם ו-אספקת כוח .35
 

זה, הקבלן מצהיר כי כל ההצהרות שהצהיר   מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם .35.1
  רת המכרז, הנן בתוקף, הן כל ההתחייבויות שנטל על עצמו במסגבמסגרת המכרז ו/או 

 י נפרד מחוזה זה.  ייבות אותו גם לעניין חוזה זה, ומהוות חלק בלתמח

 

, את ההשגחה פרוייקטוש לביצוע ההדרהאדם -חשבונו, את כוחתחייב לספק, על הקבלן מ .35.2
, וכל דבר אחר  וממנו פרוייקטאדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום ה-וחעל כ

 הכרוך בכך. 
 

 פרוייקטאחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע הקצועיים ומתחייב להעסיק עובדים, מהקבלן  .35.3
 יש צורךביהם או ביחס לעובדים שלג בעבודה שלביצועהתוך התקופה שנקבעה בחוזה, ו

ו שיון איפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר ליברישום, ר
יהיה נוכח   כוחו המוסמך-ייב הקבלן לדאוג לכך שבא. כן מתחןהענייהיתר כאמור, לפי 

 ך כל שעות העבודה.במש פרוייקטבמקום ביצוע ה
 

-עסוקה, תשי"טוראות חוק שירות התפי ה-הקבלן עובדים עליעסיק  פרוייקטהלביצוע  .35.4
עבודה ויקיים את  פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר-או עלו/, 1959

  פי כל דין.-הם ועלקיבוציים החלים עליל בהתאם לקבוע בהסכמים התנאי העבודה, הכ

 

שלומי ות מיסים ,פרוייקטע הידו בביצו-סק עלשהוע ,עובדכל ייב לשלם בעד הקבלן מתח .35.5
פי ההסכמים  -ר שייקבע לגבי אותו העובד עלוח סוציאלי בשיעולקרנות ביט חובה

 .פי כל דין-ועל וליהקיבוציים החלים ע
 

, ות העובדים ורווחתםותנאים לשמירת בריאות וגהלהבטיח תנאי בטיחות  הקבלן מתחייב .35.6
ות הנוגעות ולמלא אחר ההורא תים,קומות אכילה נאולקיים להם סידורי נוחיות ומלרבות 

ידי מפקחי העבודה  -כפי שיידרש על –ן, ובאין דרישה חוקית פי כל די-בודה עללבטיחות בע
 .1954– דה, התשי"דשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבוכמ

 

ל הפרויקט כדי לגרוע מכות למתן הוראות שבידי מנהבסמכות הפיקוח ו/או בסאין  .35.7
ור כדי להעביר  ל עובדיו ואין בכל האמבלן לשלומם ורווחתם שתו הכוללת של הקמאחריו

 ו/או מי מטעמה. חברה חריות זו אל כתפי המא

 

סקת כוח ין, הקבלן מתחייב כי בהעו של הקבלן לנהוג ולפעול לפי כל דמבלי לגרוע מחובת .35.8
 ם. כל דין הנוגע להעסקת עובדי יקפיד על קיום הוראות פרוייקטאדם ביצוע ה

 

 ים מטעם הקבלן  בעלי תפקיד .36
 

מתחייב הקבלן כי מנהל עבודה   רה, לחב מסירתו ועד ל פרוייקטתקופת ביצוע ה במשך .36.1
בעל ניסיון של שנתיים נהל עבודה מטעם משרד הכלכלה והוא ) מי שבידו אישור כמ מוסמך

)להלן:  חוזה זה וכחלק מחוזה זהידי כתנאי לחתימתו של -עלשמונה  חות כמנהל עבודה(לפ
 . ייקטפרועל ביצוע ה הלך ביצוע העבודה וישגיח"(, ימצא באתר בכל מההעבוד מנהל"
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)להלן:  מטעמו וכנציגו קטמתחייב למנות מהנדס מוסמך מטעמו כמנהל הפרויהקבלן  .36.2
ל הפרויקט  באתר ויעמוד לרשות מנה פרוייקטוע הווה את ביצ"(, שילהמוסמך המהנדס"

 על ידו זמן סביר מהצגת הדרישה. שידרעת שיבכל 
 

 ם אישור מוקדם של דה ושל המהנדס המוסמך מטעם הקבלן טעוניהל העבומינויים של מנ .36.3
 לפעם ללא צורך בנימוק. . האישור ניתן לביטול ולהתניה מפעםהחברה

 

שאי לבוא מנהל העבודה מטעם הקבלן, ר –מהאתר היעדרו את כי המהנדס, ובמוצהר בז .36.4
הל הפרויקט זכאי מנמנהל הפרויקט ולקבל ממנו הודעות ו/או הוראות, אותן ם עם בדברי

 ידי הקבלן. -אינה כמתקבלות עללתת לקבלן. הודעות כאמור תר
 

 המוסמך לפעול ולהתחייב בשמו.  הקבלן מסמיך בזאת את המהנדס .36.5

 

ת לאו אשל היחידים שימכאמור בסעיף זה ייעשו בנקיבת שמם  תפקידיםינויים של בעלי המ .36.6
 התפקידים.

 
ראות המכרז בדבר מינויים של בעלי ר כי הו מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהי .36.7

בונו בעלי מעט מנהל העבודה והמהנדס המוסמך( ויעסיק על חשים נוספים )לתפקיד
הן  ו אחראי בטיחות בעבודה  ,צוע שלדראי לביאח ,חראי לביקורתאתפקידים נוספים כגון: 

   מחוזה זה, והוא יפעל בהתאם להוראות המכרז. נפרד מהוות חלק בלתי
 

 ועבודה  חומרים ציוד,
 

   ציוד, מתקנים וחומריםספקת א .37
 

לאחסנת חומרים, כלים מחסן מתאים  פרוייקטהקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו במקום ה .37.1
סלקו . המחסן יהא רכושו של הקבלן והוא יפרוייקטים לצורך ביצוע הומכשירים אחר

 .פרוייקטהסיום מהאתר עם 

 

, המים, ים, החומרים, האביזריםקנעל חשבונו, את כל הציוד, המתספק הקבלן מתחייב ל .37.2
 בקצב הדרוש טפרוייקוכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של ה הדלק החשמל,

יראו את הקבלן כמי שכל   פרוייקטע ה זה. במהלך כל תקופת ביצובהתאם להוראות הסכם 
ברשותו. נדרשו חיבורים לרשתות המים והחשמל לשם ביצוע ויים הדברים הללו מצ

 ם כאמור על חשבונו לפי כל דין.קבלן לבדו אחראי להסדרת חיבוריה, יהא ההעבוד

 

, יעברו לבעלות והשלמתו פרוייקטלמטרת ביצוע ה קטיפרויחומרים שסופקו למקום ה .37.3
 .פרוייקטהשקעתם בועד במחברה ה
 

 פרוייקטהקבלן להוציא ממקום ה מחויב, זה תנאי חוזה פי-על פרוייקטל גמר ניתנה תעודת .37.4
, אלא אם וככל אשר הורה  החומרים יעודפים לו ואת ד והמבנים הארעיים השייכאת הציו

 .מנהל הפרויקט אחרת
 

ורה מנהל הפרויקט  ( או ה9) וראות סעיף קטןפי ה-מקרה שציוד וחומרים נפסלו עלבכל  .37.5
, פרוייקט( אינם נחוצים עוד לביצוע ה4( עד )2נים )ים קטומרים לפי סעיפשהציוד והחבכתב, 

  .פרוייקטלן להוציאם ממקום ההקב חייב
 

( 4( עד )2ים )אי ליתן הוראה לקבלן לפנות ציוד וחומרים כאמור בסעיפים קטנהמנהל רש .37.6
אם יציוד או החומרים, חייב הקבלן להוצבע בהוראה מועד להוצאת הנק. פרוייקטממקום ה

 יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.  י ולאבהקדם האפשר
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קום שיראה מ לכל פרוייקטלהוציאם ממקום החברה ת הילא ציית הקבלן להוראה זו, רשא
לת , זולכל נזק או אובדן שייגרמו להםלא תהיה אחראית חברה בעיניו, על חשבון הקבלן, וה

 י מטעמה. מ או ו/אוחברה רשלנות חמורה על ידי הנזק שנגרם במזיד או ב
 

רת ממנהל  ובהיעדר הוראה אחאחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, קבלן ה .37.7
 בלבד.  ש בהם לצורך ביצוע החוזהתמרשאי להשהפרויקט יהא הקבלן 

 

ין ביטול הסכם זה ו/או יה בעניסעיף קטן זה כפופה לזכויותזכות השימוש של הקבלן לפי  .37.8
 ילוק ידו של הקבלן מן האתר. ס
 

פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרים שהביא -א חייב, עלאך ל פרויקט רשאי,ה מנהל .37.9
את החלפתם, אולם אין בעובדה שנמנע  ש, כולם או חלקם, ולדרופרוייקטן למקום ההקבל

 הקבלן. שור מפורש או משתמע לחומרים שהביאמהפעלת סמכותו משום אי

 

 פרוייקטכן,  לעשותכי החוזה במסמ חזיק על חשבונו באתר, ככל אשר נדרשהקבלן יתקין וי .37.10
"(. זולת אם נקבע המשרדפקח )להלן: "שישמש כמשרד לנציגי הקבלן ולמנהל הפרויקט והמ

ר עם סיום פרט המיוחד, המשרד יהא רכושו של הקבלן והוא יסלקו מהאתת במאחר
 .פרוייקטה

 
   והעבודה טיב החומרים .38

 

, בתכניות, פרטיםבמבהתאם לאמור  פרוייקטבחומרים המיועדים לביצוע ההקבלן ישתמש  .38.1
יניהם יתאימו לדרישות התקנים בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למ

יתאימו  – בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים כפי שנקבעווהמפרטים 
 זה סוג אחר מתוך התקן המתאים.החומר, פרט אם נקבע בחו החומרים לסוג המובחר של

 

 תקן:ם תו רים שאין לגביהחומ .38.2
 

אימים מתחומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים  .38.2.1
יהם לתקני חוץ אשר מו בתכונותיתאי –מטעם מכון התקנים הישראלי 

י לפ –, ואם לא פורטו בחוזה ו בחוזהנקבעו בחוזה או לדרישות שפורט
 ;קביעת מנהל הפרויקט

 

 תקניםאו ללתקני חוץ חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם  .38.2.2
 אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה;ישראליים 

 

 קבלן.על ה הההוכחה על ההתאמה כאמור לעיל, חלנטל  .38.2.3
 

 רים שיש לגביהם תו תקןחומ .38.3
 

ו סימן א ישאו תו תקןים תקנים ישראליים, חומרים אשר לגביהם קיימי .38.3.1
 ; השגחה

 

ר ק חומתקן או קיים ר רים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תואם מהחומ .38.3.2
להציע יהיה הקבלן רשאי  – או סימן השגחה אחד בלבד הנושא תו תקן

חומרים המוצעים יתאימו ם בתנאי שהחומרים שאינם נושאים תו תקן, אול
הבלעדי של עניין זה תתקבל על פי שיקול דעתו . ההחלטה בלדרישות התקנים

 ;מנהל הפרויקט
 

 ., חלה על הקבלןההוכחה על ההתאמה כאמור לעילנטל  .38.3.3
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למקורות החומרים , הן ביחס מנהל הפרויקטבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של הק .38.4

יב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי הן ביחס לטבהם יש בדעתו להשתמש ו
אותו מקור. מנהל לטיב החומרים המובאים מ פנים אין אישור המקור משמש אישור בשום

ור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים ם ממקל משלוחי חומריהפרויקט רשאי לפסו
מנהל של שור מוקדם ידי הקבלן אלא באי-הסוגים לא יירכשו על. חומרים מכל למפרט

 .הפרויקט
 

ידי  -ם אושרו עלרק לאחר שהחומרי פרוייקטלביצוע ה הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים .38.5
ספק ומרים שיהחה. רוש אישור מעבדידי המעבדה, במקרים בהם ד-ויקט ועלמנהל הפר

שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך   יתאימו מכל הבחינות לאלה פרוייקטהקבלן למקום ה
ים אינם תואמים וח הזמנים שנקבע. מצא מנהל הפרויקט שהחומרמות העבודה לפי להתקד

את  פרוייקטודה ויסלק ממקום המור, יפסיק הקבלן את העבשאושרו כא לחומרים
 מנהל הפרויקט הורה אחרת.אם  ם אלאים שאינם תואמיהחומר

 

יתר הפעולות , ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל הקבלן יבצע את פעולות האריזה .38.6
שימנע את קלקולם, זיהומם או , באופן פרוייקטבהבאת החומרים למקום ה הכרוכות
ה לתנועה  מרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעערכם בכל דרך אחרת. החו הפחתת

 והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר. כלי רכבת של חופשי
 

 אספקת דוגמאות  .38.7
 

ים גמאות של חומרים ואביזרקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, דוה .38.7.1
צורם או בביצוע העבודות במפעל או בטרם יזמין אותם או בטרם יחל ביי

 ;פרוייקטבמקום ה
 

יו עד כם עלמרו במקום שיוסידי מנהל הפרויקט ייש-ות שאושרו עלהדוגמא .38.7.2
ודות המבוצעות. גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעב לאחר

 אחרת  אלא אם נקבע בחוזה חברה ש הכל הדוגמאות תהיינה רכו
 

במסגרת  וזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא בכל מקרה שחומר או אבזר ה .38.7.3
בעד הדוגמא  כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק הסעיף המתאים של 

ע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת ופית לביצושרה סשאו
 צר או האבזר המתאים.המו

 

ימת וטבעות בחותמת "נאמן למקור" ובחתמקוריות או מ עודות אחריותעל הקבלן למסור ת .38.8
, פרוייקטהמסופקים למקום האו יבואנים, של חומרים  ידי יצרנים-, מנופקות עלהקבלן

מסירת תעודות אחריות לצרכן  עלעל פי דין ם קיימת חובה לגביהאותם החומרים שעבור כל 
 פי דין.-מת לגביהם חובה עללמרות שלא קיי במפרטדרישה כזו  ההייתם או א

 

בעובדה זו כדי לגרוע  אין  –חברה ידי ה -עלו ציוד כלשהו ו/או אביזרים ו/אופקו חומרים ס .38.9
חובה   חברההטיל על הכדי לאמור בסעיף זה אין ב ריותו של הקבלן לטיב העבודה.מאח

 רים כלשהם.כלשהי לספק חומרים ו/או ציוד ו/או אביז
 

 בדיקות מעבדה  .38.10

ת מנהל הפרויקט, דגימות לספק, על חשבונו ולפי הוראו הקבלן מתחייב .38.10.1
ם כוח האדם וכל יתר האמצעיים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, מהחומר

ם או להעברתם של אחרי ידי-על פרוייקטהדרושים לביצוע הבדיקות במקום ה
 .הפרויקטהחומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה מנהל 
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ואת  ותהמעבדה שתבצע את הבדיק דעתו את מנהל הפרויקט יקבע לפי שיקול .38.10.2
והדגימות יקבעו כמויות הבדיקות  מסכים לכך מראש. הקבלן .סוגי הבדיקות

. הגבלהייב לבצען ללא והקבלן מתח מנהל הפרויקט/"י המפקחבלעדית ע
ים של צוע כל הבדיקות הנדרשות עפ"י התקנים, המפרטהקבלן אחראי לב

 עבודה זו והחוקים התקפים בנידון.

 

דיקות, יבוצע דה או לכל גורם שיבצע את הב התשלום למכון התקנים או למעב  .38.10.3
 ל חשבונו. ישירות ע"י הקבלן וע

 

ת כל  בצע אהקבלן מתחייב למהבדיקות, כמפורט בסעיף זה לעיל, מבלי לגרוע  .38.10.4
דרישות המפקח  ות המתחייבות, לפי העניין, בהתאם להוראות ובדיקות האיכ

 המפקח. במועדים ובאופן כפי שיורה
 

גרוע מאחריותו של כדי ל לבצע בדיקות כאמוררה חבאין בעצם זכותה של ה .38.10.5
 ה.רים והעבודות כנדרש בחוזהקבלן לטיב החומ

 

ביצוע   יוחד שהוכן לצורך פרט מהרי אם נכלל במקטן לעיל, -למרות האמור בסעיף .38.11
)כהגדרתה במפרט( על ידי הקבלן והבטחת  הסכם זה , המורה על קיום בקרת איכות

"(, כי אז יחולו רטהמפ( זה: "11קטן )-)בסעיףה חבראיכות )כהגדרתה שם( על ידי ה
 האמור בו יחולו הוראות אלה: מור במפרט ומבלי לגרוע מהוראות הפרק הא

 

תו ועל חשבונו, לכל אורך תקופת  די הקבלן, באחריועל י ת האיכות תבוצע בקר .38.11.1
שנה שלו. מובהר בזה,  , על עבודתו ועל עבודתם של קבלני המיקטפרויביצוע ה

איכות באופן שוטף ובהתאם אחריות מוחלטת על בקרת הכי לקבלן תהא 
ל פעולה או תשלום נוסף בגין כך. לא תידרש לכחברה מור, והלמפרט הא

תפעל אך ורק מול מערך הקבלן תהא עצמאית ו ות שלערכת בקרת האיכמ
 .החברה הבטחת האיכות מטעם

 

 לעיין בתוצאות של בקרת איכות שביצעהמנהל יהא רשאי, אך לא חייב,  .38.11.2
שיהא בדבר  בתמורה נוספת ומבליחברה חייב את ההקבלן, מבלי שיהא בכך ל

 רושיםאיכות וברמה הד ב פרוייקטהקבלן מחובתו לבצע את ה כדי לפטור את
 ין.לפי חוזה זה ולפי כל ד

 

יקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי ש .38.11.3
ת לבדוק את י וכיוצא באלה, על מנצועם של כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסובי

 או כל חלק הימנו. יקטפרויהאיכות שבה בוצע ה
 

הן של בדיקות ויותי, זולת עלהחברהבטחת האיכות יחולו על עלויות של אה
חלק הימנו בדרישות  או כל פרוייקטו עקב אי עמידה של הנוספות שנדרש

 בתיקונם ו/או החלפתם. האיכות, וקיום צורך
 

ת ון הקבלן. אין בעצם קיומה של סמכויבוצעו על חשב בדיקות חוזרות כאמור
את   ת כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לבצעלבצע אבטחת איכוחברה ל
 דין.וברמה הדרושים לפי חוזה זה וכל  איכותב פרוייקטה

 

ת באופן הקבלן מפר את התחייבותו לבצע בקרת איכומצא מנהל הפרויקט כי  .38.11.4
על הפסקת ביצוע שאי להורות שוטף בהתאם להוראות המפרט האמור, יהא ר

 ההפרה להנחת דעתו.העבודה עד לתיקון 
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א זכאי לא יההשלדי והקבלן  הפסקה כאמור לא יוארך לוח הזמנים בגין
בשל חברה מוד לכדי לגרוע מכל סעד אחר שיע להגדלת התמורה. אין באמור

 כך. 

 

מעט . ככל שקיים(, כדי ל02ו/או במפרט המיוחד )פרק  אין באמור בסעיף זה .38.11.5
ה, ו לפי דין או לפי חוזה זשל הקבלן למלא כל חובה המוטלת עלימחובתו 

 לרבות בנושאי בטיחות וגהות. 
 

   קטפרוייחומרים במקום ה .39

 

ם והמוצרים הדרושים יימצאו החומרי פרוייקטה על הקבלן האחריות לכך כי במקום .39.1
 לביצוע העבודה. 

 

 פרוייקטר הושקעו בק כאשומרים והמוצרים ייחשבו שנמסרו ושסופקו על ידי הקבלן רהח .39.2
בלן , יאפשר הקפרוייקטמרים והמוצרים בבו. בטרם השקעתם של החו והפכו למחוברים

 או למפקח לבחון אותם, הן לאיכות הן לכמות./יקט ולמנהל הפרו
 

  שנועדו להיות מכוסים וייקטפרבדיקת חלקי ה .40
 

ת עד להיושנו פרוייקטייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מההקבלן מתח .40.1
 מתו של מנהל הפרויקט.מכוסה או מוסתר, ללא הסכ

 

 למנהל הפרויקטע הקבלן יודי כוסה או מוסתר,שנועד להיות מ פרוייקטושלם חלק מהה .40.2
את לבדוק, לבחון ולמדוד  לויאפשר ויעזור  הקבלןבכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה ו

רך תוך זמן ל הפרויקט תיעלפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת מנה פרוייקטהחלק האמור מה
 לת הודעת הקבלן.סביר מקב

 

לפי הוראת מנהל , יקטפרויבכל חלק מהיחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים הקבלן  .40.3
 מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו של רהפרויקט, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאח 

אי סעיף קטן זה, רש מנהל הפרויקט. לא מילא הקבלן אחר הוראות מנהל הפרויקט לפי
חר מכן  ולא פרוייקטעשות חורים בכל חלק מהלחשוף, לקדוח קידוחים ול מנהל הפרויקט

 . נוולתיק להחזירו
 

הקבלן, פרט אם קיים על  ( תחולנה3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ) .40.4
ם  ( והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתא1בותו לפי סעיף קטן )הקבלן את התחיי

 להוראות החוזה. 
 

נכותן לתהיה רשאית חברה נשאה בהן, הברה חוה פי סעיף זה על הקבלןוצאות שחלות לה .40.5
 ע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.שיגי מכל סכום

 

ו/או מי מטעמה כדי  חברה ות על ידי האין באמור בחוזה זה בדבר קיום בדיקכי  מובהר בזה, .40.6
 התאם לחוזה.ב פרוייקטה והו הכוללת לטיב העבוד לשחרר את הקבלן מאחריות

 

ת מטעם הקבלן, עצמי ת ואבטחת איכותכם זה חלות הוראות בדבר בקרת איכוככל שעל הס  .40.7
 בסעיף זה. הפרויקטתבוא מערכת בקרת האיכות של הקבלן במקום מנהל 

 
 וסילוקם ה  חומרים ועבוד פסילת .41

 

 ודה:ל עת, תוך כדי מהלך העב, בכבכתב מנהל הפרויקט יהיה רשאי להורות לקבלן .41.1
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ע , בתוך פרק זמן אשר ייקבפרוייקטה ילוק חומרים כלשהם ממקוםעל ס .41.1.1
שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת מקרה בהוראה, בכל 

  דרישות החוזה;התואמים ל חומרים אחרים
 

-שהוקם על פרוייקטהריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעל סילוקו,  .41.1.2
ל על , והכיגוד לדרישות החוזהה בנימוש בחומרים או בעבודה שבוצעידי ש

 חשבונו של הקבלן. 

 

 .החברהחומרים שסופקו על ידי ל על ( זה לא יחו1) קטן-סעיף .41.1.3
 

חומרים שלום ביניים שבוצע בקשר להפרויקט וכל תידי מנהל -כל בדיקה שנערכה על .41.2
 (.1ט לפי סעיף קטן )ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של מנהל הפרויק

 

רשאית תהיה חברה ה(, 1קט לפי סעיף קטן )לן אחר הוראת מנהל הפרויהקב לא מילא .41.3
ברה  ח בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה וה אישין הקבלן. הקבלן חשבו לבצעה על

כום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל לנכות הוצאות אלה מכל סת תהיה רשאי
 דרך אחרת. 

 

, לא הפעיל את רההחב בעל תפקיד אחר מטעם  ו כלין בעובדה, כי מנהל הפרויקט אא .41.4
מרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מן של חוסילוק והחלפה  סמכותו להורות על

ת נוספות ותיקונים, הכל לדרוש בסיומה ביצוע עבודוגמר העבודה ו לסרב לאשר אתחברה ה
 זה על נספחיו.לרמה הנדרשת בחו פרוייקטעד להבאת ה

 
 קטפרויימהלך ביצוע ה

 
   טפרוייקהתחלת ביצוע ה .42

 

תחלת העבודה, וימשיך בביצוע בצו הבתאריך שייקבע  פרוייקטהקבלן יתחיל בביצוע ה .42.1
מועדים ר מניין ה, כאשזה התקופה שנקבעה בחוזה תוך פרוייקטבקצב הדרוש להשלמת ה

 (, ה מסירה ראשונה והשלמותמסירה מלאה למזמין, לאחר שנערכלכולל את המועדים עד 
ומהנדס  יקטהפרוגש על ידי הקבלן לאישור מנהל שיוהמפורט ם ללוח הזמני ובהתאם

בתאריך   מובהר בזה, כי בכל מקרה לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה .יצועלברה חב ה
 ל חלקיו, על ידי כל הצדדים.וזה, על כהמוקדם לחתימתו של הח

 

ייתו לקבלן על זכ הודיעה בכתבחברה ימים מיום שה 120לא ניתן צו התחלת עבודה בתוך  .42.2
בלבד שהודעה כאמור  זה, ועל ביטול החו בכתבחברה יהא הקבלן רשאי להודיע ל במכרז,

 לא יהיה עשה כן הקבלן, פרק הזמן האמור.ימים מהיום שבו חלף  14בתוך חברה תימסר ל
 הוא זכאי לכל פיצוי מהמזמין  בשל כך. 

 
 

  לרשות הקבלן יקטפרוי העמדת מקום ה .43
 

המנהל  , או במועד מתן אותה הוראה, יעמידטפרוייקה ה להתחיל בביצועלפני מתן ההורא .43.1
של  או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו פרוייקטאת מקום ה הקבלןלרשות 

עם העמדת  .שייקבע השלדיוח הזמנים לשב אבני הדרךוהמשכתו בהתאם ל פרוייקטה
 אות הסכם זה. ן, ישלט הקבלן את האתר בהתאם להורהאתר לרשותו של הקבל

 

, פרוייקטם ממקום הנוספילזמן, חלקים  לרשות הקבלן, מזמןיה רשאי להעמיד הי המנהל  .43.2
של שינוי במועדי מסירתו  וח הזמנים האמור.בהתאם לל פרוייקטהכל כפי שיידרש לביצוע ה

יזכה את הקבלן בכל   חודשים לא 6ממנו לתקופה של עד  או כל חלק פרוייקטמקום ה
  תמורה נוספת. 
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 יקט פרוייום סיום ביצוע ה .44

 

הציוד, הפסולת והחומרים יתרת , לסלק את יקטפרויחייב להשלים את ההקבלן מת .44.1
 .וייקטפרולמוסרו בהתאם לחוזה, ביום סיום ה

 

וזה לגבי השלמתו של כל חלק  ופות לכל תנאי מפורש בח( תהיינה כפ1הוראות סעיף קטן ) .44.2
 .בלוח הזמנים השלדיה תוך התקופה המסוימת שנקבע פרוייקטמסוים מה

 
 פרוייקט יום סיום ה  ינוי במועדש .45

 

המחייבת את ביצועה של  ראה בכתב באמצעות מנהל הפרויקט הו רה חבעל ידי הנה נית .45.1
או  פרוייקטקביעת מועד השלמת ה זו שהובאה בחשבון לצורך מנוספת או שונה עבודה 

כם זה, ויחולו על כאמור להלן בהסקתה, פסהעבודה או המחייבת את ביטולה של חלק מה
 . הוראות חוזה זה  ההוראה

 

)לרבות המנהל ומנהל חברה מנסיבות התלויות ב תוצאהכ פרוייקטוע הבביצ נגרם עיכוב .45.2
ל הפרויקט ידון בבקשה  ומנה, פרוייקטהקבלן לבקש ארכה להשלמת ה, רשאי הפרויקט(

את שיעור  , יקבעבחברהמנסיבות התלויות  ייקטפרום עיכוב בביצוע הואם מצא שאכן נגר
 (.4בסעיף קטן )נאים בכפוף לת ,זה לפי הוראות חוזה בפקודת שינוייםיה ותוצאותהארכה 

 

 או , סיכון מוסכם )כהגדרתם בחוזה זה(וןידי כוח עלי-על פרוייקטנגרם עיכוב בביצוע ה .45.3
 סבירה לו אפשרות היתהיעליהם ולא  שליטה ההייתלא  שלקבלןכתוצאה מנסיבות אחרות 

 יקבע ומנהל הפרויקט, פרוייקטכה להשלמת הכוב, רשאי הקבלן לבקש ארלמנוע את העי
בסעיף , בכפוף לתנאים לחוזה זהבהתאם  בפקודת שינויים ותוצאותיה כהר האריעואת ש
 (.4קטן )

 

 כלהלן: היהי פרוייקטלשינוי יום סיום ה לוח הזמנים להגשת בקשה .45.4
 

לארכה   גיש בקשהלמנהל הפרויקט על כוונתו לה הודיעלחייב  הקבלן יהיה .45.4.1
ביצוע  כוב בשגרמו לעירוע או האיהנסיבות תום יום מיום  60וך כאמור בת

 ה שתתבקש. , בצירוף פירוט, ככל שניתן, של הנסיבות והארכ פרוייקטה

 

( ימסור הקבלן למנהל הפרויקט בקשה 1טן )ק-ניתנה הודעה כאמור בסעיף .45.4.2
ביסוסן, לא רוט של טענותיו ומלוא האסמכתאות לה פימפורטת בכתב וב

 (. 1קטן )-ום מהמועד הקבוע בסעיףי 30-יאוחר מ

 

, תמוצה בפקודת השינויים פרוייקטן בעניין דחייה ביום סיום הבללק כל דרישה שתהא .45.5
 יל. ( לע3)-( ו2(, )1כאמור בסעיפים קטנים )

 

לרבות היום שנקבע  –" פרוייקטהיום סיום למען הסר ספק, מובהר כי לעניין סעיף זה: " .45.6
 .פרוייקטל חלק מסויים מההזמנים השלדי להשלמתו ש בלוח

 
 דה  ודה וימי העבו שעות העב .46

 

מנוחה ושעות עבודה מצהירים כי ידועות להם הוראות הדין בדבר ימי עבודה והצדדים  .46.1
 זה זהפי הדת המוסלמית( וכי יפעלו בביצוע חו-ין החגים המוכרים עלומנוחה )לרבות, לעני

 בהתאם להוראות הדין.
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  עבודה שצריכה  כדי לפטור את הקבלן מחובתו לבצע( 1הוראות סעיף קטן )אמור ב באין  .46.2
שהיא הכרחית   בע הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודהשות, מטלהיע

, ואולם במקרה של עבודה כזו על פרוייקטה ןלביטחורכוש או  ובלתי נמנעת להצלת נפש או
 יקט.נהל הפרודיע על כך מיד למקבלן להוה

 
 ה. בכפוף לאישור מהנדס העירי הינה ה עבודת ליללאפשרות  .46.3

 
  פרוייקטהחשת קצב ביצוע ה .47

 

עומד בלוח הזמנים שנקבע  קבלן אינוכי הימצא נהל הפרויקט ואם, בכל עת שהיא, יבדוק מ .47.1
 פרוייקטקצב ביצוע הדות )בין אם לוח הזמנים ובין אם לוח הזמנים השלדי(, ו/או שלעבו

לוח הזמנים השלדי, יודיע על ו כל חלק ממנו בא פרוייקטטיח את השלמת האיטי מכדי להב
למת ת השטיח ארושים כדי להבכך לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט בהקדם באמצעים הד 

 ויודיע בכתב למנהל הפרויקט על הצעדים שנקט. ללוח הזמנים השלדי, בהתאם פרוייקטה

 

אינם ( לעיל, 1קטן )-לפי סעיףויקט כי האמצעים, שנקט בהם הקבלן סבר מנהל הפר .47.2
במסגרת לוח הזמנים השלדי, יורה לקבלן  פרוייקטהבטיח את השלמת המספיקים כדי ל

אמורים האפשרי באמצעים הט והקבלן ינקוט בהקדם לנקוו יש האמצעים שלדעתבכתב על 
-ן כי הוראות שקיבל לפי סעיף. סבר הקבלהחברהעל חשבונו וללא כל תוספת תמורה מצד 

זמנים או לוח הזמנים בהתאם ללוח ה יקטפרוימת הה לא היו נחוצות לשם השלקטן ז
ה זה ויחולו לחוזהתאם בודת שינויים השלדי, יהא רשאי לבקש כי ההוראות יעוגנו בפק

 האמור. הוראות הפרק 

 

יותר   פרוייקטע הבכל עת, להחיש את קצב ביצו ו/או מי מטעמה,חברה הורך, לדעת היה צ .47.3
ים שלדי  יקבע המנהל לוח זמנ, ם השלדיומכפי שקבוע בלוח הזמני מכפי שנקבע תחילה

  חדש, וזה יחייב את הקבלן. 
 

ים הקבוע באבני הדרך שבלוח הזמנועד של מ לקבוע כי הפרהמנהל הפרויקט יהא מוסמך  .47.4
או מכרז הווה הפרה יסודית של החוזה על ידי הקבלן, אם נקבע במסמכי ההשלדי ת
וע של החוזה. אין באמור כדי לגרותה אבן דרך מהווה הפרה כי אי עמידה בא ,צרופותיו

 מיתר הוראות הסכם זה.  
 
 

   איחוריםפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על  .48
 

על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין   חברהלמדים כל סעד ו/או תרופה אחרים העווע מי לגרמבל .48.1
בהסכם זה, בגין הפרות  ם המוסכמים הקבועים בסעיפים אחריםומבלי לגרוע מן הפיצויי

פיצוי מוסכם ומוערך מראש, בהתאם חברה בלן להסכם המפורטות להלן, ישלם הקה
 .נפרד ממנוומהווה חלק בלתי  כנספח ה'ה זה זת לחוסכמים, המצורפלטבלת הפיצויים המו

 
מוסכם מחושב בשיעור בהיעדר קביעה אחרת במסמכים אחרים של החוזה, יהא הפיצוי ה .48.2

, פרוייקטהשלמת האיחור ב  יוםמעודכן, בגין כל ( מהיקף החוזה ה0.1%) וזעשירית האחשל 
היקף החוזה  ( מ%10) םמעשרה אחוזיר ₪ ליום, ובסך הכל, לא יות  2,000 -ולא פחות מ

חודש יחושב באופן יחסי, לחלק החודש בו היה האיחור. ן חלקי המעודכן. הפיצוי בגי
, ואין בו כדי ברהלחבהיקף לנזקים הצפויים מצהירים כי זהו פיצוי נכון והוגן הצדדים 

 ת וסעד העומדים לצדדים לפי כל דין.לגרוע מכל זכו

 

 .ר בתנאי החוזהמוגדמדד כם יהיה צמוד לסכום הפיצויים המוסכמי .48.3

 

 מכל סכום( 2או )( 1ת את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )לנכו תירשאתהיה חברה ה .48.4
או לגבותו מהקבלן בכל דרך   ביניים בין בחשבון סופי,, בין בחשבון שיגיע לקבלן בכל עת

. תשלום וזהלרבות מתוך הערבויות שהעמיד לביצוע התחייבויותיו על פי הח אחרת



 

 142מתוך  106עמוד 
__ _ימת המציע:____________ חת                              רהט       שיפוץ חזיתותדות עבו  - 12/2020מכרז מס'   

 פרוייקטמהתחייבותו להשלים את ה ת הקבלןיכויים או גבייתם אינם פוטרים אם, ניצוייהפ
 החוזה. או מכל התחייבות אחרת לפי 

 

נקבע הסדר שונה לגבי הפיצויים  ם וככל אשר במסמכי המכרזהאמור בסעיף זה לא יחול א .48.5
 סכמים.המו

 
ימן ג' לחוק ם לסבהתא לתבוע פיצוייםחברה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של ה .48.6

 במקום הפיצוי המוסכם. 1970-וזה(, התשל"ארת חהחוזים )תרופות בשל הפ
 

 הפסקת העבודה   .49
 

ו הפסקה לצמיתות ן בכתב על הפסקה זמנית אנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלמ .49.1
, הכל ייקטפרוו או מקצתו, ואם הורה כן, יפסיק הקבלן את ביצוע ה, כולפרוייקטבביצוע ה

ה שיצוינו בהוראת מנהל ופמנהל הפרויקט, בהתאם לתנאים ולמשך התק וראתור בהכאמ
הפרויקט הוראה  אלא אם ניתנה לו על ידי מנהל  יקטפרויהפרויקט, ולא יחדש את ביצוע ה

 ך.  בכתב על כ
 

ט הקבלן באמצעים סבירים להבטחת  כולו או מקצתו, ינקו פרוייקטהופסק ביצוע ה .49.2
 להוראות חוזה זה. התאםרך, בהגנתו לפי הצוול פרוייקטה

 

 ודה הפסקה זמנית של העב .49.3

 

ו או מקצתו כול פרוייקטהוראה כאמור יפסיק הקבלן את ביצוע הניתנה  .49.3.1
ה בגין ההוצאות בעין והקבלן יהיה זכאי לתמור לתקופה שנקבעה בהוראה,

ה ותן הוצאות שהוציא ו/או שיוציא כתוצאלרבות הוצאות הנהלה ורווח בגין א
 .פרוייקטה יצועסקת במתחייבת מהפ

 

ם לא יגיש למנהל הפרויקט ותיו כאמור תפקע אזכותו של הקבלן להחזר הוצא .49.3.2
 30לא יאוחר מתום שהוצאה ההוצאה או בוצעה ההפסקה ו יום מיום 30תוך 

יום ההפסקה, דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות  יום מס
 .שנגרמו לו ומקורן

 
ט  ו לתשלום אחר בגין הפסקת העבודה, כמפוריו אוצאותזכאי להחזר ה הקבלן לא יהיה .49.4

 עיל, בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:( ל3קטן )-בסעיף
 

 פרוייקטע הומוגדרות להפסקות בביצו נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות .49.4.1
 כולו או מקצתו.

 

 לן.רשו בשל הפרת ההסכם על ידי הקבמנהל הפרויקט קבע כי ההפסקות נד .49.4.2
 

 העבודה של  מיתותהפסקה לצ .49.5

 
נימוק סביר, להודיע על  ת, מכל טעם ולאחר מתןתהיה רשאיחברה מובהר בזה, כי ה

 וייקטפרסקה לצמיתות של הקמת הלצמיתות. ניתנה הוראה להפ פרוייקטהפסקת ביצוע ה
 לאחר חתימת החוזה יחולו הוראות אלה: 

 

קבלן צמיתות יגיש ההוראה כאמור על הפסקה ל  יום ממועד קבלת 60תוך  .49.5.1
 י הקבלן. החשבון הסופי יוגשן סופי לגבי העבודה שבוצעה בפועל על ידחשבו

 ה בשינויים המחויבים. בהתאם למתכונת המפורטת בחוזה ז 
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את הפיצוי בגין ההפסקה  חברה תשלם ה כום שאושר בחשבון הסופי,בנוסף לס  .49.5.2
על פי אחת לעיל(,  (5קטן )-ם בסעיףההתקשרות )כהגדרתאו את הוצאות 

 . בוהה מבניהןהג -לופותמהח
 

יצוי הוגן וסביר, והם תשלומים לפי סעיף זה הינם פמוסכם ומוצהר בזה, כי ה  .49.5.3
 פסקת העבודה, לרבות בגיןמלוא זכויותיו של הקבלן בקשר עם הממצים את 

צאה  הכנת צוות, הקמת אתר, הבאת ציוד וחומרים, עריכת התקשרויות וכל הו
ור הוא לסילוק סופי כאמ כומיםתשלום הסהוא. אחרת מכל מין וסוג ש

 .ת הקבלןומוחלט של כל תביעו
 

על הפסקת ביצועו של או מי מטעמה חברה , אם הודיעה העל אף האמור לעיל .49.5.4
א יהא הקבלן זכאי לפיצוי  תות בטרם חתימת החוזה, ללצמי פרוייקטה

 האמור.

 

 ( זה:5קטן )-בסעיף .49.5.5
 

לפי   רבותין העהקבלן בעין בגההוצאות שהוציא  –" תההתקשרו הוצאות"
 חוזה זה ורכישת הביטוחים לפיו. 

 
 70%מההפרש שבין  5%הוא בשיעור סכום ש –" "הפיצוי בגין ההפסקה

בחשבון הסופי, עיל( לבין הסכום המאושר מהיקף החוזה המקורי )כהגדרתו ל
 ( להלן;2()5קטן )-כאמור בסעיף 

 
י של הקבלן או רשלני או או מחדל זדונ בשל מעשה פרוייקטוע המובהר, כי אם הופסק ביצ .49.6

 טים בסעיף זה.לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים המפורבשל הפרת החוזה על ידו, 
 

  ידי הצדדים-אי שימוש בזכויות עלשימוש או  .50
 

ם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים הסכמת הצדדים או אחד מה .50.1
 ר. ירה שווה למקרה אחולא ילמדו ממנה גז

 

ה זה במקרה מסוים, אין ו אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזים אהצדד לא השתמשו .50.2
תור כלשהו על רה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויויתור על אותו זכויות במקלראות בכך 

 בות לפי חוזה זה.זכויות וחו
 

 שינויים, תוספות והפחתות 
 

 הערכתם  אישורם, ביצועם ו –שינויים  .51
 

ות צורתו, סגנונו, ים להורות בכל עת בכתב על כל שינוי לרברשא יהיו מנהל הפרויקט אוחברה ה
ימנו, פרט לשינויים וכל חלק ה פרוייקטריו וממדיו של הגודלו, כמותו, גובהו, מתאאיכותו, סוגו, 

צוע ובין , ולרבות שינוי בלוח הזמנים השלדי, בין על דרך של הוראה לביפרוייקטיים באופי המהות
ו והכל בהתאם לאמור ביצוע, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותינע מלהימ דרך של הוראה על

 להלן:
 

גרת ביצוע לו בכתב על ידי מנהל הפרויקט במס חר כל הוראה שניתנההקבלן ימלא א .51.1
 .פרוייקטה

 

ר הקבלן כי להוראה בכתב שקיבל ממנהל הפרויקט עשויה להיות השפעה על מועדים סב .51.2
נהל  ן התמורה שידרוש הקבלן, יודיע על כך למענייאו ל פרוייקטיצוע הלעניין בשנקבעו 

 ם מפורטים בעניין זה.ונים ותחשיביימים טיע 21הפרויקט ללא דיחוי, ויצרף תוך 
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שהגיש הקבלן בכתב, יקבע את השינוי במועדים קט, לאחר שבדק את החומר מנהל הפרוי .51.3
ויים". שינ פקודתמסמך שייקרא "בלן בו/או בתמורה המגיעה לקבלן ויודיע על כך לק

העבודה הדרושה או השינוי הדרוש וכן את השינוי פקודת השינויים תכלול פירוט של 
 השינוי.  כתוצאה מביצועם, ואופן חישובו של בתמורה לקבלן

 
-ידי מנהל הפרויקט ועל ידי המנהל, ולאחר מכן, תיחתם על-ים תאושר עלהשינוי פקודת

ידי  -קודת שינויים שלא אושרה עלף לפה תוק. לא יהיהחברה מטעם ידי מורשי החתימה 
   .החברהעם שי החתימה מטידי מור-ידי המנהל ואשר לא נחתמה על-רויקט ועלמנהל הפ

 

 חלק מהחוזה.  הילו היית, בשינויים המחויבים, כאפקודת השינויים תיראה .51.4

 

 ים או זדונייםרשלנ למרות האמור, ככל אשר נדרשה פקודת השינויים בשל מעשה או מחדל .51.5
כדי לזכות את הקבלן בתמורה נוספת  או מהפרת החוזה על ידו, לא יהא בשינוי קבלןשל ה

 כלשהי המוטלת עליו. הקבלן מחובה או לפטור את

 

לגבי הגדלה או הקטנה מהיקף החוזה  25%יעלה על ל של סך כל השינויים לא שיעורו הכול .51.6
וים בכתב ט מסשל פרף ערכו הכספי מהיק הגדלה או הקטנה 50%המקורי ולא יעלה על 

אמור  שינויים פלונית תגרום לשינוי מצטבר החורג מן ההכמויות. סבר הקבלן כי פקודת 
פקודת השינויים,  ימי עבודה מיום מתן 14ך תריע על כך בפני מנהל הפרויקט בתולעיל, י

היקפים אלא בשאם לא כן ייחשב הוא כמסכים לבצע את פקודת השינויים כאילו לא חרגה 
 ל. ם לעיהקבועי

 

 עבודה.העתק מכל פקודת שינויים יצורף ליומן ה .51.7

 

בלן שינויים ותוספות כלשהם להזמין מהקה חבראין באמור בסעיף זה כדי לחייב את ה .51.8
ת, להורות כי השינויים ו/או התוספות ייערכו על ידי תהיה רשאית, אך לא חייב חברהוה

בעקיפין את פעולתו  ן אומישריבלן לא ימנע ב. הקההחברקבלן אחר, לפי שיקול דעתה של 
 לשם כך, ויושיט לו סיוע ככל שיידרש. של קבלן אחר שייבחר

 

ריטים מהקבלן בגין פ שנדרשו ותכמויב שינויים בגין לקבלן המגיעה בתמורה שינויה חישוב .51.9
 :כלהלן ייעשהשפורטו בכתב הכמויות המיוחד 

 

באופן שנה ינו מויים ושערכו את שינערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקוד .51.9.1
ועה באותו פריט או עבודה בכתב  את הכמות הקב 25% -מצטבר ביותר מ
  25%-את התמורה המגיעה לקבלן ביותר מ ן אינו מגדילהכמויות, וכמו כ

יחושב לפי המחיר הנקוב בכתב הכמויות בהצעתו של  מהיקף החוזה המקורי,
 .ל ידוההנחה שניתן עאחוז ובהתאם ל החברההקבלן שהתקבלה על ידי 

 

את הכמות הקבועה  25% -תר מרכו של כל שינוי המשנה באופן מצטבר ביוע .51.9.2
קבלן  ות, או המגדיל את התמורה המגיעה לה בכתב הכמויבאותו פריט או עבוד

החוזה המקורי, ייקבע על ידי מנהל הפרויקט, לאחר   מהיקף 25% -ביותר מ
  ם לבובשי מחירים מטעמו,יתוח שניתנה לקבלן הזדמנות סבירה להציג נ

והמחירים המקובלים במועד  רז ידי הקבלן במסגרת המכ-להצעה שהוגשה על
  מתן ההוראה לקבלן.

 
דה  מערך העבו 12%ליות יהיו יף זה, הרווח הגולמי וההוצאות הכללעניין סע

קטן זה חל רק על -והחומרים הכרוכים באותו שינוי; מובהר, כי האמור בסעיף
 מפורטים לעיל.ים השיעורינוי החורג מהשל השאותו רכיב 
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לתוספת של עבודה או פריטים שאינם מופיעים  ערכו של כל שינוי המביא .51.9.3
פריטים דומים בהצעת מחיריהם של יחידות או קבע על ידי ב הכמויות ייבכת

ן למכרז ובהיעדרם של יחידות או פריטים כאמור ייקבע על בסיס  הקבל
 הפרויקט מנהל חלטתו/או ה בכללקל הרלבנטי ללא תוספות דמחירוני 

 (. 20%וזים )אח עשריםפחות  –הלן וכמפורט ל
 

 ת ערכו של השינוי.אי קביעאין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של השינוי מפאת  .51.9.4

 

של פקודת שינויים ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או רה, התשלום בגין ביצועה מק בכל .51.10
ה לקבלן כפי שחלות  מורעת התימדידות בפועל, לפי העניין, ויחולו ההוראות החלות על קב

 . יקטפרויעל יתר העבודה ב

 

שינוי בסכום הפקודה פת מחייבת קיבל הקבלן פקודת שינויים וסבר כי היקף העבודה הנוס .51.11
( ימי עבודה מיום שקיבל את פקודת השינויים. לא 14עה עשר )יע הקבלן על כך בתוך ארביוד

 ת השינויים.קודפ בגיןהודיע על כך הקבלן, לא יהא זכאי לתמורה נוספת 

 

יים עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה באופן שזו בזה, כי פקודת שינו מובהר .51.12
בר להיקף החוזה יה לקבלן בתשלום נוסף מעלא תהחברה כך במצטבר, הזן את זו ותא

 המקורי.

 

תמורה המגיעה בגין פקודת שינויים תידרש אך ורק במסגרת שני חשבונות הביניים  .51.13
א הקבלן זכאי לתמורה כלשהי לא יה –אם לא נדרשה גשו לאחר ביצועה, ושיום שוניהרא

 בגינה. 

 

 היתוראות חוזה זה, כאילו הישינויים יחולו כל יתר הפי פקודת העל ביצועה של העבודה ל .51.14
 המקורי. פרוייקטחלק מה

 

 שלו(. לא יהא תשלום החורג או השונה מכתב הכמויות אלא לפי סעיף זה )על סעיפי המשנה .51.15
 

לתקנות העיריות )מכרזים(,  3מהוראות תקנה בסעיף זה כדי לגרוע ובהר כי אין באמור מ .51.16
 .1987-התשמ"ח

 
 נויים שי

 

, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו, על כל שינוי לרבות צורתורשאי להורות בכל עת המנהל  .51.17
ון ועל פי נכלשימצא כמותו, היקפו, מתאריו וממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו, הכל כפי 

חר הוראותיו המפקח רשאי להגדיל את הכמות בסעיף  הקבלן מתחייב למלא אכל דין ו
הכספי של   ת בסעיף לא ישנה את ערכול הגבלה. שינוי הכמוהכמויות ללא ככלשהו בכתב 

 הסעיף ולא יזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום. 

 

ים אחד האופנים המפורטב עבוצתל לעיהוראות המפקח על שינוי הפרויקט לפי סעיף קטן  .51.18
 : להלן

 .נוספות לאלה המצויות בידי הקבלןתוכניות שינוי או תוכניות  ע"י מסירת .51.18.1

 ינויים". כתב שתיקרא "פקודת שע"י הוראה ב .51.18.2
 

מכים יצורף פירוט התמורה הנוספת שתשולם בגין השינוי, אם בכלל. לכל אחד מהמס
 תמורה.לא תשולם כל תוספת ל ,כאמור ,בהעדר פירוט
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 פקודות או/ו שינוי תוכניות או/ו אישורים של מראש קבלתם ללא וייםשינ וביצע הקבלן עלפ .51.19
 תביעות כל לו תהיינה ולא בגינם תשלום לכל זכאי יהיה לא, ללעי זה בסעיף כאמור שינויים

 .בגינם תמורה או/ו כאמור, לשינויים בקשר  העירייה או/ו החברה כלפי דרישות או/ו
 

 ויים שינ  הערכת
 

התמורה בחוזה זה המתייחסת לעבודות   -ם לתשלום בגין שינויי אף האמור לעיל ביחס על  .51.20
בוצעו העבודות לרבות שינויים שוכוללת את ביצוע כל  למדידה תמויוכהינה  פרוייקטהקמת 

על פי פקודת שינויים ככל שידרשו או יאושרו על ידי המנהל ו/או באישורו,  תוספות בניה 
במסמכי המכרז המקוריים או נובעים ו/או נדרשים אינם נכללים  ו/וי שבבינ ו/או שינויים

ודות נשוא טול של חלק כלשהו מהעבחתה ו/או ביו/או ככל שיוחלט על ידי המנהל על הפ 
בלבד, יהא מוסמך לקבוע את שיעור השווי וכפועל יוצא, אם העבודות לאחר המנהל, המחיר 

עתו של המנהל תהא סופית ובלתי או. קבייות, אם לקורת המהשינויים 'שוות ערך' לעבודו
נויים(, אשר על פי שי יתנת לערעור. ערכו של כל שינוי )עבודה שהיא תוצאה של פקודתנ

ייעשה על פי המנגנון הקבוע בס"ק להלן, בשינויים , אינו שווה ערך, כאמור החלטת המנהל
 המתחייבים.

 

, ייקבע לפי והפיתוח תהתשתי תבעבודו יםנוית שיערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקוד .51.21
של  טנהללא הגבלת היקף ההגדלה או ההק -ידות הנקובים בכתב הכמויות מחירי היח

 -דרושים לקביעת ערכו של השינויויות כל מחירי היחידות ה התמורה. לא נקבעו בכתב הכמ
י לעכב  רשאבלן ; ואולם אין הקלעיל ייקבעו מחירי היחידות החסרים כאמור בסעיף קטן

 של השינוי. של השינוי מפאת אי קביעת ערכו  ביצועו את
 

מה  יובא בחשבון כל מחיר יחידה  דו, ללעילצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור  .51.22
ייקבע ערכו  , כאמור ממנו, מחיר יחידה דומה  יחידה מחיר בהעדרוהנקוב בכתב הכמויות 

מאגר  –ובים ב"מחירון דקל" ימים, הנקסעיפים מתא של השינוי על פי מחירי יחידה של
 מתן ועדבמ דקל במחירון הנקוב הבסיס  מחיר הבניה בהוצאת חברת דקל,  מחירים לענף

במקרה שגם במחירון "דקל" לא יהיו ו 20 %  פחות  ,בכלל  פותסתו ללא, לשינויים ההוראה 
י צעת מחיר מנומקת בליוונקובים מחירים שאפשר להתבסס עליהם, יגיש הקבלן ה

לכל היותר. ההכרעה הסופית תהיה  8%ת וניתוח מחירים וכולל רווח  קבלני של אסמכתאו
 בכל מקרה של המנהל. 

 
  כתבמחיר הרשום בסעיף הוא ה המחיר של כל ות הנ"לחשבנבהר בזאת כי לצורך ההתמו .51.23

דרות בו, לרבות  העניין, עבור אותו סעיף, ללא התוספות המוג לפיהמחירון , /הכמויות
תוספת בגין היקף העבודה, י קבלן ראשי, תוספת בגין אזור העבודה, בגין אחוזתוספת 

הצעת סגרת "י הקבלן במניתנה עההנחה ש כוללב וכיוצ" פרוייקטבתוספת בגין עבודה 
על מחיר זה תחול ות , ללא תוספ"דקל"  במחירוןה, ו/או לפי המחיר הנקוב המחיר למכרז ז 

 כאמור בס"ק לעיל. 20%ההנחה בשיעור של 

 

ו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את בלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכל הקקיב .51.24
 בקש העלאת התמורהל וונתומנהל בכתב בהקדם האפשרי על כיודיע ל -העלאת התמורה

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב, כאמור,  30ר. עברו  כאמו
רשאי   ישפיע על התמורה. אולם המנהל יהיה י לאאילו הסכים לכך שהשינורואים אותו כ

הימים  30אחר תום לדון בהעלאת התמורה כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה ל
 מק את הסיבות לאיחור בהודעתו.ר וינקבלן יתן טעם סבישהתנאי האמורים, ב

 
 

 בהתייחס לעבודות הפיתוח בלבד  – וחישובי כמויות  מדידות
 

 דד והמדידות המו .52

 

שנים לפחות  5ודד מוסמך בעל ותק של בכל עת בה יבוצעו עבודות מדידה, מ סיק,הקבלן יע .52.1
של "(. זהותו המודד": )להלןם דומים לעבודה לפי חוזה זה בעבודות מסוגים ומהיקפי
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ודד תובא לאישורו של מנהל הפרויקט, אשר יהא רשאי לאשר או לסרב לאשר את המ
 וק.המודד ללא צורך בנימ

 

 ה רצופה ותקינה.ודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודת המהקבלן יעמיד לרשו .52.2

 

ע קבים שי( וכן לנהלISOיים של הקבלן )המודד יהא כפוף לנוהלי בקרת האיכות הפנימ .52.3
 פיקוח הגיאומטרי הצמוד.גבי המנהל הפרויקט ל

 

בדיקה של מי המודד ישתמש אך ורק בציוד מדידה תקין ומכויל. ציוד המדידה יועמד ל .52.4
 הל הפרויקט. ו מנשיורה עלי

 

היה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה  אם וככל שהמודד לא י .52.5
דה חיצוניים אחרים י מדייקט להזמין שירותרוהל הפינה, רציפה ובמועדה, רשאי מנתק

 מקבלן מדידות אחר, על חשבון הקבלן.

 

הדרושים לעבודת  ימוןבלעדית את כל חומרי הסהקבלן יספק על חשבונו ועל אחריותו ה .52.6
, צבע, דות עץ, ברזלים עגולים, ברזלי זווית, סרטי פלסטיק צבעונייםהמדידות, לרבות ית

 מברשות וכיוצא באלה.

 

 הקיים יחולו הוראות אלה: המצב מסירת הנתונים עלל באשר .52.7

 

ור עם בסמוך למתן צו התחלת העבודה, יערוך מנהל הפרויקט או מי מטעמו סי .52.7.1
ם שהתקבלו ו תיק מדידות, אשר יכלול את הנתוניור להמודד באתר וימס

 כלהלן: פרוייקטממתכנן ה

 

 (;)פוליגונים וערכיהם ילני מטררשימת נקודות הביסוס הפ .52.7.1.1

 

 וערכיהם(; .B.Mימטרי )האלט נקודות הביסוסשימת ר .52.7.1.2

 

גבולות ההכרזה וערכיהם, ככל אשר יסבור מנהל הפרויקט שיש  .52.7.1.3
 ונים אלה;מקום למסור נת

 

הפיקוח הצמוד  )עבודת המדידה ויחסי הגומלין בין  בודהנוהלי ע .52.7.1.4
 למודד(.

 

נהל יהא הקבלן רשאי לערער בפני ממעת שנמסר תיק המדידות כאמור לעיל,  .52.7.2
ניות המצב הקיים )פלנימטרית ואלטימטרית(. לא של תכט על נכונותן פרויקה

ייראה הקבלן כמי )עשרים( ימי עבודה מהמועד האמור,  20עשה כן בתוך 
 לנכונותן. סכיםשה

 חישובי כמויות   .53
 

על, שבוע בטרם  ייתן למנהל הפרויקט הודעה מראש על כוונתו למדוד כמויות בפוהקבלן  .53.1
ט בפרק זמן זה התנגדות לביצוע המדידה פרויקא הביע מנהל הלן. לך הקבהמועד שקבע לכ

ל שלא לקבל תוצאות ש או למועדה, יהא הקבלן רשאי לבצעה. מנהל הפרויקט יהא רשאי
ף קטן זה או בניגוד להתנגדותו של מנהל ידה שבוצעה ללא הודעה מראש לפי סעימד

 הפרויקט.

 

ת ולחישובי  מדידולנכון ביחס ל שימצאירוט יקט יהא רשאי לדרוש מהקבלן פמנהל הפרו .53.2
 הכמויות.
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קבלן כי  קיבל מנהל הפרויקט את תוצאות המדידה וחישובי הכמויות, יהא רשאי לדרוש מה .53.3
 דכונים להם.ת ועיבצע השלמו

 
 קובות במפרט ובכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויותהכמויות הניצוין, כי  .53.4

 וי התחייבויותיו לפי החוזה. במיל ן לבצען למעשההקבל ת שעלבפרויקט ואין לראותן ככמויו

 

סמך מדידות  לצורך תשלום התמורה, כמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על  .53.5
טת בכתב הכמויות ו/או על סמך די המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורעל ישתעשנה 

להחלטת  בהתאםהכל  הקבלן ויאושרו על ידי המפקח,חישובי כמויות שיוגשו על ידי 
ידות לצורך חישוב כמויות תבוצענה על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן. המד. המפקח

כל רלוונטי.  ןכמויות בעל ניסיו חשב ידי-חשבון הקבלן עלחישוב הכמויות יבוצע על 
נה על ידי המפקח  דידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמהמ

 והקבלן. 
 

ולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש בכתב לקבלן על  קט, כמדוד את הפרויואו לפני בל .53.6
היות נוכח במועד  יב לשות כן והקבלן מתחיכוונתו לעשות כן ועל המועד שבו בכוונתו לע

י ממלא מקומו לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את הנקוב בעצמו או ע"
דידה על חשבונו הוא וע המרוש לצורך ביצוד הדוהצי מדידות וכן לספק את כוח האדםה

 ולהמציא למפקח את הפרטים הנדרשים. 
 

אי המפקח או בא כוחו רש -בע לביצוע המדידות לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנק .53.7
או /ות בעצמם ויראו את המדידות כמידותיהן הנכונות של הכמויות ולבצע את המדיד

ת נוכח במועד הנקוב לצורך  להיו נבצר מן הקבלןם אם . אולהעבודה שאין לערער עליהן
המועד שנקבע ביצוע המדידות כפי שנקבע ע"י המפקח, ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני 

מועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בס"ק  ידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות להמד לביצוע
 )ג(.

מים י 7ך לערער בכתב תוהוא  רשאי -מקומו בשעת ביצוע המדידות  נכח הקבלן או ממלא .53.8
על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם 

בעניין זה המנהל דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע וקי ה השניה יתגלעו חילאחרי המדיד 
 והכרעתו תהיה סופית.

 

 - בהקדםצענה המדידות שתבו מבקש ו מקצתו, מוכן למדידה והקבלןהיה הפרויקט, כולו א .53.9
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה. 

 
תב הכמויות שהסתיימו ללא חישוב ם בכר תשלום עבור סעיפימודגש כי הפיקוח לא יאש .53.10

 יות סופי.כמו
 

 השלמה, בדק ותיקונים
 

  פרוייקטה גמר .54
 

יתחיל  קטהפרויומנהל  בכתב פרויקטנהל הלמכך הקבלן -יודיע על, וייקטפרהושלם ה .54.1
וישלים את הבדיקה בתוך פרק זמן   מיום קבלת ההודעה  ימים 10, תוך פרוייקטבבדיקת ה

הפרויקט  מנהל יץימל –מתאים לדרישות החוזה  פרוייקטאת ה הפרויקט מנהלמצא  סביר.
  ק מההמלצה יועבר לידי הקבלן., כאשר העתלקבלן על הוצאת תעודת גמרחברה ל
 

תמציא חברה מוטלות על הקבלן מכוח הוראות הסכם זה, השות היפוף למילוי כל הדרבכ .54.2
לעשות כן, ואם שלא טעמים לידי הקבלן תעודת הגמר בתוך פרק זמן סביר, זולת אם מצא 

 יעם בכתב למנהל הפרויקט ובהעתק לקבלן.מצא טעמים כאמור יוד
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ת ימלקבלן רש ל הפרויקטמנהר ימסו –טרם הושלם  פרוייקטי המצא מנהל הפרויקט כ .54.3
, והקבלן חייב "(הדרושים התיקונים)להלן: " תיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושיםה

 .וספתמנהל הפרויקט, ללא תמורה נידי -על בכתבכך  לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע ל
 
 

 התקיימו שני אלה: בכל מקרה לא תימסר לקבלן תעודת גמר בטרםכי מובהר,   .54.4
 

( אשר as made plansביצוע ) אחרל הל הפרויקט תוכניותר למנהקבלן מס .54.4.1
, על כל חלקיו, כפי שבוצע בפועל, כמפורט פרוייקטמשקפות במדויק את ה

  -ן:ן וכ( להל2קטן )-בסעיף
 

ורמים הרלוונטיים, כמפורט במסמכי החוזה  הושלם תהליך מסירת העבודה לג .54.4.2
להשלים את קבלן תעשה יעשה מאמץ סביר לסייע לחברה ובהתאם להם. ה

 לגורמים הרלוונטיים.בודה מסירת הע
 

ולהשתמש  פרוייקטלהחזיק בחברה של ה המזכותלעיל כדי לגרוע אמור באין   .54.4.3
א ניתנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ול קטרוייפבו גם אם טרם בוצעו ב

עבודות ההשלמה תוך  , והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את גמרתעודת 
תיקונים ו/או עבודות  , זולתרויקטידי מנהל הפ-לכך עלקבעה התקופה שנ

 .שנדרשים לתיקון בלאי סביר

 

הרלוונטיים  יםגורמעל אף האמור לעיל, הרי שאם מצא מנהל הפרויקט כי המסירה ל .54.5
ל ביר, בשל סיבות שאינן תלויות בקבלן ולמרות מאמצים נמרצים שמתאחרת באופן בלתי ס

, למעט פרוייקטהית על ר חלקציא לקבלן תעודת גמלהוה חברהקבלן להשלימה, ימליץ ל
רכיב המסירה לגורמים הרלוונטיים, וכל זאת מבלי שיופטר הקבלן מחובתו להשלים את 

 רש. כנד  תהליך המסירה
 
תן תעודת הגמר החלקית כאמור בכך שהקבלן ימציא  תהיה רשאית להתנות את מחברה ה

ר מתן ף לאחלהשלים את המסירה ארצים טוחות לכך שימשיך במאמצים נמלהנחת דעתו ב
דת הגמר החלקית. בטוחות כאמור יידרשו לתקופה שלא תעלה על שנה. על תעודת תעו

 הלן.( ל5)קטן -הגמר החלקית יחולו הוראות סעיף

 

פי  (, עלas made plansמוסמך ועל חשבונו תוכניות לאחר ביצוע ) הקבלן יכין על ידי מודד .54.6
ת אלה יוכנו עם ט. תוכניופרויקל פי הנחיות מנהל הלן ועהמתכונת המקובלת אצל הקב

ימים מסיום העבודה. מנהל הפרויקט יהא  60סיום העבודה ויימסרו למנהל הפרויקט תוך 
א אי התאמה יהא רשאי להורות על אמת התוכניות למציאות, ואם מצאת התדוק רשאי לב

 על חשבון הקבלן.עריכתן מחדש על ידי הקבלן ו

 

לא תסכים לקבל את חברה הל, הל ידי המנכתב עולת אם נקבע אחרת בכי ז מובהר בזה, .54.7
 לשיעורין אלא רק בסיומו.  פרוייקטה

 

ו חלק תעודת גמר חלקית יא לגבי אותלהוצו פרוייקטתהיה רשאית לקבל חלק מהחברה ה .54.8
הוראות חוזה זה בנוגע "(. ניתנה תעודת גמר חלקית, יחולו תעודת גמר חלקית)להלן: "
 פרוייקטק, ביחס לאותו חלק מהולבד תלביטחונו מנים,ות, לעמידה בלוח הזחשבונלהגשת 

שלגביו  ייקטרופשלגביו ניתנה תעודת הגמר החלקית, בשינויים המחויבים. באשר לחלק ה
 ו לחול כל הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים.תעודת גמר, יוסיפלא ניתנה 

 

או תעודת   ת גמרתקבל, אלא לפי תעודשב שנאו חלק ממנו ולא ייח פרוייקטלא יתקבל ה .54.9
 פרק זה.  גמר חלקית, לפי
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י  או בכל חלק ממנו על יד  פרוייקטלמען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי אין בשימוש ב  .54.10
או משום הודאה כי   פרוייקטבדבר קבלת הסוג שהוא  כדי להוות אישור מכלברה חה
לפטור את הקבלן   ר כדילחוזה ולא יהיה בשימוש כאמו הושלם בהתאם פרוייקטה

 .  ויותיו לפי חוזה זה ומכוחותחייב מה

 

במהלך ביצוע העבודה וככל אשר נדרש לצורך ביצוע החוזה,   פרוייקטש חלקי וזמני בשימו .54.11
, כולו פרוייקטזמניים, לא ייראה כקבלה של ה במסמכי החוזה, לרבות הסדרי תנועה קבועכ

 או חלקו.

 

 נהל הפרויקט,ידי מ-התקופה שנקבעה על תוך םהדרושי צע הקבלן את התיקוניםלא בי .54.12
תהיה רשאית, חברה יום על כוונתו לעשות כן ה 14דמת בת ולאחר שנתן לקבלן הודעה מוק

בעצמו או בכל  ( לעיל,1)ן קט-הדרושים, כהגדרתם בסעיףתיקונים את הבצע אך לא חייבת, ל
 דרך אחרת שימצא לנכון.

 
וצאות אלה,  הנכה תחברה בון הקבלן והעל חשיהיו  הדרושיםיצוע התיקונים הוצאות ב

אות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה מהן כתמורה להוצ 6%בתוספת של 
ן יהיה זכאי לקבל  בל, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקאחרתאותן מהקבלן בכל דרך 

 .ייקטפרוהעלויות של השלמת הלעיונו את פירוט 
 

 . יקטפרויהלא יתקבל  –כנדרש  רושיםלא בוצעו התיקונים הד .54.13

 

בלעדי, יהא רשאי )אך לא חייב( לתת לקבלן למרות האמור, המנהל, על פי שיקול דעתו ה .54.14
יבות  בלת התחיצוע מלוא התיקונים הדרושים, כנגד קי ביתעודת גמר מותנית, גם לפנ

 מהקבלן שיבצע וישלים את התיקונים הדרושים.

 

 פרוייקטלק ממקום הלסתב בכלקבלן  ל הפרויקטמנהה הור ו פרוייקטסתיימה העבודה בה .54.15
והקבלן לא סילקם או  מן סביר שינקוב בהוראתו בתוך ז חומרים, ציוד ומתקנים אחרים

לבצע את   )אך לא חייבת( רשאיתחברה , הבהתאם להוראות המנהל אחרתשלא ביצע פעולה 
בהוצאות  אשין יעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלהפעולות האמורות על חשבון הקבלן, ב

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 6%בתוספת של בכך, הכרוכות 
 

 נים בדק ותיקו .55
 

 הגדרות .55.1

 

 : הפירוש "הבדק תקופת" בחוזה זה .55.1.1
 

דרכים, עפר, לעבודות תשתית בלבד )סלילה,  תייחסהמ טהפרוייק בחלק
ו שדרוג של תשתיות או כרות, גישור, ניקוז, תאורה, חשמל, תקשורת( אכי

וארבעה( חודשים שמניינה מיום  עשרים) 24תקופה של  -ות לתשתיתוספת 
כולו )לרבות תעודת גמר מותנית כהגדרתה   פרוייקטהוצאתה של תעודת גמר ל

 ע אחרת במסגרת הליכי המכרז. נקב לעיל(, אלא אם
 

ות בו שימוש בנפרד שעל פי הנסיבות ניתן לעש טפרוייקית לחלק מהתעודת גמר חלק הניתנ .55.2
ביום מתן תעודת   פרוייקטלגבי אותו חלק מה, תתחיל תקופת הבדק ייקטפרומיתר חלקי ה

 הגמר החלקית. 

 

 .מסמכים באותם האמור יחול, לעיל מהאמור השונה תקופה המכרז מכיבמס נקבעה .55.3
 

ם לשהם, יהא הקבלן חייב לתקנגם כ, תוך תקופת הבדק, נזק או פ טפרוייקנתגלה ב או וצרנ .55.4
 יקט ויחולו הוראות אלה:על פי הוראות בכתב של מנהל הפרו
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ן ועל הקבלסיבות התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי עקב  שאירעו, פגם או נזק .55.4.1
 ;החברהחשבונו ללא תוספת תמורה מצד 

 

ן ת בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלעקב סיבות שאינן התלויו שאירעו, פגם או נזק .55.4.2
חס  לאותה הוראה של מנהל הפרויקט ובי חולו הוראות חוזה זה, ביחסוי

 תקופת במהלךקבלן לבד שדרישה כאמור תימסר ל לאותה עבודה; והכל וב
 . הבדק

 

ך תקופת הבדק בכל תו שהתהווה( יחולו גם לגבי כל נזק או קלקול 2) קטן סעיף הוראות .55.5
 זה.  תיקון שבוצע לפי הסכם

 

 .מכוחו או החוזה לפי הקבלן ל ש אחרת חובה מכלכדי לגרוע ( 2)אין באמור בסעיף קטן  .55.6

 

 וקלקולים ליקויים, פגמים בגין הקבלן של מחבותו ועלגר כדי זה  בסעיף  באמור אין .55.7
 .דין לכל התאםב, פרוייקטב

  

הבדק, ים ו/או הליקויים שנתגלו, במהלך תקופת יתקן את כל הנזקים ו/או הפגמ הקבלן .55.8
יף וקבוע, ללא הפסקה עד  ר ביצוע העבודות, באופן רצב בהתאם להוראות הסכם זה בד

נהל. תשומת לב ידי המ-ות הזמנים שייקבעו עלמלאה, כל זאת בהתאם ללוחלהשלמתם ה
 עתידות להיות מכוסות או מוסתרות.  ות שמיוחדת תינתן לעבוד

 
ידי -על ייקבעו הבדק בתקופת יםהפגמאו /ו הנזקים לתיקון השיטותאו /ו עהביצו דרכי .55.9

 .המנהלידי -על ויאושרו המפקחדי י-על ובהיעדרו, הפרויקט הלנמ
 

הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה  של הנזקים או הפגמים, יפעל  ביצוע עבודות התיקון בעת .55.10
האפשר מגרימת אי נוחות תת המטרדים או ההפרעות לציבור, והוא יימנע ככל הפח בדבר

 באתרים הפתוחים לקהל הרחב(. לציבור )בעיקר, 
 

ים המצביעים על על הקבלן לקבלת כל האישורים הדרושהשלמת העבודות לתיקון, יפ םע .55.11
 –ר מכן לאח הפגמים ו/או הליקויים שנתגלו, ורקודות ותיקון כל הנזקים ו/או סיום העב

 יועברו לבדיקת המנהל. 
 

לקיומה של ביקורת בדק   ועדמ חברההידי -על ייקבע, לעיל הנקובה בדקה תקופת תום עם .55.12
ידי -דק, וזאת עלי. הקבלן יוזמן להשתתף בביקורת הבבאופן סופ פרוייקטהשלמת ה תלבחינ

  )שבעה( ימים מראש. 7עה בכתב בת מתן הוד
 

 יל, ואישור תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/אור לעסיום ביקורת הבדק כאמו לאחר .55.13
 . מתןפרוייקטתינתן לקבלן תעודה סיום  ,החברההנזקים, לשביעות רצונה המלא של 

 די הקבלן.    , תהווה תנאי להשבת ערבות הבדק ליפרוייקטתעודת סיום ה

 

 קבד ערבות .55.14
 

 שנתן רבותהע את להחליף רשאי האי הקבלן, פרוייקטל גמר תעודת מתן לאחר .55.14.1
 תקופת לכל יהא שתוקפה, קהבד לביצוע בערבות פרוייקטה ביצוע להבטחת

 "(. הבדק ערבות)להלן: " הבדק
 

ל התשלומים ששולמו ו/או מסך כ 5%הא ל ערבות הבדק יהראשוני ש סכומה .55.14.2
א תופחת בסיום כל שנה שלאחר מתן  לקבלן בגין הפרויקט והי לשלמםשיש 

דהיינו, מדי שנה תפחת ערבות הבדק ר" )לפי שיטת "הקו הישתעודת הגמר 
  ום הערבות חלקי מספר שנות הבדק(.בסכום שהוא סכ
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  למדד  צמודה תהיה והיא, החברהי יד-הבדק תהיה בנוסח שייקבע על ותערב .55.14.3
 . זה בחוזה כהגדרתו

 

  בהתאםותשתית, תופחת ערבות הבדק  עבודות בינוי שלבמ רויקטשהפ מקום .55.14.4
שבוצע בפועל) בינוי או  העבודות חלק של היחס פי על( 2) קטן יףסע להוראות
 .  ןשנמסרה על ידי הקבל הבדק ערבותמסך כלל תשתית( 

 
  ביצוע במקום הקבלן .56

 
יקון ליקויים ו/או לרבות, לעניין ת, זה תיו לפי חוזהי התחייבויוימלא הקבלן אחראם לא  .56.1

 םוי 14של כתב לו הודעה מוקדמת בוזאת לאחר שניתנה ו/או נזקים בתקופת הבדק,  פגמים
לבצע את העבודות  תהיה רשאית חברה ה, ותבו נדרש להשלים או לבצע עבודות מסוימ

וכות במילוי ההוצאות הכרדרך אחרת, ואם ידי קבלן אחר או בכל -האמורות על
לנכות את ההוצאות האמורות,  תה רשאיהיתחברה הלות על הקבלן, התחייבויותיו כאמור ח

ן , מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלוסכםכפיצוי ממהן  6%ל בתוספת ש
 בכל דרך אחרת.

 
ין הפרת  בגחברה לרשות ה גרוע מכל סעד אחר או נוסף העומד אין באמור לעיל כדי ל .56.2

 כם. ההס
 

 תשלומים
 

   ר החוזהמקדמה על חשבון שכ .57
 

ות לעש מחויבתמבלי שתהיה עתה המוחלט והבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, ופי שיקול ד-על .57.1
ן על חשבון התמורה אותה הוא אמור  תהיה רשאית לאשר תשלום מקדמה לקבלחברה כן, ה

ה המקורי או  ת היקף החוזמיתר 10%לה על לא תעהמקדמה ובלבד ש פי החוזה-עללקבל 
 "(.המקדמההגדולה מביניהן )להלן: "שנותרו לביצוע, לפי  דכןמעויתרת היקף החוזה ה

 

 לחברה,טרם מתן המקדמה שמה כאמור לעיל, הוא מקד דם וראשוני לאישורתנאי מוק .57.2
תהיה , אשר החברהידי -בנוסח שיקבע על אוטונומית ערבות בנקאיתחברה סור ללן ימהקב

  ."(המקדמה ערבותקבלן )להלן: "לם להמקדמה שתשוכל בגובה 
 

חישוב חודש הקובע ל ה כשכהגדרתו בחוזה זה, ודה למדד תהיה צמהמקדמה ערבות 
 .בו ניתנה המקדמה בפועלדש החו  ההצמדה יהיה

 

ותידון במסגרתו. כחלק מחשבון הביניים הקרוב חברה תוגש לבקשת הקבלן למקדמה  .57.3
ם, הזמנים הקבוע לתשלום חשבון הבינייייעשה בלוח כל אשר אושרה, תשלום המקדמה, כ

 שבמסגרתו התבקשה. 

 

שייקבע על יקף תת לקבלן מקדמה בה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית לברההח .57.4
ר  קטן זה, ימציא הקבלן ערבות למקדמה כאמו-. ניתנה מקדמה כאמור בסעיףהחברהידי 

 המחויבים.ה בשינויים הוראות סעיף ז ( לעיל ויחולו יתר1) קטן-בסעיף

 

החודש שבחשבון הביניים בגינו לא תשולם התייקרות החל מעל סכום ששולם כמקדמה  .57.5
 שולמה המקדמה.

 

מתן  ופן החזרת המקדמה ותודיע על כך לקבלן בכתב וטרםאת אתקבע מראש חברה ה .57.6
המקדמה  ע כי רשאית לקבוחברה מכלליות האמור, ההמקדמה או עם נתינתה. מבלי לגרוע 

וחזר גיעו לקבלן, ובכל מקרה תם קבועים מתוך תשלומים עתידיים שיוכה בשיעוריתנ
 . פרוייקטהמקדמה במלואה בטרם יום סיום ביצוע ה
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ר לקבלן לאחר  תוקטן בהתאם להחזר המקדמה, ותוחז ערבות המקדמה בלן,לבקשת הק .57.7
 . ברהחידו במלואה ל-, הוחזרה עלהחברה ידי-שהמקדמה ששולמה לו על

 

לוא התחייבויותיו בחוזה  יישמע הקבלן בטענה שלא ביצע את מ ספק, לא למען הסר כל .57.8
 במועדן מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה.

 
 

 ביניים ת חשבונו .58
 

ים כמפורט בחוזה זה, מניחה את  לומתמורה, דרך חישובה ודרכי ביצוע התשמצהיר בזה כי ה ןהקבל
אות ה זה, כולל כל ההוצי כל התחייבויותיו לפי חוזומהווה תמורה סבירה והוגנת למילודעתו 

כי לא יאושרו כל תוספת ו/או שינוי במחיר. למען הסר ספק   יצוע העבודות. מובהר בזההדרושות לב
ו מתקנים מעבר למתחייב על פי ו/אלן בפועל עבודות ו/או סיפק חומרים שגם אם ביצע הקב מובהר
ל תשלום נוסף מעבר  חוזה זה, לא יהיה זכאי לכ ות והמפרטים המהווים חלק מהוראותהתוכני
או המתקנים הנוספים, כאמור, נכללים בפקודת שינויים העבודות ו/או החומרים ו/, אלא אם למחיר

העבודות הנוספות ו/או החומרים יים, בלן, המפקח והחברה ובה צוינו כל השינוומה/ות על ידי הקחת
א יהיה הקבלן שינויים, לו חומרים כאמור ללא פקודת הנוספת בגינם.  בוצעו עבודות ו/אוהתמורה 
בזה על כל טענה כלפי החברה והמפקח לרבות טענה בדבר תשלום בגינם והוא מוותר זכאי לכל 

, )עבודות פיתוח( האופציונליותודות על אף האמור לעיל, עבור ביצוע העבפט. יית עושר ולא במשעש
 בפועל.על פי מדידות מנו על ידי החברה, התמורה תחושב ככל שיוז

 כולל תמורה מלאה עבור: יות האמור לעיל, המחיר לגרוע מכללמבלי  58.1

 תאום עם כל הגורמים הפועלים באתר. 58.1.1

קניה, בלו, ים החלים ו/או שיחולו עליהם לרבות מס הפחת שלהם והמיס כל החומרים, 58.1.2
 כס , מע"מ וכו'.מ

, ישירים ועקיפים, ובדים של הקבלן, כולל מסים בגינםכל העלויות הכרוכות בע 58.1.3
ם ו/או יועצים ת הכרוכות בהעסקת מתכננימי מחיה וכיוצ"ב וכן כל ההוצאו, דמשכורות

מכל סוג שהוא לרבות במעמד של  ו/או ספקי חומריםמכל סוג שהוא ו/או מבצעי עבודה 
  בכל מעמד אחר. עמד של קבלני משנה ו/או קבלנים עצמאייםקבלן ו/או במעובדי ה

 כהגדרתם בחוזה זה.  השימוש באמצעים, 58.1.4

ן לא מצא את וזה, לרבות עבודות שתאורלביצוע העבודות בהתאם לתנאי החרש כל הנד 58.1.5
מתחייבות באופן אחר מהחוזה  יצוע העבודות או ביטויו בנספחים אולם הן דרושות לב

שהי והקשורות עבודות ו/או פעולה שידרשו ע"י רשות כל ם, ולרבות כלאו מהנספחי
 זה זה.לביצוע העבודות בחו

פ"י הוראות המפקח ם לפעם ועם סיום העבודות הכל עמפעניקוי האתר מפסולת  58.1.6
 ת הרשות המקומית ורשויות אחרות.ודרישו

כת אחרת כל רשות מוסמו/או הוראות החברה ו/או  "י הוראות העיריהור האתר עפידג 58.1.7
 יצוע בפועל, עפ"י דרישות המפקח.קתו במצב סביר ואסטטי במשך כל תקופת הבואחז

לאחר גמר   זמניות ועוקפות, אחזקתן ובטולןים הכשרת דרכי גישה לאתר ודרכ 58.1.8
 העבודות. 

ת ופריקתם וכן הובללת כל החומרים והאמצעים לאתר ובכלל זה העמסתם הוב 58.1.9
 העובדים לאתר וממנו.
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ותים כולל קבלן ועובדיו, ציודם ואחזקתם לרבות שיריים לשימוש ההקמת מבנים זמנ 58.1.10
 אסלה, כיור וברז מים.

ים לרשות קח, ציודם ואחזקתם והעמדת אמצעהמפהקמת מבנים זמניים לשימוש  58.1.11
ת מל, טלפון( ולרבוכולל חיבור זמני לתשתיות )מים, ביוב, חש -הלן המפקח כמפורט ל

 שירותים כולל אסלה, כיור וברז מים.

 הזמניים.פרוק המבנים  58.1.12

, כולל תפעול גנרטורים, והמים בכל שטחי החלקותהתקנת מערכת החשמל, השנאים, ה 58.1.13
 .פרוייקטודת השלמה לבור הצריכה השוטפת עד לקבלת תעם עהמערכת ותשלו

של  ת חומרים ואמצעיםה ושמירה על העבודות, החומרים, האמצעים, )לרבוהגנ 58.1.14
ן ופגיעה, ביחס לדירות ולרכוש ניבה, אבדהמשתכנים(, העובדים וצד שלישי בפני ג

 ד למסירתם לידי המשתכנים.  המשותף ע

 משרדיות. וחות זמנים וניהולם והוצאותהכנת לל העבודות, מדידה, סימון, ניהו 58.1.15

רבות אך מבלי  יטלים, האגרות ותשלומי חובה החלים על הקבלן, לכל המיסים, הה 58.1.16
ח לאומי, תשלומים לקרן מוסד לבטותשלומים ל -המסים הסוציאליים, כגון  -ות למצ

 אלה.ו/או כל תחליף למוסדות  פרוייקטהלבטוח של פועלי 

אות הקשורות בקיום ותיו, הבטוחים ויתר ההוצמון והוצאהוצאות הערבויות, המי 58.1.17
 .החוזה

 עותה בחוזה זה. אחריות לטיב העבודות לרבות בתקופת הבדק כמשמ 58.1.18

 ווח הקבלן.ר 58.1.19

 קבלן ו/או מי מטעמו.ת של הכל ההוצאות הישירות והבלתי ישירו 58.1.20

ה ירות והן העקיפות, ובכלל זתחייבות מהחוזה ומביצועו, הן הישכל יתר ההוצאות המ 58.1.21
  והוצאות המימון.התקורה 

ה בביצוע העבודות על ידי הקבלן לרבות אך מבלי אה ו/או עלות אחרת הכרוכ כל הוצ 58.1.22
עודת גמר, ות 4ס ניין, כל ההוצאות הנדרשות לטיפול בהוצאת טופלגרוע מכלליות הע

 יבויות הקבלן בתקופת הבדק . כל ההוצאות הכרוכות בכל התחי

כל סוגי   –רות על ידי מעבדה מוכרת דיקות חוז הוצאות המתחייבות מביצוע בכל ה 58.1.23
 ח.המתכננים והפיקו פרוגרמה ובדיקות נוספות על פי דרישות היועצים הבדיקות על פי

די מודד מוסמך כמתחייב על פי  ת על יכל ההוצאות הכרוכות בביצוע תוכניות מצביו 58.1.24
 עדת התכנון המקומית.דרישות ו

על  פרוייקט( לכל ה”As Made“ות )הכרוכות בביצוע תוכניות עדכל ההוצאות  58.1.25
 דות אחריות.ערכותיו וכולל הספקת תעומ

הכולל פירוט הנחיות  פרוייקטקה לועד הכל ההוצאות הכרוכות בהכנת תיק אחז 58.1.26
 אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

 ידוש מדידות וסימונים מעת לעת.ח 58.1.27

 דרישת המפקח.ר בביצוע דוגמאות לאישור בהתאם לכל הקשו 58.1.28

 הבדק. ותיקונים בתקופת קטפרויימסירת ה 58.1.29
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  1 –, כל חשבון ביניים יוגש בתחילת חודש, החל מה  השלמת שלב זכאות לתשלוםבכפוף ל 58.2
ה אלא אם נקבע כם זבאופן המתחייב מהוראות הסלחודש,  5 -וחר מהיום  האך לא יאלחודש 
ורפו צלחשבון יוגש בחודש העוקב. לחודש ייחשב כאילו ה 5-גש לאחר ה.  כל חשבון שיואחרת

שבון ייערך על גבי תוכנת . החכל המסמכים הנדרשים וכן דפי מדידות וכתב כמויות
. חוזה ועמודת כמויות ביצוע ויכלול עמודת כמויות באופן כפי שיורה המפקח ארית/דקלנב

בראשון  , ייחשב כאילו הוגשפן הנדרש לעילאו בשונה מן האו שיוגש מאוחר ממועד זה חשבון
  פקח המ ידי על, ככל שיאושר  םריו )להלן: "החודש העוקב"( וישוללחודש הקלנדרי לאח

 ..במיום אישור המפקח לשל 60שוטף+  בתנאילתשלום, 

שבון חלקי אשר לא . חקחחלקיים והסופיים כפי שיורה לו המפבלן יערוך את החשבונות ההק 58.3
של כמויות שבון יכלול עמודה כל ח גש.לעיל יוחזר לקבלן ויחשב כלא הו םיוגש בהתאם לרשו

 כמויות הביצוע.החוזה ולצידן עמודה של 

רטו עפ"י העבודות שבוצעו, ואת החלק בתמורה שמגיע והביניים יהיו מצטברים, ויפחשבונות  58.4
 נן הכל לפי הנחיות המפקח.בגי

על  חשב כמושלם אלא אם ולאחר שהשלמתולא יי הביצוע מפורש, כי, אף שלב משלבי מודגש ב 58.5
 .ל ידי המפקחוכל דרישות חוזה זה, אושרה בכתב עוכניות, המפרטים פי הת

ב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה בכתב. לא  ובלן חשבון ביניים במועד הנקלא הגיש הק 58.6
פי לת ההתראה תערוך החברה  חשבון ביניים ליום מקב 30לן חשבון ביניים לאחר הגיש הקב

החברה כאמור מקובל עליו וכי חשבון שיערך ע"י קבלן כי המיטב הבנתה. במקרה זה מצהיר ה
 יחולו על הקבלן.  –חברה.  הוצאות הכנת החשבון יינה לו תביעות נוספות ללא תה

, לדעת המפקח, לפי תוך עשרים יום מיום מהגשתו, ואם חשבון הביניים ייבדק על ידי המפקח 58.7
  מפורט/ים  בחשבון הבנייה ה בוצעו כל העבודות הכרוכות בשלב/ישיקול דעתו הבלעדי, 

או חלקו, כפי שימצא לנכון  ותו מועד את החשבון כולוהביניים, יאשר המפקח בכתב בתוך א
 .א תנאי מוקדם לביצוע כל תשלוםבכפוף לאמור בסעיף זה כולו. אישורו בכתב של המפקח הוו

 .יהיה בהתאם לחוק מוסר תשלומיםתשלום של כל תשלום שאושר, כאמור,   נאית 58.8

 עיל, מכל תשלום לקבלן ינוכו אלה:וע מכלליות האמור למבלי לגר 58.9

נדרשים לדעת המפקח מאת  הב את הקבלן בגין תיקונים סכומים שהמפקח יורה לחיי 58.9.1
חזרים המגיעים משלבי הבנייה עד אותו מועד ו/או ה הקבלן בעבודות שבוצעו בכל אחד 

 למשתכנים.

מים ם וכן בגין צריכת החשמל והמיל הנוגע לחיבור האתר למערכות הכל ההוצאות בכ 58.9.2
 חוזה זה. הקבלן אחראי לשלמם על פיוהחשמל באתר ותפעולם השוטף, ש

קפו כל הסכומים ששולמו או שנז -כשהם צמודים למדד  -פחתו ומהיתרה שתשאר י 58.9.3
הקודמים וכל סכום שהחברה רשאית לקזז כמשולמים ע"ח חשבונות הביניים 

 .תשלומים לקבלן כמפורט בחוזה זהמה

השלמה  הרי כל תשלום כי כל עוד לא נמסרה לקבלן תעודת  למניעת ספקות מוצהר במפורש 58.10
המפקח לבצע תשלום של  כמוגדר בחוזה זה וכי אישור ב כתשלום ע"ח החשבון הסופייחש

יחשב ו/או ביצוע איזה תשלום שהוא כאמור, לא חשבון ביניים כלשהו, כולו ו/או חלקו, 
או בוצעו התשלומים בוצעו ות שבגינן הוגשו החשבונות ו/עם החברה שהעבודכהודאה מט
ות לא בוצעו בהתאם במועד כלשהו כי חלק מהעבודוראות חוזה זה אם יתברר בהתאם לה

 חוזה זה על נספחיו. להוראות 

 
 חשבון סופי וסילוק דרישות הקבלן  .59
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ל האמור  הוראות נספח ג' לתנאי החוזה, כהסופי יהיו בהתאם לוראות ביחס לחשבון הכל ה

בין  לין האמור בסעיף זה להלן וסיף ולא לגרוע. במקרה של סתירה בבסעיף זה להלן בא לה
 החוזה יגברו הוראות נספח ג' לתנאי החוזה.  הוראות נספח ג לתנאי 

 

ת(, יגיש הקבלן ות תעודת גמר מותניביום מיום מתן תעודת הגמר )לר 60-לא יאוחר מ .59.1
החשבון  ה זה: "כל המסמכים הקשורים בו )בחוזהל הפרויקט חשבון סופי בצירוף למנ

 "(. הסופי

 

 פרוייקטת המתעדים את הישומים, התעודות והתוכניורהסופי יצורפו המסמכים, הלחשבון  .59.2
, יצורפו כמו כן .החברהידי -שאושרו על פרוייקטואת העבודות, לרבות, כל השינויים ב

ת שנדרשו במסגרת רשימת רים ו/או הדיווחים ו/או הבדיקובון הסופי כל האישולחש
 ות והאישורים. הבדיק

 

רישה, תביעה,  יו ודרישותיו. כל דתביעות  ול רשימה סופית וממצה שלהחשבון הסופי יכל .59.3
 לן ויתרהמפורש בחשבון הסופי ייראו כאילו הקב ןזכות או צפייה שלא מצאו את ביטוייה

תב הצהרה וויתור על ן. הקבלן יצרף לחשבון הסופי, כהא רשאי לתבוע בגינעליהן ולא י
 ם זה.  להסכ כנספח ד'בהתאם לנוסח המצורף תביעות, 

 
תמע ממנו שהקבלן שומר לעצמו זכויות ו/או כי חשבון סופי שיש יובהר, למען הסר כל ספק

תהיה חברה פי והשב כחשבון סולא ייח תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו,
 ית להתעלם ממנו ולהשיבו לקבלן.רשא

 
בין שהופיעו בין שלא  להיענות לאילו מדרישות הקבלן,ברה חאין באמור כדי לחייב את ה 

 שבון הסופי. פיעו בחהו

 

הודעת צד שלישי חברה ( לעיל כדי למנוע מהקבלן להגיש כנגד ה2קטן )-באמור בסעיףאין  .59.4
 אם ביקש הקבלן להגיש הודעת צד ר עם חוזה זה, אולםגד הקבלן בקשהוגשו נבתביעות ש

ן או מכוח החלטה  פת ההתיישנות, וקמה מניעה מכוח דיבמהלך תקוחברה שלישי כנגד ה
 .בתביעת שייבוחברה הקבלן להגיש כנגד ה לעשות כן, יהא זכאיחלוטה  שיפוטית

 

ניים האחרון ע בחשבון הביר שהופימהסכום המצטב 5%היקף החשבון הסופי לא יעלה על  .59.5
כי היקפו עולה על  בר להגשת החשבון הסופי יתבררהחשבון הסופי. מובהר, כי אם עושלפני 

סף, ולאחריו את גיש חשבו ביניים נורשאי להקטן זה, יהא הקבלן -סעיףהשיעור הקבוע ב
 החשבון הסופי. 

 

בגין  כל דרישותיו סופי שלמנהל הפרויקט יחשב ויקבע את הסכום המגיע לקבלן לסילוק  .59.6
עבודה. ר שנאסף בפניו בקשר לביצוע ההוראות החוזה ועל סמך כל החומ החוזה, על פי

את גובה התשלום  על פיהןתקבע חברה והחברה ותיו למנהל הפרויקט יגיש את המלצ
וכל סכום  פרוייקטופי, בניכוי כל סכום ששולם לקבלן כתשלומי ביניים במהלך ביצוע ההס

 "(.הסופי התשלוםם חוזה זה )להלן: "לן בקשר עמהקבחברה להמגיע 

 

ידי  -עלתב סילוק תביעות בנוסח כפי שיקבע החשבון הסופי הנו חתימה על כתנאי לתשלום  .59.7
ה זה ביחס לאותו שלב, לרבות המצאתה  תר הדרישות בחוזקיומן של ימעת לעת, וחברה ה

סילוק  ם על מסמךהקבלן לחתושל ערבות הבדק וקיום כיסויים ביטוחיים כנדרש. סירב 
, תשלם קיים את יתר הדרישות לשלב זהביקש לסייג את האמור בו, אולם התביעות או 

 ו שנוי במחלוקת.לקבלן את הסכום שאינחברה ה

 

לחודש  10-ים( ימים לאחר אישור החשבון הסופי, ב)תשע 90לם בתוך הסופי ישו התשלום .59.8
ועברו לידי הקבלן  הסופי, י עם התשלום )תשעים( הימים. יחד 90הקרוב ביותר מתום 

 ביניים. תשלומים שעוכבו מתוך חשבונות הה
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 ו ישא ריבית החשב הכללי.לאחר המועד שקבוע בחוזה זה לתשלומחשבון סופי ששולם  .59.9
ת תהא בתחילת החודש שלאחר המועד שנקבע לביצוע עד לחישוב הריביתחילת המו

 התשלום.

 

 תשלומי יתר  .60
 

תשלומים שהועברו עד הסופי, כי סך כל ה של החשבוןו ואישורו אם יימצא בשלב הכנת .60.1
שולם מגיעה לו, הרי שההפרש הוא תשלום שבלן, עולה על סך כל התמורה האותה עת לק

שהתקבלה אצל הקבלן יום ממועד  15תוך , במזומןחברה ל לן להחזירוביתר לקבלן ועל הקב
עד לתשלום ות החוב ויום היווצרמריבית החשב הכללי, , בתוספת החברהשל  בכתב הדרישת
 בפועל. 

 

  ההצמדהבתוספת  לקזז את תשלומי היתרחברה ל הש האמור לעיל גורע מזכותבאין  .60.2
שהקבלן  חילוט הערבויות תם באמצעותמגיע ממנו לקבלן או לגבוכאמור, מכל סכום ה

 או לגבותם בכל דרך אחרת.חברה המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבין ה
 

לגמר   אם יתברר במהלך תקופת הבדק )עד המחויביםבשינויים זה יחולו ראות סעיף הו .60.3
א וי או מבוסס על נתונים לכי החשבון הסופי כפי שאושר הנו שגהחוזה כהגדרתו להלן(, 

 הקבלן בגין תשלום ביתר תחול גם במקרה זה.   וחובת ההשבה של ,מדויקים
 

 התייקרויות ושינויי מחירים .61
 

יוד, חומרים, שכר עבודה  ויות לרבות בעבור צבכתב הכמ ת המפורטיםמחירי היחידו .61.1
 .לרבות בגין שינויי מדד נויהיו קבועים ולא ישתת אחרות והוצאו

 

 . מסמכי המכרזראה אחרת בות להלן יחולו בהיעדר הוההורא .61.2
 

 –בסעיף זה  .61.3
 

ידי -מדד מחירי תשומות הבנייה כפי שמתפרסם מזמן לזמן על  :"המדד" .61.3.1
ידי  -שנקבע עלא אם נקבע מדד אחר אלסטיקה, כזית לסטטיהלשכה המר 

 .  רזבמסמכי המכ חברה  ה

 

ב נגרם מסיבות התלויות וקבע מנהל הפרויקט כי העיכו וייקטפרנגרם עיכוב בביצוע ה .61.4
 פרוייקטחלוף המועד, שנקבע לפני כן כיום סיום ביצוע ה לה המדד לאחר, ועבלבדחברה ב

ועד  לאחר המ פרוייקטה בוצעאת כל העבודה שב "(, יראוהמקורי המועד )בסעיף זה "
תחוב בתשלום  חברה שהל המועד המקורי, באופן שבו חהמקורי כאילו בוצעה בחודש 

והדבר יהווה אף   בה תלויותככל שנגרמה מסיבות הבלבד בגין תקופת העיכוב תנודות המדד 
 . פיצוי מלא, סופי ומוחלט לקבלן בגין עיכובים

 

אשר עבורם  פרוייקטלקי בי תשלומים לבצוע חיחולו התייקרויות לגלמען הסר כל ספק לא  .61.5
 ם כמקדמה. ה מקדמה לקבלן, על אותו סכום ששוליר סופי, או אשר לגביהם שולמנקבע מח

 

מנהל הפרויקט ו/או המנהל, עולה על כל  ידימורה הסופית שנקבעה על הוברר כי הת .61.6
מקוריים ם הום לקבלן לפי המחיריתשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשל

 בפועל. פרוייקטם סיום הבחוזה, כעבודה שבוצעה כולה ביושנקבעו 
 

 ם החוזה או אי המשכת ביצועו סיו
 

 החוזה גמר  .62
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הקבלן לפי החוזה, ימסור  תהתחייבויוובכפוף לביצוע מלא של כל  בתום תקופת הבדק, .62.1
ל עבודות ם בהתאם לחוזה וכי כבוצע והושל פרוייקטהמנהל לקבלן אישור בכתב על כך שה

 ה. וך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזהבדק והכר

 

עליו לפי החוזה ולפי  נה פוטרת את הקבלן מאחריות המוטלתמסירתו של מסמך כאמור אי .62.2
 דין. כל

 

   פרוייקטהקבלן ממקום ה יד  ילוקביטול החוזה וס .63

 

ולהשלים  פרוייקטם הלסלק את ידו של הקבלן ממקות לבטל חוזה זה והיה רשאיתחברה ה .63.1
ולהשתמש לשם כך בכל  ך אחרתאו באמצעות קבלן אחר או בכל דרבעצמו  פרוייקטאת ה

בכל אחד שיקול דעתו, ( להלן( שבאתר לפי 2טן )ק-חומרים והמתקנים )כהגדרתם בסעיףה
 הלן:ים המנויים למהמקר

 

במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  פרוייקטכשהקבלן לא התחיל בביצוע ה .63.1.1
הכל  בכל דרך אחרת, ו וייקטפרכשהסתלק מביצוע ההפסיק את ביצועו או ש

 , לפיפרוייקטל או להמשיך בביצוע ההוראה בכתב מהמנהל להתחייבל אם ק
  ;מיום שקיבלהיום  14ך תולה לא ציית העניין, ו

 

לחוזה בהתאם  פרוייקט, שהקבלן אינו מבצע את השיש בידי המנהל הוכחותכ .63.1.2
בו, לאחר   ואבני הדרך הקבועותת לוח הזמנים השלדי לרבו מסמכי החוזה,ול
וי בתוך פרק זמן ורטת והקבלן לא תיקן את הליקתן על כך התראה מפשנ

ימים מעת שנמסרה  14בתוך  –ם לא ננקב בה פרק זמן שננקב בהתראה, וא
   התראה.ה
 

 בניגוד להוראות חוזה זה; החוזה, כולו או כל חלק ממנו, כשהקבלן הסב את  .63.1.3
 

נענה ולא וזה זה, לא בהתאם להוראות חשן העסיק קבלן משנה כשהקבל .63.1.4
ימים מיום  14, בתוך קטפרויילסלקו מביצוע ה הפרויקטמנהל להוראת 

 ;לסלקו דרישת מנהל הפרויקט בכתבשנמסרה לו 
 

נכסים או כשעשה סידור עם  רגל או כשניתן נגדו צו כינוסכשהקבלן פשט את ה .63.1.5
ירוק ללא חיסול פרט לפ –גוף בפירוק או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשה

הגוף  ה , ובלבד שיהיהחברהובאישור  רת גוף מאוגד אח ים אלא לשם יצירעסק
 ;קבלן רשום לפי החוקהמאוחד 

 

אדם אחר בשמו של  ות, להנחת דעתו, שהקבלן אוכשיש בידי המנהל הוכח .63.1.6
או הציע לאדם כלשהו שוחד, בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך  הקבלן נתן 

נותיו בפני בכך, להשמיע טע תן לקבלן, אם רצונוצוע החוזה ובלבד שניבבי
 הל;המנ

 

ההשעיה ימים מיום  30וחלפו  פנקס הקבלניםכשהקבלן הושעה מרישום ב .63.1.7
 קף ההשעיה;ערכאה מוסמכת המתלה את תו מבלי שניתן צו של

 

בה כדי לפגוע בקיום חשש ממשי כי יש פלילים בעבירה שיש הורשע ב כשהקבלן .63.1.8
 החוזה.יבויותיו לפי התחי

 

ה חבר ה תדעה בכתב מהמנהל, רשאיבאמצעות הו ,פרוייקטלן ממקום הסולקה ידו של הקב .63.2
 לן: הלנהוג כדל
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לק מהם, המצויים במקום , או בכל חוהמתקנים מריםלהשתמש בכל החו  .63.2.1
זה, "המתקנים" ( 2קטן )-סעיףלעניין  ;פרוייקט, לצורך השלמת הוייקטפרה

וע  הורכבו במיוחד לביצהוכנו, הובאו ו/או  משמעותם: המתקנים אשר
, יקבע מנהל רההחב גומים ותמיכות. הורתה כך פי, כגון: תבניות, פרוייקטה

לקבלן או יקוזז מכל סכום  וזה ישולםימוש במתקנים, הפרויקט את שווי הש
 לו הוא זכאי. 

 

 פרוייקטדעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום הלדרוש מהקבלן, באמצעות הו  .63.2.2
ציית הקבלן לדרישה זו,  נים או חלק מהם. לאחומרים, הציוד והמתקאת כל ה

חברה  ה, קבע מנהל הפרויקט בכתבאו פרק זמן ארוך יותר ש יום 14תוך 
ל חשבון הקבלן, לכל מקום שיראה בעיניו, ע פרוייקטלסלקם ממקום הית רשא

, זולת לכל נזק או אבדן שייגרמו להם תאחראילא תהיה חברה ה .6%בתוספת 
 .או מי מטעמהחברה ה שלנות חמורה על ידיק שנגרם במזיד או ברנז

 

חלקה, לכיסוי הנזקים שנגרמו  ות שהגיש הקבלן, כולה אוהערבלחלט את  .63.2.3
 הקבלן. בשל הפרת החוזה על ידיה חבר ל

 

 ההוראות שלהלן:, יחולו דו של הקבלן, הרי שמבלי לגרוע מן האמוראת יחברה סילקה ה .63.3
 

ידי  בהתאם לחוזה, על קטפרוייוראות להשלמת התהיה רשאית לתת החברה ה .63.3.1
תהיה כל טענה או ולקבלן לא חברה של ה הבלעדי קבלן אחר, לפי שיקול דעתה

חברה  האחר ייקבעו על ידי התנאי ההתקשרות עם הקבלן זכות בעניין זה. 
 . החברהשל  ובלבד ששיקפו תמורה הוגנת וראויה על פי שיקול דעתה

 

א שבון הקבלן והוא ישאמור לעיל יהיו על חכ פרוייקטהוצאות השלמת ה .63.3.2
 ;החברהן כתמורה להוצאות מה 6%ת של בנוסף להוצאות האמורות בתוספ

 

יבואו גם הוצאות ( 2כאמור בסעיף קטן ) קטפרוייבגדר הוצאות השלמת ה .63.3.3
חומרים, ציוד ומתקנים אחרים שהותיר הקבלן ושהמנהל הורה   סילוקם של

 קו. על סילוקם כאמור, והללו לא סול
 

ד למועד וך מדידות של העבודות שבוצעו עיזמין את הקבלן לערמנהל הפרויקט  .63.3.4
קטן  -רתם בסעיף)כהגד והמתקנים  את רשימת החומרים ידו וכן לערוך סילוק

 ;פרוייקטהשל הקבלן המצויים במקום ( )א( לעיל2
 

אילו התשלומים בפועל ובהתאם להוראות חוזה זה, הקבלן יגיש חשבון סופי  .63.3.5
 ;אם להוראות סעיף זהם לצדדים ייקבעו בהתהמגיעי

 

ום כלשהו לקבלן סכלשלם לא תהיה חייבת חברה ה, פרוייקטנתפס מקום ה .63.3.6
ושתמורתן טרם שולמה גין העבודות שכבר בוצעו תשלום בבקשר לחוזה, אלא 

וי ראוי בגין השימוש בחומרים ובמתקנים כהגדרתם לעיל של הקבלן וכן שו
זכאית לנכות מן ה חברניכוי כל סכום שהעשתה בהם שימוש, בחברה הש
ה על ידי פרת החוזקיו והוצאותיו בשל הכספים המגיעים לקבלן, לרבות נזה

 הקבלן.
 
 

ן לפני תפיסת שלומים האחרים ששולמו לקבלל של תשלומי הביניים והתעלה הסכום הכול .63.4
סופיים על יסוד חשבונות  ובדקו שייקבעו פרוייקטהוצאות השלמת ה על, פרוייקטמקום ה

על נזקים שנגרמו  ושל פיצוייםלעיל, וספת האמורה די המנהל, לרבות התי-שיאושרו על
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ההפרש שבין  יהיה הקבלן חייב בתשלום –, על אומדן שכר החוזה הפרת החוזהל בשחברה ל
 אמור לבין אומדן שכר החוזה. הסכום הכולל כ

 

וי ידו מהאתר, לאחר ניכשביצע עד לסילוק  נותרה יתרה לזכותו של הקבלן בגין עבודות .63.5
כל  וילפני סילוק ידו ולאחר ניכ והתשלומים האחרים ששולמו לקבלןתשלומי הביניים 
 ן את היתרה.לקבלחברה החוזה, תשלם ה  הפרת בשלחברה הנזקים שנגרמו ל

 

וסילוק ידו  פרוייקטתפיסת מקום המפורשות ובכתב, הרי שחברה עה על כך הזולת אם הודי .63.6
על פי חוזה זה ועל פי  חברה ת הן מפקיעים את זכויואינ(, 1י סעיף קטן )הקבלן ממנו, לפשל 

בתפיסת האתר על ידי אשר מעצם טיבן תלויות חברה יות הוכל דין. האמור לא יחול על זכ
  .ן ובביצוע העבודות על ידוהקבל

 

 הן.ולא לגרוע מ לפי כל דין הצדדיםהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .63.7
 

 ופות סעדים ותר
 

   קיזוז .64
 

פי -על הה זה, כל חוב המגיע לפי חוז-ל סכום המגיע ממנו עללקזז כנגד כרשאית רה חב ה .64.1
לן ב קצוב אחר המגיע מן הקבחו כללבין הקבלן, וכן  הפי כל חוזה אחר שבינ-וזה זה או עלח
 . לפי כל חוזה ו/או הדיןחברה ל
 

ם שיגיע שאית לנכות כל סכורחברה מובהר כי המבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה,  .64.2
הוא מאת שכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן תאם להוראות ההסכם זה ו/או מלו מהקבלן בה

שלום או נזק ו/או חוב ו/או ת/שבין הצדדים, כל פיצוי ומכוח התקשרות אחרת חברה ה
 פי הסכם זה. -עלחברה המגיעים ל

 
ו תשלום נזק ו/או חוב ו/א לן כל פיצוי ו/אותהא רשאית לגבות מהקבחברה בנוסף, ה .64.3

ום לערבויות הנזכרות בהסכם זה. תשידי מימוש ה-רך אחרת כולל עלכאמור, בכל ד 
ת מהתחייבויותיו להשלים א שלעצמם משום שחרור הקבלןהפיצויים או ניכויים אין בהם כ

 ביצוע העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.

 

רת,  חוב האמור בכל דרך אחלגבות את החברה ה של הגורעות מזכותהוראות סעיף זה אינן  .64.4
ו לכל חוזה אחר שבינו לבין אבויות שהקבלן המציא לחוזה זה לרבות באמצעות חילוט הער

 . החברה

 

חברה  מתשלומים בהם הוא חייב כלפי ה לא תהיה לקבלן זכות לקזזלמרות האמור בכל דין,  .64.5
זה וככל ן שהגיש לפי חוזה לומים על פי חשבוזולת תשחברה כל תשלום המגיע לו מאת ה

 לום.אשר אושר לתש
 
 

 ות איחורים בביצוע העבוד .65

 

הרי החל מיום  דות במועד שנקבע במכרז ובהסכם זה,ואם לא ישלים הקבלן את העב .65.1
למת העבודות כאמור, מתחייב הקבלן לשלם למזמין יחור מן המועד הסופי להשהראשון לא

מוסכם בסכום בש"ח  ישלם הקבלן פיצוי גין כל יום איחורכפיצוי קבוע ומוסכם מראש ב
₪ בגין כל   2,000סכום של מבגין כל יום איחור, ולא פחות )עשירית האחוז(  0.1% -ווה להש

" הנו יום איחורן סעיף זה "כום החוזה מעודכן. לעניימס 10% -ר, אך לא יותר מיום איחו
 כדלקמן: 
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צו  האיחור מן הנקוב ב, ימדדו ימי ודותלאיחור בתחילת ביצוע העבבכל הנוגע  .65.1.1
 התחלת עבודה; 

 

ברה  חהעבודות ברצף והפרת הנחיות ה ביצוע-הנוגע לאיחור בגין אי בכל .65.1.2
בהודעה בכתב   יחור מן המועד שבו ייקבעלתיקון הפרה זה, ימדדו ימי הא

 לקבלן; מטעם המפקח
 

ור מן  השלמת העבודות במועד, ימדדו ימי האיח-בכל הנוגע לאיחור בגין אי .65.1.3
 כאמור;ים את ביצוע העבודות היה על הקבלן להשלהמועד שבו 

 
ם ל שבתות, מועדים וחגים )לרבות חגילה, הנו יום עבודה בלבד, לא כו" לעניין סעיף זיום"

 הדת המוסלמית(.  פי-ומועדים המוכרים על

 

ת הפיצוי המוסכם בגין האיחור, יצורף מע"מ כדין והוא יהיה צמוד למדד תשומו לסכום .65.2
 ו של הקבלן למכרז. ע בחודש הגשת הצעתהבניה שהיה ידו

 

ך ומוסכם מראש ומבלי רשל איחור כנזק הנו פיצוי מוע מובהר כי הפיצוי בגין כל יום .65.3
י המוסכם בגין  וד מובהר כי תשלום הפיצוחייב להוכיח את נזקיה. עתהיה חברה שה

הנזקים וי זה, גם את כל לתבוע מהקבלן בנוסף לפיצחברה האיחור, אין בו כדי למנוע מה
תהיה  חברה זאת כי השלמת העבודות. הקבלן מסכים בבפועל עקב פיגורים בהשנגרמו לה 
זוז הפיצוי ו/או ידי קי-לנכון, לרבות, עלסכומים אלה מהקבלן בכל דרך שיראה  רשאי לגבות

ידי חילוט הערבות שהפקיד -פי הסכם זה ו/או על-מן התמורה המגיעה לקבלן עלהנזקים 
 .החברהבידי 

 

א ישלים את בזאת הצדדים  כי אם הקבלן ל האמור לעיל, מסכימים סף ומבלי לגרוע מןבנו .65.4
ם שאית לעכב את כל התשלומירחברה ד הקבוע על פי ההסכם, תהא העביצוע העבודות במו

ר ניכוי הפיצויים והנזקים שנגרמו לה(, ככל שיגיעו לקבלן עפ"י שנותר לשלם לקבלן )לאח
 ם זה.הוראות הסכ

 

  הם כשלעצמם משום שחרור הקבלןאמור בסעיף זה, אין ב זם כוצויים או קיזתשלום הפי .65.5
שחרור מכל  בהתאם להוראות הסכם זה, או משום  תמהתחייבותו להשלים את העבודו

 שלו לפי ההסכם. התחייבות אחרת

 

רשאית לנכות כל סכום שיגיע לו מהקבלן בהתאם להוראות ההסכם מכל סכום חברה ה .65.6
מן הקבלן בכל דרך אחרת, וכן יהא רשאי לגבותו שהוא מאת המזמין, ע לקבלן בכל זמן שיגי
ן הצדדים או ם לקבלן מכוח התקשרויות אחרות שביית, על דרך קיזוז סכומים המגיעלרבו

 ת אחרות כאמור.ות שהפקיד מכוח התקשרויוחילוט בטחונ

 

ה עפ"י כל הוסיף על תרופותיעפ"י סעיף זה, באות לחברה להסיר ספק, מובהר כי תרופות ה .65.7
 דין.

 
 פרוייקטביצוע ה  וסר אפשרות להמשיך אתח .66

 

 כל ת, כולו או מקצתו, מפאפרוייקטע הצוכל עת, שאין אפשרות להמשיך בביאם יתגלה ב .66.1
תיתן לקבלן אישור בכתב, כי חברה והחברה קבלן, יפנה הקבלן לסיבה שאינה תלויה ב

ר הוראות ו, והקבלן ימלא אחאו מקצת, כולו פרוייקטאמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע ה
 כאמור. רוייקטפנוגע לאי המשכתו של ביצוע ההמנהל בכל ה

 

בודה  לקבלן את ערך העחברה ם ה, תשלפרוייקטבביצוע ה שרות להמשיךנקבע כי אין אפ .66.2
תן האישור האמור, בהתאם לשיעורים ולמחירים הנקובים בכתב שבוצעה עד לתאריך מ
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תן בחוזה זה(, צאות ההתקשרות )כהגדרלפי העניין, או הו הכמויות ו/או בפקודות השינויים,
 ניהם. לפי הגבוה מבי

 

מוחלט של כל תביעות הוא לסילוק סופי ו (2קטן )-בסעיף תשלום הסכומים האמורים .66.3
המשכתו של ביצוע  -ותביעות בגין הוצאות שנגרמו עקב אי ן, לרבות תביעות פיצוייםהקבל

 כאמור. פרוייקטה

 

נים אחרים, והקבלן לא חומרים, ציוד ומתק קטפרויילק ממקום הלסהורה המנהל לקבלן  .66.4
עיל, ( ל1יף קטן )להוראות המנהל לפי סעאו שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם סילקם 

בון הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך  ת הפעולות האמורות על חשרשאית לבצע אחברה ה
חראית  לא תהיה ארה חב. ה6%אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 

חברה  ידי ה רם במזיד או ברשלנות חמורה על , זולת נזק שנגן שייגרמו להםלכל נזק או אבד
 .האו מי מטעמ

 
 

 שונות 
 

 קיזוז   היעדר זכות עיכבון וזכות .67

 
ו/או זכות קיזוז מכל סוג שהן   ןק, מובהר בזאת כי לקבלן לא תהיה זכות עיכבולמען הסר כל ספ

אות סעיף ין אחר הקשור בחוזה זה, והורחלק מהם ו/או בכל עני ו/או בכל בעבודות ו/או  פרוייקטב
יחולו לא  1973-ק כללי(, תשל"גחוזים )חללחוק ה 53וסעיף  1974-"הלחוק הקבלנות, התשל 5

 הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. ביחס לקבלן. הפרת 
 

 התיישנות חוזית  .68
 

או מי מטעמה, רה חב או מי מטעמו כנגד היש לקבלן תביעות שלמרות האמור בכל דין,  .68.1
ן ממועד מת ממועד היווצרות העילה אוה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים בקשר עם חוז

 ית, ולפי המאוחר מביניהם. חלקית או תעודת גמר מותנתעודת גמר, תעודת גמר 

 

תקופת  ביעתה שלהקבלן מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי ק .68.2
-לחוק ההתיישנות, התשי"ח 19בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף יישנות מקוצרת כאמור הת

1958.  

 

ות הודעת צד שלישי בתביערה חב מן הקבלן להגיש כנגד הדי למנוע אין באמור בסעיף זה כ .68.3
 שהוגשו נגדו בקשר עם חוזה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף זה.

 
 חוזה תקף של הכניסה ל .69

 
 . החברהה מטעם ידי מורשי החתימ-ם חתימתו עלכם זה ייכנס לתוקפו עהס 

 
 עדר יחסי שמירה ליחות, הי בד ומעביד, היעדר יחסי שהיעדר יחסי עו  .70

 

. אם החברהיועציו או מי מטעמו לא ייחשב לעובד של  וכל מי מעובדיו, שלוחיו,הקבלן  .70.1
על הקבלן לשפות את  , יהאחברההובד של ייקבע בפסק דין כי מי מטעם הקבלן הוא ע

בלן הזדמנות סבירה  תיתן לקחברה ו בשל קביעה זו. הבגין כל עלות שתושת עליחברה ה
 ביעה או דרישה כאמור. נן בפני תלהתגו

 

ו/או מי מטעמה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו יחסי חברה בין הוזה זה כשלעצמו לא יוצר ח .70.2
לות או חבות ו/או מי מטעמה עחברה תושת על האלה. אם שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא ב

, ישפה רההחב, כשלוח או כנציג של ית לפיה הציג עצמו הקבלן כסוכןבשל קביעה שיפוט
 עלות כאמור. בגין כל חברה  הקבלן את ה
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חוב בכל צורה שהיא בחובות שמירה ביחס לציוד, חומרים ומוצרים שהותיר לא תחברה ה .70.3
בזמן הפסקת עבודה ובין  ביצוע העבודה, בין אםאם בזמן  אחר, ביןהקבלן באתר או במקום 

ם ומתקנים מעט חומריהיד של הקבלן מהמקום, ל אחר סיום העבודה או לאחר סילוקאם ל
 וזה זה.הם שימוש בהתאם הוראות חעושה בחברה שה

 
 שמירת זכויות וסעדים  .71

 

חברה  ל או ניתנו זה הוקנולהסיר ספק מוצהר ומוסכם בזה מפורשות, כי כל אימת שבהסכם  .71.1
קבלן, לא ו סמכות ו/או כוח כלשהם כלפי הת המפקח( תרופה ו/או סעד ו/א)לרבות באמצעו

ן, לרבות לפי כל דיחברה שיעמדו ל או סעד העומדים וגם /או מכל תרופהבא הדבר לגרוע 
, 1974-וחוק הסכם הקבלנות, תשל"ד 1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א

ו/או סעד ו/או לנקוט כנגד הקבלן בכל תרופה שיקול דעתה הבלעדי,  וכל, עפ"יתחברה וה
 כפי שימצא לנכון.סמכות ו/או כוח 

, מהווים תנאי ו/או בלוח הזמנים המפורטבים בהסכם ו/או בנספחיו עדים הנקוכל המו .71.2
 עיקרי ויסודי בו.

 
 חוזה ממצה   .72

 

 כדין של הצדדים. שי החתימהתימת מורחוזה זה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בח .72.1
 

סכמה של הצדדים, בין מצג, אישור, הצהרה, כוונה או היהא תוקף לכל הבנה, הבטחה,  לא .72.2
מסמכיו, כפי שיהיו מזמן שר אינם קבועים בחוזה וברי חתימתו של חוזה זה, אי ובין אחלפנ

כנית, מכתב, תו. כיוצא בזה, כל הצעה, מסמך, החברהלזמן ובחתימת מורשי החתימה של 
ן  פה בי-ם מכל סוג שהוא, בין בעלט, הצעת מחיר או חילופי דבריכמויות ומחירים, מפר כתב

ימת או אחרים מטעמם, לפני חתסוכניהם ו/או נציגיהם ו/דים ו/או בכתב, שהוחלפו בין הצד
חוזה זה, ואשר אינם מצורפים לחוזה זה, הנם בטלים ומבוטלים ולא יהא להם כל תוקף 

 דדים.כלפי הצ מחייב

 

 ולת דין ושיפוט  תח .73
 

 נת ישראל. על הסכם זה יחול הדין החל במדין הסר ספק כל ספק, מובהר כי למע .73.1

 

יטולו, ידון אך תו, קיומו, הפרתו ו/או בם זה, לרבות לעניין כריתשר עם הסככל סכסוך בק .73.2
בעיר ורק בבית המשפט המוסמך מבחינה עניינית לדון בסכסוך, ואשר מקום מושבו הוא 

 בלבד.  באר שבע 
 

 כתובות והודעות  .74

 

 הן כמופיע במבוא להסכם.  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה .74.1

 

שיש לרשמן ביומן  י ההסכם זה, למעט הודעותריך לתת למשנהו לפהודעה שצד אחד צ כל  .74.2
 , תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: העבודה

 

ז יראו את קבלה, וא משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור .74.2.1
 ן מסירתה בדואר. ה כעבור שלושה ימי עסקים מזמההודעה כמגיעה ליעד

 

כמגיעה ליעדה בתוך יום  אז יראו את ההודעהות פקסימיליה, ומשלוח באמצע .74.2.2
 עסקים אחד ממועד משלוחה.
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 במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.   .74.2.3
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 הקבלן  החברה 
ה מטעמו ה"ה  באמצעות מורשי החתימ  מטעמה  מורשי החתימה באמצעות 

_ ת.ז. __________________________ 
 ת.ז. ___________.  ו______________

 
מאשר כי הסכם זה   עו"ד, דן שווץ,ני הח"מ, א

ידי המורשים לחתום  -על החברהנחתם בשם 
 בשמה.

  
שר כי עו"ד, מא אני הח"מ, _____________,

ע"י המורשים   הסכם זה נחתם בשם הקבלן
 הסכם זה.לחתום בשמו על 

   
ך:  _______, עו"ד      תארי______ __________עו"ד    תאריך: _____________, 

__________ 
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 א' ספחנ

 
 ת()סופית/חלקית/מותני פרוייקטתעודת גמר/תעודת השלמת 

 חוזה"(ה)"___מס' ______חוזה 
 ( הטרשיפוץ חזיתות מסחריות עבודות לביצוע     ____/2020' מס)מכרז 

 
 פרוייקטפרטי זיהוי של ה

 
 הערות*  שם הקבלן אתר  כונה/אזור ש מחלקה

     
     
עודה היא סופית, או שמא היא חלקית )ואז לציין את  * במסגרת ההערות יש לציין במפורש האם הת 

 היא מותנית )ואז לציין את התנאים למתן התעודה(.  או שמא בגינו נתנה התעודה(, פרוייקטק החל
 

 __________._______________________וייעודו: ________________ רוייקטפ ר התיאו
 

כמפורט  –)במלואו/באופן חלקי  יקטפרויבהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת ה
ויות הקבלן שלפי החוזה ו/או האחריות בהתחיי ורט לעיל(, ומבלי לגרוע מכל יתרכמפ –לעיל/בתנאים 

צונה של ות רז( באופן מלא ולשביעלמת הפרויקט )כהגדרתו במסמכי המכרלהש המלאה המוטלת עליו
 עיל.בהתאם לאמור ל פרוייקט, ניתן בזה אישור להשלמת ההחברה

 
ריך תא_____ )תה בחוזה, החל מיום ___________מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדר

 (.לעילבאופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים  פרוייקטהשלמת ה
 

 הערות מנהל הפרויקט: 
________________________________  ._____________________________________ 

 
 הערות המפקח: 

__________________________________________________  .___________________ 
 
 

וסר  חתימת משם + 
 מטעם הקבלן פרוייקטה

 פרוייקטשם + חתימת מקבל ה 
 חברה העם מט

 יך: ________________תאר  תאריך: ______________
   

 חתימת המפקח   מנהל הפרויקט חתימת
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 לחוזהספח ב' נ

 
 פרוייקט תעודת סיום 

 זה"(החו)"_________חוזה מס' 
 
 

 (רהט  יתות מסחריותשיפוץ חז  -____ /2020)מכרז מס' 
 

 פרוייקטפרטי זיהוי של ה
 

 דק תאריך ביקורת ב שם הקבלן אתר  זור אשכונה/  מחלקה
     
     
 

בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל   להוראות החוזה, הריני לאשר כי העבודה כמפורט בחוזהבהתאם 
 רצוני המלאה. ים ו/או נזקים בוצעו לשביעות ו/או פגמ לתיקון ליקויים עבודות הבדק

 
 לקבלן את ערבות הבדק. ניתן להשיב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד,  
 

______________.__ 
 הל()המנ
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 נספח ג' לחוזה
 
 

 
 הסופי  בחשבון  נדרשים ישוריםוא בדיקות   רשימת

 יצורף בנפרד( חלק )
 
 

 סופי: חשבון

ו על ידי בודות הפיתוח הסופיות שאושרויתרת עלבינוי מהמחיר  אחוז 5בשיעור ו הינהסופי חשבון ה
דרשות ובכפוף  ות התיקונים וההשלמות הנהעבודה לרבם ממועד סיום ביצוע כל יו 30המפקח, יוגש תוך 

 אישורים הבאים:להשלמת והמצאת כל ה

 אישור יועץ נגישות.  -

 ור חב' החשמל.אישור בודק חשמל מוסמך/איש -

 ולפיתוח. פרוייקטבטיחות ל ור יועץאיש -

 .עבדה למתקנים, ככל שנדרשת מבדיק -

 .פרוייקטקבלת תעודת גמר ל -

 ור אדריכל תכנון מול ביצוע.איש -

 .רהטו/או עיריית  הפנים  משרד –הגורמים המממנים  אישור -

 . רהלחב  זה חוזה מהוראות מתחייבכ  העבודות כל מסירת -

 פקח.מהמ הסופי החשבון של בכתב אישור קבלת -

 . זה בחוזה המפקח של השלמה ודתתע קבלת -

 שאורו על ידי החברה. בהתאם לתוכניות   שהעבודה בוצעהלל היועצים כל תצהירים ש -

 .החברה עם ההמסיר טוקוליבפרו שפורטו הפגמיםו ייםהליקו תיקון -

 .החברה לידי הבדק ערבות תמסיר -

 ן.בר לידי הקבלשיוע בנוסח תביעות העדר על הקבלן ידי על חתום אישור סירתמ -

 .זה חוזה הוראות פי על כנדרש" ( As Made)" עדות תוכניות מסירת -

 וםלת ועד הבדק  שנת תחילת םשמיו הלתקופ, פרוייקטל שלו אחריות תעודת  ימסור הקבלן -
תנאי  הסופי ותהווה החשבון עם חדי תימסר התעודה. תנאי המכרזבחוזה וב המפורטות התקופות
 לתשלומו.

 התמורה" :להלן) הסופי החשבון גשתה מיום יום 60 -מ יאוחר לא המפקח ידי לע תחושב התמורה .1
  -מ וחר יא לא, שאושרה כפי, קבלןל לואהבמ ותסולק העיר ומהנדס מנהל ה ידי לע תאושר"(, הסופית

 וכל למוששו הביניים תשלומי בהפחתת העיר ומהנדס המנהל  של ופיתהס קביעתם לאחר יום 30
  בכל . מהקבלן לחברה שיגיע םסכו כל יכויובנ, התמורה חשבון על שעה האות עד ששולם אחר סכום

 אם גם הסופי החשבון תהגש וםמי יום 90 תום לפני יבוצע א ל לקבלן החברה י"ע התשלום, מקרה
 כלשהיא ריבית או/ו צמדהה הפרשי תישא לא, התמורה רתית. התחייבויותיו בכל עמד בלןהק
 . הסופי החשבון שלוםת ליום עד השלמה תעודת קבלתו העבודות השלמת מיום החל קופהלת

יש לא הג ח לו ע"י המפקח התראה בכתב.זה תישל לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחו .2
הבנתה. סופי לפי מיטב  החברה חשבוןיום מקבלת ההתראה תערוך  30ר הקבלן חשבון סופי לאח
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לו לא תהיינה  החברה כאמור מקובל עליו וכילן כי החשבון הסופי שיערך ע"י במקרה זה מצהיר הקב
 בלן. ו על הקיחול –תביעות נוספות לחברה. הוצאות הכנת החשבון 

רה על  יל, לכשימציא הקבלן לחברה הצהפי תשולם לקבלן כאמור לעון הסויתרת התמורה לפי החשב .3
וכן ימציא לה   "כתב קבלה ושחרורידי החברה "  שיועבר לידיו עלנוסח תאם להחיסול כל תביעותיו ב

 . את ערבות הבדק

ששולמו בגין  תשלומיםורה המגיעה לקבלן על פי החשבון הסופי, לאחר הפחתת היתרת התמ .4
ולאחר שהתמלאו ח, לא תשולם לקבלן אלא בכפוף ידי המפק-כמה שאושרה על ים, עדחשבונות הביני
  כמפורט לעיל.וקדמים כל התנאים המ

יע לו אזי יחזיר  ן יותר מהמגי או לאחר מכן כי שולם לקבלוהתברר לפני תשלום החשבון הסופהיה  .5
ייקבע על  שיעורםום זה צמוד לשינויים במדד שח כשתשלהקבלן את העודף מיד לפי דרישת המפק

יעור של פריים שלום בפועל בתוספת ריבית בשודי לעומת המדד הידוע ביום התבסיס המדד היס
 רתו בפועל. ועד להחז  ,לום העודף, כאמורלשנה מיום שנדרש להחזיר את התש 2%בתוספת  
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 נספח ד' לחוזה
 

 
 
 

 לכבוד: 
 ( בע"מ 2015לכלית רהט)חברה כ

 "()להלן:"החברה 
 

 ג.א.נ., 
 

 
 
 

  מס' ________חוזה ן: הנדו
 ( 12/2020 מכרז מס')

 עדר תביעותל היהצהרה ע
 
 
 דון נחתם ביום ____________________.החוזה שבנ .1
 
 "החשבון הסופי"(. ן:שבנדון )להלי של העבודות בגין החוזה מוגש בזאת חשבון סופ .2
 
 לאשר כדלקמן: הרינו להצהיר ו .3
 

החוזה או בקשר  ל העבודות שביצענו מכוח הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כהסכום  .3.1
הינו הסכום המפורט בחשבון הסופי:  חייבויותינו שלפי החוזהל התאליו, ותמורת כ

ית"(. בתמורה ופ"התמורה הס : ______________( )להלן:_____________ ₪ )במילים
 , אשר הוגשו אך טרם אושרו. ת ביניים מס' ________הסופית כלולים חשבונו

 
בונות ביניים, ואנו ת חשנו עד כה תשלומים שונים במסגרשבון התמורה הסופית קיבלעל ח .3.2

ים: רים כי עד כה קיבלנו לידינו סך של _______________ ₪ )במילמאש
ת ביניים למה"(; התמורה ששולמה כוללת חשבונושו: "התמורה ש_____________( )להלן

 ם שולמו בפועל.  שאושרו אך טר
 

או טענות ו/או ת ו/ין לנו ולא יהיו לנו כל תביעועם פרט לתמורה הסופית, אהרינו לאשר כי  .3.3
ו/או כל גורם  ברה החאו זכות תביעה ו/או זכות קיזוז מכך סוג ומין שהוא כלפי /דרישות ו

שרין ובין שבוצעו מכוחו, בין במיועניין הקשור בחוזה ו/או בעבודות  ברמטעמה בכל דהפועל 
ח המצורף למכתבי זה )להלן: המפורשות המפורטות בנספ בעקיפין, למעט, הדרישות

 לן"(. התביעות הסופית של הקב שימת"ר
 

את על ו לאשר כי אנו מוותרים בזבכפוף לאמור ברשימת הדרישות הסופית של הקבלן, הרינ .3.4
במועד החתימה על  כאמור, בין שידועה לנוו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות  נהכל טע

לתביעה כות מת הצהרה זו, ולרבות, על כל זשאיננה ידועה במועד חתי הצהרה הזו, ובין
זכות תביעה   , ולרבות על כלהחברהידי -קיזוז כנגד תביעה שתוגש כנגדי על שכנגד ו/או זכות

 . החברהשפעל מטעם ר ל עובד ציבוכאמור כנגד כ
 
 ת תביעות.ות החוזה בדבר התיישנוידועות לי הורא .3.5
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כוח ההסכם, נו מיתר ההתחייבויות המוטלות עלי בהצהרה זו כדי לגרוע מכלמובהר כי אין באמור  .4
קים במהלך תקופת ין השלמת תקופת הבדק ותיקון הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזלרבות, לעני
 ור. הבדק כאמ

 
 

 
 ה באנו על החתום:איולר

 
 

 
 הקבלן  

עמו ה"ה מצעות מורשי החתימה מטבא  
_________ ________________ ת.ז. __

 __ ת.ז. ___________. ו____________
   

 
 
 

עו"ד, מאשר כי הסכם הח"מ, _____________,  אני
שמו על זה נחתם בשם הקבלן ע"י המורשים לחתום ב

 הסכם זה.
   
 עו"ד _,____________  
   
 ____תאריך: _____________  
 
 

 לוטה:
 ביעות לחשבון הסופירשימת ת
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  נספח ה' לחוזה
 
 
 

   שיפוץ חזיתות מסחריות  ודותלביצוע עבנספח ה' לחוזה  

 טבלת פיצויים מוסכמים 

מס' 

 סעיף 
 "ח סכום הפיצוי בש תיאור הפגם 

 ₪ לכל יום 2,500 התר ה/התחלת עבוד  ביצוע עבודה ללא צו 1

 ם₪ לכל יו 2,500 חברת חשמל ק, הוט,ה ללא אישור משטרה, בזביצוע עבוד 2

  רהל מקלכ₪  500 ים בניגוד לתוכניות אביזרי בטיחות מוצב 3

 לכל שבוע ₪  1,000 עבודה חתום מאושר ע"י הפיקוחאי שימוש ביומן  4

5 
תאורה, פנסים , ים, גדר רשתבטיחות חסרים כגון: תמרוראביזרי 

 ולכי רגל וכו'. 'רסי, שילוט להכוונת המהבהבים, מחסום ניו ג
 יום/לכל מקרה ₪ 1,000

 ודה עדרות מנהל עביה 6

הפסקת עבודה במידי 

זמין עבור כל י המופיצו

 גרמים מכך הנזקים הנ

₪  5,000ושלא יפחתו מ

 ליום 

 כל מקרהל ₪ 2,000 מנהל או המפקח אי ציות להוראות ה 7

 "פ לו"ז שנקבע ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע אי 8

ממחיר  15%י ובשופיצוי 

ר  התיקון הנדרש מעב

לעלות לכל יום מעבר 

 ו"ז שנקבעלל

 לכל יום ₪  500 תיקון  הל / המפקח בקשר למועדיהמנ אי ציות להוראות 9

 איחורם לכל יו ₪  1,000 בודה בגמר יום עבודה אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר הע 10

11 
המהווה    בודהאתר העבודה בגמר יום עאי פינוי פסולת/מפגעים מ

 ביעת המפקח סכנת בטיחות  על פי ק
 ל יום איחור לכ ₪  5,000

11 
חומרים שאינם  ראות המנהל בקשר לסילוקר הואי מילוי אח

ה שהוקם מתאימים לעבודה, או סילוקו של כל חלק מהעבוד
  כל מקרהל ₪ 500
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 ימים בחומרים בלתי מתא

 ודה במועד הקבוע לסיום העב  איחור במסירת העבודה 12

לכל יום    ₪  2,000

אחוז  10 ועד איחור

 הפרוייקטמ

13 
ובטיחות בהתאם להוראות אי אספקת אמצעי שמירה, גידור 

 ל/פיקוחהמנה

לכל מקרה, כל   ₪ 6000

 יום

 רה לכל מק ₪ 5,000 ציבוריות תיקון נזק לתשתיות יא 14

 ו בתקופת הבדקיצוע תיקון ליקויים שנתגלאי ב 15

יר חממ 30%י ופיצוי בשו

התיקון הנדרש מעבר  

 לעלות

 יחורלכל יום א ₪ 1,000 דבר בטיחותאי ביצוע הוראות המנהל ב 16
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 ' לחוזה  ו נספח 

 
 רוט תשלומים             פי

 חשבונות ותשלומים .1

 .ים ייה חשבונות חלקיים מצטברהקבלן יגיש לעיר

 ומחירי היחידות  התמורה .2

i.         זה על  של הקבלן לפי חוזהר התחייבויותיו תמורת ביצוע הפרויקט ומילוי כל שא
שלם לקבלן את ייבת החברה לדרישות החוזה וכל נספחיו, מתחצרופותיו בהתאם ל

הכמויות בעבודת   ירי כתבאת מחוכן  פרוייקטלבניית ציע בהצעת המתמורה הנקובה ה
 ( שימומשו על ידי החברה, ושיחושבו על פי מדידות בפועל התשתית והפיתוח, ככל

כל סיבה. מבלי התמורה לא תשתנה מלעיל, בכפוף לאמור בסעיף . "(התמורהן: ")להל
צאה משינוי בשכר כתו בתמורהוי ר לעיל, לא יחול כל שינהאמולפגוע בכלליות 

ים או צאות ההובלה, שער המטבע, מיסים והיטלרים, הוהעבודות, במחירי החומ
 תשלומי חובה קיימים או חדשים או מכל סיבה אחרת.

ii. רבות כל החזר הוצאות שר עם העבודות וביצוען לזכאי לכל תשלום נוסף בקן לא יהיה הקבל
 החוזה. עם ביצוע חיוביו על פיקשר שהוציא ב

b.  בוצעו על ידי הקבלן ככל שי  לעניין עבודות תשתית ופיתוח, –יחידות מחירי 

i.        בודות  יר בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, מחירי היחידות ו/או סוגי העהקבלן מצה
ם כוללים תמורה מספקת חירים קבועים וסופיים והב הכמויות הנם מהנקובים בכת

ותיו, וכי הם לא ישתנו זה זה על צרופויותיו של הקבלן לפי חוחייבומתאימה לכל הת
 היה זכאי לכל תוספת להם. וכי הקבלן לא י

ii.        כל המקרים, רי היחידות בכתב הכמויות יראו כמתייחסים לפרטים המתאימים במחי
רכים ניכרים או בקטעים קצרים, רציפות ו/או בשלבים, באות נעשו ב בין אם העבודו
 או בחתיכות בודדות.  ת ו/בכמויות גדולו

iii.         נות בכתב הכמויות הנןל הכמויות המצויומאשר כי ידוע לו כי כבלן גם מצהיר הק 
ם אם תשתנינה באומדן בלבד ולפיכך למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי ג

שהוא מן האומדן הנקוב בכתב שינוי שהוא, בכל שיעור  הכמויות הסופיות, כל
ם הנקובים ה שהיא במחירידרוש ו/או לקבל כל העלאאי להכמויות, לא יהא הקבלן זכ

 בועים וסופיים כאמור.ת שהנם מחירים קבכתב הכמויו

iv.         התמורה שתגיע לו לפי חוזה לא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה מהחברה להעלאת
או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע הפרויקט /ת של איזה חומר והתייקרוזה עקב 

ו/או  ויות בגין הטלתכלל זה התייקרו/או להתקנת המתקן, וב ויקטו/או לביצוע הפר
או כל תשלום חובה אחר מכל סוג שהוא, שיחול מעת , אגרה, היטל העלאת כל מס, בלו

וציאלי שיהיה עליה בכל תשלום סכלל זה ומר ו/או ציוד כנ"ל או לגביו, )ובלעת על כל ח
  וטלת עליו לפי חוזה זה.ת המכרוך בשכר העבודה מעת לעת( ו/או בכל הוצאה אחר

v.        מקרב העבודות   ו סעיףתו מחירי יחידה שונים לגבי אותיש בהצעאם הקבלן הג
 מורה מחיר היחידה הנמוך ביותר. במקומות שונים, יילקח בחשבון לצורך תשלום הת

c. יצוע התשלומים אין בהם משום אישור לטיב העבודה ו/או יים וכן בשור תשלומי בינאי
 י הביניים.ם תשלומעליהם מבוססי כונותם של מחירים כלשהםו לנלטיב החומרים א
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 תקציב הפרוייקט .3

a. ים. בהתאם לכך התנא רהטעל ידי עיריית ת, כי פרויקט זה מתוקצב הר בזאמוב 
קצב והתשלום יבוצע  בכפוף להוראות הגורם המתלאישור התשלומים, יהיו בהתאם ו

שורים ו/או אסמכתאות  ף אי לצר תהקבלן מתחייב בזא. בכפוף ולאחר קבלת אישורו
תאם ממנים השונים בפרויקט כמפורט לעיל בהע"י הגורמים המ דרשיםהנ

 לדרישותיהם של כל אחד מהם. 

b. יודגש, כי תחילת   בקבלת המימון מאת הגורם המממן. נהעוד יודגש, כי כל תשלום מות
 מממן.של כל שלב עבודה מותנה בקבלת אישור לקבלת המימון מאת הגורם ה עבודות

בים בהתאם להראות מכרז זה ו/או  ת מחולק לתתי שללהיו יודגש, כי כל שלב יכול עוד
ורם מוסמך ג ת שיינתנו מעת לעת על ידי מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או כלהוראו

 מאת החברה הכלכלית. 

 חישוב התמורה  .4

a. ים כמפורט בחוזה  תמורה, דרך חישובה ודרכי ביצוע התשלומר בזה כי המצהי הקבלן
וי כל התחייבויותיו לפי חוזה רה סבירה והוגנת למיליחה את דעתו ומהווה תמו, מנזה

שרו כל תוספת אות הדרושות לביצוע העבודות. מובהר בזה כי לא יאול כל ההוצזה, כול
לן בפועל עבודות ו/או  ם ביצע הקבמען הסר ספק מובהר שגם או/או שינוי במחיר. ל

ם המהווים חלק על פי התוכניות והמפרטיייב ו מתקנים מעבר למתחסיפק חומרים ו/א
, אלא ל פי המדידהעלמחיר וסף מעבר ת חוזה זה, לא יהיה זכאי לכל תשלום נמהוראו

ללים בפקודת שינויים ו/או המתקנים הנוספים, כאמור, נכ אם העבודות ו/או החומרים
הנוספות יים, העבודות בלן, המפקח והחברה ובה צוינו כל השינומה/ות על ידי הקחתו

ודת צעו עבודות ו/או חומרים כאמור ללא פקרה הנוספת בגינם.  בואו החומרים והתמו/ו
תר בזה על כל טענה כלפי א יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום בגינם והוא מוושינויים, ל

על אף האמור לעיל, עבור פט. ית עושר ולא במשפקח לרבות טענה בדבר עשיהחברה והמ
התמורה   יוזמנו על ידי החברה,, ככל שדות פיתוח()עבו ליותודות האופציונביצוע העב

 בפועל.תחושב על פי מדידות 

b. אה עבור: כולל תמורה מל  למדידהיות האמור לעיל, המחיר בלי לגרוע מכללמ 

i. לים באתר.תאום עם כל הגורמים הפוע 

ii. פני עליה לשטח לרבות סימון פינות המגרש. מדידה מצבית ל 

iii.  ד.  ט המיוחפרלמפרט הכללי הבינמשרדי , המבהתאם  תקינהעלות בדיקות 

iv. קניה, בלו, מכס יחולו עליהם לרבות מס ים החלים ו/או שרים, הפחת שלהם והמיסכל החומ
 וכו'., מע"מ 

v. עקיפים, משכורות, לל מסים בגינם, ישירים ויות הכרוכות בעובדים של הקבלן, כוכל העלו
ג מתכננים ו/או יועצים מכל סומי מחיה וכיוצ"ב וכן כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת ד

רבות במעמד של עובדי מכל סוג שהוא ל ודה ו/או ספקי חומריםשהוא ו/או מבצעי עב
  קבלנים עצמאיים בכל מעמד אחר. ני משנה ו/או קבלן ו/או במעמד של קבלה

vi. חוזה זה. ימוש באמצעים, כהגדרתם ב הש 

vii.  שתאורן לא מצא את  לביצוע העבודות בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודותכל הנדרש
אחר מהחוזה  מתחייבות באופן ת לביצוע העבודות או נספחים אולם הן דרושוביטויו ב

שו ע"י רשות כלשהי והקשורות או פעולה שידרם, ולרבות כל עבודות ו/או מהנספחי
 ע העבודות בחוזה זה.לביצו
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viii. ודרישות ם לפעם ועם סיום העבודות הכל עפ"י הוראות המפקח וי האתר מפסולת מפעניק
 יות אחרות.הרשות המקומית ורשו

ix. כת אחרת  כל רשות מוסמברה ו/או ו/או הוראות הח  ר עפ"י הוראות העיריהור האת ידג
 רישות המפקח.שך כל תקופת הביצוע בפועל, עפ"י דביר ואסטטי במואחזקתו במצב ס

x. זמניות ועוקפות, אחזקתן ובטולן לאחר גמר העבודותגישה לאתר ודרכים  הכשרת דרכי . 

xi. ת העובדים סתם ופריקתם וכן הובלים לאתר ובכלל זה העמהובלת כל החומרים והאמצע
 וממנו.לאתר 

xii. זקתם לרבות שירותים כולל יו, ציודם ואחיים לשימוש הקבלן ועובדהקמת מבנים זמנ
 ור וברז מים.אסלה, כי

xiii. קח, ציודם ואחזקתם והעמדת אמצעים לרשות המפקח זמניים לשימוש המפ הקמת מבנים
ת שירותים , חשמל, טלפון( ולרבוי לתשתיות )מים, ביובכולל חיבור זמנ -פורט להלן כמ

 אסלה, כיור וברז מים.כולל 

xiv. .פרוק המבנים הזמניים 

xv. ול ל שטחי החלקות, כולל תפעשמל, השנאים, הגנרטורים, והמים בכתקנת מערכת החה
 .טפרוייקבור הצריכה השוטפת עד לקבלת תעודת השלמה להמערכת ותשלום ע

xvi. ,של  לרבות חומרים ואמצעיםהחומרים, האמצעים, ) הגנה ושמירה על העבודות
לרכוש ביחס לדירות וניבה, אבדן ופגיעה, העובדים וצד שלישי בפני גהמשתכנים(, 

 תכנים.  המשותף עד למסירתם לידי המש

xvii. ,וחות זמנים וניהולם והוצאות משרדיות.מדידה, סימון, הכנת ל ניהול העבודות 

xviii. ות ן, לרבות אך מבלי למצי חובה החלים על הקבלים, ההיטלים, האגרות ותשלומכל המיס- 
בטוח שלומים לקרן למוסד לבטוח לאומי, תתשלומים ל -יאליים, כגון המסים הסוצ

 חליף למוסדות אלה.ו/או כל ת פרוייקטשל פועלי ה

xix. החוזה. ותיו, הבטוחים ויתר ההוצאות הקשורות בקיוםת הערבויות, המימון והוצאהוצאו 

xx. כמשמעותה בחוזה זה. ת לרבות בתקופת הבדק אחריות לטיב העבודו 

xxi. ווח הקבלן.ר 

xxii. מי מטעמו.ת של הקבלן ו/או הוצאות הישירות והבלתי ישירוכל ה 

xxiii.  עקיפות, ובכלל זה יצועו, הן הישירות והן היתר ההוצאות המתחייבות מהחוזה ומבכל
  והוצאות המימון.התקורה 

xxiv. בלי לגרוע ידי הקבלן לרבות אך מהכרוכה בביצוע העבודות על  כל הוצאה ו/או עלות אחרת
כל ותעודת גמר,  4ס ת הנדרשות לטיפול בהוצאת טופניין, כל ההוצאומכלליות הע
 ת הבדק .רוכות בכל התחייבויות הקבלן בתקופההוצאות הכ 

xxv. כל סוגי הבדיקות –רות על ידי מעבדה מוכרת חייבות מביצוע בדיקות חוזכל ההוצאות המת 
 ח.עצים המתכננים והפיקופות על פי דרישות היועל פי פרוגרמה ובדיקות נוס

xxvi.  ל פי  סמך כמתחייב עת על ידי מודד מוכרוכות בביצוע תוכניות מצביוכל ההוצאות ה
 .דרישות ועדת התכנון המקומית
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xxvii. כל ההוצאות הכרוכות בב( יצוע תוכניות עדות“As Made”לכל ה )על מערכותיו  פרוייקט
 קת תעודות אחריות.וכולל הספ

xxviii. חיות אחזקה, הכולל פירוט הנ פרוייקטאחזקה לועד ה ות הכרוכות בהכנת תיקכל ההוצא
 תעודות אחריות וכו'.

xxix. ת לעת.ת וסימונים מעידוש מדידוח 

xxx. ח.אישור בהתאם לדרישת המפקכל הקשור בביצוע דוגמאות ל 

xxxi. הבדק. ותיקונים בתקופת פרוייקטמסירת ה 

c. ה ש בתחילת חודש, החל מתשלום, כל חשבון ביניים יוגבכפוף להשלמת שלב זכאות ל– 
ה אלא  באופן המתחייב מהוראות הסכם זלחודש,  5 -וחר מהיום  האך לא יאלחודש  1
ו הוגש לחודש ייחשב כאיל 5-חר ה.  כל חשבון שיוגש לאל ידי המזמיןעם נקבע אחרת א

. המסמכים הנדרשיםוכן כל  ורפו דפי מדידות וכתב כמויותלחשבון יצבחודש העוקב. 
ל עמודת ויכלו באופן כפי שיורה המפקח רית/דקלנאבערך על גבי תוכנת החשבון יי

או בשונה מן האופן  חר ממועד זה . חשבון שיוגש מאועמודת כמויות ביצועחוזה ו כמויות
לחודש הקלנדרי לאחריו )להלן: "החודש  וגש בראשון , ייחשב כאילו הדרש לעילהנ

מיום אישור  90שוטף+  בתנאילום, לתש המפקח ידי עלכל שיאושר , כ םהעוקב"( וישול
 ..בהמפקח לשל

d. חלקי שבון . חוהסופיים כפי שיורה לו המפקחחלקיים את החשבונות ה בלן יערוךהק
שבון יכלול כל ח הוגש. ל יוחזר לקבלן ויחשב כלאלעי םאשר לא יוגש בהתאם לרשו

 ות הביצוע.עמודה של כמויות החוזה ולצידן עמודה של כמוי

e. מורה טו עפ"י העבודות שבוצעו, ואת החלק בתוריהיו מצטברים, ויפ חשבונות הביניים
 לפי הנחיות המפקח.נן הכל שמגיע בגי

f. ,ושלם אלא אם ולאחר אף שלב משלבי הבנייה לא ייחשב כמ מודגש במפורש, כי
 וכניות, המפרטים וכל דרישות חוזה זה, אושרה בכתב על ידיתו על פי התשהשלמ
 .המפקח

g. בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה  ובן ביניים במועד הנקלא הגיש הקבלן חשבו
ערוך החברה   יום מקבלת ההתראה ת 30ן ביניים לאחר לן חשבוב. לא הגיש הקבבכת

חשבון שיערך ע"י  הקבלן כי ה ב הבנתה. במקרה זה מצהירחשבון ביניים לפי מיט
וצאות הכנת לו תביעות נוספות לחברה.  ההחברה כאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה 

 יחולו על הקבלן.  –החשבון 

h. רים יום מיום מהגשתו, ואם, לדעת תוך עש ק על ידי המפקחחשבון הביניים ייבד
י הבנייה  /כל העבודות הכרוכות בשלבח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בוצעו המפק

ועד את החשבון כולו מפורט/ים  בחשבון הביניים, יאשר המפקח בכתב בתוך אותו מה
תב של המפקח כפוף לאמור בסעיף זה כולו. אישורו בכוב, כפי שימצא לנכון או חלקו

 .מוקדם לביצוע כל תשלוםא תנאי הו

i. מפקח יורה הש הבדיקות לכלגשת ותנה בהופי והחשבון הסופי מטרום סחשבון שור אי
 מפרט המיוחד. בינמשרדי וה, המפרט הכללי ההישראלי, החוזה תקןה תשובהתאם לדרי

j.  ליה  ועה דות הפיתוח מותנה בהגשת תוכננית מדידטרום סופי וסופי לעבוחשבון אישור
 . מודד מוסמך ב חתומה על ידיערוך שינוי כמויות ממוחש

k. באישור המפקח לשלמיום  90כאמור,  שוטף+  תשלום של כל תשלום שאושר, תנאי. 
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l. ינוכו אלה: וע מכלליות האמור לעיל, מכל תשלום לקבלןמבלי לגר 

i.  הנדרשים לדעת המפקח מאתבגין תיקונים יורה לחייב את הקבלן סכומים שהמפקח 
ו/או החזרים המגיעים הבנייה עד אותו מועד משלבי  הקבלן בעבודות שבוצעו בכל אחד 

 למשתכנים.

ii. ם וכן בגין צריכת המים ור האתר למערכות החשמל והמיההוצאות בכל הנוגע לחיב כל
 למם על פי חוזה זה.ולם השוטף, שהקבלן אחראי לשוהחשמל באתר ותפע

iii. קפו כל הסכומים ששולמו או שנז -דד כשהם צמודים למ -ופחתו היתרה שתשאר ימ
אית לקזז יניים הקודמים וכל סכום שהחברה רשולמים ע"ח חשבונות הבכמש

 ן כמפורט בחוזה זה.מהתשלומים לקבל

m.  לקבלן תעודת השלמה  הרי כל  למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא נמסרה
המפקח לבצע   אישורח החשבון הסופי כמוגדר בחוזה זה וכי ב כתשלום ע"תשלום יחש

 חלקו, ו/או ביצוע איזה תשלום שהואים כלשהו, כולו ו/או תשלום של חשבון ביני
עם החברה שהעבודות שבגינן הוגשו החשבונות ו/או בוצעו מטכאמור, לא יחשב כהודאה 

כי חלק  במועד כלשהואם יתברר צעו בהתאם להוראות חוזה זה התשלומים בו
 חוזה זה על נספחיו. ראות מהעבודות לא בוצעו בהתאם להו

 ות בקשר לתשלומיםהוראות כללי .5

a.  על פי הוראות המפקח. חשבון ביניים והחשבון הסופי יערכוכל 

b. הזכות לנכות מס מכל סכום המגיע לקבלן, ככל שנדרש עפ"י הדין.  הבר לח 

c. ח לו ע"י המפקח התראה בכתב.  בחוזה תישל ועד הנקובהגיש הקבלן חשבון סופי במ אל
החשבון   התראה תערוך החברה אתיום מקבלת ה 30חשבון סופי לאחר  הקבלןלא הגיש 

שבון הסופי שיערך ע"י החברה  הח מקרה זה מצהיר הקבלן כי הסופי לפי מיטב הבנתה. ב
 –שבון ת הכנת החביעות נוספות לחברה.  הוצאוכאמור מקובל עליו וכי לא תהיינה לו ת

 ו על הקבלן. יחול

d. בחוזה, יהיה הקבלן יים לקבלן מעבר למועדים הנקובים הבינ של פיגור בתשלומי במקרה
גור האמור. הריבית  פים בפיגור, כפיצוי בגין האי לריבית פיגורים על התשלום ששולזכ

עד הנקוב בחוזה לתשלום המגיעה לקבלן כאמור, תהיה לתקופה החל מתום המו
 הביניים בפועל. מועד תשלום יים ועד להבינ

ם כים מראש לעיכוב תשלוי במקרה של חילוקי דעות הקבלן מסבזה כלמען הסר ספק מובהר 
ה כזה, עד ליישוב הסכסוך  היאינו שנוי במחלוקת, אם יהחשבון הסופי, לרבות אותו חלק ש

ה  נטרס החברכאמור הנה בטוחה סבירה לאי במלואו. הצדדים מסכימים כי דחיית התשלום
  חשבון הסופי ולוודאות.לסופיות ה
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 מפרט מיוחד לעבודות פיתוח נופי

 מבוא 1.1

, תאור העבודה, הערות שונות, עבודות הפיתוח מפרט מיוחד זה מכיל הבהרות על מסמכי 

 דרישות טכניות מיוחדות.

העבודה תבוצע לפי ההוראות הכלולות בתכניות, במפרטים )המפרט המיוחד הנוכחי ובהיעדר 

הכלליים( ובחוזה. ככלל, הוראות מפרט מיוחד  הנחיות במפרט המיוחד על פי המפרטים

 קודמות להוראות המפרטים הכלליים. 

 מפרטים כלליים: 

מפרטי הביצוע הכלליים של העבודות השונות מתוארים במפרט הכללי הבינמשרדי )הספר 

הכחול( המהווה השלמה ומפרט מיוחד למפרט הבינמשרדי. בהיעדר הנחיות מפרטיות לגבי 

 .משמש מפרט מע"צ כמפרט כללי משליםהמפרט הכללי הבינמשרדי סוגיית ביצוע ו

מפרט מיוחד הנוכחי מהווה כהשלמה למפרט הכללי הבינמשרדי, לתכניות ולכתב הכמויות, 

ועל כן אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות בתכניות ובפרטים תמצאנה את ביטוין 

 הנוסף במפרט זה. 

 פרד ממסמכי המכרז הערה: מסמך זה מהווה חלק בלתי נ
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 תאור העבודה

לרבות קירות מדרכות, שבילים להולכי רגל, שבילי אופניים, כוללות הכשרת  ה בשטחהעבודו

הכל  ,ריצופים, ערוגות, ריהוט רחוב, נטיעות,השקיה, חיבורואבני תיחום  פיתוח , אבני שפה

 , הנוף והפיתוח.יועץ החשמל , קונסטרוקטור, יועץ ההשקיה לפי תכניות יועצי התשתית,

 

הבנוי ובתשתיות  עבודה זהירה ותשומת לב לפגיעה מינימלית בשטח ותמחייבהעבודות 

 . הקיימות 

 על הקבלן לגדר שטח העבודה בהתאם לגבולות העבודה המצוינים בתכניות.

ועל הקבלן לתעד את מצב  .אדריכלאו ה/ו המפקחעם כל העבודה תתבצע תוך תיאום מלא 

. מסמך זה יועבר למנהל הפרויקט המפקחבסיור משותף עם נציגי יים בשטח לטיפול הק

 .שיקוםויהווה מסמך עדות לצורך 

 עבודות השיקום יתבצעו בהתאם לתכניות המצורפות ובהתאם להנחיות באתר.

 .ום העבודה יימסר השטח לטיפול העירייה /נציג יזםבת

 

 :לתשומת לבכם

  רהטעיריית ולעמוד בסטנדרטים של  עירייהל חעל הקבלן למסור את השט -   

) ולעמוד את אישור מזמין העבודה ,האדריכל  מראש  על הקבלן הראשי לקבל-

להעסקת קבלן הפיתוח וקבלן הגינון, בצירוף תעודות סיווג  .( היזם בסטנדרטים של 

כתובות לאתרים שביצעו לבחינת איכות העבודה,  מקצועי ותעודות מקצועיות אחרות

 ופירוט ממליצים.

 ייתכן כי העבודה תתבצע בכמה שלבים לפי הנחיות הפיקוח.      -

 

יש להעביר לידי הפיקוח תכנית מפורטת שהוכנה ואושרה ע"י גורמים מקצועיים      

ומוסמכים. מחיר היחידה בכתב הכמויות וכן התכנון שיועבר לאישור כוללים את כל 

 . כל שלבי הביצוע ע"י כל בעלי המקצוע הנדרש לצורך ביצוע כל העבודות במשך

 

 מהשטח,בחלק  בהתאם להנחיות המפקח, שטח העבודה הוא שטח עדין ומוגבל,חלק מ    -

ם וציוד מיוחד באישור יבעבודת ידילא תתאפשר עבודה בכלים מכאניים כבדים, אלא 

 . לא תשולם תוספת בגין עבודות אלו המפקח בלבד

 

הנרחבות ושאר עבודות התשתית ועבודות המכרז עבודות העפר והבניה       -

 צריכות להתבצע תוך שמירה מירבית על הבטיחות באתר .
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  תנאים נדרשים 

עד מסירת השטח אל העירייה .  חדשי אחזקה ראשונים ע"ח הקבלן 12כוללים  העבודה     

היה הזמנת שעון מים ותשלום עבור  צריכת המים בתקופת הביצוע והאחזקה השנתית ת

 באחריות הקבלן ועל חשבונו .

 יש להגיש לאדריכל תעודה על טיב וגודל השתילים . -

 יצורף עם כל שתיל את שם ,הגודל ומקור השתיל מהמשתלה המגדלת . -

 לטיב השתילים האדריכל אישור יש לקבל  -

 . לפני נטיעת העציםגודל בור הנטיעה יש לקבל אישור על  -

 .ן את כל הגורמים המגבילים שצויינובהצעת המחיר יש לקחת בחשבו      -

עבור עבודות תאום אלו ועבור ההפרעות שיגרמו לקבלן בגין עבודת  הבהרה:

קבלנים אחרים בשטח העבודה לא תינתן הארכת לוחות זמנים בגין עיכובים 

 והפרעות שייגרמו לקבלן ע"י ו/או עקב עבודת קבלן אחר.

 

 העבודות העיקריות 1.3

 שתבוצענה במסגרת מכרז/חוזה זה הן כדלקמן:העבודות העיקריות  

 

 : לכבישהמיועד  העבודה בתחום קו 

 

 עבודות מדידה וסימון. .א

 ב.   עבודות אמצעי בטיחות

עבודות הכנה הריסה ופירוק למיניהם, ניקוי, התאמת גבהי תאים ונקזים,  .ג

 ניקוי קולטנים וכל ההכנות הנדרשות.

לפי דרישות בתכניות  -מודרגפינוי פסולת, מילוי בטוף  -עבודות עפר  .ד

 ובפרטים. 

 בניה של אלמנטי בטון./הריסה .ה

 בקו המגרש לשטחי המדרכות. הפרטיות עבודות התאמה בחיבור בין החצרות  .ו

 עבודות תשתית ומצעים, בטון לריצופים. -ריצופים .ז

 עבודות סלילה )שתית, מילוי, מבנה(. .ח

 עבודות ריצוף .ט

 .לה אתקנת ריהוט רחוב, ואלמנטי הצלעבודות  .י

עבודות טיפול נופי )פיתוח, שתילה וגינון, השקיה( בשטחים הציבוריים  .יא

. ראשי המערכת לגינון ימוקמו בהתאם לתכניות ההשקיה: זכות הדרךבתחום 

 ימוקמו בהתאם לתכניות. זכות הדרךלגינון בתחום השקיה ראשי מערכת 

 



 5 

 פיתוח האתר  -  40פרק 

 כללי  - 40.00
 

, להבהיר ולהוסיף על הכתוב במפרט הכללי המפרט המיוחד בא להשלים .1

כל העבודה כוללת אספקה ולהדגיש נקודות מיוחדות בסעיפים מוגדרים. 

 והתקנה .

בכל סתירה בין המפרט הטכני המיוחד יקבעו ההנחיות המחמירות יותר או   .2

 ע"פ שיקול דעתו של מנה"פ/המפקח.

 ניה/לריצוףמנה"פ לביצוע דוגמא לביש לקבל אישור בכתב מהאדריכל ומ .3

לפני תחילת הביצוע. אין להתחיל בעבודות הבניה לפני קבלת האבנים 

 האישור הנ"ל.

הקבלן יכין באתר מבעוד מועד דוגמא בגודל ובשטח שיקבע ע"י האדריכל  .4

מכל אחד מסוגי תבניות הפיתוח המצויינות בתכניות ובפרטים עפ"י 

 האדריכל והמפקח.  /תיאורם עם המתכנן

 

 בודות הכנה ופירוקע 40.1תת פרק 
 

 כללי –עבודות פירוקים 

מודגש כי כל עבודת החפירה במסגרת עבודה זו כוללת כל פירוק תת קרקעי 

 שיידרש, לרבות מערכות תשתית וכבלים.

קרקעיים, כגון יסודות -עבודות הפירוקים כוללות פירוק וסילוק אלמנטים תת

היר של אלמנטים )כגון גדר בטון או צנרת ישנה. עבודת הפירוקים כוללת פירוק ז

,אבני ריצוף וכדומה(, אשר לדעת המפקח ראויים לשימוש  , מעקה הולכהרשת

 חוזר. 

 

 הריסה ופירוק

העבודה כוללת הריסה ופירוק של מרצפים, קירות בטון, שוחות, אבני שפה,  .1

 מדרכות, איים, גדרות וכו'.

רה, בכלים עבודת ההריסה והפירוק יבוצעו באופן מקצועי ובעבודה זהי .2

ומכשירים מתאימים, מבלי לפגוע בתקינות אלמנטים לשימוש חוזר ומבלי 

 לפגוע במערכות תשתית ומבנים.

העבודה כוללת פינוי ההריסות למקום שפיכה מאושר ע"י הרשויות כולל  .3

תשלום האגרה, ופינוי חלקי מבנים ואלמנטים אשר לדעת המפקח ניתנים 

 אות המפקח.לשימוש חוזר למקום אחסון לפי הור

על הקבלן לבקר במקום ולבדוק את המצב הקיים, לרבות סוג החומרים, מיקום  .4

וצורת אלמנטים שונים, מצב וסוגי מערכות צנרת השקיה ותברואה, חשמל 
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וכו', על הקבלן לקחת בחשבון כי בתכניות עשויים לא להופיע כל האלמנטים 

טח גם אם אינם לפירוק, וכי העבודה כוללת פירוק אלמנטים קיימים בש

 מסומנים במדידה.

 פירוק גדרות רשת, אבני שפה וכו', כולל גם את פירוק יסודות הבטון שלהם. .5

 פירוק מדרכה מרוצפת: .6

 15העבודה כוללת פירוק ריצוף,הסרת שכבת החול, חריש במצע הקיים לעומק 

א.א.ש.ה.ו לרבות  100%ס"מ, פילוס והידוק מבוקר של המצע לצפיפות 

 פי הצורך במפלסים הדרושים.תוספת מצע ל

  

פירוק קירות /  גדר אבן / קיר גדר מבטון ו/או אבן ו/או בלוקים בכל עובי  .7

 שהוא:

 העבודה תבוצע בהתאם למפורט במפרט הכללי.  .א

העבודה תבוצע בזהירות מבלי לפגוע במבנים ו/או מתקנים אחרים ו/או  .ב

ת כמצויין בחלקים של הקיר שאינם להריסה.  וכוללת את פינוי הפסול

 בנ"ל. 

 עקירת צמחיה .8

ידי המפקח. העקירה מתייחסת -צמחיה מיועדת לעקירה תסומן לקבלן על

לעצים אשר ייעקרו על שורשיהם ויפונו מהשטח כחלק מפינוי פסולת. הקבלן 

 אחראי לקבל רשיון עקירה מהעירייה )כולל תשלום אגרות(

 המדידה לעקירה לפי יחידות בציון קוטר הגזע לעצים.

 

 שמירה על צמחיה בשטח .9

תשומת לב הקבלן לשמירה מלאה על כל הצמחייה בשטח למעט צמחיה 

 שסומנה לעקירה.

, הן קיימים  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה בעצים ובשיחים

בשלב ביצוע עבודות עפר בשטח, הן בשלב ביצוע עבודות בנייה והן בקביעת 

 שטחי ההתארגנות באתר.

ת נזק לצמחיה קיימת תהא באחריות הקבלן.הקבלן  יתקן את פגיעה וגרימ

הנזקים על חשבונו ע"י שיקום השטח, לפי הנחיות האדריכל, וע"י נטיעת 

צמחים שווי ערך לצמחים שניזוקו. קביעת מידת הנזק וסוג ואיכות הצמחים 

 לשתילה מחדש ייקבעו ע"י האגף לשיפור פני העיר.

 

 חפירה ו/או חציבה .10

למען הסר ספק מודגש בזאת כי במפרט זה יש רק סעיף  - חציבהחפירה ו/או 

אחד והוא  "חפירה ו/או חציבה". בכל מקום במסמכי מכרז/חוזה זה בו מופעים 

מושגים כגון:  "חפירה" "חציבה" , "חפירה/חציבה"  או "חפירה ו/או חציבה" 

 הדרושיםוגי הכלים והציוד סלחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע ובכל הכוונה 

 לא תוכר כל תביעה בנושא זה.
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חפירה/ חציבה כוללת הריסה ופירוק, תוך נקיטת אמצעי זהירות, של מבנים 

 קיימים, הריסת תאים, פירוקי שכבות אספלט בכל עובי כלשהוא.

, בסעיף חפירה/ חציבה העבודה כוללת הריסה מלאה 08בנוסף לאמור במפרט 

 של תאים.

משטחי בטון מכל סוג ובכל ופירוק אלמנטי בטון,  העבודה כוללת שבירת, חיתוך

פירוק גושי הבטון, שבתחום החפירה, כולל חיתוך ופירוק ברזל הזיון, עובי 

סתימת בורות בעפר מקומי מאושר, הידוק, העמסה, הובלה, סילוק הפסולת לאתר 

 פסולת מאושר כולל תשלום האגרה, לפי הנחיות מנהל הפרויקט ו/או המפקח.

וללת פירוק מיסעת אספלט, מדרכות אספלט, משטחי אספלט מכל סוג העבודה כ

 ובכל עובי שהוא בתחום המיועד לחפירה/ חציבה.

כל הנ"ל יחפרו, יפורקו במקומות המוגדרים בתכניות ולפי הנחיות מנהל 

הפרויקט ו/או המפקח, כולל ריצופים, אלא אם הגדיר המנהל /המפקח את הצורך 

 ם לשימוש מחדש.בפירוק זהיר של הריצופי

העבודה כוללת גם את ניסור האספלט בגבולות הפירוק, עבודה בכלי מכני ו/או 

בידיים, ניקוי השטח, סילוק הפסולת וכן חריש והרטבה, יישור, פילוס והידוק 

 השתית.

למען הסר ספק מהאמור במפרט הכללי מופנית תשומת לב הקבלן לעובדה 

ומר החפור המאושר למילוי ופיזורו שהעבודה כוללת העמסת והעברת מיטב הח

 בשטחי המילוי  בשכבות. 

העבודה, החומרים, הכלים, הציוד  -העבודה כוללת  את כל האמור לעיל 

 ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.

 

 ביצוע החפירה/חציבה

 עבודת החפירה תתבצע בהתאם לשלבי הביצוע המוכתבים ע"י המפקח.

 ם צרים קטנים או נפרדים.העבודה כוללת עבודה בשטחי

כל החומר החפור יחשב כפסולת ויסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר כמפורט 

לעיל, אלא אם כן החליט המזמין להורות על שימוש חוזר בחלק מהחומר החפור. 

במקרה זה על הקבלן לאחסן זמנית את החומר בהתאם להוראות המזמין ללא 

 תוספת תשלום.

 ושחפירה זהירה לצורך גיש

בתאום עם נציגי בעלי התשתיות, על הקבלן יהיה לחפור לפי הנחיות המזמין ו

 קרקעיים קיימים.-לצורך גלוי צנרת, שרוולים, כבלים, תשתיות ומתקנים תת

סעיף זה אינו מתייחס לחפירה זהירה במסגרת חפירה כללית כמפורט בסעיף 

 לעיל.    51.03.01

 

 מניעת מטרדי רעש ואבק

המפורטים להלן, וכן לפעול עפ"י כל   1 3ד בדרישות סעיפים על הקבלן לעמו

 דין בנושא מניעת מטרדי רעש וזיהום אויר בזמן פעולות חפירה ובניה.

או במים, להרטיב בנוזל ים המלח, כימיקלים יש  - מניעת היווצרות אבק .1

 במידה ולא ניתן  להשיג את האחרים את:

 שבילי ודרכי העפר לרכב מכני כבד.  .1.1
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 ות החפירה והמילוי. נקוד .1.2

 בעת ביצוע העמסת עפר על גבי משאיות.  .1.3

 יש לכסות את עפר שהועמס על  המשאיות בברזנט, לפני יציאת המשאיות מהאתר. 

כל ציוד הבנייה שיעבוד בתחום התכנית  - מניעת רעש מעבודות עפר .2

יחויב לעמוד בדרישות התקניות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר 

 (.1979 -תשל"ט מציוד בניה(, )

כולל הכנת שטח העירום, חפירה ממקום מערום ביניים של חומר חפור לשימוש חוזר:  .3

העירום והובלה למקום המיועד למילוי. על הקבלן מוטלת האחריות לשמירה על החומר 

 המאוחסן במערום ביניים, כולל הפרדה בין סוגי חומרים שונים.

 תכניות  עדות, מדידה סופיות .4

תיערך ע"י מודד מוסמך אשר יוזמן ע"י המפקח  -דות החפירה בשטח עם תום עבו

וע"ח הקבלן, מפת מדידה אשר יוגשו ע"י הקבלן לביקורת המפקח, ותהווה עדות 

 על התאמת בצוע עבודות הקבלן לנדרש.
 

 הכרת סוג הקרקע

המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי עבודות העפר בכל עומק ורוחב 

ל סוגי הקרקע האבן והסלע, ללא יוצא מן הכלל אשר עשויים להימצא שהם וכן בכ

 בתחום אתר העבודות ובקרבתו הסמוכה.
 

 סילוק והובלה של חומרי חפירה והריסות

העבודה כוללת פינוי וסילוק חומר, פסולת בניה, תשתיות טמונות, בטונים, ברזל 

 זיון וכו' ,ופינוי וסילוק לאתר שפיכה מאושר.

יסולק ע"י  -ר, אשר הקבלן חייב יהיה להוציאו מחוץ לשטח החומר החפו .א

הקבלן ע"י הובלה למקום בו יתירו הרשויות המקומיות את שפיכתם. תאום 

בנושא זה עם הרשויות ושפ"ע לרבות אישור מנהל מקרקעי ישראל להוצאת 

 החומר מהשטח וקבלת האישורים הדרושים יחולו על הקבלן.

 על הקבלן.כל התשלומים והאגרות חלים  .ב

הקבלן ידאג להוצאתה ועל  -במידה ותידרש ע"י הרשויות ערבות בקשר לכך  .ג

 חשבונו.

העבודה כוללת הובלת עפר לכל מרחק. עבודת החפירה כוללת את כל מרחקי  .ד

 ההובלה הדרושים לצורך סילוק כל סוגי העפר ותוצרי החפירה.
 

 חפירת יתר

ו למלא את החללים שנוצרו בכל מקום בו חפר הקבלן יותר מהנדרש, יהיה עלי

לפי  CLSMלמפלס המתוכנן בחומר גרנולארי בהידוק מלא או בטון רזה או 

 הנחיות המפקח ולשביעות רצונו עד למפלס עבודות העפר המתוכנן.

 

 סילוק מים מחפירות ומפני שטח נמוכים במהלך עבודות -ניקוז השטח  .11
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קרקע טבעית נמוך במידה ובמהלך העבודה יצטברו מים בחפירה או באיזור  .א

מסביבותיו עקב גשמים, שיטפונות או ממקורות אחרים, יהיה על הקבלן 

 לסלקם באחריותו, באמצעים יעילים ומהירים ביותר. 

העבודה כוללת במידת הצורך, ביצוע תעלות ושיפועים לניקוז מי גשם  .ב

בשטח.אופן הניקוז ושיטתו יתואמו עם המפקח לפני תחילת העבודה וטעונים 

 רו המוקדם.אישו

 

 תנועות עפר בשטח .12

מודגש כי העבודה כוללת כל תנועות העפר בשטח המתחייבות משיטות  .א

הבצוע השונות בהן ינקוט הקבלן כגון בצוע רמפות עפר לצורכי עבודתו 

והעברתן ממקום למקום, בצוע רמפות עפר לכניסה ויציאה מהאתר של כלי 

 רכב וכיוצ"ב.

לעיל מהמצב הקיים בשטח למצב הסופי  עבודות העפר למיניהן תהיה כאמור .ב

 .המתוכנן בלבד, כפי שמצב זה מופיע בתכניות המצורפות למכרז 

 

 הידוק .13

במפרט הכללי, ולפי הנחיות יועץ  01071הידוק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף 

 קרקע.

 

 עבודות עפר ומצעים 40.2
 

 ות:עבודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות/הבהר 01בנוסף לאמור בפרק 

 

 כללי .1

עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכאניים מסוג אשר יאושר ע"י  .א

 5102המפקח. אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק 

 (.51במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות )

הקבלן ינקה את כל השטחים המיועדים לשתילה מכל פסולת בנין, תשתית  .ב

ומעלה, צמחיה קיימת )צמחיה קיימת  ס"מ 7-5אבן, אבנים בגודל 

הנשארת בשטח תסומן ע"י המתכנן ותישאר בשטח,באישור המפקח(, 

גדמים, עשבים וכו', ויפנה את כל החומר והפסולת אל מקום שפך מותר. 

על הקבלן לקבל את אישור המפקח לניקיון השטח וגובה החישוף לפני 

 מילוי הקרקע/מצעים.
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ד קירות או עמודים בשטחים מוגבלים אחרים ליד מתקנים תת קרקעיים, לי .ג

ישתמש הקבלן, במידת הצורך, בעבודת ידיים לצורך ביצוע החפירות. 

העבודה תתבצע בכל שטח בתחומי גבול העבודה לרבות שימוש בעבודות 

 ידיים, עבודה בשטחים צרים, קטנים או נפרדים.

במרחקים העבודה כוללת חפירה ו/או חציבה,העברת החומר לשטחי מילוי  .ד

שונים ופיזור בשכבות, כמפורט בפרק הנ"ל ועל פי הנחיות המפקח 

במקום, ומילוי בשכבות והידוק לפי הנחיות יועץ קרקע של חומר מילוי 

 מובא.

 השתית .2

לאחר עבודות עפר שתית: יישור והידוק מלא של שתית לשבילים ומדרכות 

באזורי חפירה דיוק המפלסים בשכבות מתחת לתשתית הכביש הן )צורת דרך( 

( מ"מ, )ולא תותר סטייה כלפי מעלה( לאחר גמר -)+ 10 -והן בגמר המילוי

העבודה יש לשמור על פני צורת הדרך על הצפיפות ועל תכולת הרטיבות.  

בכל מקרה של פגיעה בצורת הדרך )כגון גשם, התייבשות, היווצרות חריצים 

עבודה מחדש, לפני ובועות ע"י כלים מכאניים וכדו'(, יבצע הקבלן את ה

 המשך העבודות. 

את תחתית החפירה )השתית( וכן את המילוי יש לכבוש ולהדק עד לקבלת  .א

צפיפות מינימלית הנדרשת בהתאם לסוג החומר את הכבישה יש לבצע 

במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות  51027בהתאם למפורט בסעיף 

(51.) 

ס"מ )מדוד לאחר  20יין על אם לא צוין אחרת עובי השכבות לא יעלה בעוב .ב

 הידוק(.

בדיקות צפיפות  3מ"ר, יילקחו לפחות  500מ"ר או שטח קטן עד  500לכל  .ג

 6גרעיני. המפקח יקבע את מיקום הבדיקות. לכל -מכל שכבה בשיטת מד 

 .1חול -בדיקות גרעיניות תילקח בדיקת חרוט

 

 מצעים ותשתיות .3

הכבישים, כתב של מתכנני יש לקבל אישורים ב לפני ביצוע השכבות השונות

 החשמל ,מאדריכל הנוף ומהמפקח. ,האינסטלציה, הניקוז
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 פיזור החומר יעשה בהתאם לסימון ולגבהים שבתכניות.

 החומר יפוזר על פני תשתית מהודקת.  

 פיזור החומר יבוצע ע"י מפלסת בהתאם למפלסים.

 שכבת המצע חייבת להיות הומוגנית וסגורה בחומר דק.

 על הדרישות הבאות: המצע יענה

 .6%אינדקס הפלסטיות לא יעלה על  .א

 .25%גבול הנזילות לא יעלה על  .ב

 המצע יהיה בגבולות הדירוג הבאים: .ג

 200מס'   4מס'  3/4" 3"  נפה        

        % 100 100-60 70-35 15-0 

 .40%המ.ת.ק. המינימלי יהיה  .ד

 המצע יהיה נקי מחומרים אורגניים וחרסיתיים. .ה

 בא כשהוא מעורבב ומורטב מראש.החומר יו .ו

 ק"ג/מ"ק. 2100צפיפות המצע לאחר הידוק תהיה לפחות  .ז

 

 הידוק מילוי מבוקר 

יש למנוע ככל האפשר התייבשות המילוי ע"י הנחה רצופה של השכבות.  השכבה 

מהודקת תכוסה בשכבה הבאה מעליה סמוך ככל האפשר לגמר ההידוק ומיד לאחר  

מייבוש או הרטבה משתנים תכולת הרטיבות או   אישור המפקח.  אם כתוצאה

הצפיפות מעבר לדרישות, השכבה תוחזר לרמה הנדרשת ע"י עיבוד, תיחוח 

והידוק מחדש לפי הנחית המפקח. יש לעבד כמות )שטח( המותאם להספק עבודה 

 יומי המאפשר כיסוי שכבה מוגמרת בשכבה הבאה.

 

 מילוי מקומי ומובא מבחוץ .4

ס"מ מפני פיתוח סופיים,ישתמש הקבלן במיטב  40-גבה לצורך מילוי ועד ל

העפר המקומי אשר נחפר בשטח המבנה, כאשר החומר החולי יותר ישמר 

לחלקו העליון של המילוי בהתאם לתכנית. לאחר מילוי בעפר המקומי 

המאושר,על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי טיב העפר המובא 

 ומקום כרייתו.

 

 ןמילוי באדמת ג .5

 

ס"מ עד  40,בשכבה העובי בשטחים המיועדים לשתילה כחומר מילוי לשטחי הגינון  

למפלסי פיתוח סופיים, תובא אדמה הזהה  בהרכבה לאדמה המקומית לפי הנחיות לקרקע 

 . 41.1.10שבפרק 
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 מצעים.6

 

יישור והידוק פני מצע קיים שנחשף לאחר פירוק אספלט במקומות    51.04.02

 ריצוףבהם מתוכנן 

במקומות הרלוונטיים, לאחר פירוק השכבות האספלטיות בזהירות, יש ליישר את 

ס"מ, להרטיב ולהדק לצפיפות  20המצע הקיים שנחשף, לתחח שכבה בעובי 

 הנדרשת למצע סוג א' בבקרה מלאה.

 

 אחריות הקבלן .7

 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה 

 ות ונמצא מתאים לתכניות.והמישורי

 

 בדיקת קרקע לאדמה מקומית ואדמה מובאת .8

 

 לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע(, יש

 לבצע בדיקת קרקע.

 הבדיקות תבוצענה באתר ע"י לקיחת דגימות מעומקים שונים כמפורט בהמשך.

 ם במדויק ועומקו.על הדגימות המובאות למעבדה יצויין מיקום המדג

 בדיקת קרקע תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או

 מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו

 דגימות 5למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. יש לבצע לפחות 

 ם בהמשך.קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטי

 הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן, זרחן ואשלגן(

PH( מיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית ,E.Cמחלות ומזיקי קרקע ,) 

 .0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 

 ות הקרקע, שבוצעושיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיק

 והמלצות המעבדה, באישורו של המפקח בצרוף התוצאות.

 לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת

 הגן כמפורט בהמשך.

 

 הערה:  הבדיקות והמדגמים ילקחו מהשטח ע"י סוקר קרקע המאושר ע"י

 סרו ע"י סוקרהמפקח. תוצאות הבדיקה/ות וההמלצות יאושרו וימ

 הקרקע ישירות למפקח.

 

    עיקור הקרקע .9

 " סימנקס )או שווה ערך(. Sעיקור הקרקע ע"י ריסוס בקוטל עשבים, פרומטול "

 צורת היישום בהתאם להוראות היצרן, האחריות לאי התחדשות של צמחיה תהיה 

 ף. לתקופת של שלוש שנים. עיקור הקרקע יבוצע בכל תחום עבודה,כולל שטחי הריצו
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 עצים .40.3
 

אין לבצע כריתת / העתקת עצים שממלצים לעקירה אלא לאחר קבלת  – עצים

על הקבלן לדאוג לקבלת  , מפקיד היערות העירוני –רישון כריתה כחוק 

 אישורים נדרשים מפקיד היערות העירוני כחוק, כולל תשלום האגרות.

 .המדידה לעקירה לפי יחידות 

 

כל פעולה העלולה לגרום למוות העץ ) כולל  –שמירה על עצים קיימים  .14

 פגיעה / חיתוך שורשים ( נחשבת על פי החוק ככריתה 

 יש לתאם עם האגרונם כל גיזום נוף/ וגיזום שורשים  –עץ לשימור  .א

מטר  3עץ לשימור אין לבצע עבודות / חפירה ואו מילוי במרחק הקטן מ .ב

 ללא תאום עם האגרונום  –מקצה העץ 

מ מהקרקע ,  2פח אסכורית ואו רשת בגובה מנימלי של יש לבצע גידור  .ג

 מטר מהגזע  3הגידור יהיה הקיפי והמרחק הינו של 

רית והערבית ובכל יותקן שלט " עץ לשימור בשפה העב ע"ג הגידור .ד

 ( . פרטהחזיתות ) ראה 

 

 בטון יצוק באתר 02עבודות בטון  ראה פרק  -40.30

 

 

 .שבילים עבודות ריצוף, מדרגות ו ב.

 טרומיתעבודות אבן 

, אבני שפה , מדרגותשבילים  , כגון: ריצוףהריצוףודות סעיף זה מתייחס לכל עב

 .מאבן טרומית 

 :לריצוף .עבודות הכנה 1

 תנאים לתחילת העבודה:א. 

לא יוחל בעבודות ריצוף לפני ביצוע העבודות כדלהלן: קירות, מדרגות ורמפות בסיסי        

הניקוז, המים, הביוב, ם לריהוט מבטון וכו', כל עבודות סיסיבטון לעמודי התאורה, ב

 שרוולי ההשקייה וכו'. על הקבלן לקבל אישור הפיקוח לתחילת עבודות הריצוף.

ב. על הקבלן לרסס את כל השטח המיועד לריצוף בריסוס קוטל עשבים. על 

 הקבלן להימנע מריסוס קוטלי עשבים מעבר לשטחים שצוינו ולמלא בדייקנות
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הוראות יישום חומרי הדברת העשבים, הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם בשל 

 שימוש לא נכון או שלא כמפורט בחומרי ההדברה.

יש לפנות למפקח לקבלת הנחיות לגבי סוג חומר ההדברה לקטילת עשבים לפני 

 תחילת העבודה.

בהתאם  ע"י בקרת האיכות והפיקוח ג. הריצוף יבוצע רק לאחר אישור המבנה

 להנחיות יועץ קרקע / יועץ מבנה ומהנדס .

 :טרומית  . ריצוף אבן2

הריצוף יתחיל  ויתקדם בהתאם לקווי "התחלת ריצוף" המסומנים  .א

 בתכניות, או לפי הנחיות האדריכל ומנה"פ.

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבודה בקו  .ב

מחדש בדוגמה הנדרשת ישר וזאת ע"י חיתוכים ניסורים, ולהתחיל 

באבנים שלמות, אבני קצה או חצאים, כל זאת רק באישור המפקח 

 והאדריכל.

כוון דוגמת הריצוף, מעבר בין גוון לגוון ומפגש  -קווי שינוי עיבוד  .ג

בין אלמנטים כגון מדרגות, קירות,  אבן שפה וכו'. ריצוף בקשתות, 

עצים וכו', כל נסור בזוויות, התאמת יחידות מיוחדות, סביב פתחי 

העבודות הנ"ל יעשו בתאום עם האדריכל והמפקח והנן כלולות 

 בעבודה.

יש לשאוף, ע"י תיאום, כי הגמר יהיה באבנים שלמות. במידה ואין  .ד

הדבר ניתן, יש לחתוך את אבני הריצוף בעזרת מסור דיסק בלבד, 

יש להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת 

 וישרה.

ש להצמיד את האבנים באופן שייווצרו מישקים בהתאם לדרישות י .ה

 .בתכנית ובפרטים

השלמה של מרווחים סביב למכסי שוחות, אבני שפה, קירות וכו'  .ו

 . טבאישור בלבד  תורשה רק במקרים מיוחדים

 דיוק דרוש לאחר גמר ריצוף: .ז

 ±5סטייה מותרת מהמפלס הנמדד ביחס למפלס הנקוב במסמכי התכן יהיה  -

 .1571"מ, בהתאם לדרישות ת"י מ
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מ"מ  3הסטייה המותרת במישוריות הכללית בפני שכבת הריצוף תהיה מקסימום  -

)המדידה תבוצע בסרגל באורך  4חלק   BS-7533 -וב 1571בהתאם לנקוב בת"י 

 מ'(. 3של 

הסטייה המותרת במישוריות המקומית )הפרש הגובה בין אבני ריצוף סמוכות(,  -

 .1571לנקוב בת"י  מ"מ בהתאם 2תהיה 

 .      הביצוע:

.  הריצוף יבוצע  רק  לאחר ששכבת המצע המהודק  שבוצעו לפי הנחיות 1

 נבדקו ואושרו לריצוף. –וסעיפי המהנדס 

 .סמ'  4.  הריצוף יבוצע על שכבת חול בעובי 2

 

 עבודות השקיה וגינון - 41פרק 

 לליכ

את המפרט הכללי לעבודות גינון  מפרט טכני מיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף .א

( ופרקים רלונטיים אחרים, 41והשקייה שהוצא ע"י משרד הביטחון )אוגדן כחול פרק 

באופן שצירוף כל המסמכים  מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם 

 של העבודות במכרז/חוזה זה.

-שיפור פני העיר בעירית יכל העבודות יהיו בהתאם לתכניות המאושרות ע"י המחלקה ל .ב

ם. תהליך העבודה ואישורה הסופי יהיה בתיאום עם הנ"ל, כולל אישור דגמי שתילים 

 ופריסת קווי השקייה.

על הקבלן ללמוד היטב את תנאי השטח הייחודיים במקום בטרם הגשת המכרז, לרבות  .ג

את ותנועת התנאים שישררו במקום במועד בו יבצע הוא את עבודותיו, המגבלות לגבי הב

ציוד מכני/הנדסי, בעיות שינוע חומרים, עצים /ומגבלות / אילוצים נוספים.  לא 

הבנת -ידיעת ו/או אי-תתקבלנה כל הסתייגויות דרישות ותנאים מצד הקבלן בשל אי

 המצב באתר בעת ביצוע העבודות.

קיים במפרדות/איי  (מוביל)שקיה יכללו גם גישוש /גילוי צינור ראשי ההעבודות  .ד

ג ודריש מקטעיבצינורת טיפטוף חדשות  חיבוררבות לכיכרות קיימות /או תנועה ו

 .בתיאום עם מפקח האתר צמחים חדשים/נוספים י "עקיימות שטחי גינון 
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 אגר' טובה לבינוב
 09-9547812טל: 

 050-5214022נייד: 
Email: tovale123@bezeqint.net 

Website:www.irrigation-tova.co.il 
 מ(-המ+ט – 3)ה/ 12/20191

 

 
 רחוב אל סלאם –רהט 

 

 מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.03
 

 כללי      41.03.00

 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  .1

י ולתת את כל ההסברים וההנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השנ

 לביצוע תקין.

 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית  .2

 מעודכנת ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 

, AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3

תכנת  –)בפורמט דיגיטלי   ים בשטח לאחר הביצוע.כלומר תכנית מצב קי

 אוטוקד(.

 

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  .4

להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.

 

על ידי הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו  .5

 המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת  .6

 אישור המפקח על השלב המבוצע.

 

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה  .7

 .41.03פרק  –שהוצא על ידי משרד הביטחון 

 

רי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, מחי .8

אביזרי חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר 

 במפרטים ואחריות טיב.

 

 

 ביצוע מערכת השקייה        41.03.01
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 מדידה וסימון   41.03.01.01

 

על ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן .    סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע 1

 המבצע.  

 

 הנחת צנרת     41.03.01.03

 

 .   סוגי צנרת לשימוש והרכבה בשטחי הגינון1

 

    תקן קוטר צנרת ודרג
 

 קשיח

 / רך

PE 

75/16 ,75/10 ,63/16 ,63/10  

50/10 ,40/10 ,32/16 ,32/10   

    4427   תקן

 5452מאושר מי שתיה   ת"י 

 PE100 קשיח

 PE 80 קשיח מאושר מי שתיה  4427   תקן 63/6, 50/6 ,40/6,25/10

 PE 63 קשיח השקיה   8779   תקן 16/10, 25/6, 32/6

 PE 32 רך השקיה   8779   תקן ,16/6

 

 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים    41.03.01.04

 

פתוח בהם, מעבר צר בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש ל . 1

להנחת השרוול ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות 

השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות 

לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים 

 ם חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.שפורקו או אלמנטי

 

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו .2

 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע

 עמיד למים.

 

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים..3

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ  –קוטר הקיימים בשטח שרוולים מכל סוג ו       

 הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. 

 עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.

 

 י או מפוליאתילן ללחץ מיםיהיה  מפי.וי.ס –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה   . 4   

ס"מ  100או בהתאם לתכנית. ראש השרוול בעומק  10מ"מ דרג  110בקוטר מינימלי    

מתחת לפני הכביש הסופיים. במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים 

 מכניים.
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בקטרים   עשויים  פוליתילן ללחץ מים         –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

,     בהתאם למצוין 10מ"מ דרג  110או מפי.וי.סי ללחץ מים בקוטר  10מ"מ  דרג  75-50

 בתכנית וכתב הכמויות.

 ס"מ.       40ראש השרוול טמון בעומק 

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. 

 

 ם למצוין בתכנית..   שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתא5

 

 . המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. 6

השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט משיכה ואת כל הנחת  המחיר כולל: אספקה,

 העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.

 

 

 תאי בקרה       41.03.01.05

 

לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך  כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת .  1

 תא הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף.

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

 

ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח, הבטון  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -ב מסוג

 

ס"מ עם טבעת ומכסה דגם  80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –.   בריכה במדרכה 2

 "מורן" של וולקן או ש"ע. 

 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.  –בריכה בשטח גינון       

  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".      

 

 תא ומכסה –מדידה: יחידה ה. 3

 המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.

 

 

 צנרת פוליתילן            41.03.02

 

 מחברים       41.03.02.01

 

 .    יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.1

 

טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף או .    כל המחברים לצנרת 2

 מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון", "פלסים" או ש"ע. 

פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות   16Mחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי "

 ומחברי שן.

 אביזרים "שחורים".חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו 
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 .   המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.3

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, 

 מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת  -אביזרי חיבור 

 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי.

ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא לא 

תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת 

 ובשלוחות הטפטוף.

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול 

 .במחיר היחידה

 

 

 פרישת הצנרת וחיבורה       41.03.02.03

 

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או  .1

 מדרכה(.  צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

 

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות  .2

 .זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת

 

קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או  .3

 בזוית וממטיר .

 

 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .4

 

 

             ממטירים או מתזים   41.03.03

 

 ס"מ משולי הדשא. 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  .1

 

מי. כולל נגר פני-ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל  .2

 במחיר היחידה.

 

 חיצוני יורכב, במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר -אל נגר .3

 שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים. 

 

נגר ואחר -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-המחיר כולל: אספקת אל

 הרכבת הממטיר מחדש.

 

 מדידה: יחידת ממטיר קומפלט. .4

 מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל בהתאם  

 לנדרש. סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח. 

 



 20 

 

 קווי טפטוף   41.03.04

 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות    .1

 גם 

 כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.         

 

 מ"מ ספיקת הטפטפת 16.    שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר 2

 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 2 

    

 .  בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. 3

 

 בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש.הקווים המובילים יונחו .  4

לשולי  ס"מ כשהם צמודים  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 

נאמר אחרת  מ"מ, אם לא  32הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה 

 בתכנית.

 

סתיים בבריכת ניקוז או במצמד כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שי.5

ומנקזים יסתיימו  + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים 

 במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

 

 קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. . 6

 

ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י  30. פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר 7

 "עומר" או ש"ע. האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון.

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.

 

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  -.בשיחים8

ם יהיו ישרים ללא חזרות. אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווי

 הביצוע. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני 

 

מטר, הקו המחלק והמנקז יהיו  100.כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד 9

המצוין ע"ג  מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר  100משלוחת הטפטוף. מעל 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32. )צינור בקוטר התכנית

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.

 

. פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל 10

 מטר.  2.0ל ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כ 30מ"מ בצורת ח באורך  6מגולוון 

 

שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת  -. בשטחים מדרוניים 11

השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל  

 צמח. 
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 המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך.  .12

 יסת הצנרת, מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פר

 הכל בהתאם לנדרש. –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב  

במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו תופס 

 טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה.

 

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   -.  לעצים 13

 ב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.מסבי

  30לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע  במרחק  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת: 

 יתדות כנ"ל.    3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      

 

ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות 

 הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

 

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. 

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16ממנו יצא צינור עיוור 

 

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 

אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, המחיר כולל: 

 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 

 

 ראש מערכת )ראש בקרה(           41.03.06        

 

 

מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים. מיקום הראש, צורת  . 1

 ידת הצורך.הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במ

 

 . מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.2

 

 . 3/4. לכל ראש יורכב ברז כדורי "3

 

 . מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית.4

י, שסתום אנטי ומעלה  יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכ 1מקוטר "

 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2ואקום  "

 

 

במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויכיל  . 5

 מדכנים למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

 

 ן.. בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנ6
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 יחידה. –. מדידה: ראש מערכת קומפלט 7

המחיר כולל: אביזרים, מגופים, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש  

המערכת למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, אחריות טיב וכל 

 העבודות המפורטות הדרושות.

 

ווסתים וכו'(, אלא  כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים,     .  8

 אם  צוין אחרת בתכנית.

 

  ארון ראש מערכת       41.03.06.01

 

 הראש יותקן בארון מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע. הכל בהתאם למופיע  . 1  

 בתכנית, בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח.  

 

 קום הראש.. ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מי2

 

. אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות 3  

 ס"מ מהדופן.  10

 אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.

 

 .  גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת4

 

מו לארון, במקרה שמידות ראש על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאי

המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על 

 חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.

 

 .MASTER. ארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות 5

 גינון. בריח", בהתאם לדרישות מחלקת-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב

 

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  40 -. הארון יהיה מרוחק כ6  

ס"מ. משני צידי  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי 

שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה תהיה  בהתאם 

 לתכנית האדריכל.

 

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות  50ת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק . התקנ7  

 הסוקל ופילוס האדמה בתחתית

הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקל, 

 יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם הנחת הארון על גבי  הסוקל וחיבורו על 

 במקום המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב.

מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי 

 בצורה אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.
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בכתב מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה בהתאם למופיע  . 8  

 הכמויות. 

מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר    

 היחידה, 

 מנעול מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.   

 

 

 

 בקר ההשקיה         41.03.08

 

    המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה מחשב. 1

 תקינה, חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמך. 

 בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב

עם קבלן  של שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום

 החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 

  

 היצרן לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות. הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות 

 . המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.2

 למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "

 מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת( 150ישיר )גוף פליז( ומסנן 

 י פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת מסנן פומית או חיבור צינורית מ

 .המגוף בגוף

 יחידה.    –. מדידה: סולונואיד 3

רכבה על פס                     סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, ה

 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 

          

 סיום עבודה         41.03.11

 

 חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום         6. לאחר תקופה של 1

 את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות      

 ים המפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינוי   

 שנעשו בשטח בזמן הביצוע.   

 

. יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש 2

 הנתונים למתכנן או למפקח.  

 

בדיסקט בתוכנת  AS MADE. בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית 3

מידות, קטרים, צנרת תת אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל 

 קרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  
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 אדמת גן   41.11

ס"מ עד למפלסי  40ינון  בכל השטחים לשיקום,בשכבה העובי כחומר מילוי לשטחי הג .א

פיתוח סופיים, תובא אדמה הזהה  בהרכבה לאדמה המקומית לפי הנחיות לקרקע שבפרק 

41.1.10 .  

 בדיקת קרקע לאדמה מקומית ואדמה מובאת .ב

 כללי .ג

אדמת אדמת גן לעבודה באתר הינה סוג קרקע המתאים לדרישות בטבלת בדיקות  .1

 בהמשך.מעבדתיות ש

 אדמת גן מובאת, בהתאם להנחיות שינתנו ע"י הממונה. .2

לעבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יינתן אך ורק באם  –אישור התאמת אדמת הגן  .3

מיוחד זה  מפורטות לגבי אדמת גן במפרט טכניתעמוד הקרקע בכל הדרישות ה

 ובמפרט הכללי הבינמשרדי.

אה ובמישוש, נקיה מזרעים, הקרקע תהיה מפוררת היטב ולא רטובה, אחידה במר .4

 שנתית,-שנתית ורב-פקעות וחלקי שורשים, שורשי עשביה חד

 בלתי נגועה במחלות ומזיקים ולא תכיל פסולת כלשהי.

אדמה שלא תענה על הדרישות ו/או הנחיות המפקח, תורחק מהשטח ע"י הקבלן ועל  .5

 רש.חשבונו למקום שפך מאושר. הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב הנד

האדמה תסופק רק בנוכחות הממונה שיאשר את תעודת המשלוח ותעודת השקילה.  .6

זמן אספקת האדמה יבוצע בשעות העבודה המקובלות. במידה וידרש זמן אחר 

לאספקת אדמת הגן יאושר בכתב ע"י הממונה. אדמה שלא תאושר יהיה על הקבלן 

 לפנותה .

ימים מעת ירידת גשם או  5אין לבצע פיזור ויישום של אדמת גן בתקופה של  .7

 כשהקרקע רטובה מהשקייה.

  .פיזור הקרקעוס"מ של אדמת כבול נקיה  40בת  תיושם שכבה .8

 

 בדיקות קרקע לאדמת גן מובאת .ד

לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכבה, פוריות הקרקע, מחלות ומזיקי קרקע( יש לבצע  .1

 בדיקת קרקע.
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כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם בכתב ע"י הממונה. חל איסור  .2

להביא לאתר קרקע לפני שניתן אישור בכתב מהממונה, האישור לאספקת אדמת גן 

 ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת גן.

    הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו ועל הדגימות   .3

המובאות למעבדה יצויין מיקום המדגם במדויק. בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ      

הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות, או מעבדה אחרת שתאושר      ע"י 

הממונה. תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו לממונה, כשכל הכיתוב      

 בתעודות ברור וקריא לחלוטין.

דגימות קרקע בכל אתר העבודה בהתאם לעומקים המפורטים       5יש לבצע לפחות  .4

בהמשך. הבדיקות הנדרשות הן: מבנה פיזי וכימי, רמת יסודות הזנה )חנקן,      זרחן 

( מחלות ומזיקי      קרקע. E.Cמיצוי רוויה מליחות, מוליכות חשמלית ) PHואשלגן( 

 ס"מ. 0-30, 30-60, 90-60הדגימות יתבצעו במספר עומקים לפי דרישה 

שיפור קרקע או הבאת קרקע אחרת יעשה על סמך נתוני בדיקות הקרקע שבוצעו        .5

 והמלצות המעבדה באישורו של הממונה בצרוף התוצאות.

לפני הבאת קרקע )אדמת גן( לשטח, על הקבלן לבצע את כל הליכי אישור אדמת        .6

 הגן כמפורט בהמשך.

לא תזכה       את  –פסילת ערמות באתר, אם תהיה פסילת מקור/ות לאדמת הגן ו/או  .7

 הקבלן בכל פיצוי שהוא. הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו.

 

 טבלת הבדיקות המעבדתיות הנדרשות

 הדרישה הפרמטר 

 טרה רוסה הגדרה של סוג הקרקע .1

 )הרכב %-חלוקת )שיעור( המקטעים ב  .2

 מכני( )חול, סילט, חרסית(

 60%א. שיעור החרסית לא יעלה על 

ב. שיעור החרסית+סילט לא יעלה על 

80% 

 שיעור האבנית )% האבנים לפי נפח( . 3

 4מ"מ עובר נפה  4)מחלקיקים מגודל 

 ומעלה(

 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 ס"מ

 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 
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4. PH )מקסימום  )חומציות קרקעPH – 7.8 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל  .5

תבוצע רק באם שעור הגיר הכללי 

 (10%בבדיקה עולה על 

 20% –גיר כללי 

 8% –גיר פעיל 

( )במילימוס/ס"מ E.Cמוליכות חשמלית ) .6

 או דציסימנס/מטר(

 2.0 –מוליכות חשמלית מירבית 

 מילימוס/ס"מ

( MG/KG –)ב  3NOתכולת חנקן  . 7

 סה רוויה()ובמיוצוי בתמי
 מ"ג/ק"ג 30 –מקסימום 

 מ"ג/ק"ג 15מקסימום  = מ"ג/ק"ג(MG/KG –תכולת זרחן )ב  .8

 תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי( .9

(MEQ./LITTERמיליאק/ליטר = ) 
 מיליאק/ליטר 10מקסימום 

 גר'/ק"ג 0.3מקסימום  (GR/kgתכולת כלורידים )גר'/ק"ג =  .10

 SAR= 7.9מקסימום  ( )ביחידות(SARבדיקת נתרן חליף ) .11

 (MG+CAתכולת סידן + מגנזיום ) .12

 MEQ/LITTERבמיליאק./ ליטר = 
 מיליאק/ליטר 5מקסימום 

 

הערה: אדמת גן מובאת תאושר ע"י המפקח רק במידה ותעמוד בכל הקריטריונים 

הנדרשים בטבלה. במידה ויהיה צורך בטיוב אדמת הגן המובאת בהתאם לתוצאות 

ה והוראות המפקח, יבוצע הטיוב ע"י הקבלן כולל חומרים וביצוע וללא כל המעבד

 תמורה נוספת.

 

 הכשרת קרקע   41.1.020

 לשטחים המיועדים לגינון –הדברה עשביה א. 

בהתאם להנחיות אדריכל הנוף,הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד והרב 

הקבלן יבצע הנבטת עשביה בהתאם  באיזורים שהאדריכל יורה עליהם בלבד!.שנתית 

 להוראות הממונה. 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה ודרישות 

 הממונה. 
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 זיבול ודישוןב. 

 

 א.  הקומפוסט יהיה תוצרת "גבעת עדה" או שו"ע ויסופק, יפוזר ויוצנע לעומק 

 ינון בהם תתבצע השתילה במרווחיםס"מ בכל שטחי הגינון למעט שטחי הג 20        

 מ' או יותר. 2.0של         

 מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי 20ליטר למ"ר )=  20כמות הקומפוסט תהא         

 הצמחים המיועדים לשטחים אלו.        

 מ' ומעלה, יושם הקומפוסט 2.0בשטחים בהם השתילה הינה במרווחים של         

 תערובת המילוי של בורות השתילה כמפורט בפרק שתילה ונטיעה.אך ורק ב        

 

 ס"מ בכל שטחי הגינון למעט שטחי 20ב.    דשנים כימים יסופקו, יפוזרו ויוצנעו לעומק 

 או יותר. 2.0הגינון בהם תתבצע השתילה במרווחים של        

 גר' למ"ר 120גופרת אמון  - כמות הדשנים תהא דשן חנקני        

 גר' למ"ר 120סופר פוספט  - דשן  זרחני                                       

 גר' למ"ר 80אשלגן כלורי  - דשן אשלגני                                       

 כמויות אלו יסופקו ויישמו בלא קשר לגודל כלי הצמחים המיועדים לשטחים אלו.        

 אישור הקומפוסט        

 הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי מזרעים, ממחלות, ממזיקים וכדומה. עליו להציג        

 אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן תוצאות דגימות מעבדתיות של קומפוסט שיבוצעו        

 על חשבונו.        

 במפרט הבינמשרדי והגדרת מקור ואופן 41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף         

 הרקבת קומפוסט.        

 שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו 48 –קומפוסט שישאר בשטח ולא יוצנע למעלה מ         

 מהאתר ולספק קומפוסט אחר על חשבונו.        

                     בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקת הזבלים/הדשנים,הערה:         

לולים בתחולת העבודה והכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם פיזורם והצנעתם כ        

 בנפרד.
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 עיבוד קרקע ויישור השטחג. 

עיבודי קרקע כוללים ויישור גנני של פני השטח לגבהים הטופוגרפיים המתוכננים תוך  

 בהקפדה על שיפועי הניקוז הנדרשים לפי התוכניות ו/או לפי הנחיות הממונה.

קראת הנטיעה ולאחר הזיבול, עיבוד הקרקע והתקנת מערכת יישור סופי  במגרפות יתבצע ל

 ההשקיה.

ימים לפני  5עבודה זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

 הנטיעה.

 יש לקבל אישור בכתב מהממונה ורק לאחר מכן להמשיך בביצוע העבודה.

 

ה, בסוג הקרקע, בצמחייה כל העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביב

 ובעלי החיים באזור.

מועד הריסוס יתואם עם הממונה, וכל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרי 

 הדברה. הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני.

כמפורט  עשבים רב שנתיים כגון יבלית, גומא הפקעים ואחרים, יודברו בחומרים כימיים 

 ות היצרן. לעיל וכמפורט בהורא

בר על פני השטח והורה הממונה לבצע ניקוי  והסרת צמחיה הרי מאותה עת –באם היו עשבי 

בר עד למועד אישור המסירה -יהא הקבלן חייב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי

 הסופית ועל חשבונו.

 

 : עבודות נטיעה ושתילה41.3תת פרק 

 מדידה וסימון .א

 ך.יסומנו ע"י מודד מוסמ –עצים  .1

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה .ב

ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן לממונה לאישור את רשימת  14תוך  .1

העצים הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/ חוזה, לרבות ציון הגדלים, 

הכמויות והערות אחרות, וכן ציון המשתלה/ות שיספקו את העצים, תוך הבטחה 

 האספקה הנדרש. למועד
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"שעצ/ים  מסויימים אינם  –אם יהיו טיעוני כאלה  –לביסוס טיעוניו של הקבלן  .2

ניתנים להשגה" יגיש הקבלן לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות 

 המגדלות/יצרניות.

העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי עצ/ים שאינו מצוי כלל במשתלות יציין הקבלן  .3

ן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את המשתלה שבה יוזמ

 את הצמחים וגודלם במועד זה.

תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על הקבלן  .4

להציג בפני הממונה אישור המשתלה/ות שעצים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות 

, היזםובכתב בידי המפקח ונציג ודרישות אחרות )אם ישנן(, אשר יאושר מראש 

 והינם מובטחים למכרז/חוזה זה.

מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר  .5

 בידי הממונה.

בכל מקרה חובת הקבלן הינה לספק עצים בעלי מערכת שורשים תקינה ובלתי  .6

 מפותלת במיכל.

דוד את השטחים לשתילה בפועל ולצורך תשומת ליבו של הקבלן מופנית לחובתו למ .7

להתאים את הכמויות לנדרש על פי הביצוע של עבודות הפיתוח האתר. לא תתקבלנה 

 כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים.

 ' בהמשך מפרט זה.8על הקבלן לאשר שתילים בהתאם לסעיף  .8

 

 תנאי ומועדי נטיעה .ג

 ויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט לחה.הנטיעה חייבת להתבצע במזג א .1

 אך אין לטעת בשרב כשיש רוחות חזקות.

 בתקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור. .2

 מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה המתאימה. .3

 ונה.לוח הזמנים המדוייק לשתילה יוגש בכתב  ע"י הקבלן ויאושר ע"י הממ .4

 ע"י הקבלן ויאושר ע"י הממונה. .5

להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' שתחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י  .6

 חודשים. 12הממונה בהתאם לפרוט הבא: אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול 
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 י גינון קיימיםחשטצמחיה בשידרוג  .ד

פ "ע  ג לצמחיה חדשהשידרו או/ו ה קיימתיצמחישיקום גם  כללוי ינון גהעבודות  .1

 . מפקחההאדריכל בתיאם עם והנחיות ישות רד

 

 טבלה : סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מהאדמה.

 

כינוי הגודל 

 )ה"סטנדרד"(

 נמכרים עם גושלעצים ה

 שורשים הנחפר מהאדמה

 קוטר הגזע

 ס"מ: 20בגובה 

 -החל מ

 קוטר/עומק

גוש 

 השורשים

 -החל מ

 גובה

 השתיל:

 -החל מ

 מספר הבדים

 190בגובה 

 ס"מ,

 ברווחים של

 ס"מ ביניהם 50

 0 ס"מ 170 ס"מ 35 (1"-מ"מ )כ 25 רגיל בגוש 7גודל 

 1 לפחות ס"מ 250 ס"מ 40 (1.5"-מ"מ )כ 38 גדול

 בגוש 8גודל 

 

 (2"-מ"מ )כ 50 רגיל

"2.5 

 2לפחות  ס"מ 350 ס"מ 40

 ס"מ 350 ס"מ 45 מעולה ס"מ 220מגובה 

 בגוש 9גודל 

 

  2.5" רגיל

"3-"2.5 

 3לפחות  ס"מ 350 ס"מ 50

 ס"מ 400 ס"מ 55 מעולה ס"מ 220מגובה 

 10גודל 

 בגוש

 

 (4"-מ"מ )כ 100 רגיל

"4 

 3 לפחות ס"מ 400 ס"מ 60

 ס"מ 450 ס"מ 65 מעולה ס"מ 220מגובה 

 11גודל 

 בגוש

 

 (5"-מ"מ )כ 125 רגיל

"5 

 3לפחות  ס"מ 450 ס"מ 70

 ס"מ 500 ס"מ 80 גדול ס"מ 220מגובה 

 

כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת  (א

 שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל.

 ל צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל.אין לשתו (ב

 מנפחו של מיכל הגידול. 90%תכולת המיכל של הצמחים ימלא לפחות  (ג
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 הנפחים המצויינים בטבלאות מציינים את נפח פנים מיכל הצמח. (ד

בכל מקום שלא צוין במפרט ו/או בתכניות יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים )"תקנים"(  (ה

 הנוי בהוצאת משרד החקלאות, במהדורה עדכנית.לשתילים לגן 

 

 מידות צמחים     

 בטבלה להלן מפורטים מידות ונתונים אופיניים של עצים ובורות נטיעה: (א

 

 הגדרת

 העץ

 בכתב

 הכמויות

 נפח

 מיכל

 קוטר

 גזע

 גובה

 מדוד

 גובה

 שתיל

 מעל

 השורש

 גיל

 שנים

 גודל בור

 )מ'(

 קומפוסט

 אורגני

 מועשר

 )ליטר(

 דישון

 -רסופ

 פוספט

 -1/2" 10 6גודל 

"3/4 

 0.7X0.7X0.7 1 מ' 1.2 

 )מינימום(

10-5 

 ליטר

- 

 ליטר 7גודל 

30 

"1- 

"1.25 

20 

 ס"מ

2-2.2 

 מ'

2 1.0X1.0X1.0 

 )מינימום(

15 - 

 בוגר

 8גודל 

50 "2.5-

"2 

20 

 ס"מ

לפחות 

2.5 

מ' 

 בתלות

 הסוג

 שטח 3

3.00 

 מ"ר

 עומק

1.80 

 מ"ר

 או 75-65

 עפ"י

 המפרט

 ליטר 3

 50 3" 70 9גודל 

 ס"מ

 לפחות

 מ' 2.5

 בתלות

 סוג העץ

 שטח 5-3

3.00 

 עומק

1.80 

 ליטר 4 100-85

 בוגר

 10גודל 

150 "4 50 

 ס"מ

עפ"י 

 הנדרש

 שטח 6

3.00 

 עומק

1.80 

 ליטר 4 100

 בוגר

 11גודל 

200 "5 50 

 ס"מ

 עפ"י

 הנדרש

 שטח 8

3.00 

 מ"ר

 עומק

1.8 

 מ'

100 4 
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 אישור שתילים ודוגמאות: .ה

ל הקבלן לאשר כל מיני וזני הצמחים אשר מיועדים לשתילה בהתאם לרשימות ע .1

 בתכניות.

אישור שתילי עצים ייעשה במשתלה בסיור שיתואם מראש עם הפיקוח, המתכנן ונציג  .2

 היזם .

 השתילים יסומנו במשתלה לאחר אישורם. .3

הקבלן אחראי שכל הצמחים שישתלו תואמים לחלוטין את הצמחים שאושרו  .4

 ה.במשתל

דוגמאות לשתילים שלא קיבלו אישור במשתלה יובאו לאישור הפיקוח, המתכנן ונציג  .5

 שפ"ע באתר.

 לא יישתלו שתילים אשר לא קיבלו האישור הנ"ל. .6

 פרטים מיוחדים .ו

מיוחדים" )=אקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד -סווג "פרטים

ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו 

באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים 

המתאימים המוצעים על ידו לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים 

 במשתלה במועד שיתואם עם המפקח.

 

 בור נטיעה/שתילה .ז

ב בור לשתילה, שנפחו יכיל קרקע תחוחה   או במצע ייחפר/יחצ –לכל שתיל הנשתל  .1

 מנותק כך שכל מערכת השורשים של השתיל יונחו ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.

יש לבצע חציבה בעומק נוסף  –באדמה בלתי מחלחלת )אטומה( ו/או במשטחי סלע  .2

למלא  –גרם ומעל  200ס"מ חצץ גס ועליה בד גיאוטכני  30ס"מ, למלא  30של 

 לפי המפרט. באדמה

החפירה/חציבה תעשה בעבודות ידיים ו/או בכלי מיכני, הכל בהתאם להוראות      .3

   הממונה. העבודה תבוצע בזהירות, כולל תאום עם התשתיות, כולל גישוש 

. עומק וגודל הבור יהיה לקבלת בור בשטח ובעומק הנדרש לפי הפרטים והמפרט

, וזאת לפני מילוי ו האדריכלו/א ויאושר בכתב ע"י המפקח לפרטים בהתאם 

 הבור באדמה גננית מובאת.



 33 

הקבלן יסלק על חשבונו מהאתר את כל העפר, הסלעים והפסולת המיותרים שהוצאו  .4

 מהבור וסביבתו.

הדשן  –הדשן ייושם בבור השתילה בשלב ההקמה. השימוש יתבצע באמצעות שקיות  .5

 שקל של: במ 16-18ודשן  12-14מסופק בשקיות מתכלות הכוללות דשן 

 גרם 30 -

 גרם 100 -

 שתילת עצים  .ח

בזמן הוצאת השתילים והעברתם יוודא הקבלן שהוצאו השתילים שנבחרו וסומנו  .1

הכוונים בהם היו נטועים במשתלה, וזאת על מנת לנטוע אותם בשנית עפ"י אותם 

 כיוונים.

על הקבלן להקפיד שלא תהיה פגיעה בשורשים ובנוף העץ בעת הוצאת השתילים,       .2

 העברתם ושתילתם מחדש.

נטיעת העצים ובצוע צנרת ההשקיה יושלמו לפני תחילת       –עצים בשטחים מרוצפים  .3

 עבודות הריצוף.

 שתילת עץ בוגר מאדמה: .4

 יש להקפיד על גזע צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד תחילת ההסתעפות. (א

 העצים יועתקו עם גוש אדמה התואם את גודל הנוף. (ב

 וקשור. גוש האדמה עטוף (ג

לפני חפירת בור הנטיעה יש ליישם בורות נטיעה כמופיע בהנחיות שבחוברת  (ד

יציקת  -מ"ק ובריצופים 2הפרטים, הכוללים חפירה/חציבת בור בנפח כללי של 

 חגורת בטון מתחת לריצוף, למניעת שקיעות, כמופיע בפרטים.

 מ'( 1.5מ'/ 1.5מ'/ 1.5)לפחות  לפרטיםקוטר ועומק בור הנטיעה בהתאם  (ה

עם  8יש לערבב הדשנים והקומפוסט לפי כמויות המפורטות בטבלאות בסעיף  (ו

 האדמה המוכנסת לבור השתילה וזאת תוך כדי מילוי הבור במים.

 בגמר הנטיעה יש למרוח השטח הגזום במשחת עצים ואת הגזע למרוח בלובן. (ז

 שתילת עצי זית בוגר .5

 אלא אם צוין אחרת.ס"מ,  35 –ס"מ לפחות ולא יותר מ  25העץ גזע קוטר  (א

 ס"מ לפחות. 5זרועות בפיזור שווה סביב הגזע. קוטר כל זרוע  3לעץ יהיו לפחות  (ב

 ס"מ קוטר. 5העץ יהיה חופשי מפגעים ופצעי גיזום מעל  (ג
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 כל פצעי הגיזום יטופלו, וגזע העץ יטופל בחומר הלבנה. (ד

 תמיכה, קשירת ועטיפת עצים .ט

( 2כלשהו ו/או מהקרקע( בשתי )על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל  .1

 סמוכות מעץ.

ס"מ, הסמוכה  7–הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכו ועוביו לא יפחת מ  .2

תהיה מקולפת, מחוטאת, ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל חלק הבא במגע עם 

ס"מ מעל פני הקרקע יהיה טבול בקרבולינאום. לא יותר להשתמש  10הקרקע + 

 סמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות באתר יהיו מאותו סוג.באותו אתר ב

ס"מ משני  30ס"מ ובמרחק של  50יש לקבע את הסמוכות בקרקע לעומק מינימלי של  .3

 צידי העץ ומחוץ לגוש השורשים של העץ ובניצב לכיוון רוח השכיח ביותר באתר.

 .מ' לפחות גבוה מהעץ הנשתל 0.5מ' או  2.5אורך הסמוכה לפחות  .4

ס"מ או בפרט  25בחבל המושתל בתוך צינורית אלסטית באורך  8הקשירה בצורת  .5

שמשונית. הקשירה תעשה במקום הנמוך ביותר בו העץ נשאר זקוף, כך שתתאפשר 

תנועת העץ ברוח להתחזקות הגזע, תוך הקפדה שהמגע יהיה כך שלא יגרום נזק 

 לקליפת העץ.

קרטון גלי. הקרטון יהא קשור בשני ב –כל עץ יהא עטוף לכל אורך הגזע החשוף  .6

מקומות לפחות. לאורך כל תקןפת העבודות ועד לקבלת הוראה מפורשת ובכתב 

מהממונה חובת הקבלן לשמור עטיפות אלו במצב שלם ותקין ולהחליפן מעת לעת לפי 

 הצורך.

 גיזום עציםט.  

גוזם מקצועי  יש לגזום את כל  העצים שבתחום העבודה של הפרוייקט. הגיזום יעשה ע"י

 המחלקה לשיפור פני העיר.  -מוסמך, לפי מפרט והנחיות עירית ירושלים

 

  אספקה ושתילת צמחי תבנית )"פלאגים"( י.   

 רקע

 שתילת פלאגים של צמחים עשבוניים נועדה להעשיר את מגוון המינים של הצומח מן הבר.

 ס על מי גשמים בלבד.הצמחים ישתלו בשטחים ללא מערכות השקיה קבועות וקיומם מתבס
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שנים  5השתילה תיעשה בתקופת הבצוע ומשנה לשנה בתקופת האחזקה לפרק זמן של 

 רצופות לפחות.

 כללי

אינצ'(, במגשים  1.5הכנת השתילונים )"פלגים"( במיכלי "חישתיל" )שתילים בגודל 

 שתילים למגש(, בכל מגש יזרעו זרעים מאותו מין 128ס"מ ) 4X4X6המחולקים לתאים 

 בלבד. 

 המגשים יסומנו על פי סוג הצמחים.

 שבועות לפני מועד השתילה המיועד בשטח.  6-8השתילים יזרעו במשתלה 

במידה ונעשה איסוף מקדים של זרעים מהשטח יסופקו זרעים אלו ע"י המזמין. באם לאו, 

 יאסוף הקבלן זרעים מהשטח ללא תוספת מחיר או שיספקם בדרך אחרת. הקבלן יהיה אחראי

להחליט האם מלאי הזרעים וטיבם מספיק ליצור השתילונים, במידה ויהיה חוסר בזרעים על 

 הקבלן לספקם ללא תוספת מחיר.

הקבלן יכין תוכנית לייצור השתילונים ויגישה לאישור מנהל הפרויקט הנופי מטעם מזמין 

 העבודה. כמות הזרעים  הדרושה בכל תא תקבע ע"י הקבלן על פי ניסיונו הקודם

 נבטים מפותחים. 2-3ובהתייעצות עם האגרונום ובלבד שכל תא יכיל 

השתילונים אשר יסופקו לשטח יהיו בעלי מערכת שורשים מסועפת ומפותחת כך שישמרו על 

 שלמות הגוש בעת שליפתם מהתא.

עלים. השתילונים  5ממערכת השורשים, בעל מינימום  3הנוף של השתילונים יהיה מפותח פי 

 מנהל הפרויקט הנופי מטעם מזמין העבודה בעת השתילה. יאושרו ע"י

הקבלן יספק לשטח את השתילונים בשלבים ע"פ קצב התקדמות השתילה והביצוע. 

השתילונים אשר יסופקו לשטח ישתלו עד לסיום אותו יום ולא יישארו עודפי צמחים בשטח 

 ליום המחרת.

ויות ע"פ תכניות הצמחייה ואו כמות השתילונים הנדרשת תוגדר ע"י הקבלן מניתוח הכמ

 במיקום, בכמות ובפזור כפי שיורה המזמין.

 1.9-על הקבלן להציג את הכמויות למנהל פרויקט ולמפקח הנופי מטעם המזמין לא יאוחר מה

 בכל שנה קלנדרית.
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  עתקץ עציםה .כ   

על פני האדמה, הינו לכל מ מ"ס 20עץ גדול הינו עץ שקוטר הגזע שלו, בגובה   :הגדרה

ופיים עד מ מדוד מפני הס"ס 180ת מ ואשר גובהו מעל פני האדמה לכל הפחו"ס 5הפחות 

 להתפצלות הראשונה של הבדים.

ם גוש אדמה או בגן וועבר ממנה ע גדול שגדל במשתלה למטרות שתילהעץ  .1

 . (ללא אדמה)חשוף שורש 

גדול קיים בשטח או בנוף ומועבר למקום חדש עם גוש אדמה או חשוף  ץע .2

 שורש .

יעשו בזהירות העבודות שלבי ההעתקה יש להימנע מפגיעה בעץ, בגזע, או בשורשים. בכל 

 ק לעץ ו/או לסביבה .בית ובאופן שלא יגרם כל נזמר

פ "ע השתילה בורות לקליטת השתיליםכנו בשטח הוצאת העץ ממקום גידולו הטבעי יובטרם 

 התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח.

 לוח זמנים

השעות הראשונות לאחר סיום  24יש להשקות את השתילונים מיד לאחר השתילה, ובמהלך ה 

 24מ"מ  תוך  20ס"מ למעט אם ירדו גשמים בכמות מינימלית של  10תילה לעומק של הש

 שעות.

 

 הכנה לשתילה

כחלק מממשק התחזוקה, לאחר נביטה ראשונית, יש לבער את העשבייה הרודרלית ורחבי 

העלים הפולשניים בלבד )כך שיישארו בשטח רק המינים בעלי ערך נופי(, אם ע"י ניכוש או 

"י הדברה סלקטיבית של קוטלי מגע )יש לקבל אישור החברה להגנת הטבע כיסוח או ע

לחומרי ההדברה ואישור מנהל הפרויקט הנופי(, וסילוק על חשבון הקבלן ובמסגרת האחזקה 

 וללא עלות נוספת. 

 מהלך זה יפחית את התחרות על משאבי הקליטה של השתילונים.

ומונעי נביטה אלא חומרים מאושרים ע"י  לא יעשה שימוש בהדברה בחומרי ריסוס שאריתיים

 הפיקוח הנופי.

 שתילה

סמוך לשתילה יש לטבול את התבנית במים או להשקותה בגודש באופן שגושי השורשים יהיו 

 רטובים וספוגים במים.
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 הס"מ העליונים.  10השתילה תתבצע בקרקע לחה לפחות ב 

מ"ר( או על פי  1פלאגים ל  3.3על הקבלן לשתול בשורות ובמרווחים כמצוין בתוכנית ) 

 ס"מ ביניהן. 70-100הנחייה. השורות תהיינה מקבילות במרווח של 

 שורות השתילה יסומנו בחוטי סימון זמנים ויתדות עץ שיסולקו מהשטח עם תום העבודות

 חור השתילה יבוצע ע"י דקר קוני יעודי, יש להקפיד על כיסוי בור השתילה בגמר התהליך.

שתילונים יוצנע בבור השתילה קומפוסט מעושר בדשן איטי תמס מסוג בשעת שתילת ה

 "מולטיקוט" או ש"ע אשר יובא לאישור מנה"פ הנופי מטעם המזמין. הדשן יהיה בהרכב

 סמ"ק 'קומפוסט' לכל קדח שתילה. 50גר' דשן +  3חודשים.  6( לתקופה של 15-5-10) 

 השקית עזר לקליטה והתבססות

עות שתילונים ולא מתוכננים לקבל השקיה )ע"פ תכניות ההשקיה(, שטחים המגוננים באמצ

 יקבלו השקית עזר, במקרה הצורך, כמפורט להלן. 

 חודשים. 3תקופת השקית העזר תחל מתום ביצוע השתילה ותמשך לתקופה של עד 

 השקית העזר לשתילונים כוללת את כל ההשקיה הדרושה להתבססותם. 

מתבצעת תוך כדי ירידת הגשמים ומתבססת על ממטרי  השתילה והקליטה של השתילונים

החורף ובמקרה הצורך על השקיית עזר. במידת הצורך חובה על הקבלן לספק השקית עזר 

 לקליטה לאחר השתילה. 

להנחתת הקרקע ומניעת כיסי אוויר לקבלת  השקיה ראשונה וגדושה תתבצע ביום השתילה

 ונים.  תנאים אופטימאליים לקליטה והתבססות השתיל

השקיית העזר בשנה זו תבוצע בעונת הגשמים בהתאם לכמות וחלוקת המשקעים ותנאי מזג 

 האוויר המשתנים, לפי הנחיות מנהל הפרויקט הנופי והאגרונום וכדוגמת המקרים שלהלן: 

 .כאשר יש שנת בצורת .1

 כאשר גשמי החורף )בין חג סוכות ליום העצמאות( אינם מספיקים. .2

 ם אינה פרופורציונאלית.כאשר חלוקת הגשמי .3

 כאשר יש עצירת גשמים. .4

כאשר מתקיימים תנאי מזג אויר קיצוניים )חמסינים/רוחות(, אשר מסכנים את  הקליטה  .5

 וההתבססות של השתילונים.

 

בכל מקרה, ההשקיה תעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו, באישורו ובפיקוחו של מנהל 

 הפרויקט הנופי.
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כננות לא יהיו זמינות בזמן, יספק הקבלן את כמויות המים במקרה שמקורות המים המתו

 הדרושות ממקור מים אחר אשר יאותר בשטח באחריותו. 

בכל המקרים יהיו המים על חשבונו של הקבלן, כל ההוצאות בהולכת המים )צנרת/מיכלית 

 וכדומה( יהיו על חשבונו של הקבלן.

 ההשקיה תסופק באופן ידני.

ספק השקיה בעזרת מערכת השקיה זמנית, מיכלית, מכלי מים ניידים הקבלן, לפי שיקולו, י

 פי הצורך. -ומשאבות ניידות, או באמצעים אחרים על

 4יש להציג את השיטות ואת לוח הזמנים להשקיה בפני מנהל הפרויקט הנופי לאישורו 

שבועות לפחות לפני שתילת השתילונים. המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן 

 לספק שיטות חלופיות של השקית עזר ו/או ציוד ו/או מכשור ספציפיים.

בכל מקרה, על הקבלן לתכנן את שיטת ומערכת ההשקיה כך שתשקה שטח גדול ככל הניתן 

 בכל השקיה וכי זו תותאם להיקפי השתילה בכל מחזור.

ת של תשלום המים לתקופה זו כלול בסעיף והוא כולל את כל התקופה עד לקבלתה הסופי

 העבודה.

השקיית העזר תבוצע בכמויות ובמרווחים על פי סוג הקרקע, כך שהמים יחדרו לקרקע 

ס"מ עליונים ולא תגיע למצב של נגירה עילית ו/או תת קרקעית ו/או פגיעה  10בשכבה של 

 בשתילונים.

 מ"מ. 25על הקבלן להשלים את כמויות המים לשתילונים במנות של 

 הבלעדית. הקבלן הנחיות המזמין, ועל פי תכנית השתילה ובאחריות מועדי ההשקיה יהיו ע"פ

יש לתאם את תזמון השקית העזר הדרושה להתבססות הצמחים עם מנהל הפרויקט מטעם 

 הס"מ העליונים. 10-המזמין בהתאם לכמויות הגשמים, כך שהלחות תישאר באדמה ב

 אוויר.בכל מקרה אחריות הקבלן על קליטת השתילונים בכל מצב מזג 

 

 מדידה וסימון

. שטחי השתילה יסומנו מראש בדגלונים ורישום מספר קוד של תא השטח לשתילה. מספר 1

 הקוד ייצג את המינים שיש לשתול באותו תא שטח.

. בתחילתו של כל יום עבודה יאושרו השתילונים לשתילה ע"י הקבלן ובאחריותו, בנפרד 2

 לכל סוג ומין.
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ה יסומנו השטחים השתולים ע"ג המפה ויימסר דיווח למפקח באשר . בסופו של כל יום עבוד3

 למיקום וההספקים. הדיווח והסימון ישמשו כעדות לצורך התחשבנות.

 

 מדדים

 מהשתילונים. 95%קליטה והתבססות של  .1

 מדידה ראשונה תבוצע לאחר השתילה. .2

 יום לאחר השתילה. 90מדידה שנייה תבוצע  .3

של קליטת השתילונים יידרש הקבלן לחזור  95%-במידה והתוצאות יהיו נחותות מ .4

על פעולת השתילה, במהלך החורף הנוכחי, או במהלך החורף הבא, הכול לפי הנחיות מנהל 

 הפרויקט בשטח. 

 

 

 

 מדידה ותשלום

מחיר העבודה לרבות אספקה ,שתילה והשקיה במידת הצורך, כמסומן בתכניות הנופיות ו/או 

/או אדריכל הנוף/אגרונום, כולל את כל האמור בסעיף זה  על פי הנחיות מנהל פרויקט ו

 והוראות המפרט הכללי.

השטחים לשתילה יהיו כמסומן בתכניות. שלביות הביצוע תוגדר ותאושר ע"י מנהל הפרויקט 

 בהתאם לקצב התקדמות העבודות.

 התשלום לפי יח' שתילונים שנשתלו בפועל. 

ת השטח, במועד סיור "מדידה שנייה" )ראה יום ממועד קבל 90התשלום יבוצע רק בתום 

לעיל(, ולאחר אישור האדריכל. במידה וחלק מהשתילים לא נקלטו, הקבלן ישלים אותם ללא 

 תשלום נוסף )כלומר לא ישולם על שתילים שלא נקלטו( 

 

 יא. תחולת עבודת הנטיעה והשתילה

 העבודה תיבחן רק לאחר קליטה. .1

ירת/חציבת בורות שתילה, פינוי החומר בהתאם העבודה כוללת: אספקה  והובלה,חפ .2

להוראות הממונה, אספקה ומילוי בורות השתילה בהתאם לצורך באדמת גן מובאת 
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ו/או מקומית, זיבול ודישון במידת הצורך, שתילה ונטיעה, תמיכה, השקיה לרוויה 

 בעת השתילה ובהמשך השקיה סדירה. כמפורט לעיל.

שלוחות הטיפטוף, ניקוי השטח מכל פסולת שהיא וכל  יישור השטח לאחר השתילה, יישור

 העבודות והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט לעיל.

 

 ערערים 41.07

 טיפול בעשביה 

 על גבי הצמחים, זאת 0.15%ניתן לטפל בעשביה חד שנתית ע"י ריסוס בגול בריכוז של 

 עד לשלב כיסוי השטח ע"י הצמחים. 

 

 קיטום 

בעל שיווי משקל אסתטי ובצמחי כיסוי לקבלת כיסוי  שטח מהיר בכדי לקבל צמח מפוצל 

ואחיד יש צורך לבצע קיטום בתקופת האביב או הסתיו המוקדם. בגדרות חיות גזומות 

 )פורמליות( אפשר להסתפק בשני גיזומים בשנה בלבד, באביב ובסתיו. 

 שתילה    41.08

 כללי :

מק וכל מידת בורי השתילה של הקבלן לא יתחיל בפעולת הנטיעה לפני בדיקת עו

העצים ע"י אדריכל הנוף ולאחר מכן הקבלן יורשה בשתילת שתילי העצים  אחרי 

 קבלת אישור בכתב .

מ',  1.5 -כל העצים השונים בגודלם , עומק בור בית הגידול לא יהיה פחות מ

 מ' לפחות . 1.5ורוחב 

לרשותו העצים  על הקבלן להזמין העצים כדי להבטיח שבמועד הנטיעה יעמדו

מהמינים, הזנים, הגדלים ואופן העיצוב כמפורט בתוכנית הצמיחה ובכתב 

 הכמויות.

מובהר מראש כי לא יינתנו הנחות לקבלן בגין אי יכולת להשיג את הצמחים 

 הדרושים ועליו לבצע את כל הנדרש להבטחת העצים והצמחים למועד הנטיעה.

ן מוכח בגידול ואספקת עצים במסמכי העצים יוזמנו במשתלות בעלות ידע וניסיו

 התוכנית )תכנית צמחיה, כתב כמויות, מפרט לביצוע.



 41 

 

השתילים יהיו מסומנים בסימון צמוד לשתיל , יכלול את שם השתיל ע"פ רשימת 

צמחי הנוי בישראל של שה"מ, פירוט נוסף כמו שם הזן, צבע הפריחה, מקור 

הסימון יכלול שם הכנה ואת שם  מיוחד יירשם ע"פ דרישה . בשתילים מורכבים 

 הרוכב .

 הערות נוספות : 

 עצי מורכבים בהתאם לתיאור, בתכנית ישנם עצי חרוב מורכב, 

 ס"מ(. 20-30ההרכבה תמוקם בבסיס הצמח )מקסימום בגובה של 

 מקום ההרכבה יהא מאוחה באופן מלא . לא תותר השארת זיז כלשהו .

 לא ישר ולא הפוך . -י" בין הכנה לרוכב לא יהיה מופע "בקבוק

 לא תהייה פריצת עיניים מהכנה או משורשיה .

  

 

 שתילת עצים בוגרים ודקלים א.   

עצים בוגרים ודקלים עומק הבור יהיה כמפורט בטבלה בסעיף. את אדמת הגן מוציאים 

ליטר אדמה  60מהבור מכינים לשתילה ולמילוי חוזר ע"י הוספת החומרים הבאים: לכל 

ליטר הומוס בטיב מאושר ע"י מח'  40-ק"ג סופרפוסט רבע ק"ג אשלגן כלורי ו 0.6מוסיפים 

 גנים. 

 בור נטיעה ג.  

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את 

אדמת הגן ולהערימה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים או 

ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל העפר בכלי מכני 

אשר מתחת לאדמת הגן בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר. הקבלן יספק 

 את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה. 

ה של צמחים רגילים יהיו בגודל זהה לאל בורות לפרטים מיוחדים )= אקסמפלרים מיוחדים(

 באותו גודל מיכל.                

הבורות לעצים יחפרו ו/או יחצבו במקומות הנכונים לפי תכנית, ולידם יוכנו ערמות של 

גן וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד. רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור  -אדמת 
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-בבורות והם ימולאו באדמתישתלו העצים  -ומיקומו ואת טיב האדמה והזבל ולאחר אישורו 

  גן המעורבת בזבל או בקומפוסט.

ורק לאחר  -בכל ערוגה המיועדת לשיחים יחפרו הבורות בגדלים הנדרשים לפי המיכלים 

 ישתלו בבורות אלו השיחים.  -בדיקת  המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה 

סט( כנדרש בפסקה כל הבורות ימולאו בזמן השתילה בתערובת מילוי  )מעורבת עם קומפו

41.2.015. 

 -המדידה: יח' לפי הגודל וציון אקסמפלר. לא תחול כל תוספת בגין הצורך לחצוב את הבורות 

 אם יהיה צורך כזה.

 

 :בורות נטיעה

 בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. 

בגמר החפירה יש לסלק את החומר החפור למקומות שיסומנו על ידי המפקח או לאתר אחר, 

 לפי המפקח מטעם מחלקת גנים ונוף.  הכל

 לפני מילוי הבור בתערובת אדמה יש לקבל אישור המפקח הנ"ל על גודל הבור. 

 גודל הבורות לעצים ושיחים בשטחי  גינון: 

 

כמות 

 הקומפוסט

 לבור / ליטר

 ראה הערות

 מידות הבור

 אורךXרוחבXעומק
 סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

150 120 X140 X140 ס"מ  15ץ מבוגר )קוטר גזע לע ס"מ

 ומעלה(

 

80 100 X100 X100 בוגר )"בכיר" = -לעץ חצי  ס"מ

 מעוצב מהאדמה(

 

70 90 X90 X90 60לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 

 ליטר ומעלה
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50 80 X80 X80 25לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 

 ליטר 59עד   -ליטר 

 

40 70X70X70 24-11לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 

 ליטר

30 60 X60 X60 7.5/10לעץ או שיח ממיכל   ס"מ 

ליטר וכן לעץ ממיכל כלשהו 

)לרבות אקליפטוסים ומחטניים 

 !(ליטר ½במיכל 

 

6 

 

40X 40X 40 ליטר ומטה 5לצמחים במיכל  ס"מ 

3 30X 30X 30 ליטר ומטה 4לצמחים במיכל  ס"מ 

 

 בורות לעצים ד.   

ל חפירה זהירה, במידות בהתאם למפרט חפירה לעצים ודקלים בשטחי גינון: המחיר כול

 וכתבי הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי הבור 

 

בעת השתילה, השקיה הנחתה. השקיית מים לרוויה והשקית העצים והדקלים כל תקופת 

 הביצוע עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת שפ"ע. 

 

צפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף חפירה לעצים בשטחים מרו

בורות לעצים, חפירה בשטחי גינון בתוספת הבאה: פירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף 

כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם 

 לפרט. 

 הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע בפרט. 
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 סילוק מלא של מיכלי פלסטיק וסלי/מיכלי גידול -שתילת/נטיעת צמחים ממיכלים   ו.

. על הקבלן חלה חובה לנטוע/לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל סוג שהוא, 1

 שקיות פוליאתילן ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה.

אדמה לחלוטין לפחות כל המחצית תסולק מה -. עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת2

התחתונה של הרשת/הסל וחיתוכי  חוטי הרשת יבוצעו כך שלא יישארו כל קצוות חדים 

 העשויים לפצוע את שורשי העץ המתעבים.

 

 פי המצוין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות-אספקת צמחים שלא עלז.   

 מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל.

 

 ולת מחירי עבודות שתילה ונטיעהתכח.   

א. מחירי היחידות המצוינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כוללים את כל הדרישות 

 שצוינו במפרט זה ו/או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות:

אספקה ואישור דוגמאות, סימון, חפירה ו/או חציבת הבורות, אספקה ומילוי אדמת גן 

 ומפוסט ודשנים כימיים ותמיכה.מאושרת, אספקה ויישום ק

 

ב. בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או חומר שנדרש ואינו מצוין 

 במפורש בכתב הכמויות, אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב.

 

 עצים בוגרים    41.09

בעל גזע  מ' מהקרקע. עץ 2.0יימדד בגובה  3מ', קוטר גזע " 2.5-. הסתעפות הנוף מעל כ1

ישר ומעוצב, נקי מפצעי גשום פתוחים, בעל התחדדות גזע ברורה מן הבסיס לצמרת. מפותח 

מ'. הוצאת  1.2ואופקי. מערכת שורשים מסועפת בלתי שבירה ובלתי פגומה בעלת קוטר של 

העץ מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצים. גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים, העצים 

מראה ובנוף, סטנדרט גבעת ברנר או שווה ערך, ישתלו בעונה המתאימה, יהיו אחידים ב

 מ' אחד מהשני. 2.5שתולים במשתלה במרחק מינימאלי 

 יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה.  .2

מחיר העצים כולל: אספקתם לאתר והורדתם לבור השתילה ע"י מנוף וקשירתם לסמוכות 
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 יש, המחיר כולל את הסמוכות. בעזרת צינורות גומי גמ

הקבלן אחראי לקליטה מלאה של העצים. עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק  .3

חודשים מיום מסירת  14מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר במקומו. אישור לקליטה יינתן 

 העבודה. 

וגוש העפר העברת העצים תעשה ברכב סגור תוך הקפדה על שלמות מערכת השורשים  .4

 ידי קשירה וארגוז. -על

.יש לספק את העצים מוקדם בבקר או בשעות אחר הצהרים המאוחרות, כדי  לצמצם את 5

 סבל העץ מהחום. 

 .את העצים יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה. 6

שבועות לפני מצב צפוי של עקה )חום, קור, יובש(. אין לשתול  4-6.יש לשתול 7

ס"מ( רצוי לא  10מעלות )נמדד בעומק  32-מעלות, ויותר מ 10-תחת לבטמפרטורת קרקע מ

 להעביר עצים אם הם במצב גידול נמרץ. 

 

 מידות עצים והגדרותב. 

 

 לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!. -נפח מיכל השתיל נטו  - הנפח

 ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה. 21יימדד בגובה  - הקוטר

 %40מעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו מש - גובה גזע

 מקוטר הגזע בנקודת התפצלותו.

מקוטר  %40ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  - ענף עיקרי )=ענף שלד(

 הגזע בנקודת התפצלותו.

נמדד  הגובה -גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות. עצים מעוצבים  -גובה כללי 

 לאחר העיצוב.

אם  -רוחב )קוטר( נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר, ולאחר עיצובו  -רוחב )קוטר( כללי 

 יבוצע עיצוב מראש.

 

  בוגר )"בכיר" = "מעוצב מאדמה"(-עץ חציג.  

 שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר בגידול משתלה מתמחה. 3-10הכוונה לעץ בין 
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ו כמצוין בתוכנית או בכתב הכמויות או בהוראות ייחודיות מ' לפחות וקוטר 2.0גובה הגזע 

 לסעיפי כתב הכמויות בסוף מפרט טכני זה.

ענפים עיקריים  3צירי ושלם ללא גיזום או קיטום עד לתחילת ההסתעפויות. בעל  -הגזע 

 לפחות בצורה סימטרית.

 הענפים יוצרים ביחס לגזע זווית חיבור תקינה, שאינה צרה. 

 ו עם גוש אדמה בקוטר לפי חוברת הסטנדרטים לפחות; עטוף וקשור כנדרש.העצים יועתק

 במפרט הבינמשרדי. 41036לפי סעיף  -ההעתקה והטפול 

 

 עץ בוגר .א

שנים שגדל באדמה עד לנטיעתו באתר וממקור מאושר. גובה  10 -הכוונה לעץ בן למעלה מ 

ושלם ללא גיזום או קיטום.  צירי -ס"מ לפחות. הקרקע. הגזע  15מ' לפחות וקוטרו  2.5גזע 

מ' לפחות, בעלי גידול  1ענפים עיקריים לפחות, מפותחים היטב באורך  3העץ יהיה בעל 

 סימטרי.

מ' קוטר, עטוף  1 -העתקת העצים תעשה עם גוש אדמה תואם את גודל הנוף, אך לא פחות מ 

במפרט  41036לפי סעיף  -וקשור כנדרש. הטפול לפני ההעתקה, בעת ההעתקה ולאחריה 

 הבינמישרדי.

 

 איסור אספקת עצים/דקלים מאדמה שהועתקו בשלב קודםה.     

לא יאושרו אם הועתקו ממקום גידולם  כעצים/דקלים מהאדמהעצים/דקלים שנדרשו 

ידו. לאחר האישור יחולו -לפני שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על -במועד כלשהו -באדמה

 ח.על הטיפול בעצים הוראות המתכנן/מפק

כן לא יאושרו עצים/דקלים שהועתקו ממקום גידולם באדמה למיכל בגודל כלשהו, לפני -כמו

 ידו.-שהוצגו למתכנן/מפקח ואושרו על

 

 תהליך שתילה ז.     

העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו. את 

ש מהגובה ולאחר מכן להשקות )אם אין הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שלי

שליש ולאחר מילוי כל -אפשרות להשקות, להדק עם הרגל(. יש לחזור על כך בגובה שני
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 ס"מ.  12מנופה, בעומק  0.8-0.3הבור, יש לחפות לאחר השתילה בטוף גס 

 

 סמוכות לעצים ושיחים מעוצבים על גזעח.    

 ( סמוכות מעץ.2ל כלשהו( בשתי ). על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכ1

מ' לעץ, אקליפטוס עגול או מרובע  2.5. סמוכות שיסופקו על ידי הקבלן תהיינה בגובה 2

מ', שתי  0.5, מקולפים ומחוטאים, יטמנו בקרקע 2בהתאם להנחיות מח' גינון ובקוטר "

 25 סמוכות לפחות לכל עץ ועליהם מושחלת צינורית שקופה=אלסטית )שטיכמוס( באורך

 ס"מ. 

ס"מ לצידי העץ, הקשירה תהיה בצורת  15שתי הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 

 , בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח. 8

 

ס"מ. הסמוכה תהיה  7 -. הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מ 3

ס"מ מעל הקרקע,  10התחתון. כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע +  ישרה ומחודדת בקצה

 יהיו טבולים בקרבולינאום.

 לא יותר להשתמש באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות תהיינה מאותו סוג.

 ס"מ משני        30ס"מ ובמרחק של  50יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של 

 וש השורשים של העץ. צידי העץ ומחוץ לג

 מטר.  2.00קרקעי יהא בגובה -החלק העל

 ס"מ. 2.0הקשירה בסרט  "שמשונית" בהיר ברוחב 

 הסמוכה  כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד.

 

 פעולת הנטיעה ט.  

בנוסף למצוין במפרט הכללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל 

 ו עץ שלא נקלט על חשבונו הוא. שתיל א

 תקופת התחזוקה לאחר גמר העבודה כמתואר לעיל ולהלן בסעיף מתאים. 

 

 עץ מבוגר י.  
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בנוסף למפורט לעיל ובמפרט כללי יהיה הקבלן אחראי לקליטה מלאה וירחיק כל עץ שלא 

 נקלט ויינטע עץ אחר במקומו. אישור לקליטה אחריות בד"כ ניתנת לשנה. 

 

 הנחת מרבדי דשא אספקת ו 41.12

 .  מין או זן הדשא ומקורו, יהיה כמצוין בתוכנית או באחד ממסמכי החוזה. השתילה א

 תעשה רק לאחר שהמפקח אישר את טיב חומר השתילה. אישור זה אינו פוטר את הקבלן 

 מאחריות לקליטת הדשא ולכיסוי השטח.

 שא אחרים )אלא אם צוין חומר השתילה יהיה מזוהה בוודאות, בריא, נקי מעירוב בזני ד

 אחרת( ונקי מעשבים ופגעים.

 מרבדי הדשא יובאו מקרקע בעלת הרכב מכני דומה לקרקע הגן, או מקרקע קלה יותר.

 חומר השתילה יובא לשטח תוך הקפדה על שמירת לחות השתיים ואווררם ושמירתם 

 הלילה. במקום מוצל ומוגן מרוח. ההובלה תעשה בשעות קרירות של היום או בשעות

 

 עבודות השתילה יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח וזאת 

  48במקרה של אדמה קלה, או כאשר שותלים בעונת הגשמים. הנחת המרבדים תהיה תוך 

 שעות מזמן ניתוק המרבדים במשתלה.

 מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים כדי 

 להבטחת מגע טוב בין תחתית המרבד לקרקע. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו 

 אחידים. השלמת קצוות תעשה ברצועות ובחלקו מרבדים.

 בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול, את כל שולי הדשא ואת כל החריצים והתפרים 

 בין המרבדים.

 חר ההידוק יושקה השטח עם גמר השתילה יש להדק את השטח בעזרת מעגילה. לא

 השקיית רוויה להנחתה וליצירת מגע הדוק יותר בין הקרקע למרבד הדשא. לאחר מכן 

 במשך מספר ימים, יושקה הדשא מספר השקיות בשעות היום, עד לקליטתו ולבלובו. 

 בשטחי דשא גדולים, אין לחכות עם ההשקיה לגמר כל שתילה, אלא אם יש 

 השתילה. להשקות חלקים מהשטח במהלך

 הטיפול בשטח לאחר השתילה יכלול השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמון, בכמות של 

 ק"ג לדונם אחת לשבועיים, כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע השני וטיפול במחלות  15
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 ומזיקים, הכל עד להתבססות מלאה.

 

 השקיה ב.    

מ"ק  9-6מ"מ ליום ) 9-6סה"כ  -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר 

מ"מ ואחר כך  7-5ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  7-5לדונם(. כעבור 

ימים מוסיפים דשן  14פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות המפקח. כעבור 

ק"ג חנקן צרוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה תחת  3חנקני בכמות של 

 בד. המר

 

 ריהוט רחוב ושונות  - 42פרק 

 ריהוט רחוב כללי:

העבודה באלמנטים שונים של ריהוט רחוב כדוגמת: ספסל, מחסום, , פח אשפה וכו' 

את כל עבודות  , זיון ועיגון,20 –סודות בטון ב כוללת: צביעה באבקה אלקטרוסטטית, י

כל לפי המפרטים ולפי כמצויין במפרטי הייצרן ובחוברת הפרטים. ה –המדידה המכניות

 דרישות.והמפרטים 

על הקבלן להציג דוגמא לאישור הפיקוח ואדריכלי האתר בטרם התקנה של כל פריט 

 ומתקן. התקנת המתקנים תיעשה רק לאחר אישורם בידי הנ"ל.

ס"מ תחת  10הביסוס עפ"י הנחיות היצרן והמהנדס, ובכל מקרה פני בסיס גוש הבטון יהא 

 "מ תחת פני אדמה סופיים.ס 30פני ריצוף או 

 השלמות הריצוף סביב האלמנט יהיו בחיתוך בהתאמה.

 גוון ייבחר ע"י האדריכל.      

 

   אחזקה ומסירה - 42.1תת פרק 

 בהתאם לדרישה –אחזקה למסירה ומזמין העבודה 

 

 מסירה ראשונה למזמין ואו מי שיורה המפקח .א

 טח מסירה ראשונית למזמין. בגמר כל העבודות במסגרת מכרז/חוזה זה יימסר הש
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, המפקח היזםגמר העבודה יאושר ע"י המפקח, בסיור מסירה שבו יהיו נוכחים נציגי 

 והמתכנן.

ושטח הגן במצב מיושר ) ריצוף , קירות וכוכ ( בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות 

 ונקי מאבנים ופסולת אחרת, כאשר כל עבודות הנטיעה וההשקיה במצב מושלם.

מידה והמזמין  לא תקבל השטח בגלל חוסר במרכיב מסוים ו/או אי התאמה ב

לדרישותיה, ימשיך הקבלן לתחזק השטח ללא תשלום עד השלמת הליקויים. רק לאחר 

 קבלת אישור בכתב על מסירה תקינה תחל תקופת האחזקה.

 

 תקופת האחזקה .ב

 חודשים 12ך החל מתאריך הקבלה במסירה הראשונית יתחזק הקבלן את השתילה למש

 עד למסירה סופית למזמין.

האחזקה תכלול:ניקיון כללי של השטח מכל פסולת, עישוב ע"י עידור/קילטור או ריסוס 

בהרביצידים, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה בהתאם ללוח ההפעלה המאושר המזמין, 

 גיזום ועיצוב עצים כנדרש להתפתחותם התקינה, שתילה והחלפה של עצים שלא נקלטו

או שנפגעו במהלך התקופה, הגנתם והוספת סמוכות בהתאם להתפתחות העץ, שמירת 

 תקינותה של מערכת ההשקיה כולל החלפת חלקים אם נדרש, זיבול ו/או דישון לפי צורך.

 כל החלפה/תוספת של שתילים, אביזרי השקיה וכו' בהתם לדרישות המפרט,ומפקח

 כל תקופת האחזקה תקופת האחזקה כולל השקייה על חשבון הקבלן

 

 סיורי אחזקה חודשיים .ג

חודשים תאושר בסיור שייערך אחת לחודש או בכל פרק זמן  12רמת האחזקה במשך 

 שיידרש ע"י המפקח.

אם לא תאושר רמת האחזקה בסיורים אלו, ישלים הקבלן את פרק הזמן הנדרש ללא 

 תוספת תשלום.

 מסירה סופית לאחזקת למזמין .ד

 השטח למזמין, לאחר מילוי התנאים הבאים: החודשים יימסר 12בתום 

לשטח, על ידי הקבלן. התכנית תוכן בידי מודד מוסמך  AS MADEהכנת תכנית  .1

ותיחתם על ידו, ותכלול את כל העבודות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות צנרת תת 

 קרקעית. אם נדרשת הכנת תכנית ממוחשבת יימסר גם דיסקט של תכנית זו.



 51 

 ע"י נציג המזמין/המפקח.קבלה סופית של השטח  .2

 העבודה תכולת .ה

חודשים לאחר קבלה ראשונית,או עד קבלה  12העבודה כוללת אחזקה לתקופה של 

סופית המזמין, המאוחר מביניהם, וכוללת את כל העבודות המפורטות בסעיפי 

 המפרט, כולל התשלומים עבור צריכת המים במשך תקופת האחזקה.
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 תשתיות מפרט 
 
 

 
 

 תנאים כללים 
 

 המפרט הסטנדרטי. .1
 מסמכים ישימים.  .2
 תוכניות ישימות.  .3

 
 בזק וטל"כ  חפירות חשמל .ב 

 
 חפירות חשמל.  .1
 . )לא רלוונטי עד ההודעה חדשה( חפירות בזק .2
 )לא רלוונטי עד ההודעה חדשה(  חפירות טל"כ .3

 
 צנרת חשמל, בזק וטל"כ.  .ג

 
 צנרת חשמל .1
 לא רלוונטי עד ההודעה חדשה   – מיוחד.(צנרת חדשה מפרט  -צנרת בזק )נספח א' .2
 )לא רלוונטי עד ההודעה חדשה(  - צנרת טל"כ .3

 
 הנחת הכבלים  .ד

 
 כבלי חשמל חל"ב+ תאורה .1
 .)לא רלוונטי עד ההודעה חדשה( כבלי בזק .2
 )לא רלוונטי עד ההודעה חדשה(  . כבלי טל"כ .3

 
 תאורת רחובות )כללי/ מיוחד(  .ה
  

 מרכזיית מאור רחובות.  .1
 וגופי תאורה   זרועות לפנסים, עמודי תאורה  .2

 
 עבודות חריגות  . ו
 אפיון גוף התאורה   .ז
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 פרק א'
 תנאים כללים

 
 

 המפרט הסטנדרטי  .1
 

כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל התשי"ד ותקנותיו מהדורה אחרונה   1.1
(, שנערך ע"י הוועדה הבין 08ומעודכנת ידועה ולמפרט הכללי למתקני החשמל )

 משרדית לתקניה בהוצאת משרד הביטחון מהדורה אחרונה מעודכנת וידועה.
 

כל הציוד והחומרים המסופקים והמותקנים ע"י הקבלן מיוצרים ע"י חברה ידועה   1.2
 בתחום, ובעלת תו תקן ישראלי מתאים. 

 
כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים   1.3

כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו,  לביצוע הפעולה, וכן
 כולל בדיקת חברת החשמל או בודק מוסמך והמהנדס המתכנן, וכן אחריות שנתית. 

 
הקבלן לא יוכל לטעון לתוספות כספיות בגלל ניסוח סעיף בכתב בכמויות שיאפשר   1.4

על כל ניסוח אחר  . פסקה אחרונה זו, כוחה עדיף 2לפרשו בצורה שונה מהאמור בסעיף 
 המופיע בכתב הכמויות. 

 
כל הכמויות בכתב הכמויות ניתנות בהערכה בלבד. הקבלן חייב למדוד את הכמויות   1.5

 בשטח ולספור את מספר האביזרים, ורק אחר כך להזמין חומרים. 
 

כל המידות של הלוחות ושל מיקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן, אשר חייב למדוד   1.6
 המידות, ורק אחר כך להזמין את הלוחות בפרוייקט. במדויק ולהתאים את

  
עם מיקום מדויק של   AS MADEעם סיום העבודה על הקבלן לספק תוכניות מעודכנות   1.7

 הציוד, פרטים, תאום טכני וכו'…
 

כל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעניינים הנידונים בחוזה   1.8
רעת בורר דין יחיד שיתמנה ע"י הצדדים בהסכמה.  זה או חלקים ממנו יובאו להכ

בהעדר הסכמה כזאת יהיה מר פייביש אירווינג בורר דין יחיד. חתימת הצדדים על  
מסמך זה תחשב כחתימה על שטר בוררות, ולבורר ניתנת הרשות לקבל החלטות  
חלקיות או להוציא צווי ביניים, לפסוק בדרך של מטרה והוא לא יהיה קשור בדינים 

 כלשהם לצדדים.   
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 מסמכים ישימים  .2

 
 בהוצאת משהב"ט 08המפרט הכללי למתקני חשמל פרק  1.1

 
 של חברת החשמל לישראל.   06  -13  -18נוהל  1.2

. 
 חוק החשמל ותקנותיו.  1.3

 
 הנחיות "בזק" וחברות הכבלים לביצוע עבודות תשתית.  1.4

 
 . תקנים והנחיות של מזמין העבודה ו/או הרשות המקומית 1.5

 
 כתבי כמויות המצורפים.  1.6

 
 מפרטים המצורפים.   1.7

      
 

 
 תוכניות ישימות . 3
    

     3.1 ____________________ 
 

     3.2 ____________________ 
 

     3.3 ____________________ 
 

     3.4 ___________________ 
 

     3.5 ___________________ 
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 פרק ב.
 זק, טל"כחפירות חשמל, ב

 
 חפירות חשמל . 1
 

 היקף העבודה.  1.1
 

     העבודה מקיפה חפירת /חציבת תעלות והנחת כבלים בשטח המוגדר לביצוע פרוייקט 1.1.1
 .  2713: מספר

 המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממונה בשטח.  1.1.2
ום  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח הפרוייקט או בחלק ממנו תוך כדי תא 1.1.3

מלא עם העיריות, המועצות המקומיות, בזק, מקורות, קו מוצרי הדלק ועוד… לצורך קבלת 
 כל האישורים הדרושים. 

 
 הציוד וביצוע העבודה. 1.2

 
 על הקבלן להיות קבלן רשום בתחום החשמל .  1.2.1
מערך הציוד של הקבלן והכלים חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה, וטעונים  אישורו  1.2.2

 נה והממונה על הבטיחות באתר.של המפקח הממו
מ'    X  1מ' 0.5על הקבלן להיות ערוך ומצויד באביזרים שידרשו לגידור תעלות, שלטים בגודל  1.2.3

)עם שמו, כתובתו ומס' הטלפון(, מחסומים, תאורות אזהרה, מעברים, זרקורים, גנרטורים 
 וכו'.

 .שעל הקבלן להיות מצויד בציוד קשר,  שיאפשר איתורו בכל זמן שיידר 1.2.4
  ןלאור עבודה בקרבת קו מתח גבוה על הקבלן להצמיד לשטח מהנדס חשמל בעל רישיו 1.2.5

 חשמלאי ראשי לפחות . 
 

 מדידה וסימון 1.3
 

 כל עבודות המדידה והסימון יבוצעו ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו. 1.3.1
 בודהאחריותו של הקבלן לגבי המדידה והסימון היא מוחלטת ויהא עליו לתקן על חשבונו כל ע  1.3.2
 , הנובעת מסימון מוטעה או לקוי.השבוצעה עקב שגיאה או סטיי          
 שעות מראש על עבודות החפירה.   48על הקבלן להודיע למפקח באתר או בא כוחו   1.3.3

 
 חפירה בידיים  1.4

 
 מחמת הסכנה לפגיעה במתקנים  תת קרקעיים קיימים יהיה על הקבלן לבצע את עבודות      1.4.1
 עפר הדרושות בידיים בלבד וזאת ללא כל תמורה נוספת.ה         
 אויר לצורך פתיחת כבישים וחציבה       לפטישת פרט ובבצוע עבודות בידיים אין להשתמש במכונ  1.4.2
 בסלע.          
 קרה ונפגע מתקן תת קרקעי כתוצאה מפעולת חפירה של הקבלן, חובת התיקון והשבת המצב   1.4.3

 בזמן מינימלי אפשרי, תחול על הקבלן ועל חשבונו.לקדמותו           
 

 כיסוי תעלות, שיקום מדרכות וכבישים  1.5
 

 מיד עם גמר כל חלק מן העבודה יהיה על הקבלן לשקם את הכבישים ו/או המדרכות בהתאם    1.5.1
 לצורך וללא שהות, וזאת עפ"י ההוראות של הרשויות המקומיות.         
 יקום לא תבוצע במועד ישא הקבלן בכל הוצאות השיקום, הקנסות    במידה ועבודות הש  1.5.2

 הנובעים כתוצאה מכך.  םוההיטלי         
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 מ' חפירה.   500יש לבצע את כיסוי התעלה ואת עבודות השיקום הדרושות בגמר כל קטע של  1.5.3
 
 
 
 
 
 
 

 סדורים לבטיחות 1.6
 

 בטיחות, השמירה וההגנה לרבות דיפון הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל סידורי ה  1.6.1
 וסידורים אחרים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה.         
 תוך כדי העבודה יש להרחיק מהמקום כל עודפי חפירה, אדמה, פסולת, וכן כל חומר וציוד       1.6.2
 שאינו דרוש לעבודה ושעלול להפריע או לסכן את העוברים והשבים.           
 בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשאיר אחריו שטח נקי, ויסלק, על חשבונו, כל חומר, פסולת   1.6.3

 ועודפי חפירה למקום שיורה המפקח בשטח.          
 

 תאור העבדה  1.7
 

 שבירת האספלט ו/או הרמת המרצפות, חפירת התעלה בעומק מינימלי של סדר העבודה:   1.7.1
 רישת התוכניות ו/או המפקח בשטח. מ' או יותר לפי ד  0.85          
 במקרים מיוחדים בהתאם להוראת המפקח )כגון: עיקולים, מקומות כניסה למעברים או    1.7.2
 כתוצאה מהתקלות במכשולים ובמתקנים שונים( תורחב התעלה לפי הצורך, אולם לצורך          
 התשלום הרוחב הקובע יהיה הרוחב בתוכניות.          
 שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים,    במקומות  1.7.3

 ,   6בקוטר " P.V.Cכשהאורך של כל קטע לא יעלה  על שני מ'. בכל קטע יונחו צינוריות          
 והתעלה תכוסה מיד עם הדוק מתאים.          
 התחלת החפירה   במקומות שבהם מונחים מתקנים תת קרקעיים על הקבלן לבצע לפני  1.7.4

 מ' לערך, לאורך תוואי החפירה במקומות שיסומנו ע"י המפקח.   20גישושים, ז"א חפירה כל          
 ליד כניסות לבתים, חנויות, חצרות גינות ולכל מקום שבו יש צורך במעבר לבני אדם יונחו על  1.7.5

 פני התעלה מעברים.          
 שיתגלו בעת ביצוע החפירה כגון: מפולות, המצאות מתקנים  לא תשולם כל תוספת בעד קשיים   1.7.6
 תת קרקעיים, עקירת שורשים, הריסת גושי בטון, עקיפת מתקנים ועוד…         

 
 ריפוד הכבלים בחול, כיסוי והנחת סרט אזהרה  1.8

 
 ס"מ מתחת לכבל+   10ס"מ  )  20תחתית התעלה תרופד בחול נקי מאבנים וצדפים בעובי   1.8.1

 ס"מ      30בעובי  דס"מ  מעל לכבל( במידה ותהיה דרישה מהמפקח יבצע הקבלן גם ריפו 10          
 ויקבל על כך תוספת מחיר כמקובל.          
 החול יפוזר על ידי הקבלן בערמות ליד התעלות ולאחר מכן יוכנס לתעלה בהתאם לצורך.  1.8.2
 רש ע"י המפקח יהיה על הקבלן לכסות את כל  בגמר הנחת הכבלים ו/או הצינורות וכסויים כנד  1.8.3
 התעלות ו/או הבורות בהתאם להוראות הרשויות המקומיות ו/או אישור המפקח.           
 בדרך כלל תשמש למילוי וכיסוי האדמה שהוצאה מהתעלה אלא אם כן נדרש הקבלן ע"י   1.8.4
 המפקח למלא את התעלות בחול אשר יובא מבחוץ.           
  -מן כיסוי הכבלים בתוך התעלות יש להניח מעל לריפוד הכבלים בחול גם פלטות הגנה מבז  1.8.5

P.V.C             במקרה של כבלים עם מתח גבוה( וכן סרט פלסטי )אזהרה( בצבע צהוב תקני, שיוצב( 
 בגובה  מחצית התעלה אחרי ההידוק הראשון של שכבת המילוי. במקרה של כבלי מתח נמוך            

 והנחת סרט   P.V.C. התמיכה עבור הנחת פלטות ההגנה מ  P.V.Cאין צורך בפלטות הגנה מ            
 האזהרה כלולים במחיר מ.א הנחת/ השחלת הכבל, ולא ישולם עבורם בנפרד.          
 ס"מ.  30המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאינו עולה על   1.8.6
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 רה שיטת המדידה והתמו 1.9
        

. בהתאם להגדרה )חפירה או  בכל המקרים נטו העבודות החפירה ו/או החציבה השונות תימדדנ 
חציבה( כפי שצוין במפרט הכמויות והמחירים תבוצע בהתאם למידות אשר בתוכנית או במפרט או  

 בתרשימים אשר נקבעו בכל מקרה  ומקרה ע"י המפקח כדלקמן:
  

 ותבוצע לפי רוחב התעלה כפי שצוין    מ"ק נטותעלות תימדדנה לפי של ה חפירה ו/או חציבה  1.9.1
 בתוכנית, ובעומקים ובאורכים אשר נדרשו ע"י המפקח בכתב והתשלום יהיה בהתאם לנספח           
 ב'.         
  הריסת משטחי וכבישי אספלט  1.9.2
 ותבוצע לפי רוחב  מ"ר נטותימדדנה ותימדדנה ותשולמנה לפי           

 התעלה כפי שצוין בתוכנית ובאורך אשר נדרש ע"י המפקח. זאת גם כאשר מסיבה כלשהי           
 רוחב ההריסה למעשה יהיה גדול יותר מהמצוין בתוכנית.         
 של   מ.א נטופרוק מרצפות מדרכה כולל מיום וריכוזם סמוך לשטח העבודה תימדדנה לפי  1.9.3
 מפקח מבלי להתחשב ברוחב המדרכה שפורקה. האחריות  התעלה כפי שנדרש ע"י ה          
 הבלעדית על אובדן או גניבת המרצפות המפורקות תחול על הקבלן.          
 התמורה  עבור עבודות החפירה ו/או החציבה השונות תכלולנה בכל המקרים את עבודות    1.9.4
 ריפוד הדרושות, הריפוד והמילוי /החפירה ו/או החציבה עצמה,  עבודות הסימון ו/או הדיפון          
 בחזרה בחומר החפירה ו/או החציבה ו/או סילוק החומר החפור ו/או החצוב אל מחוץ לשטח            
 העבודה למקום אשר יבחר בו הקבלן ואשר יתקבל על דעת המפקח.           
 סילוק החומר החפור תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.         
 ם לקבלן כל תמורה נוספת בגין: חפירה ו.או חציבת גישוש שידרשו ע"י הממונה,  לא תשול 1.9.5

 פיצול והפסקות העבודה; מיקום, מרחק, קשיים עקב גילוי מכשולים, מתקנים או עצמים תת          
 קרקעיים וכן כל שאר הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כפי שתואר לעיל.         
 ודות המילוי בחומר המובא מן החוץ תימדדנה לפי מ"ק נטו בהתאם לרוחב התעלה כפיעב 1.9.6
 שצוין בתוכנית, באורך ובעומק הנדרשים ע"י המפקח.          
 התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודות כפי שתואר לעיל    1.9.7

 גלל חפירה ו/או חציבה מיוחדת, פיצול והפסקת העבודה,  ללא שם תוספת עבור מילוי נוסף ב         
 מיקום, מרחק, קשיים וכדומה.           
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 חפירות בזק . 2
 

 היתרים ורשיונות 2.1
 על הקבלן לדאוג לקבלת הרשיונות וההיתרים מהרשויות המוסמכות לבצוע העבודה בתאום עם       
 שעות לפני תחילת   48יר לכל הגורמים הנוגעים בדבר הודה מוקדמת  המנהל ולהעב  חבא כו      
 העבודה.     

 
 מינוח  2.2

 חפירה לפי הגדרת מפרט זה משמעה, חפירה בכל עומק שהוא, בידיים, במכונות ובמדחסים,        
 , בכל סוגי קרקע, בשטחים ציבוריים ופרטיים, במסלולים, בכבישים, במדרכות, בגינות, במטעים      
 בפרדסים וכו'. הכל לפי הוראות המנהל.       

 
 הכנות לחפירה 2.3

 לפני תחילת העבודה, יכין הקבלן במקום את החומרים הדרושים לעבודה, וכן חומרי גידור, דיפון,       
 תאורה, סולמות, גשרים למעבר להולכי רגל,שילוט, משאבות ניקוז, מרטט קרקע או מהדק מסוג       
 וכן חומרי עזר וציוד הבטיחות הדרוש.  "צפרדע",    

 
 הכשרת השטח  2.4

 הכשרת השטח, לפני בצוע החפירה, כוללת את העבודות הבאות: 
 ניקוי צמחיה וכל חומר אחר בתוואי החפירה ופינויו. .א
הריסה והוצאה של מכשולים הנמצאים על פני ומתחת לפני הקרקע, כגון:  .ב

טון, אבנים גדולות )בולדרים(, יסודות ישנים של מבנים לסוגיהם, לרבות גושי ב
צינורות וברזלים למינהם, ערמות עפר,זבל, פסולת, עקירת עצים כולל 

שורשיהם ופינוי כל החומרים הנ"ל למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית או  
 המנהל. 

פירוק ותיקון גדרות רשת ותיל, מעקים, תמרורים מכל הסוגים, לוחות מודעות,   .ג
 ספסלי ישיבה.

 אספלט ומשטחי בטון. שבירת  .ד
 פרוק מרצפות ,אבני שפה ו/או תעלה.  . ה
מ', לרבות הרטבה    5הכשרת דרך עפר, לפי הוראות המנהל, ברוחב של עד  .ו

 והידוק.
 

 יישור השטח )גילוח ו/או מילוא( 2.5
        

 יישור ייעשה בהתאם לתוכנית או לפי הסכמתו של המנהל.  .א
( כולל את העבודות 1מת הכמויות )תוספת  שברשי 1מודגש כי מחיר היחידה המופיע בסעיף  .ב

מ'(   5לעיל, וכן גם את יישור השטח )גילוח ו/או מילוי עד לרוחב של  1.4הנזכרות בסעיף 
 בהתאם לתוכניות או בהתאם להוראות המנהל. 

 
 חפירה מעל לעומק הדרוש. 2.6
        
 על לעומק שהורה המנהל,  כל החפירות שתבוצענה ע"י הקבלן מעל לעומק הדרוש בתוכנית, או מ     
 בין עקב פיצוץ ובין עקב טעות, תמולאנה על ידו בחול או חומר מודרג מתאים, אשר יורטב במים        
 ס"מ ויהודק היטב לשביעות רצון המנהל. החפירה המיותרת והמילוי הדרוש  20בשכבות של        
 בסעיף זה יהיו על חשבון הקבלן.      
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 ה לצורך תשלום אופן המדיד 2.7
        
 ביצע הקבלן יישור השטח בהתאם לתוכנית, המדידה של עומק החפירה ורישומו לצורכי תשלום,        
 ייעשו בכל מקרה לפי הקו החדש שנוצר לאחר היישור )גילוח או מילוי( ועד לתחתית התעלה.       

      
 וי( המדידה של עומק החפירה  בשטחים בהם לא נדרש הקבלן יישור השטח )גילוח או מיל      
 ורישומו, ייעשו לפי החפירה מגובה פני הקרקע שבתכנית.       

 
 לאורך שנמסר לביצוע. דיווח המפקח ביומן    –חישוב העומקים ייעשה ע"י אינטרפולציה לפי החתך       
 , יבוצע     של שינוי בחתך כתוצאה מגילוי  מכשולים בלתי צפויים )בקוטר, בעומק או במקום(      
 החישוב בהתאם לנתונים החדשים לאחר תיקון החתך.       

 
 דיפון 2.8

 
 כל עבודות החפירה תבוצענה בדיפון מלא או בשיפועים מתאימים כפי שמוגדר בתקנות הבטיחות        
 של משרד העבודה בין אם המפקח דרש זאת ובין אם לאו. הדיפון או השיפועים יעשו באופן             

 שיבטיח מעל לכל ספק את החפירה או הבור מפני התמוטטות, נפילת אבנים, גושי עפר, חלקי            
 מבנה או כבישים ומדרכות סמוכים. במיוחד מוזהר הקבלן, כי חפירה ליד יסודות בתים, גדרות          
 עה בהם או    באופן שימנע כל פגי תלמינהם, כבישים, מדרכות מעקות, חייבת להיעשו תוצינורו     
 תזוזתם ממקומם או סכנה למבנים סמוכים במהלך העבודה, או כתוצאה מביצועה.       
 

 בטיחות  2.9
     

 תוך ביצוע עבודות החפירה, החציבה, הפיצוץ והמילוי, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות       
 ה ושלטי זיהוי של הקבלן  הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, דהיינו, לגדר, להציב שלטי אזהר   
 ושל בא כוחו באתר העבודה, להציב שלטי הסברה של חברת בזק שיסופקו לקבלן במחסן המנהל:     
 להאיר כחוק כל חפירה או בור, בהתאם לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות,  להבטיח      
 עים למנוע פגיעות או נזק   רגל, להציב שמירה מתאימה. כן עליו לנקוט בכל האמצ ימעברים  לה ולכ   
 לעובדיו הוא במהלך העבודה ולא לסכנם ע"י העדר אמצעי בטיחות או אמצעים בלתי מספיקים.    
 

 :הערה
 

לעיל פוטרים את הקבלן מכל חובה שהיא הנזכרת בסעיפי החוזה או   2.8 -2.9אין הנאמר בסעיפים 
החוק ותקנות הרשויות המוסמכות.  בסעיף אחר של המפרט, או מחובה כלשהי המוטלת עליו בתוקף 

 מטרת הסעיף להזכיר את עיקרי הדברים בתחום הדיפון והבטיחות הנוגעים לעבודות חפירה. 
 

 חיפור חול בתחתית התעלה   2.10
         
 בחפירות בכל סוגי הקרקע, להוציא אדמת חול, לפזר בתחתית התעלה שכבת חול דיונות        
 ס"מ בקרקע סלעית, בהתאם   10באדמות רגילות )חמרה וכורכר(, ועד  ס"מ לפחות 5בגובה של        
 להוראות המנהל.        
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 הערות כלליות   2.11
         

המנהל יקבע את המקום בו יחל הקבלן בבצוע העבודה והוא רשאי להורות לקבלן להפסיק  .א
נהל בתשלום העברת  את העבודות בקטע מסוים ולהמשיכם בקטע אחר מבלי לחייב את המ

הכלים ממקום למקום. לא יבוא הקבלן בתביעות כספיות עבור בטלה, כלי ואו עובדים ,בגלל 
 עיכוב או הפסקת העבודה באתר מסיבה כלשהי. 

הקבלן יורשה להשתמש בפיצוצים רק לאחר קבלת היתרים מהרשויות המוסמכות ומאותם   .ב
 צוצים. גורמים שמתקניהם או רכושם עלולים להיפגע עקב הפי

בלי לגרוע מאחריות הקבלן בהתאם לחוזה לגבי נזיקין. על הקבלן למנוע נזק לרכוש הנמצא   .ג
בשטח החפירה ולידה הוא יורשה לעבוד בכלים מכניים רק לאחר קבלת הסכמה בכתב  

 מהמנהל. 
החפירה בכבישים ובמדרכות והרחקת הפסולת ועודפי חפירה יעשו לפי התנאים בהיתרים   .ד

לעיל. לפני התחלת החפירה יש לחתוך את האספלט/ בטון בסכין או  1.1הנזכרים בסעיף 
במסור לחיתוך בטונים. הקבלן יהא אחראי לנזקים מיותרים שיגרמו לאספלט/ בטון  בצידי 

 החפירה כתוצאה מרשלנות בעבודה.   
אבני שטח, אבני תעלה ומרצפות יישמרו בקרבת התעלה לשימוש בעת התיקון הסופי של  . ה

 מדרכות. הכבישים וה
במקרה של חדירת מים מכל סיבה שהיא לשטח החפור של התעלות או הבורות לתאים, או   .ו

המשך העבודה  גילוי מים בעת חפירה, לרבות מי תהום, על הקבלן לייבש את השטח לפני 
 .להחזיק אותו יבש כל זמן העבודה על חשבונו

 
 אופן המילוי וההידוק 2.12

 
 רה לפני קבלת אישור המנהל, על מנת לאפשר ביצוע המדידות. עם  אין להתחיל במילוי החפי        
 קבלת אישור המנהל, יש לבצע את המילוי מייד. התעלה תכוסה בשכבה ראשונה של חול          
 דיונות והחול ימלא את הרווח שבין הצינור לבין דופן התעלה.         
 ית התעלה )בהתאם לסוג הקרקע(, עד ס"מ  מתחת 10או  5-השכבה הראשונה נחשבת החל מ         
 ס"מ  מעל לפני הצינורות העליונים או הכבל שהונח. מילוי שכבה נוספת שמעל  30לגובה של          
 לשכבה הראשונה, בין אם בוצעה החלפת החומר ובין אם הוחזרה אדמה מקומית, יעשה          
 ב בהתאם לסוג הקרקע ובהתאם ס"מ אשר תהודק היט 20בשלבים: בכל שלב  שכבה של        
 להוראות המנהל ודרישות הרשויות המקומיות ומע"צ במילוי תעלות בכבישים ובמדרכות.        

 
 החלפת החומר החפור מעל לשכבה הראשונה  2.13

 
 דרשו הרשויות המקומיות או היזם, או שמצא המנהל לנכון כי יש להחליף את החומר החפור        
 ה הראשונה ,בחומר גרנולרי מתאים ,חייב הקבלן לבצע את ההחלפה בהתאם    שמעל לשכב        
 לדרישה.          

 
 הערה:

 
 אם בהסכמת המנהל השתמש הקבלן בקרקע מקומית הנמצאת ליד החפירה או שצבר בצידי          
 התעלה, לצורך מילוי התעלה, לא תשולם לו תמורה כלשהי עבור מילוא זה.          

 
 ון כבישים ומדרכותתיק  2.14

  
 המנהל ישלם לקבלן עבור תיקון כבישים ומדרכות לפי המחירים הנקובים ברשימת הכמויות.          
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 תיקון זמני  2.15
 

 על הקבלן לתקן זמנית על חשבונו את הכבישים כולל ציפוי בטונים לייצוב פני המילוי, וכן את          
 ת רצון המנהל והרשויות המוסמכות )רשויות מקומיות    המדרכות והכניסות לבתים, לשביעו       
 משטרה, מע"צ(.       

 
 
 

 תיקון סופי של מדרכות אספלט  2.16
 

 הקבלן יבצע תיקון סופי של מדרכות בכל מקרה שידרוש זאת המנהל. התיקון יבוצע בהתאם           
 שויות המקומיות, או היזם יש  לדרישות הרשויות המקומיות. בהעדר הוראות מיוחדות מטעם הר        
 לבצע את התיקון כדלהלן:        

 
 פינוי האדמה העודפת למקום כפי שייקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל.  .א
 והידוקו.–ס"מ   20אספקת ומילוי כורכר בעובי של  .ב
 ס"מ.  5אספקה, פיזור וכבישה של בטון/ אספלט דק בעובי של  .ג

 
 :הערות

 
המקומיות ציפוי מחדש של המדרכות והכבישים שנהרסו או  דרשו העיריות או המועצות   .א

לא ישולם בנפרד, והתמורה כלולה כבר במחירי היחידה של   -ניזוקו עקב עבודות הקבלן
ע"י   -החפירה והמילוי. הקבלן לא ישא בהוצאות הציפוי אם הותנה הדבר מראש ובכתב

 הרשות המקומית, והוראת ביצוע בכתב ניתנה לו ע"י המנהל.
מת לבו של הקבלן מופנית לכך כי הוא אחראי לפירוק אבני שפה/ גן/ תעלה והמרצפות  תשו .ב

שבמדרכות בשלמותן, ועליו לשאת בנזקים של כל השברים שהיו לפני תחילת העבודה או  
 (1שבתוספת   16-15שנגרמו במהלך העבודה ולהחליפן על חשבונו. )סעיפים 

 
 תיקון סופי של כבישי אספלט  2.17

  
 הקבלן יבצע תיקון סופי של כבישיש אספלט בכל מקרה שידרוש זאת המנהל. התיקון יבוצע          
 בהתאם להוראות מע"צ או הרשויות המקומיות, בהעדר הוראות מטעם הרשויות המקומיות, יש         
 לבצע את התיקון כדלקמן:       

 הל. פינוי האדמה העודפת למקום כפי שיקבע ע"י הרשות המקומית או המנ .א
 ס"מ.  20ס"מ(, הרטבה והידוק בשכבות של  40אספקה או מילוי מצע סוג א' ) .ב
 ס"מ.  5אספלט גס בעובי של  -אספקה, פיזור וכבישה של שכבת בטון .ג
 ס"מ.  3אספקה, פיזור וכבישה של בטון/ אספלט דק בעובי  .ד

 
 2.17 -ו 2.16הערה לסעיפים 

 
אי כבלים, לרבות אבני שפה, מרצפות  התשלום עבור תיקוני כבישים ומדרכות מעל ומסביב לת

 ואספלטים כלול במחיר בניית התא. 
על הקבלן להמציא אישור מהרשות המקומית או מבעל הקרקע שבתחומו בוצע התיקון או ממע"צ, כי 

 התיקון בוצע לשביעות רצונם. לא יאושר חשבון ללא אישור כנ"ל המצורף ליומן העבודה.
 

 שים והמדרכותאחריות הקבלן לתיקון הכבי 2.18
 

 במקרה שהמדרכה או הכביש תוקנו ע"י הקבלן ושקעו אחרי הסלילה או התיקון מכל סיבה          
 בעת מעבודת הקבלן, יתקן הקבלן את השקיעה על חשבונו. אם תוך זמן סביר שקבע המנהל,          
 לא נענה הקבלן לדרישה יבוצע התיקון ע"י המנהל על חשבון הקבלן.         

 גם אם התיקון בוצע ע"י הרשויות המקומיות יהיה הקבלן אחרי עבור תיקון השקיעות שיתהוו              
 כתוצאה ממילוי והידוק שבוצעו על ידו  שלא כהלכה.         

 
 סילוק עודפי חפירה  2.19
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 דפי תוך הזמן שידרוש המנהל חייב הקבלן לנקות היטב את הכביש והמדרכה ולהסיר את עו         
 החפירה להעבירם למקום כפי שיקבע ע"י הרשות המקומית או המנהל. בהעדר הוראה מיוחדת         
 לגבי מועד גמר הניקוי, ייעשה הדבר תוך שלושה ימים מכיסוי החפירה.      

 
 
 
 
 
 
 

 העמדת פועלים לרשות המנהל  2.20
 

      5, פועלים בלתי מקצועיים )עד הקבלן יעמיד לרשות המנהל, לפי דרישתו, ביום או בלילה         
 ,  1פועלים לכל היותר( בשכר יומי, לביצוע עבודות בלתי מוגדרות ברשימת הכמויות שבתוספת         
 כגון: חפירה לצורך גילוי כבלים פגועים או לצורך גילוי שירותים אחרים או לצורך כל עבודה         
 )השכר הנ"ל כולל הוצאות   50%טוח לאומי בתוספת אחרת, לפי השכר המינימלי המקובל בבי       
 ניהול והוצאות עקיפות אחרות.        

 
 העמדת ציוד לרשות המנהל  2.21

 
 הקבלן יעמיד לרשות המנהל, לפי דרישתו, ציוד מכני לביצוע עבודות בלתי צפויות, שלא נכללו        
 ם המפורטים ברשימת הכמויות  בתוכניות העבודה ושלא ניתנות לביצוע במסגרת הסעיפי      
 . התשלום עבור כלים אלה יהיה לפי תעריפי מע"צ.1שבתוספת       
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 חפירות לטל"כ . 3
 

 הנחיות כלליות  3.1
         
 להלן רשימת ההכנות בשטח שיבצע הקבלן לפני ובסמוך לביצוע עבודות תשתית:  3.11      

 את תוואי החפירות. יש לסמן  .א
לאתר את כל המכשולים הנראים לעין והתת קרקעיים )בעזרת מפות של התשתיות   .ב

או   ההקיימות, סריקה עם גלאים, בירורים עם נציגי רשויות(, לסמן על התוואי את החציי
 הקרבה לתשתיות האחרות. 

ק לתשתיות  לקבוע ולסמן את התוואי במקומות בהם יש צורך בחפירה ידנית על מנת לא להזי .ג
 אחרות או רכוש הנמצא בתוואי החפירה או בסביבה. 

לדאוג לסילוק בזמן של המכשולים הניידים כגון רכבים, עגלות וחפצים אחרים שיכולים  .ד
 להפריע ולעכב את ביצוע קטע התשתיות בזמן המוקצב. 

 יוסרו בשלמות כל אבני השפה, מרצפות, צמחיה וכו' המפריעים לביצוע העבודות. . ה
 ין שילוט אזהרה והכוונה מתאימים בהתאם להנחיות המקובלות ע"י מע"צ והמשטרה. יש להכ .ו

 
 ביצוע העבודות  3.1.2

 
 עבודות חפירה יבוצעו בקטעים ועפ"י המפרט ובהתאם להנחיות המפקח. לא תישאר חפירה           
 פתוחה לאחר סיום העבודה.         
 חקו עודפי החפירות למקום המיועד לכך, אין לפזרם  לאחר ביצוע עבודות בקטע של תשתית, יור        
 במקום ביצוע העבודות, ויש לנקות את השטח.        
 הקבלן אחראי לכל כללי הבטיחות והזהירות הנהוגים ע"י גורמי מע"צ והנחיות המשטרה.        

 
 חפירות  3.2

 
 שינוי התוואי לא יהיו     תוואי החפירה יאפשר הנחת צינורות/ כבלים עם מינימום כיפופים.   3.2.1
 חדים ,יש לשמור על עומק חפירה אחיד לאורך התוואי, למניעת לחצים על הצנרת. יש           
 להקפיד על קווי חפירות ישרים.        

 
 ס"מ   70באספלט ובריצוף החפירה תבוצע כך שהצינור העליון בחפירה יהיה בעומק של לפחות   3.2.2
 ע. באדמת בור וכורכר החפירה תבוצע כך שהצינור העליון בחפירה יהיהמתחת לפני הקרק          
 ס"מ מתחת לפני הקרקע. רוחב החפירה יהיה בהתאם לכמות הצנרת.   120בעומק של לפחות          
 כמו כן יבוצעו חפירות ידניות או קידוחים אופקיים בהתאם למצב השטח או לפי הוראת המפקח.         

 
 שחזור  3.2.3

 
 שחזור בכביש אספלט 3.13.2.

 
ס"מ מעל קרקעית החפירה. יש לנקות את   5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה   .א

 התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצינור.
ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי  30מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  .ב

רטבה לצפיפות של באספלט תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות, תוך הידוק וה
 . בין שתי השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.98%

יש לרסס חומר ביטומן על החפירה ולכסות בשכבת אספלט חם או קר בתאום עם   .ג
 ס"מ.  8המפקח, בעובי של לפחות 

 תיקוני הכביש יבוצעו בהתאם לתנאי הרשיון שינתן ע"י הרשות המקומית או מע"צ.  .ד
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 ריצוף שחזור 3.2.3.2
 

ס"מ מעל קרקעית החפירה. יש לנקות את   5הצינורות יונחו על שכבת חול בגובה   .א
 התעלה מחפצים חדים לפני הנחת הצינור.

ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי  30מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  .ב
באספלט תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות, תוך הידוק והרטבה לצפיפות של 

 . בין שתי השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.98%
ס"מ, להרטיב ולהדק    5 -מעל שכבות המצע יש לפזר שכבת חול נקי בגובה של כ .ג

 בעזרת כלים מתאימים ולהרכיב את האריחים. 
יש להקפיד על פילוס וקרקוע נכון של האריחים. במידה ונעשה שימוש באריחים חדשים,   .ד

בצורה ובגוון דומים לאריחים הקיימים. אין להחזיר מרצפות  יש לוודא שהנם בגודל, 
 שבורות /פגומות. 

יש לבצע מסגרות מבטון או חיזוקים באמצעות בטון: לצינורות, לארונות, לסיום שורות   . ה
 האריחים ולחיזוק אבני שפה. 

 
 שחזור דרך כורכר או אדמת בור 3.2.3.3

 
עית החפירה ויוצמדו כך שלא יוצלבו ס"מ מעל קרק 5הצינורות יונחו על מצע חול בגובה  .א

 בזמן הכיסוי.
ס"מ ויתרת החפירה לפני הכיסוי  30מעל הצנרת יבוצע כיסוי חול ים בשכבה של  .ב

באספלט תכוסה באמצעות מצע סוג א' בשתי שכבות, תוך הידוק והרטבה לצפיפות של 
 . בין שתי השכבות יש להניח סרט סימון בגובה אחיד.98%

ס"מ לפחות עד לגובה פני  20ש להוסיף אדמה בשכבה של מעל לשתי השכבות י .ג
 הקרקע.

 
 סימון החפירה  3.3

 
 החפירה תסומן לכל אורכה בסרט סימון סגול שמיועד לסימון תשתיות טל"כ ושיונח  3.3.1      

 בחפירה. הסרט יסופק ע"י הקבלן.               
 מ' לאורך תוואי רציף ישר  300ם של החפירה תסומן באמצעות שלטים שיוצבו במרחקי 3.3.2      

 ובכל פנייה חדה ומעברי קידוחים בתוואי. השילוט יסופק ע"י החברה.              
 ס"מ מתחת לפני   50אינץ' שקוע ומבוטן בעומק של  2עמוד הסימון יהיה מצינור מגלוון  3.3.3      

 מ' מעל לפני הקרקע.  1הקרקע ובגובה של               
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 פרק ג'
 צנרת חשמל, בזק וטל"כ

 
 צנרת חשמל .  1

      
, פלדה ופלסטי כבד טבהתקנה באדמה מותר להשתמש בצינורות בטון, חרס, אסבסט צמנ 1.1

 בלבד.
 

ועובי  6" -קשיח בקוטר החל מ  P.V.C -בדרך כלל הצינורות המוטמנים יהיו צינורות לחץ מ 1.2
 , ואשר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.728י מ"מ לפחות בהתאם לתקן ישראל 7דופן של 

 
 במקומות שיש בהם סכנת התמוטטות של מבנים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים,   1.3

 בקוטר                P.V.Cכשהאורך של כל קטע לא יעלה  על שני מ'. בכל קטע יונחו צינורות לחץ            
           "6  . 
 ד עם גמר ההנחה. והתעלה תכוסה מי           

 
הצינורות יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר ידרשו ע"י המפקח, וירופדו  1.4

: אין לכסות את  הערהס"מ מסביב לצינורות. החיבורים .  10במעטפת חול של לפחות 
 הצינורות לפני קבלת אישור של המפקח בכתב, שאומנם העבודה בוצעה בהתאם לדרישות.

 
הצנרת יש לפעול לפי הוראת הרשת הארצית של חברת החשמל מס'    בכל מקרה בעת הנחת 1.5

ויש לדאוג להנחת הצנרת בקו ישר עד מידת האפשר, למנוע כיפופו ויצירת לחץ  12-03-08
 לא רצוי בניצב לציר הצינור.

 
בגמר הנחת הצנרת ולפני השחלת הכבלים יש לצקת בטון רזה על נקודות החיבור של  1.6

 ח קיבועם. הצינורות על מנת להבטי
 

 בצנרת רזרבית, שלא הושחלו בה כבלים, יש להשחיל חבל משיכה מתאים.  1.7
 

 שיטת המדידה והתמורה  1.8
 

הצינורות ימדדו לפני מ.א נטו של צינורות שהונחו למעשה כפי שנדרש ע"י המפקח   1.8.1
 והתרשימים שסופקו על ידו בכל מקרה ומקרה. 

ד במעטפת החול,  התמורה תכלול בכל המיקרים הנחת הצינורות כולל הריפו 1.8.2
החיבורים הדרושים, סתימת קצוות הצינורות וביצוע העבודה בשלמות כפי שנדרש 

 לעיל.
לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פחת, שבר, פיצול והפסקות בעבודה, מיקום,   1.8.3

 מרחק, קשיים עקב גילוי מכשולים או מתקנים תת קרקעיים וכד'.
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 צינורות בזק.  2
 

 דרות הג 2.1
 

 מפעלים המספקים את הצינורות והאביזרים, בהתאם לדרישות חברת בזק.   2.1.1
 )להלן מפעלים תקניים(:          
 נהריה.  -ישאסבסט         
 כרמיאל. -כרמיפלס        
 קיבוץ גבת. -פלסטרו        
 קיבוץ מרחביה.  -פלסים        
 שדה נחמיה.  -חוליות         

 
 ואביזריהם אך ורק מהמפעלים התקניים הנ"ל, לפי         P.V.Cצינורות הקבלן חייב לרכוש  2.1.2

 בחירתו ועל חשבונו. כאשר הצינורות וכל האביזרים הם תחת פקוח מכון התקנים.             
 

 לכבל   P.V.Cהנושאים סמל ותו תקן ועליהם מוטבע "   P.V.Cעל הקבלן לרכוש רק צינורות  2.1.3
 טלפון".            

 
 " במפרט זה, פירושו: P.V.Cצינורות  "אביזרי 2.1.4

, משחה להחלקה, אוטמים, תמיכות  1124מצמדות כפולות, מצמדות קצרות ,גומיות לפי ת' 
 (. 3-351-44-921)מק"ט   3943/1ושרטוט  0659לצינורות לפי מפרט 

 
 הנחיות כלליות  2.2

 
 מ"מ רצוף ללא קשרים. 8כל הצנרת תהיה עם חוט משיכה מניילון  2.2.1

 
 רת תונח בהתאם למפרט הטכני המצורף ובהתאם למפרט הטכני הכללי  של בזק     הצנ     2.2.2

 ולסטנדרטים של חברת בזק. כמו כן לפי הנחיות מפקח בזק במקום.             
 

מ' לפחות כל אחד   6-. מ"מ ותונח על גבי ספייסרים כ3.5תהיה בעובי דופן   4הצנרת " 2.2.3
 למניעת היוצרות עקמומיות כלפי מטה )בטן(. 

 
 הצנרת תונח במקומות ובמרווחים בהתאם לפרטים הטכניים בגיליון הפרטים.  2.2.4

 
במקומות בהם מודגש בכמויות או ע"ג התוכניות שיש צורך בביצוע עטיפת בטון לצנרת,  2.2.5

 תעשה העטיפה בהתאם לפרטים בגיליון הפרטים.
 

גיליון פרטים אל גובי הבזק תהיה ע"י מפות בלבד והכל לפי הפרטים ב  4החדירה של צנרת "  2.2.6
 לתקשורת. 

 
כוללת במחיר היחידה גם קשתות זווית, פקקים, ספייסרים  P.V.C "4 -הצנרת הקשיחה מ 2.2.7

 וחוט משיכה. 
 

רק במקרים מיוחדים מפאת חוסר אפשרות לעמוד בחפירות העומקים הדרושים, כתוצאה   2.2.8
ת  ממגבלות שונות, רשאי הקבלן בתאום עם המפקח להרחיב את התעלה ולפרוס את הצנר 

 לרוחב ולא בקומות. 
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ס"מ נטו מעל פני הקרקע הסופיים תיעטף  90-במקרה והעומק של הצינור האחרון קטן מ 2.2.9
 ס"מ הכל בהתאם להנחיות המפקח.  10-הצנרת בעטיפת בטון רזה בעובי של כ

 
סיום הצנרת בתוך הגוב יהיה באותו מפלס עם הקיר של הגוב לרבות תיקוני בטון והחלקה.   2.2.10

 ולא ישירות. 4ר לגוב יהיה ע"י מופת חיבור לצינור "קצה הצינור החוד
באחסון ממושך אין להחזיק את הצנרת חשופה לקרינת השמש. המפקח רשאי לפסול את   2.2.11

צנרת לפני הטמנתה אם הגיע למסקנה שהייתה חשופה לשמש לאורך זמן ואין היא ראויה  
 ר.לשימוש, וכן מסיבות אחרות, שאותן יציין המפקח ביומן בגין האיסו

 
הצנרת הקלה לתקשורת תהיה מהסטנדרט החדש של בזק. הצנרת תהיה עשויה   2.2.12

 לפי המצוין בכמויות. 11עם פסי צבע או י.ק.ע   13.5י.ק.ע  -מפוליאתילן
 

נותנות את עובי   13.5י.ק.ע פירושו יחס קוטר עובי, כלומר חלוקת הקוטר של הצינור במקדם  2.2.13
 דופן של הצינור.

 
 בצנרת מסוג זה הם: קוטרי הצינורות הקיימים  2.2.14

 מ"מ לשימוש בין הגומחה לראש מגרש.   40   
 מ"מ לשימוש מגוב לגומחה או בין גומחות.  63              
 הכל לפי התוכניות. -מ"מ לשימוש בין גומחות או בין גוב לגומחה, או בין גוב לגוב 75              

 
 רדיוס כיפוף של צנרת זו ראה בהתאם לטבלה בגיליון פרט. 2.2.15

 
 צנרת זו תונח בתעלה ללא ספייסרים. 2.2.16

 
הצנרת תונח בהתאם למפרט הטכני ובהתאם להוראות היצרן לפי ספר הנחיות מפורט  2.2.17

 הנמסר לקבלן עם רכישת הצנרת. 
 

 אין אישור להשתמש בצנרת אחרת שאינה מהסטנדרט החדש. לתשומת לב הקבלן:  2.2.18
 

 ת טל"כ אל גובי תקשורת. בשום מקרה אין להכניס צנרת תקשורת אל גובי הטל"כ, או צנר 2.2.19
 

אין להצליב צינורות בכניסה לגומחות או גובים. ההצלבה אסורה בין צנרת התקשורת לצנרת   2.2.20
הטל"כ ובין צנרת התקשורת לבין עצמה. כל הצינורות יוחדרו לגובים או לגומחות לפי הסדר 

חובר קצהו של כל צינור ולאן מ וס"מ, מהו ייעוד 5X 3ויסומנו בשלט סנדויץ' חרות בגודל 
    השני. לדוגמא: 
 __________ או מגומחה מס' __________   צנרת תקשורת מגוב מס'                    
 אל מגרש מס'___________ או בית מס'______________                      

 . הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה
 

מ' לפחות   2מ"מ מגומחה לראש מגרש יחדור אל המגרש  40בקוטר  קצה הצנרת הקלה 2.2.21
  P.V.Cאסבסט או  4ס"מ, כשהוא מוגן ע"י צינור " 60  -ויצא אל מעל פני השטח בגובה של כ

 ממולא בטון רזה לפי הפרוט בגיליון פרט.
 

ם כל סוג צנרת שהוא אשר אינו מסתיים בגוב קבוע או זמני תסומן על גבי פני הקרקע הסופיי 2.2.22
ס"מ מעל פני הקרקע הצבוע בצבע בולט זוהר ומבוטן   50בסימון בר קיימא כגון יתד בגובה 

ס"מ עם הכיתוב: סיום צנרת   5X10ס"מ ועליו שלט מתכת בגודל  30X30X30בבסיס 
בפקקים.   ם תקשורת בנקודה זו כמות הקנים______ קוטר הקנים_____ ובנוסף לכך תיאט

 ת כלול במחירי היחידה. שים לב!!! הנ"ל ללא תוספת כספי
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 חיבור הצינורות  2.3
 

 . על פעולה זו יש לחזור מספר פעמים, עד שיתקבל      2קצה התקוע ינוקה בנייר זכוכית מס'     2.3.1
 פעולה זו תעשה    ס"מ כשקצהו הצר של הקונוס פונה אל קצה הצינור.  2קונוס קטן שרוחבו             
 . צינור לא סופק מראש עם קונוס כזהרק אם ה            

 
 , באופן המוכתב ע"י היצרן,  השבקצה השקוע יש להכניס את הגומיי יאל תוך החריץ ההיקפ    2.3.2

 נקיים   הכולה בסבון צמחי מתאים יש לוודא שהשקוע, החריץ והגומיי הלאחר מריחת הגומיי            
 "התיישבה" בחריץ, יש לדחוף את התקוע בזהירות   היימלכלוך וגושים זרים. לאחר שהגומ             
 נקרעה או לא   הפנימה, עד לקצה השקוע תוך סיבוב קל, ולהקשיב בזמן הפעולה אם הגומיי            
 יצאה ממקומה.             

 
קטעי צינורות )עודפים(, יש לחבר בינהם בעזרת שקע כפול המסופק ע"י היצרן. יש לשייף  2.3.3

מעלות בקצה הצינור בזהירות ומבלי לפצוע את הצינור.   15 -רגיל שיפוע של כבעזרן שופין 
 החיבור עצמו נעשה בהתאם ליתר ההוראות בסעיף זה. 

 
בדרך כלל אין להשתמש בצינורות פגומים, אולם במקרה שיש צורך הכרחי לעשות תיקון  2.3.4

מעלות.   90 בזמן העבודה, ייעשה תיקון כדלקמן: חיתוך ישר של החלק הפגום בזוית של
 שיוף בעזרת שופין וחיבור הצינורות לפי הוראות דלעיל.

 
   P.V.Cבדיקת צינורות פלסטיים מ  2.4

 
לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים יש להעביר בכל צינור וצינור מברשת ברזל   2.4.1

ולנקותם משאריות חול וצרורות אבק.על פעולה זו יש לחזור עד שלא יצא מפי הצינור שום 
 עפר או לכלוך. לאחר מכן יש להעביר מנדרול בכל הקנים. חול, 

 
חוט משיכה. את    -עם גמר הבדיקה יש להשחיל באותם צינורות בהם ידרוש זאת המנהל 2.4.2

קצות החוט יש לקשור אל הלולאה באוטם. לאחר השחלת החוט יש לאטום את פי הצינור 
 באוטם מתברג. 

 
ובין מערכות אחרות, וכן הנחה במקביל למערכות  מרחקי בטיחות והצטלבויות בין קווי בזק וטל"כ  2.5

 אחרות 
 

   הנחה במקביל             
   ס"מ לפחות.  50בין צנרת בזק לצנרת מים  

 מ"מ לפחות.   50בין צנרת בזק לצנרת גז             
 ס"מ לפחות.   50בין צנרת בזק לקווי חשמל              
 ס"מ לפחות.  200יטור בין צנרת בזק לצנרת מים חמים או ק            
 ס"מ לפחות.  500בין צנרת בזק למסילת ברזל             

 
 ] הצטלבויות 2.6
       
 מעלות, והצנרת תהיה עטופה   90-בהצטלבות בין צנרת בזק למערכות אחרות החצייה תהיה כ      
 בבטון רזה עטיפה היקפית.       
 הבזק   יחצו מתחת לקוויכאשר קווי החשמל  ס"מ לפחות, 50בין קווי חשמל לצנרת בזק החצייה       
 בתוך שרוול מבוטן לפי הפירוט בגיליון פרטים.      
 בזק בתוך שרוול מבוטן     המים מעל לצנרתס"מ לפחות, כאשר   50בין קו מים לצנרת בזק החצייה       
 לפי הפירוט בגיליון פרטים.     
 . הבזק נמצא בתוך  מתחת לקו הגזאשר הבזק ס"מ לפחות, כ 50בין קו גז לצנרת בזק החצייה        
 שרוול מבוטן לפי הפירוט בגיליון פרטים.      
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 ס"מ, כאשר צנרת הבזק מתחת למסילת    100בין מסילת הברזל לצנרת בזק החצייה במרחק של      
 והכל יתבצע ע"י קידוחי  – P.V.C  "4שבתוכה מושחלים צינורות  10הברזל בתוך צנרת פלדה "    
   IL-מ' מתחת ל 1ופקי. במקרה שיש משני צידי מסילת הברזל תעלות ניקוז תעבור הצנרת גם א    
 של תעלות הניקוז.     
 בין צנרת בזק לצנרת כימיקלים יש לקבל הנחיות ממפקח בזק.     

 
 

 

 .2נספח א' לפרק ג' סעיף 

 

מפרט טכני מיוחד לצנרת התקשורת. הסטנדרט החדש של בזק מתוצרת 
 , מצרפלסט או פלגל.פלסטרו גבת

 
צנרת הבזק והטל"כ יהיו מהסוג החדש המאושר ע"י חברת בזק מפוליאתילן קשיח   .1

 כמפורט בכתב הכמויות.  11או   י.ק.ע  13.5י.ק.ע 
 מפרט טכני מושלם של הצנרת ניתן להשיג במשרדי בזק.   .2
 להלן התכונות העיקריות של המוצר: .3

( שחור נקי ובתול, HPPEוהה )המוצר עשוי מחומר פוליאתילן בעל צפיפות גב
דרג ב' או ג', ויעמוד בתוכניות  5קטגוריה  IIIסוג  -1248D ASTMהעומד בתקן 

 המכניות הרשומות להלן. 
 

 
 1 טבלה
 

 התכונות המינימליות לחומר הבסיס 
 

 
 התכונה 

 
 ASTMשיטת 

 
 מינימום או תחום 

 
 צפיפות

 
1505  D 

 
 גר' לסמ"ק 0.95-0.94

 
 אינדקס חתך

 
1238   D 

 
 מ'   10-ל 0.35-0.10

 
ESCR 

 
1639  D 

 
 שעות   1000

 
 ס"מ בדקה( 5מתיחה )

 
638    D 

 
 פס"י 2599

 
 % התארכות

 
638    D 

 
300% 

 
 מודול כפיפה

 
790    D 

 
 פס"י 115000

 
 ( SHORE Dקשיות )

 
2240  D 

 
60 

 
 נקודת התרככות  

 
1525  D 

746    D   

 
C 104 
C 21 
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ת תקשורת תת קרקעית משתמשים בצינורות מפוליאתילן בקוטרים חיצוניים לרש .4
מ"מ עם עובי דופן שונים לפי נתוני הטבלה שלהלן ובהתאם    75-ו     63,  50, 40

 למיונים:
 
 

הקוטר  
 המינימלי 

 )מ"מ(

הסטייה המותרת של  
הקוטר החיצון הממוצע  

 מהקוטר הנומינלי )מ"מ( 

 עובי הדופן הנומינלי )מ"מ( 
 

 
 מיון:

 13.5י.ק.ע  

 
 מיון:

 11י.ק.ע  

 
40 

 
0.4  + 

 
0 - 

 
3.0 

 
3.7 

 
50 

 
0.5  + 

 
0 - 

 
3.7 

 
4.6 

 
63 

 
0.6  + 

 
0 - 

 
4.7 

 
5.8 

 
75 

 
0.7  + 

 
0 - 

 
5.5 

 
6.8 

 
 

 להלן טבלת הסטיות המותרות בעובי דופן. .5
 

 
עובי הדופן הנומינלי  

 )מ"מ(

 
ן  הסטייה המותרת של עובי הדופן הנמדד מעובי הדופ

 הנומינלי )מ"מ( 
 

 
 4.0עד  3.1 -מ

 
0.6  + 

 
0 - 

 
 5.0עד   4.1-מ

 
0.7  + 

 
0 - 

 
 6.0עד  5.1 -מ

 
0.8  + 

 
0 - 

 
 7.0עד  6.1 -מ

 
0.9  + 

 
0 - 

 
 סימון האריזה:  .6
 

 ( תוצמד תווית, שעליה יסומנו בסימון ברור ובר קיימא 8לכל תוף )ראה סעיף  6.1
 הפרטים שלהלן:      

 ו מספר התוף ומשקל -
 הצינור על פי קוטרו החיצוני. -
 שם היצרן, כתובתו וסימנו המסחרי הרשום )אם קיים סימון כזה(.  -
 המילים: "צינור פוליאתילן לבזק" -
 מיון הצינור )י.ק.ע( -
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 הקוטר הנומינלי ועובי הדופן הנומינלי של הצינור. -
 אורך הצינור בתוף. -
 

 לגדלים סטנדרטיים כך שתובטח  המידות וגדלי התופים צריכים להיות מתאימים   6.2      
 הובלת התופים לאתר העבודה בלי סכנה.              

 
 
 
 
 

 סימון הצינור: .7
 

הצינורות יסומנו במישרין על פניהם בהטבעה בצבע או בהבלטה עם צבע, בסימון 
 ברור ובר קיימא במרווחים של מטר אחד.  
 מ"מ.   0.2עומק הסימון הטבוע בצינור לא יעלה על 

 תגרום להחלשת הצינור. ההטבעה לא 
 הצינור יכלול את הפרטים שלהלן:

 כל צינור עפ"י קוטרו החיצוני.  -
 שם היצרן או סימנו המסחרי הרשום.  -
 שם המוצר: "צינור פוליאתילן קשיח" -
 לוגו "בזק" -
 מיון הצינור )י.ק.ע( -
 קוטר נומינלי של הצינור. -
 סימון לזיהוי מנת היצרן. -
 ור. שתי הספרות האחרונות של שנת היצ -
 אורך רץ במטרים. -
 

   הספקה ואריזה: .8
 

 הצינורות יסופקו כשהם מגולגלים על תופים.  8.1
 על התוף יגולגל צינור רציף אחד באופן מסודר.      

 
 קוטרו הפנימי של התוף )קוטר הליבה( לא יהיה קטן מקוטרו הנומינלי של הצינור  8.2

 . 20כפול       
 

 ס"מ על מנת למנוע  10אוגני התוף יבלטו מעל השכבה החיצונית של הצינור לפחות   8.3
 פגיעה בצינור בזמן ההובלה.       

 
 על התוף ניתן יהיה ללפף כמות צינור לפי גודל הצינור באורכים, כמפורט להלן. 8.4

 

 
 קוטר חיצוני של הצינור 

 )מ"מ(

 
 כמות על התוף

 )מ"מ(

 
40 
 
50 
 
63 
 
75 

 
1600 
 

1000 
 
700 
 
600 

 
 שני קצוות הצינור על התוף יאטמו במכסים למניעת חדירת בוץ, מים וזיהום אחר   8.5
 וכדי לספק אמצעי לסיום המשיכה.                        
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על הקבלן לקבל מהיצרן חוברת הנקראת מדריך למשתמש והוראות התקנה,   .9

. החוברת חייבת להיות  ולבצע את העבודה בדיוק בהתאם להנחיות שבחוברת
 .בשטח העבודה עד לסיום העבודה וקבלתה ע"י מפקח בזק

 
 

 
 

 רדיוס כיפוף הצנרת .10
 
 (. SDR  13,5) 8צינורות דרג  .א
 

 
קוטר חיצוני 
של הצינור 

 במ"מ 

 
עובי דופן 

 במ"מ 

 
קוטר פנים 

 במ"מ 

 
רדיוס 

כיפוף מינ' 
לצינור 
 במ"מ 

 
 -משקל ל

מ'    1000
 בק"ג

 
כוח משיכה  

 בק"ג

 
0.3+25 

 
0.3+1.9 

 
20.6 

 
330 

 
140 

 
205 

 
32 

 
0.3+1.4 

 
26.6 

 
360 

 
228 

 
330 

 
40 

 
0.4+3.0 

 
32.2 

 
440 

 
350 

 
530 

 
50 

 
5.4+3.7 

 
41.8 

 
550 

 
537 

 
720 

 
63 

 
0.5+4.7 

 
52.6 

 
700 

 
855 

 
1330 

 
75 

 
0.5+5.5 

 
63.0 

 
830 

 
1190 

 
1800 
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 כ צנרת טל" .  3
 

     63מ"מ )או  50סיליקור חלק בקוטר פנים של  P.Eצינור התקשורת יהיה מסוג  3.1      
 מ"מ( בהתאם לתכנון.           

 
 התקנת צינורות  3.2      

 
 הצינורות יונחו על מצע החול או על הכבלים המשולבים, במידה            3.2.1                  

 צינורות ילכו זה לצד זה לכל אורך החפירה,  וישנם. יש להקפיד שכל ה       
 כך שלא יעלה צינור על גבי צינור. צינורות בעלי קוטר קטן יונחו על       
 גבי הצינור בעלי הקוטר הגדול יותר. יש לנקות את התעלה מאבנים        
 או חפצים חדים. הצינורות יוחזקו בתוך התעלה על מנת למנוע         
 רות בזמן מילוי החפירות. הצלבת צינו      

בפניות וכיפופים יש לשמור על רדיוס הכיפוף של הצינורות כך שלא  3.2.2
תיפגע האיכות של הצינורות ותתאפשר השחלת הכבל)ים( בהתאם  

 ס"מ.  60-רדיוס כיפוף הגדול מ P.Eלתכנון. לצינורות 
 אין לכסות את הצינורות שהונחו בטרם ניתן אישור המפקח.  3.2.3

 
   חוטי המשיכה  3.3

 
 ס"מ לכל סוגי הצינורות. החוט יחוזק לכל קצה     4חוט המשיכה יהיה שזור ובעובי של       

 של הצינור. בסיום העבודה יש לחבר את קצות החוט בגובים באמצעות פקק ובמקרה        
 חיבור חזק של החוט בין הקטעים. אשל קטעי הצנרת יש לווד      

 
 . גמר הצינורות 3.4

 מו לאחר ההנחה, למניעת כניסת חול ואבנים באמצעות פקקי   קצוות הצינורות יסת      
 . במקרה שאין אפשרות בזמן הנחת הצינורות להכניסם לתוך הגוב או  םאטימה ייחודיי                     
 מ' לפחות ולאטום את קצה הצינור או לכופפו. 0.5ארון, יש להשאיר רזרבה באורך                      

 
  סימון צנרת 3.5

מ' בין סימון לסימון,  1הצנרת תסופק עם סימון מוטבע לכל אורכה במרחקים של  
זהירות סיב אופטי"                         -למנויים בלבד ההכיתוב בסימון יהיה: "ט.ל.מ טלוויזי

אחד הצינורות בתוואי יסומן בפס פיגמנט אדום לכל אורכו וישמש להשחלת הסיב,  
 והשני בפס פיגמנט כחול.  

 
 תקנים מנחים לצנרת.   3.6

      Tensile at Break: ASTM-D-638 
P.E Extrusion Materials: ASTM-D- 1248 

 SDR 13.5דרג מינימלי: 
 מקדם חיתוך. 3.7

ללא משחת החלקה. מקדם החיכוך ישמר לכל   N/M 0.14מקדם החיתוך לא יעלה על 
 אורך חיי הצינור.

       
 אטימה  3.8

 ם באמצעות פקקי אטימה מתרחבים. אטימת צנרת רזרבית תבוצע בגובי -
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 חיבור בין הצנרת יבוצע באמצעות מופות מתאימות לקוטר הצנרת ואטומות.  -
 
 
 
 
 
 

 פרק ד'
 הנחת כבלים                          

 
 כבלי חשמל  .1
 

 הגדרת כבלים 1.1
 

 דהנחת התקנת הכבלים תעשה בהתאם לחוק החשמל התש י" 1.1.1
 28.10.66 -בקובץ התקנות מ 1949מספר פרסום 

הכבל יהיה מסוג המותאם לתנאי המקום. מבנה הכבל יענה על  1.1.2
 הדרישות המכניות הפיזיקליות והכימיות של מקום ההתקנה.

סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתנאים ולדרישות החשמליות של  1.1.3
 המתקן החשמלי. 

התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים,   1.1.4
 יעילים.כאשר סידורי על הכבל יהיו נאותים ו

הכבל יותקן כך שלא ישפיע השפעה כלשהי על מערכות שירותים   1.1.5
 אחרות או יושפע מהם. 

ולתקן  056כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות תקן ישראל   1.1.6
 . 547,735ישראל 

 אספקת הכבלים.  1.2
 

 הכבלים לסוגיהם וסרטי האזהרה יסופקו ויבלו ע"י הקבלן ועל חשבונו.    
 

  אספקת ציוד העזר 1.3
 

 כגון: גלגלים מיוחדים להנחת כבלים, הגרב והחבלים למשיכת הכבלים )מפשתן או        
 ברזל(, וכן מקלות מברזל להשחלת הכבלים לתוך הצינורות, מעצור לתופי הכבלים,        
 גליל מעבר לכבלים מותקן על משאית, דינמומטר למדידת כוח המשיכה, קונוסים      
 רות, עיני משיכה, גלגלים פינתיים וחבלי המשיכה המיועדיםלהכנסת כבלים לצינו      
 במחירי יחידות העבודה   לק"ג יסופקו ע"י הקבלן ומחירם ייכל 500לקריעה מעל       
 לפי הוראות המפקח, יעבוד הקבלן    שהשונות. במקרים מיוחדים בהם יידר      
 באמצעות מכונה למשיכת כבלים.       
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   כללים להנחת כבלים. 1.4
 

בתוך התעלות החפורות על הקבלן לפזר לפי הוראות המפקח   1.4.1
 גלגילות מיוחדות המיועדות למשיכת והנחת הכבלים. 

הקבלן יניח את הכבלים בתעלות וישחילם בצינורות ובמעברים   1.4.2
)על הקבלן לנקות את הצינורות שימצאו סתומים ע"י התזת מים  

הממונה( משיכת הכבל   או בשיטה אחרת שתתקבל על דעת
תעשה בדרך כלל בידיים, אולם באישורו של הממונה, יהיה הקבלן 

 לשם כך במכונות.  ררשאי להיעז
הקבלן ידאג לשמירה לפי הוראות המפקח, במקרים ובמקומות,   1.4.3

ובמשך כל הזמן בהם יהיה צורך להשאיר כבל גלוי בתוך התעלה  
ל שלמות הכבל או על גבי גלגיליות המשיכה, וזאת כדי לשמור ע

 לבל יפגע.
לפי הוראות המפקח, יוסרו המרצפות ו/או הלבנים מעל כבל קיים,   1.4.4

 כאשר יהיה צורך להניח את הכבל החדש ליד הקיים. 
 לפי הוראות המפקח, יסודרו "שמיניות" של כבל לאורך התוואי. 1.4.5
 אין להניח כבל על הכביש.  1.4.6
  מופנית בזאת תשומת הלב של הקבלן כי הוא נושא באחריות 1.4.7

בלעדית לשלמות הכבל שאותו הוא מניח ,וכן לשלמות הכבל שעל 
ידו הוא יחפור, וכי כל פגיעה בהם תוך כדי העבודה או כתוצאה  

ממנה, תחול על הקבלן ועליו יהיה לשאת בהוצאות של תיקון 
 הנזק. 

הקבלן חייב להניח את כל אורך הכבל הנמצא על התוף בשלמות   1.4.8
 במקרה וידרש ע"י המפקח. 

                   
 הנחת כבל ליד ובתוך מבנים וליד עמודים 1.5

 
 מ' יוטמן ליד העמוד לפי הצורך ולפי הוראות המפקח על יד  15-10קצה הכבל באורך של        1.5.1

 ויחושב כפי שצוין  דחפירה נוספת, שתקלוט לתוכה את קצה הכבל. גודל החפירה יימד                
 )עבודות חפירה ו/או חציבה(, לנספח זה.                                                                                  23.1בסעיף                

בתאריך ביצוע העבודה ע"י עובדי החברה, שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו, ישלח הקבלן  1.5.2
תו על העמוד הנ"ל עובד או מספר עובדים שלו לשם גילוי קצה הכבל הטמון הקרקע, והעל

 לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח או בא כוחו. 
על הקבלן להשחיל את הכבל דרך  -הנחת הכבל בתוך מבנה או על סולמות בתוך בניינים 1.5.3

חורים שיחצבו על ידו בתוך קירות, קורות, תקרות ורצפות, ועליו לסתום את החורים, לשקם  
אטום למים ולהביא את הכבל עד את השטח בחומר ההנחה, למרוח באמצאות חומר 

כל זה לפי הוראות המפקח או בא   -המבטיחים ו/או ארגזי הובר ו/או ארונות מדידה זלריכו
 כוחו.

לשם כך ישלח הקבלן עובד או מספר עובדים שלו ביום שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו בעת  
 ביצוע העבודה ע"י עובדי חברת החשמל. 
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 חת כבל סיב אופטי בין תט"פים/ עמודיםהנחייה להנ 1.6
 

 כללי 1.6.1
 

 הנחייה זו דנה בהנחת כבל סיב אופטי בין תט"פים/ עמודים   1.6.1.1          
 מטר.   1000-במרחקים הקצרים מ .א
 מטר.  1000במרחקים מעל  .ב

 ורך מ"מ, על גבי תופים. א 40הכבל האופטי עבור מרחקים קצרים יסופק בתוך צינור  1.6.1.2          
 מטר על כל תוף.  1000כולל של הכבל הינו                      

 
 הנחת כבל סיב אופטי בחפירות   1.6.2

 
 כבל הסיב האופטי, המסופק בתוך הצינור, יפרש על גבי מצע חול, בחפירה אחת עם   1.6.2.1          

 ות.כבלי המתח הגבוה. משיכת הצינור תעשה על גבי גלגל                     
 הכבל הסיב האופטי יכול להיות מונח גבוה מרמת הנחת כבלי המתח.  1.6.2.2          
 . סרט הסימוןP.V.Cס"מ ומעליו פלטת  10מכל הכבל האופטי יהיה מצע חול בגובה   1.6.2.3          

 ת     לאזהרה יונח בהתאם לנדרש לכבלי מתח. )הכבל יונח בדופן התעלה עפ"י הנחי                     
 המפקח(.                      

 אין לחתוך את הצינור והכבל, אלא בקצוות.  1.6.2.4         
 ס"מ.  40רדיוס כיפוף מינימלי של הכבל הינו  1.6.2.5         
 עפ"י הוראות הספק. –רדיוס כיפוף מינימלי של הצינור+ הכבל  1.6.2.6         
 בל אופטי אחד בתוואי יונחו הצינורות צמודים זה לזה. אם בחפירה יהיה יותר מכ 1.6.2.7         
 של   12-03-08בנוסף לאמור בהוראות הביצוע להנחת כבלים תת קרקעיים נוהל מס'   1.6.2.8         

 חח"י סעיפים:                      
 )רוחב החפירה בהנחה ישירה(  2.2 -
 )רוחב החפירה להנחה ולהשחלת כבלים(  2.4 -
 לים בחפירה אחת(? . )מרחקים בין כב5 -
המרחק המזערי בין כבל סיב אופטי לכבל מ.נ./ מ.ג./ צנרת להשחלת כבלים   -

 יהיה כדלקמן:
רוחב התעלה ייקבע עפ"י מספר הכבלים/ צנרת השחלה )לא כולל כבל סיב 

, לא יחול שינוי בעומק ס"מ לרוחב התעלה 15בתוספת אופטי( וסוג הקרקע 
 חפירת התעלה.  

 
 תחנות   1.6.3

       
 כניסת הכבלים האופטיים תהיה בפתח כניסת כבלי מתח גבוה, בצינור נפרד. 1.6.3.1         
 ברצפה הכפולה יהיו שלושה פתחים למעברי כבלים )אופטי ופיקוד(,                       1.6.3.2         

 ס"מ.  30X10בגודל של                    
 גולגל מתחת לרצפה הכפולה. אורך העודף יהיה עד ארוןעודף כבל אופטי בתחנות י 1.6.3.3       

 מ' אם המרחק אינו ידוע.  20מטרים נוספים, או באורך של  5הפיקוד ועוד                     
 

 הנחת כבל סיב אופטי למרחקים גדולים  1.6.4
     

 מ"מ עם    50יונחו בחפירה שני צינורות  -כאשר יש צורך לחבר תט"פ לתחנה רחוקה 1.6.4.1         
 מ', שיסופקו ע"י הקבלן.  1000חבל השחלה מעל                       

 בצינור אחד יושחל כבל סיב אופטי אחד.  1.6.4.2         
 לצנרת יש מחברים ופקקים סטנדרטיים. 1.6.4.3         
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 עמודים 1.6.5
 

 ה של התילים             בעמודים יש להשאיר עודף כבל באורך של גובה העמוד מנקודת המתיח       
 מ', לשם ביצוע תיבת חיבור.  10ועוד        

 
 משיכת כבל סיב אופטי 1.7

 
 ק"ג. ובכל מקרה   200כאשר משיכת הכבל מתבצעת ע"י מכונה, אין לעבור על כל משיכה מעל  1.7.1

 יוגבל לכח המשיכה המותר עפ"י הוראות היצרן לכל כבל וכבל.         
 ס"מ.  40פוף המינימלי המותר הינו רדיוס הכי 1.7.2
 בעת השחלת הכבל האופטי לצנרת הפלסטית יש לבצע בדיקה חוטית בירידת   -בדיקה חזותית  1.7.3
 הכבל מהתוף. במידה ומתגלות פגיעות במעטה החיצוני של הכבל האופטי יש להפסיק את            
 ההשחלה.          
 מ',    400ציב עובד שיסיע במשיכה בכל קטע עוקב של מ' יש לה 400כאשר אורך התוואי מעל  1.7.4
 ", ולאחר מכן להמשיך במשיכה בקטע הבא. 8או לחליפין יש להניח את הכבל בצורת "         
 בכל מקום בו יש שינוי בכיוון התוואי יש להציב עובד על מנת לסייע במשיכה.   1.7.5
 רי.עודף הכבל בבריכות מעבר יוגן באמצעות צינור שרשו 1.7.6
 חיתוך כבלים אופטיים יבוצע אך ורק באישור ובנוכחות המפקח.   1.7.7
 בהשחלת כבל סיב אופטי בפעולת נישוף, הקבלן יערך בציוד מתאים להשחלת הכבל בפעולת    1.7.8

 נישוף ויפעל עפ"י הוראות המפקח.          
 

 הנחת תיל הארקה  1.8
 

 באדמה בהתאם להוראות.  כל תיל הארקה יונח בצינור נפרד, או ישירות     
 

 הוצאת כבלים  1.9
 

 הוצאת כבל פירושה גילוי הכבל , הוצאתו מהתעלה והעברתו למקום שיקבע ע"י המפקח, על        
 אחריותו וחשבונו של הקבלן.      

 
 שיטת המדידה והתמורה 1.10

 
 ל כפי שצוין של כב מ.א נטוהמדידה להנחת/ השחלת/ הוצאת הכבלים תהיה בכל מקרה לפי        
 במפרט הכמויות והמחירים, ותבוצע בהתאם לאורך הכבלים, שהונחו למעשה לפי ההוראות        
 והתרשימים, שיסופקו ע"י המפקח בכל מקרה.המחיר למ.א הנחת הכבל יכלול גם את הנחת        
 , לרבות פחי הגנה שיורכבו על העמוד.וסידורו על יד העמוד ועליוהכבל       
 :  עבור עבודות חפירה ו/או ריפוד/ מילוי בחול המובא מבחוץ ו/או הנחת הצינורות והנחת  רההע      

 הלבנים ישולם בנפרד.                  
 
 
 כבלי בזק .  2
 

 הגדרת כבלים  2.1
 

 הנחת/ התקנת הכבלים תעשה בהתאם למפרטי בזק______________________ ולתקן       2.1.1
 . 1907ישראל              

 
 הכבל יהיה מהסוג המתאים לתנאי המקום. מבנה הכבל יענה על הדרישות המכניות,   2.1.2

 הפיזיקליות והכימיות של מקום ההתקנה.              
 

התקנתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים, כאשר סידורי ההגנה על הכבל   2.1.3
 יהיו נאותים ויעילים.

 
 הי על מערכות שירותים אחרות או יושפע מהם. הכבל יותקן כך שלא ישפיע על השפעה כלש 2.1.4
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 . 1907כל הכבלים שיונחו יהיו מתאימים לדרישות בזק_______________ ולתקן ישראל  2.1.5
 
 
 
 
 
 
 

 פרק ה'
 תאורת רחובות

 
 מרכזיית מאור רחובות . 1

      
 הפרטי מבנה המרכזיי 1.1

 
חשמל,    לוחות – 08.05מרכזיה למאור תבוצע פי המפרט הכללי למתקני חשמל פרק 

 ולתוספות המפורטות להלן. מרכזיות המותקנות על עמודים טעונות תיאור במפרט מיוחד. 
המרכזייה תיווצר בהתאם לתוכניות עקרוניות. לפני הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח  

  9תוכניות מפורטות הכוללות תוכנית חד קווית, תוכנית פיקוד, פרטי המבנה, מיקום
החשמלי בציון דמי כל האביזרים ברשימה. אם המרכזייה כוללת   אביזרים ורשימות הציוד

 שדה אבטחה ומנייה של חברת החשמל יש לקבל גם אישור חברת החשמל למרכזייה. 
מ"מ או מפוליאסטר משוריין ,בתנאי  2ארון המרכזייה ייבנה מפח פלדה מגלוון בעובי 

יורכב גגון, מסגרת  שהמפקח יאשר זאת ויהיה אטום לחדירת רטיבות ואבק. על הארון
היסוד, מיוצרת מזוויתנים, תחוזק בברגים בתוך יסוד הבטון. הדלת או הדלתות תינעל 

 במנעול וסגירתה תהיה הרמטית. אטימותה תובטח באמצעות אטם ניאופרן.
הפחים והזוויתנים יחוברו רק באמצעות ריתוך תפר )אם באי אילו מקומות הקבלן רוצה  

 ליו לקבל את אישור המפקח מראש. להשתמש בריתוך נקודות ע
מ"מ על מסגרות. המבנה מאפשר פירוק  2לוח החשמל יורכב ממשבצות פח פלדה בעובי 

כל משבצת בנפרד, וטיפול בציוד החשמלי מחזית הלוח כשהכבלים יכנסו מלמטה. חיבור  
 הכבלים היוצאים לאבטחות יהיה דרך מהדקים שיהיו כולם מודולריים. פסי הצבירה ייצבעו

ממ"ר  25בגוונים התקניים. על פס הארקה יהיו ברגי פליז מתאימים לחיבור מוליך 
 להארקה החיצונית, כמו כן יצויד הפס בברגים נפרדים לכל מעגל ולהארקת הלוח. 

במידת הצורך, ולפי דרישה מיוחדת, תכלול המרכזייה תא למערכת כניסת אבטחה ומונים  
חברת החשמל. למרכזיות שחיבור חברת  של חברת החשמל, לפי תוכניות ודרישות 

 אמפר ומעלה יוכן מקום גם למונה רדיואקטיבי. 35X3החשמל אליהן הוא  
 אמפר לפחות.   10,000כל הציוד והלוח יחושבו לעמידה בזרמי קצר של  

 תא פוטואלקטרי, אם יידרש, יורכב על גג המרכזייה ויהיה מוגן בפני חדירת רטיבות.
יותקן שלט אזהרה וסימון על הדלת  08רושים, כמצוין בפרק בנוסף לכל יתר השלטים הד

 מבחוץ. 
של המפרט הכללי למתקני החשמל. הצבע הסופי יהיה   08052הצביעה תבוצע לפי פרק 

 אפוקסי קלוי בתנור.
ס"מ מעל פני  30היסוד מבטון יהיה יצוק כמפורט ביחס ליסודות העמודים. היסוד יבלוט 

תורכב מסגרת היסוד עם הברגים שלה, שיימתחו סופית  הקרקע הסופיים. בזמן היציקה  
 לאחר התקשות הבטון. פני המסגרת יהיו מפולסים. 

 
   ממדי המרכזייה  1.2

המרכזייה במידותיה תהיה מספיק גדולה כדי לאפשר עבודה נוחה לחווט המכשירים  
מהמותקן.   25%והחיבורים. כמו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד בשיעור 

יבדוק את מקום התקנת המרכזייה בשטח ויוודא את גודל מקום ההתקנה  הייצרן 
 ואפשרויות הכנסת הלוח למקום. 

         
הברגים, המשמשים לסגירת פנלים, יהיו בעלי ראש משושה ומצוידים בהתקן המונע ברגים  1.3

 נפילתם בעת פתיחת הפנל. הברגים יהיו מפליז מצופה ניקל קדמיום.
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יה יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקניים, בחתך הנדרש ובידודם  המוליכים בתוך המרכזי 1.4
 מעלות צלסיוס. 105וולט וכן מיועד לטמפרטורה של  600-יתאים ל

 או ש"ע.  LEGRANDכל מוליך יסומן בסימניות תוצרת 
  בפס מוליכי האפס והארקה, כל מוליך יחובר לפס בבורג נפרד.

 
 

       
 

יציג הקבלן עבור מבנה המרכזייה יכלול את כל האביזרים  המחיר ש אופני מדידה ומחירים. 1.5
הדרושים כגון: פסי הארק ואפס, מבודדים לפסים, ברגים , מוליכים, חיזוקים לכבלים  

ולציוד, פסי הרכבה, שלטים וכל הדרוש לחיזוק וקביעת הציוד והפנלים. המחיר שיוצג עבור 
ללים את ערך הציוד, העבודה, רווח  המרכזייה יכלול את הציוד מותקן ומחובר. המחירים כו

 וכל הוצאותיו בגין ייצור ואספקת המרכזייה. 
 

 ציוד בלוחות )מרכזייה( 1.6
 

 הציוד במרכזיה יהיה כמצוין בהמשך: 
 או "מרלין ג'רין או לגרנד. A.B.Bמפסקי פחת: תוצרת "סימנס"  -
  או דגם אחר, אשר יאושר A.B.Bמאמ"תים: יהיו מתוצרת "סימנס", מרלין ג'רין  -

 ק"א, אם לא צויין אחרת בתוכניות. 10ע"י המהנדס ויתאימו לזרם קצר של  
 מגודל האבטחה הראשית.  50% -פסי צבירה: יהיו לזרם גדול ב -
שלטים: השלטים על גבי הלוחות יהיו מטיפוס סנדויץ' שחור מחוברים לפנל   -

 באמצעות ברגים או מסמרות מפלסטיק.
דוק ולוודא המקום המיועד לקליטת תוכניות עבודה: לפני ייצור הלוח יש לב -

הלוח, וכן להעביר למתכנן תוכניות ייצור של הלוח והן טבלת ציוד ויצרניו.        
אך ורק לאחר אישור המתכנן ע"ג התוכניות ניתן יהיה לייצר את הלוח. אישור  

המתכנן ע"ג התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו להתאמת הלוח למקומו  
ם ההתקנה. כמו כן קבלן אינו פטור מאחריותו לטיב הציוד או הכנסתו למקו

 ותקינותו.    
  

 מפרט טכני לביצוע הארקת יסוד למרכזיית מאור רחובות.  1.7
 

 . 1981הארקת יסוד   -4271הארקת היסוד תבוצע בהתאם בקובץ התקנות   .א
הארקת היסוד תבוצע באמצעות ברזל עגול המונח בתוך קורות היסוד בין הברזלים.   .ב

מ"מ לזיון   10ארקת היסוד ירותך באמצעות חתיכות קצרות של ברזל בקוטר  מאסף ה
העמודים. החישוק העליון של העמוד ירותך לכל ברזל הזיון ויחובר באמצעות ריתוך 

 למאסף ההארקה. 
ס"מ,   10חתיכות באורך  2כל קטע של מאסף ההארקה ירותך להמשך ע"י חפיפה של   .ג

פרים יחובר מאסף ההארקה מחוץ לקורות או  כאשר הריתוך ייעשה משני צידיו. בת
לעמודים, כפי שמופיע בפרט המצויד בחוק החשמל. הברזל הנמצא מחוץ לבטון יצבע 

 בשתי שכבות זפת. 
  3למקרה שהארקת היסוד לא מספקת, תבוצע באמצעות אלקטרודות הארקה בעומק  .ד

 מ' המחוברות בינהם עם מוליך נחושת גלוי.
מאסף ההארקה ושם יחוברו לפס השוואה, העשוי מפס   ליד המרכזייה יגיעו קצוות . ה

נחושת במידות כמצוין בתוכנית. אל פס השוואת הפוטנציאלים יאורקו באמצאות  
מוליכים מנחושת בחתך לפי תוכנית: עמודי התאורה, פס הארקות של המרכזייה  

 ואביזרים מתכתיים אחרים לפי דרישה. 
התנגדות הארקה הראשית באמצעות    עם התקדמות הפרוייקט חייב הקבלן לבדוק את .ו

אינדיקטור אדמה, ולהמציא מכתב בו הוא מציין את הערך שנמדד. הוצאות המדידות  
 הנ"ל כלולות במחירים שיציג הקבלן. 

באם לא יבצע הקבלן את המדידות ואחרי שיושלם הפרוייקט, יתברר שיש צורך לשפר  . ז
קט כתוצאה מעבודות  את טיב ההארקה, ישא הקבלן בכל הנזקים שיגרמו לפרויי

 שיפור ההארקה. 
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הודיע הקבלן למתכנן על טיב ההארקה, והמתכנן מצא לנכון להוסיף אלקטרודות כדי  . ח
לשפרה, חייב הקבלן להתקין את האלקטרודות הנוספות לפי הוראות המתכנן  

 והמפקח, ובהתאם למחירי האלקטרודות והמוליכים הכלולים בחוזה.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ועות לפנסים עמודי תאורה וזר . 2
 

 עמודי התאורה יהיו לפי המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות. העמודים הזרועות ושאר החלקים   2.1
 שלהם יהיו נקיים, חלקים וטבולים באבץ חם.       

 . 918,  414,  812העמודים יתוכננו, ייוצרו ויבדקו לפני תקנים ישראלים  -
המתאימה לגלוון באבץ חם  העמודים וחלקיהם שיגולוונו, יהיו עשויים מפלדה   -

(GLAVANIZING QUALITYשתכיל לא יותר    מ )-0.05%פחם,   0.25%  
 מיקרון. 75סיליקון, עובי הגלוון  0.05%מנגן,   1.3%זרחן, 

על מנת לקבל החלקה מרבית של הצפוי, יש להקפיד על הסרת התחמוצות   -
 בזמן הטבילה, במיוחד בסמוך להוצאה מאמבט הגלוון.

 רשו לאחר הגלוון וימרחו במשחת מוליקוט.תבריגים יוב  -
 אסור לבצע כל ריתוכים לאחר הגלוון. -
 שנים.  3שנים, ולציפויים   5האחריות לריתוכים תהיה למשך  -
 לא יראו במשך תקופה זו כל סימני חלודה.  -
 ס"מ, יצופו זפת.  30פלטת היסוד של העמוד ובסיס העמוד, עד גובה  -
בעובי   817זפת ביטומן "אסקר" מס'  בתוך העמודים על גבי הפלטה יש לצקת -

 מ"מ לפחות.  1של 
 מ' יותקן בית תקע משוריין, דו פיני, עם מכסה מתברג.   9על העמוד בגובה  -
( ויאושר 08.04.02הצבע הסופי לעמודים יבוצע לפי מפרט צביעה )ראה סעיף  -

 ע"י היזם והאדריכל בכתב לפני הביצוע. 
 אישור תקן עבור כל עמוד בנפרד. -
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 מפרט טכני לצביעת עמודי תאורה מפלדה מגלוונת 2.2
 

 : הכנת השטח
    

 .  בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת אבץ ו/או איתור מוצרים    1       
 שאינם מתאימים לצביעה.               

נט חם בהתזה  במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני באמצעות דטרג .2
 או לחילופין באמצעות אלקלי חם בהתזה 

 מ"מ.   1.0-0.5בגודל   GL  (ANGULAR )GRIT  40התזת גרגרי פלדה מסוג  .3
 ניקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק. .4
 בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ. .5
.  36עות נייר לטש גרעין במידת הצורך ליטוש בקומות הכשל של ציפוי האבץ באמצ .6

 לפי הנחיית הלקוח המוצר ייפסל ויוחזר למגלוון.
          

 ( או לחליפין בשיטת אלקטרוסטטית של FRICTION) TRIBO -איבוק בשיטת ה צביעה:            
 HB (HIGH BILD                             )אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג                       

 מיקרון בשכבה אחת.    80בעובי של לפחות  OUT FREE GASING בעלת תכונות                       
 הגרמני   G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000האבקה תהיה מתוצרת אונברקול סידרה                       
 לדהייה או שווה ערך. הגוון לפי דרישת המזמין.                      

 
 דקות.   10מעלות למשך    140-155: קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  ייהקל         

 דקות נוספות. 20מעלות למשך  220-180לאחר מכן                    
 

 : קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר קירור         
 מעלות צלסיוס לפחות.  40-35טמפרטורה לרמה של בטרם ירדה ה                   

 
 בקרת איכות:            

 בדיקה ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים.  -
 מ"מ לא יהיה קילוף.  1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים של  -
 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה. -
 . ISO  9002המפעל מאושר לפי תקן  -

 
 מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו       0.05המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי   :אריזה          

 בעזרת סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול.                     
 האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן.                     

 
 ית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות וסימון שנים נגד דהי 3: תינתן למשך  אחריות        

 מזהה של העמודים.                      
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 יסודות לעמודי פלדה 2.3
 

מסגרות מרותכות.    2ברגי היסוד יהיו בהתאם לתוכניות. הברגים מחוברים באמצעות  .א
 2ורג יותקנו הברגים נקיים ומעובדים להתקנה בבטון. ראשי הברגים מגולוונים. לכל ב

 אומים. האומים והדיסקיות מצופים קדמיום או מגולוונים. 2-דיסקיות, דיסקית קפיצית ו
יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד,  .ב

כך יהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. ברגי היסוד יבלטו 
 על היסוד.ס"מ  12לגובה של 

היסוד יותקן שגובה הבסיס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות   .ג
 הנוספות באתר.  

בכוונים  -מ"מ לשם העברת הכבלים 80צינורות שרשורים בקודר  3בתוך היסוד יוכנסו  .ד
הדרושים וברדיוסים המרביים. הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לעמודים. כל  

 ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 15-קשרו יחד במרכז המדויק והם יבלטו כהצינורות י
במידה והעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג, כולל האומים והדיסקיות,   . ה

 שרוולי פלסטיק ממולאים בגריז לכל אורכם.
 יצוק בתבניות במידות לפי הנחיית קונסטרוקטור יועץ קרקע. 300 -היסודות מבטון ב .ו

 
 לים, נורות ומצתים נט 2.4

          
 .  G.Eנטלים לנורות מטל הלייד יהיו מטיפוס אוטרגולטור של  .א
 מצת יהיה מתוצרת "בג טורגי" .ב
ארה"ב או "פיליפס" או   –  G.Eקנדה או  -נורות מטל הלייד יהיו מתוצרת "סילבניה" .ג

 "אוסרם"
 

 מגש אביזרים  2.5
 

מ"מ, מצופה באבץ חם. מידות    2בתוך עמוד התאורה מורכב מגש מפח ברזל דקופירט בעובי 
 המגש לפי הצורך. המגש כולל:

לכבלי הזנה הנכנסים והיוצאים לכבל, לנורה או אחרת לפי   WAGOמהדקי  -
 אישור המתכנן מראש. 

 בורג לחיבור הארקה. -
עבור כל פנס יותקן   V.D.Eק"א לפי  G  ,6אמפר, בעל אפיין  10מאמ"ת חד פזי  -

 מאמ"ת. 
 ABB, מתוצרת FINGER PROOFוס המאמ"ת בעל מבנה נמוך מטיפ -
 מסילה למאמ"תים ולמהדקים.  -
 חבקים לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  -
מ"מ לכסוי, כדי שלא יפול לכלוך על הציוד   1מעל המגש יותקן גגון מפח   -

 החשמלי שבמגש. 
 הארקה 2.6

 
ממ"ר,    35לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך   .א

 קרקע, מחוץ לצינור המוביל את הכבל. ישירות ב
שני קצוות המוליכים )הנכנס והיוצא( בתא האביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל כבל  .ב

אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג, הקבוע לגוף העמוד, בתא האביזרים. מהבורג הקבוע 
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ממ"ר לבורג הארקה במגש האביזרים.   2.5בתא האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך  
 ליכי הארקה לפנסים יחוברו לבורג שבמגש.מו

המרכזיות והעמודים יוארקו לאלקטרודות ההארקה, בהתאם לתוכנית. האלקטרודות של  .ג
מ'. מסביב לאלקטרודה תותקן שוחה   3מ"מ ובאורך  19פלדה, מצופות בנחושת, בקוטר 

  טון. החיבור לאלקטרודה עם מוליך נחושת חשוף 5 -ס"מ, מכסה השוחה ל 60בקוטר 
ממ"ר. מערך האלקטרודות הנ"ל יותקן בתוספת להארקת היסוד של  35בחתך  

 ממ"ר בקרקע וכן בהוראה מיוחדת.   35המרכזייה, והמוליך נחושת  
 
 
 
 
 

      אופן הביצוע והבדיקה של אמצעי ההגנה בפני חשמול במתקני תאורה            2.7
 

 כללי  .  1
 

וולט(, אין                1000שמול במתח עד בתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני ח
      התייחסות מיוחדת לאופן ביצוע הגנה בפני חשמול של מתקני תאורה. יחד עם זאת       
  בהתאם לתקנות הללו, כל מתקן חשמלי צריך להיות מוגן בפני חשמול תוך יישום אחד       
 מאמצעי ההגנה בפני חשמול המותרים לשימוש.        

 
מצעי ההגנה בפני חשמול המקובל במקרה של מתקני תאורה הוא הארקת הגנה                                א

                 (TT אולם ניתן ליישם גם אמצעי הגנה בפני חשמול אחרים כגון : איפוס , )                  
                 (S  – C TN-  ,S- TN  .ובידוד מוגן ) 

 
 ם תוקף הנוהלתחו .   2
 

 נוהל זה מגדיר את אמצעי ההגנה בפני חשמול אותם ניתן ליישם במתקני תאורה, תוך 
       התייחסות להיבטים הטכניים של אופן יישום כל אחד מאמצעי ההגנה בפני חשמול                  
 שם במתקן.  האפשריים וכן התייחסות לבדיקת אמצעי ההגנה בפני חשמול המיו                 

 
 בנוהל מוזכר הנוהל הבא:  

 
 דרישות כלליות.  –בדיקת מתקני חשמל של לקוחות   -   06  -16  -01

 
   חלות הנוהל.   3
 

    נוהל זה חל על מתקני תאורה של לקוחות המתחברים למערכת האספקה של חברת 
 החשמל.                    

 
  

 ורה יישום אמצעי הגנה בפני חשמול במתקני תא.  4
 

        להלן התייחסות לאופן היישום של אמצעי ההגנה בפני חשמול השונים האפשריים 
 במתקני תאורה:                    

 
 (.TTהארקת הגנה ) ▪
 (.  S-C-TN  ,S-TNאיפוס ) ▪
 בידוד מוגן.  ▪

 
 

   (TTהארקת הגנה )  4.1
 

 )מוליך הארקת המיתקן תבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף, השלם לכל אורכו 
        ממ"ר לפחות )מכיוון שהוא משמש כאלקטרודה  35הארקה ראשי ( בחתך                             



 34 

         אופקית( הטעון באדמה בעומק מתאים, בהתאם למוגדר בתקנות החשמל                             
 מתח נמוך(   )התקנת כבלים במתח שאינו עולה על                           

 
 העומק המזערי של הנקודה העליונה של הכבל הטעון באדמה הוא :  

 
 ס"מ.   60 -בקרקע סלעית  ▪
 ס"מ.   80   -באדמה או בחול  ▪
 ס"מ.   100 –לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה  ▪

 
 החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין הגוף המתכתי של עמודי התאורה יבוצע  

 .  לנוהל 1באיור שבנספח בהתאם לאחת השיטות המתוארות                            
 

    בתקנות  42במקרים שבהם עכבת לולאת התקלה לא תתאים לנדרש בתקנה 
 וולט( יש להוסיף  1000החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד                             
אלקטרודות הארקה אנכיות עד לקבלת הערכים הנדרשים או ליישם אמצעי הגנה                             
 בפני חשמול אחר.                             

 
 ( S -C-TN  ,S-TNאיפוס )  4.2

 
 הארקת המתקן תבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף, השלם לכל אורכו )מוליך 

         ממ"ר לפחות )מכוון שהוא משמש כאלקטרודה  35הארקה ראשי ( בחתך                             
אופקית( הטמון באדמה בעומק מתאים, בתאם לעומק ההטמנה המוגדר בתקנות                             
  -החשמל )התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך(                           

 ל הטמון באדמה הוא:  העומק המזערי של הנקודה העליונה של הכב
 

 ס"מ.   60 –בקרקע סלעית  ▪
 ס"מ   80 –באדמה או בחול  ▪
 ס"מ .  100 –לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה  ▪

 
 החיבור בין מוליך ההארקה הראשי לבין הגוף המתכתי של עמודי התאורה יבוצע  

 .  לנוהל 1ור שבנספח באי בהתאם לאחת השיטות המתוארות                            
 

      במקרים בהם ההתנגדות של אלקטרודת ההארקה ביחס למסה הכללית של  
        אוהם יש להוסיף אלקטרודות   20האדמה )לפני ביצוע האיפוס( תהיה מעל                            
        ם אמצעי הגנה בפני הארקה אנכיות עד לקבלת הערכים הנדרשים, או לייש                           
 חשמול אחר.                             

 
 ביצוע השוואת פוטנציאליים

 
 הגנה בפני חשמול בשיטת האיפוס מחייבת ביצוע השוואת פוטנציאליים.

 יש לבצע השוואת פוטנציאליים בסביבת מרכזיית התאורה ובסביבה הקרובה של  
 תאורה.    כל עמוד                           

 ממ"ר    35ניתן לבצע זאת על ידי הטמנת מוליך נחושת חשוף בעל שטח חתך של  
לפחות מסביב למרכזיית התאורה ומסביב כל אחד מעמודי התאורה )במרחק של                             
      של  מטר מסביב למרכזיה ולכל אחד מעמודי התאורה(. עומק ההטמנה  1  -כ                           
       מוליך זה יהיה בהתאם לעומק ההטמנה המוגדר בתקנות החשמל )התקנת                            
 כבלים במתח שאינו עולה כל מתח נמוך(, כל מוליך כזה יחובר אל פס ההארקות                             
 רה.  של מרכזית התאורה / עמוד התאו                           

 
   ניתן לבצע השוואת פוטנציאליים בסביבת מרכזיית התאורה ובסביבה הקרובה 

     מעלות  45של כל עמוד תאורה על ידי אלקטרודות המוחדרות לאדמה בזווית                             
 מסביב מרכזיית התאורה או עמוד התאורה .                             

 
ציאלים יש לחבר גם את ברזלי הזיון של יסוד העמוד אל פס כחלק מהשוואת פוטנ

 ההארקה שבעמוד.                             
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        למרות האמור לעיל, כאשר מדובר במערכת תאורה הכוללת עמודי תאורה 

 יסי מתכתיים שלכל אחד מהם בסיס מבטון מזוין הטמון באדמה, כאשר עומק בס                           
 מטר , ניתן לקבל השוואת פוטנציאלים ראויה גם ללא הטמנת   1העמוד עולה על                            
 מוליך נחושת טבעתי חשוף מסביב כל עמוד תאורה. במקרה זה, ברזלי הזיון של                             
      קה שבבסיס העמוד, מספקים השוואת העמוד, אותם יש לחבר אל פס ההאר                           
 פוטנציאלים ראויה בסביבת העמוד.                             

 
 חשוב להתקין פס הארקות העשוי מסגסוגת נחושת, ולא נכון להשתמש רק בפס 

 פס הפלדה המגולוון שיוצא מהארקת היסוד של העמודים כפס הארקות, מכיוון ש                           
    פלדה מגולוון זה הנמצא בתוך עמודי תאורה מחליד עם הזמן. כאשר מחברים                             
           את פס ההארקות אל פס הפלדה המגולוון, מחברים את מוליך ההארקה                            
    מוד אל פס ההארקות . גם במקרה של  ממ"ר לפחות, ואת גוף הע  35שבחתך                            
 קורוזיה ביציאת החוץ, עדיין קיימת הארקה לעמודי התאורה, המתקבלת ממוליך                             
  ממ"ר )המשמש במקרה זה כאלקטרודה אופקית(. )ראה   35ההארקה שבחתך                            
 לנוהל(.  2נספח  איור ב                           

 
 :   הערה

 
          אחד הפתרונות ליישום שיטת הגנה נאותה בפני חישמול במתקני תאורה  

          חיצוניים בהם מרכזיית התאורה היא מתכתית , ואין השוואת פוטנציאלים                            
    במרכזיית התאורה )כולל ביצוע השוואת בסביבת העמודים, הוא ביצוע איפוס                            
   ( והגנת S-C-TNפוטנציאלים סביבה )כלומר הגנה בפני חשמול בשיטת איפוס                            
              ( . במקרה זה  TTעמודי התאורה בפני חשמול בשיטת הארקת הגנה )                           
        ממ"ר לפחות   35כאלקטרודה משמש מוליך הארקה חשוף מנחושת בחתך                             
     2המותקן באדמה ומחובר אל פס ההארקות בעמוד בתאם לתרשים שבנספח                            
    לנוהל. בפתרון זה יש להקפיד על הפרדה בין הארקת המרכזייה לבין הארקת                            
   העמודים )הארקת המרכזייה תהיה מחוץ לתחום ההשפעה של הארקת עמודי                            
   גידים , ינותק  5התאורה(, יש להדגיש שכאשר הזנת העמודים היא בכבל בעל                            
 הגיד החמישי )הארקה( מהמרכזייה.                             

 
 ( או איפוסTTאפשרות נוספת להארקה במקרים של הארקת הגנה )   4.3
      (S-TN   ,S-C-TN.) 

 
        השיטה המועדפת להארקת עמודי תאורה כאשר אמצעי ההגנה המיושם הוא 

      ( היא כאמור באמצעות מוליך TN-S ,TN-C-S ( או איפוס )TTהארקת הגנה )                        
  ממ"ר לפחות. יחד עם זאת ניתן לבצע  35נחושת חשוף, השלם לכל אורכו בחתך                          
           הארקה של עמודי תאורה בהתאם לנדרש בתקנות החשמל )מתקני חשמל                          
     וון שבתקנות לתמרורי הוריה )רמזורים( במתח שאינו עולה על מתח נמוך(, מכי                        
 הללו קיימת התייחסות לעמודים מתכתיים המותקנים ברשות הכלל בהם משולבת                         
 מערכת חשמלית.                          

 
  )ב( בתקנות החשמל )מתקני חשמל לתמרורי הוריה )רמזורים( 11בתקנת משנה  

             על מתח נמוך העוסקת בהגנה בפני חשמול של עמודי  במתח שאינו עולה                        
 הרמזורים , נקבע:                          

 
      " עמוד מתכת במתקן תהר"ם קבוע, המוגן בפני חשמול באמצעות איפוס

 (TN-S , TN-C-S( או באמצעות הארקת הגנה )TT יוארק באמצעות מוליך , )     
        ממ"ר לפחות, אשר יתחבר ישירות או  10( מנחושת החתך של  PEהארקה )                          
     בעקיפין לפס ההארקה שבלוח הראשי של התהר"ם , נוסף על מוליך  ההארקה                          
                         (PE ."הכלול בכבל הזינה ) 

 
         מתכתיים באמצעות מוליך הארקה כלומר ניתן להאריק את עמודי התאורה ה

               ממ"ר לפחות, אשר יחובר אל פס ההארקות הראשי   10מנחושת בחתך                          
 שבמרכזיית התאורה, בנוסף על מוליך ההארקה הכלול בכבל הזינה )אופן החיבור                         
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              מוליך ההארקה הראשי לבין עמודי התאורה יבוצע לפי אחת השיטות בין                         
   לנוהל.  1בנספח המתוארות                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערה : 
 

  בתקנות החשמל )הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח  25בהתאם לתקנה 
      נימלי של מוליך הארקה חשוף שזור מנחושת וולט( שטח החתך המי 1000עד                          
     אם מוליך זה מיועד  18ממ"ר. בהתאם לתקנה   25הניתן להתקנה באדמה הוא                         
 ממ"ר.   35לשמש גם כאלקטרודה אופקית שטח החתך המזערי שלו צריך להיות                         

 
      ממ"ר איננו יכול להיות מותקן  10בחתך של  לכן, מוליך הארקה שזור מנחושת

 חשוף באדמה, ולכן יש להתקינו בתוך צינור.                         
 
 

  בידוד מגן  4.4
 

    בכדי ליישם את אמצעי ההגנה הזה במתקן תאורה יש להקפיד על כך שהציוד 
 פול : המותקן במתקן יהיה מסוג בידוד כ                           

 
 פנסים בעלי בידוד כפול.  –פנסי התאורה  ▪
תותקן בתוך ארגז מבודד )מפוליאסטר( המיועד  –מרכזיית התאורה  ▪

להתקנה חיצונית )בעל הגנה מכנית, עמיד בקרינת השמש, עמיד 
 בתנאי מזג אוויר קשים(. 

 המותקן בתוך העמוד, יהיה בעל בידוד כפול.    –מגש אבזרים  ▪
 ים במתקן יהיו כבלים ) בידוד כפול(. כל המוליכ –מוליכים  ▪
 כבל המזין את הציוד לא יכלול מוליך הארקה.  ▪

 
   אמצעי הגנה בפני חשמול המותרים אף שאינם מומלצים ליישום במתקני תאורה.   5
 

    להלן התייחסות לאופן היישום של אמצעי הגנה בפני חשמול של מתקני תאורה המותרים אף 
 יישום : שאינם מומלצים ל       

 
 מתח נמוך מאוד.   ▪
 מפסק מגן הפועל בזרם דלף )פחת( כהגנה בלעדית.   ▪

 
 נמוך מאוד   מתח   5.1

 
   שימוש במתח נמוך מאוד כאמצעי הגנה בפני חשמול אפשרי אולם אינו מומלץ 

     מכיוון שהוא מחייב שימוש במוליכים בעלי שטח חתך גדול, שיאפשר העברת                            
 הזרמים הגבוהים הנדרשים במקרה זה. שימוש במוליכים בעלי שטח חתך גדול                            
 מייקר את המתקן ומסרבל את בניית המתקן.                             

 
       אמצעי זה מומלץ רק במקרים בהם ההספק הכולל של מתקן התאורה נמוך 

 ביותר.                             
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 מפסק מגן הפועל בזרם דלף )פחת( כהגנה בלעדית   5.2
 

  שימוש במפסק מגן הפועל בזרם דלף )פחת( כהגנה בלעדית אפשרי אולם אינו 
 מומלץ משתי סיבות :                             

 
בידוד לקוי באחד מפנסי התאורה עלול לגרום להפעלת מפסק המגן  ▪

תקן התאורה בשלמותו, הדבר עלול לגרום לליקוי בטיחותי ולהפסקת מ
 עקב העדר תאורה.  

מכני העדין והרגיש שבמפסק המגן עלול להיות  –המנגנון האלקטרו  ▪
מושפע מהרעידות והזעזועים הנוצרים ברחוב בעת מעבר כלי רכב 
)בעיקר כבדים( , ועלול לגרום להפסקת מתקן התאורה ללא סיבה 

 ראויה. 
 
   בפני חשמול של בית תקע שירות המותקן במרכזיית התאורה הגנה.   6
 

        הגנה בפני חשמול של בית תקע שירות המותקן במרכזיית התאורה יכולה להתבצע על ידי 
 מפסק מגן הפועל בזרם דלף או בשיטת הפרד מגן.        

 
 מפסק מגן הפועל בזרם דלף    6.1

 
 אמפר.   0.03ן הפועל בזרם העולה על יש להזין את בית התקע באמצעות מפסק מג

 
 הפרד מגן    6.2

 
 יש להזין את בית התקע דרך שנאי מבדל.  

 שנאי מבדל יזין בית תקע אחד בלבד.  
 

 בדיקת מערכת ההגנה בפני חשמול של מתקן תאורה .  7
 

       "בדיקות מתקני  06  -16  -01תהליך ביצוע הבדיקה של מתקן תאורה יבוצע בהתאם לנוהל 
 חשמל של לקוחות דרישות כלליות".        

 
 החשמלאי נדרש להציג את תוכנית ההארקות של מתקן התאורה.  

 
       הבודק יבדוק שאמצעי ההגנה בפני חשמול המיושם במתקן עומד בנדרש בתקנות החשמל  

   וולט ( וכן בנדרש על פי נוהל זה.  1000)הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד       
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 פרק ו'
 עבודות חריגות.

 
המחירים עבור עבודות חריגות, שאינן כלולות ושאין עבורן מחיר בחוזה, יאושרו ע"י המפקח רק אחרי  

 שהוא ניתח מחיר לכל חריג/ רק אם המפקח אישר אותם בכתב ביומן העבודה. האישור ביומן יכלול:
 שם המפקח וחתימתן.  -
 ישור.תאריך הא -
 הערך הכספי של אותו סעיף חריג. -
 אישור מתכנן החשמל   -
 

 
 
 
 

 פרק ז׳
 אפיון גוף התאורה 

 
לפחות בעזרת שני אטמים תאי הציוד    IP66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה  .1

 החשמלי ותא הציוד האופטי.

עוצמת האור המופקת מגוף התאורה והמוצע תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת   .2

 (. ±10%הנומינלי )

 L\W  110 גוף התאורה המוצע יהי בעל נצילות אורית של מינימום  .3

משך חיי הדרייבר –( בגוף התאורה המוצע driverמערכת הפעלה האלקטרונית ) .4

 .   c 45של מקסימום  CASEשעות לפחות ובטמפרטורת   50,000יהיה 

 80%-שעות עבודה עד לירידה בתפוקה האורית של גוף התאורה ל   100,000 .5

 70%-שעות עבודה עד לירידה בתפוקה האורית של גוף התאורה ל150000 .6
 w 60-80הספק הגוף צריך להיות  .7
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 מפרט –רהט חזיתות מסחריות 
 א.ש. רנד הנדסה בע''מ 

1 

 מתקני תקשורת – 18פרק 

 

 הנחיות כלליות 18.01

הוט או חברות תקשורת במסגרת עבודות בפרויקט זה, יבצע הקבלן תשתיות עבור בזק, ו .1

 אחרות.

 בסעיפים הרלוונטיים שלו. 18במפרט המיוחד מתייחס גם לפרק  08כל הנאמר בפרק  .2

 

 עבודות החפירה עבור חברות התקשורת 18.02

 .08הכל בהתאם למוגדר בפרק  

 

 הנחת הצנרת 18.03

 קשיח תכלול תמוכות זויות ופקקים.  PVCהנחת צנרת  .1

 פה.הנחת צנרת יק"ע תיהיה לנשי .2

 

 הנמכת צנרת עכב עבודות פיתוח או הנחת תשתית אחרות 18.04

 50-במקומות בהם תשתית תקשורת נמצאת כך שמרחק בין קצה עליון של צינור קטן מ .1

ס"מ בין התשתית  50-ס"מ מתחתית חפירה או במקום בו מבוצעת תשתית אחרת פחות מ

רת, עד לכדי יצירת מרחק לקצה צינור תקשורת, יהיה על הקבלן לבצע הנמכת צנרת תקשו

 ס"מ כאמור. 50של 

 

 תרשים מידות מינימליות בהצטלבות בין צינור מערכת אחרת לבין תשתית תקשורת.

או יק"ע, נורדקס או אסבסט,  כבל טמון או מושחל  PVCהעבודה תהיה בצנרת מכל סוג  .2

כבלים  / עבור כל כמות של קנים בצינור, סיבים אופטיים או כבלי נחושת מכל סוג, 

בכל עומק ביצוע חפירה או אספלט או בטון, גינון  וקיים, אכוללת פתיחת ריצוף סיבים /

חפירה מתחת לצינורות תוך תמיכת  בלבד,  בעבודת ידייםהכל וחשיפת צנרת ורוחב נדרש 

ס"מ  50הצנרת והנמכה כך שיהיה מרחק בין תחתית עבודות עפר לחלק עליון של צנרת 

 ובסגירת התכסית והבאה למצב מקורי. , וביצוע מצעיםלפחות

 אופן מדידת ההנמכה יהיה בקו ישר מתחילת ההנמכה ועד סופה. .3



 

      

 מפרט –רהט חזיתות מסחריות 
 א.ש. רנד הנדסה בע''מ 

2 

באחריות הקבלן למפות את הקטעים הדורשים הנמכה , על סמך המידע הקיים בתוכניות  .4

או פיזים מודגש שלא  םועל סמך מידע שיאסוף בעצמו ע"י גישושים נדרשים אלקטרוניי

בגין גישושים אלו מכל סוג והם יהיו כלולים במחיר ההנמכה בכל ישולם לקבלן תוספת 

 מקום.

מודגש שאם תהיה תשתית אחרת מפריעה להנמכת התקשורת, יזיז הקבלן גם תשתית זו  .5

 כדי לעמוד במרחקים המוגדרים.עבור כך לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה.

 

 ביל לקו תקשורת קייםהזזת צנרת תקשורת עבור תשתית מבוצעת במק 18.05

ס"מ  50-במקומות בהם תשתית תקשורת נמצאת כך שמרחק בין דופן  של צינור קטן מ .1

מדופן של תשתית אחרת  , יהיה על הקבלן לבצע הזזת צנרת תקשורת, עד לכדי יצירת 

ס"מ בין תשתית התקשורת הקיימת לבין התשתיות יבשות המתוכננות  או  50מרחק של 

 רטובות המתוכננות.ס"מ לתשתיות ה 100

 

או יק"ע, נורדקס או אסבסט,  כבל טמון או מושחל  PVCההזזה תהיה בצנרת מכל סוג  .2

/ כבלים /  ניםקעבור כל כמות של  בצינור, סיבים אופטיים או כבלי נחושת מכל סוג, 

בכל עומק ביצוע חפירה או אספלט או בטון, גינון  וקיים, אכוללת פתיחת ריצוף סיבים 

חפירה מתחת לצינורות תוך תמיכת  בלבד,  בעבודת ידייםהכל וחשיפת צנרת דרש ורוחב נ

או דיקור חפירה עבור תשתית עבודות עפר  דיקורכך שיהיה מרחק בין  והזזההצנרת 

 100לצנרת יבשה מתוכננת, או  ס"מ לפחות 50 הקיימת  צנרתהשל  הצידילחלק אחרת 

 מצעים והחזרת התכסית לקדמותה., וביצוע מילוי ב.ס"מ לצנרת רטובה מתוכננת

 אופן מדידת ההסטה  יהיה בקו ישר מתחילת ההסטה ועד סופה. .3

באחריות הקבלן למפות את הקטעים הדורשים הזזה , על סמך המידע הקיים בתוכניות  .4

או פיזים מודגש שלא  םועל סמך מידע שיאסוף בעצמו ע"י גישושים נדרשים אלקטרוניי

שושים אילו מכל סוג, הם יהיו כלולים במחיר ההזזה בכל ישולם לקבלן תוספת בגין גי

 מקום.

מודגש שאם תהיה תשתית אחרת מפריעה להזזת התקשורת, יזיז הקבלן גם תשתית זו  .5

 כדי לעמוד במרחקים המוגדרים. עבור כך לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה.
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תקשורת מתוכננות  מעל או מתחת  קיימת בהצטלבות בין תשתית הגנה על תשתית תקשורת 18.06

 לצנרת התקשורת קיימת

הקבלן לבצע הגנה על תשתית תקשורת קיימת שנמצאת בעומק  שבמקרים מסוימים יידר .1

 ס"מ מתשתית אחרת מתוכננת העוברת מעל לצנרת התקשורת. 50-פחות מ

או יק"ע,נורדקס  PVCתהיה על צנרת מכל סוג קיימת   ביצוע הגנה על תשתית תקשורת .2

עבור  או אסבסט,  כבל טמון או מושחל בצינור, סיבים אופטיים או כבלי נחושת מכל סוג, 

או אספלט או בטון, גינון  וקיים, אכוללת פתיחת ריצוף  כבלים/סיבים /כל כמות של קנים

מטר מכל צד של תשתית התקשורת הקיימת  1בכל עומק ולרוחב של ביצוע חפירה 

ע"פ בלבד, ביצוע הגנה  בעבודת ידיים, הכל  וחשיפת צנרתוהנחצת  בהצטלבות 

או צינור פלדה או בטון מזויין  CLSMאו  30ב  ע"י בטון חברת התקשורתהנחיות/אישור 

בכל קוטר נדרש או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י בזק כלולה בעבודה זו,  חצוימגולוונת 

 וביצוע מצעים ובסגירת התכסית והבאה למצב מקורי.

קומפלט בכל חציה של צנרת תקשורת  עם תשתית אחרת  שבה תדרוש  ישולם לקבלן סעיף .3

חברת התקשורת בכתב טיפול זה ושהמפקח אישר בכתב לקבלן לבצע עבודה זו ושהקבלן 

 ביצע טיפול זה בפועל בפיקוח צמוד של חברת התקשורת

 

 רתבהצטלבות בין תשתית תקשורת לאחרות מתחת לצנרת התקשו הגנה על תשתית תקשורת 18.07

 50-הקבלן לבצע הגנה על תשתית תקשורת שנמצאת פחות מ שבמקרים מסוימים יידר .1

 ס"מ מתשתית אחרת כאשר התשתית האחרת עוברת מתחת  לצנרת התקשורת.

שמתחת  לצנרת תקשורת  תיהיה עם מתחת קיימת   ביצוע הגנה על תשתית תקשורת .2

ע,נורדקס או אסבסט,  או יק" PVCבצנרת מכל סוג  רשות תקשורתכל לצנרת תקשורת מ

עבור כל כמות  כבל טמון או מושחל בצינור, סיבים אופטיים או כבלי נחושת מכל סוג, 

ביצוע או אספלט או בטון, גינון  וקיים, אכוללת פתיחת ריצוף  כבלים/סיבים /של קנים

מטר מכל צד של תשתית התקשורת הנחצת  בהצטלבות  1בכל עומק ורוחב נדרש חפירה 

חברת ע"פ הנחיות/אישור בלבד, ביצוע תמיכה והגנה  בעבודת ידיים, הכל רת וחשיפת צנ

בכל קוטר  חצוימגולוונת או צינור פלדה או בטון מזויין  CLSMאו ע"י בטון  התקשורת

נדרש או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י בזק כלולה בעבודה זו, וביצוע מצעים ובסגירת 

 התכסית והבאה למצב מקורי.

סעיף קומפלט בכל חציה של צנרת תקשורת  עם תשתית אחרת  שבה תדרוש ישולם לקבלן  .3

חברת התקשורת בכתב טיפול זה ושהמפקח אישר בכתב לקבלן לבצע עבודה זו ושהקבלן 

 ביצע טיפול זה בפועל בפיקוח צמוד של חברת התקשרת 

 

תית במקביל לתש מתוכננת עבור חפירת תשתית אחרת קיימת הגנה על צנרת תקשורת 18.08

 ס"מ בין התשתיות 50-הנמוכה מ בקרבה הקיימת התקשורת

 50-הקבלן לבצע הגנה על תשתית תקשורת שנמצאת פחות מ שבמקרים מסוימים יידר .1

 ס"מ מתשתית אחרת כאשר התשתית האחרת עוברת בצד  לצנרת התקשורת.

בצד  לצנרת תקשורת מתוכננת  תהיה לצנרת קיימת   ביצוע הגנה על תשתית תקשורת .2

או יק"ע, נורדקס או אסבסט,  כבל טמון או מושחל בצינור, סיבים  PVCכל סוג מ
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כוללת פתיחת  כבלים/סיבים /עבור כל כמות של קנים אופטיים או כבלי נחושת מכל סוג, 

וחשיפת בכל עומק ורוחב הנדרש  ביצוע חפירה או אספלט או בטון, גינון  וקיים, אריצוף 

חברת ע"פ הנחיות/אישור ביצוע תמיכה והגנה  בלבד, בעבודת ידיים, הכל צנרת

בכל קוטר  חצוימגולוונת או צינור פלדה או בטון מזויין  CLSMאו ע"י בטון  התקשורת

נדרש או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י בזק כלולה בעבודה זו, וביצוע מצעים ובסגירת 

 התכסית והבאה למצב מקורי.

נרת תקשורת  עם תשתית אחרת  שבה ישולם לקבלן סעיף לפי מ"א בכל הגנה  של צ .3

תדרוש חברת התקשורת בכתב טיפול זה ושהמפקח אישר בכתב לקבלן לבצע עבודה זו 

 ושהקבלן ביצע טיפול זה בפועל בפיקוח צמוד של חברת התקשרת 
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 פיתוח נופי – 40פרק 

 

 הנחיות כלליות 40.00

 

 אור העבודהית 40.00.01

ברחובות, במעברים ובשטחים ברציפים, ון והשקיה העבודה כוללת עבודות פיתוח גינ .1

. מפרט טכני זה בא להשלים, עיר רהט לאורך ציר העדפה לתחבורה ציבורית בציבוריים 

הכללי, בתכניות ובכתב הכמויות ועל כן אין מן במפרט להוסיף ו/או לשנות את האמור 

במפרט  ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה

 המיוחד.   

במפרט הכללי והמיוחד או פרקים  40,41,51מפרט זה בא להוסיף או לשנות את פרק  .2

 רלוונטיים אחרים שלו.

 

 לגינון והשקיה קבלן רשום 240.00.0

קבלן הגינון וההשקיה שיועסק ע"י הקבלן הראשי יהיה קבלן רשום בתא הגננים ויהיה  .1

לן המשנה יאושר ע"י האדריכל והמזמין בכפוף בעל סווג מתאים להיקף וסוג העבודה. קב

, לעמידה בתנאי הסף המפורטים לעיל ובכפוף להמלצות ואישורים מהגורמים המוסמכים

 .כמו גם בכפוף לאישור מחלקת הגינון בעיריית אשדוד

( לעבודות AS MADEיש לשים לב לדרישות מחלקת הגינון להגשת תכניות עדות ) .2

 (41.03.01) 41יה במפרט הטכני המיוחד פרק ההשקיה המפורטות בפרק ההשק

 

 ופרוק עבודות הכנה .0140

 

 חציבה לבורות לעצים ולשטחי גינון /חפירה  40.01.01

עבודת החפירה ) בכל מקום שבו מצוינת המילה חפירה, הכוונה לחפירה ו/או חציבה (  .1

ר. תעשה בזהירות מרבית כדי לא לפגוע במערכות תשתית תת קרקעית הקיימת באת

הפיתוח ו/או קבלני תשתיות ו/או קבלני רציפים ו/או ובעבודות פיתוח ובנייה של קבלני 

 .כל רשות אחרת המבצעת עבודות בתוואי העבודה

ו/או לגובה שתית ו/או לעומק הנדרש בשטחים  החפירה תתבצע עד לגובה תחתית מצעים .2

ה כוללת גם הידוק . העבודהמיועדים לגינון ו/או לעומק הנדרש ובגודל הנדרש לעצים

 מודיפייד אשו, ניקוי ופינוי פסולת ועודפים לאתר פינוי מאושר.  98% -שתית מבוקר ל

 המדידה לחציבת/חפירת בורות לעצים כלולות במחירי היחידה של העצים. .3

 

 

 

 

 

 אדמת גן 40.01.02
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 כללי .1

אדמת הגן תהיה נקייה מיבלית, דורת ארם צובא )"קוצאב"( גומא הפקעים  .1.1

"( ו"חילפה". אם יתברר כי האדמה מזוהמת, ירסס הקבלן על חשבונו )"סעידה

, ספטר וזאת 5%את העשביה בחומרי ריסוס צורבניים: סמוג, ראונד אפ בריכוז 

 ה. יעד להעלמות מוחלטת של העשבי

 על הקבלן לקבל מהמתכנן והמפקח אישור מראש למקור האדמה וטיבה. .1.2

 חולית קלהאדמת גן מסוג חמרה  .2

נקיה מעשביה ומזיקי שורש כמפורט  חולית קלהה מסוג חמרה החמרה תהי .2.1

, מוליכות ועובר נפה. הדרישות לטיב PH-ותעמוד בדרישות התקן הישראלי ל

 האדמה הגננית:

 .20% - 10%אינדקס פלסטיות  .2.1.1

 .20% - 200עובר נפה מס'  .2.1.2

 PH 7.5 - 5.5דרגת חומציות  .2.1.3

, כולל בדיקת חי גינוןאספקה, הובלה ופיזור בשטכולל . המחיר במ"קהמדידה  .2.2

 מעבדה לטיב האדמה ע"ח הקבלן המבצע.

 

 ומדרגותעבודות ריצוף אבני שפה  340.0

 

 כללי 40.03.01

יש לקבל אישור המתכנן והמפקח מראש למקור ולטיב הריצוף. דוגמאות קטעי ריצוף  .1

לסוגיהם השונים יבוצעו לצורך אישור המתכנן והמפקח בשטח לפני התחלת העבודה. 

 מ"ר )לכל סוג(.  5הקטע מינימום גודל 

 הקטעים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויפורקו על ידו בגמר העבודה. .2

 

 התאמת גובה לשוחות וריצוף סביב השוחות 40.03.02

במהלך הריצוף יש לבצע התאמת גובה לשוחות משק תת קרקעי הנמצאות בתחומי  .1

 .וא סביב התאהעבודה, התאמת גובה זו כוללת הסדרת רצוף בדגם כלשה

יודגש שהתאמת הגובה מתייחסת גם לבניית "צווארון" במידת הנדרש לצורך השלמת  .2

ריצוף אל טבעת פקק השוחה באופן שהקוטר העליון יוותר מינימלי וללא טבעת בטון 

 עליונה.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

 ד.מחירי ההתאמה בריצוף כלולים במחירי יחידת הריצוף ולא ישולם עבורם בנפר

 

 ריצוף בתוך מסגרות 40.03.03

הריצוף בתוך מסגרות מוכנות או מסגרות ופקקי תקרות יבוצעו בסוג ובדגם הריצוף  .1

 שמסביב למסגרת תוך שמירה על רצף הקווים.

 הריצוף יונח ע"ג טיט צמנט מעורב בדבק אפוקסי .2
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 עבודת הריצוף בתוך המסגרת יהווה המשך רציף של קווי הריצוף מסביבם. .3

 מדידה ותכולת מחיראופני  .4

עבודת הריצוף במסגרות כלולה במחירי היחידה של הריצוף הכללי ולא תשולם עבורם 

 תוספת.

 

 מרצפות ואריחי אבן 40.03.04

 המרצפות תהינה מהסוג המצוין בכתב הכמויות, בתכניות ובפרטים. .1

 דגמי הריצוף מפורטים בתוכניות, בפרטים ובכתבי הכמויות. .2

ס"מ חול או ע"ג טיט צמנט הכלולים במחיר  3 -והנמדד בנפרד  ההנחה ע"ג מצע מהודק .3

ס"מ  3 -בסידור כלשהוא כולל השלמות בניסור במסור מכני בלבד. השלמות קטנות מ

 יבוצעו ע"י יציקת טיט צמנט עם פיגמנט מתאים.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .4

המחיר  .צוף באבן()ועיבוד המישקים במקרה של רי ס"מ חול / טיט 3 כולל ,במ"רדידה המ .5

בסעיף למצעים נמדד בנפרד. )מודגש שטיפול הסדרת מפגש עם ריצוף קיים כמפורט 

 לא יחשב במנין המטרים והוא כלול בתכולת העבודה(., 40.03.06

 

 ריצוף באבנים משתלבות 40.03.05

 ארגון העבודה .1

 התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המיושר. .1.1

 אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף. אספקת האבנים תבוצע .1.2

 אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי. .1.3

 שורויפזור החול וי .2

לאחר קבלת השתית מוכנה ומאושרת ע"י המפקח, מפזרים חול דיונות נקי ויבש  .2.1

 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק. 4-3בעובי של 

שבלונות"(. את סרגלי היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )" .2.2

הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: בקביעת הגבהים יש לקחת 

 ס"מ. 1בחשבון שקיעת האבנים בעת ההידוק עד 

יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פזור החול וישורו, רצוי לישר  .2.3

לקול מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע ק

  משטח החול המיושר בעת העבודה.

 סוג הרצוף והגוון  .3

 ים שוניםהמרצפות יהיו מסוג המפורט בכתב הכמויות לפי בחירת האדריכל עם פיגמנט

. האבנים יסופקו בגוונים לפי בחירת האדריכל; צורת ההנחה 8ויתאימו לתקן ישראלי 

 תהיה עפ"י המפורט בדגמי הריצוף המפורטים בפרטים.

 

 

 הריצוףהנחת  .4
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יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה, למניעת זחילה של  .4.1

 האבנים. ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות ו/או חצאים מוכנים מהמפעל.

מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מונע  2-3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  .4.2

ויוצר חיכוך הנועל שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, 

 את האבנים אחת לשניה.

 השלמת שולי הריצוף  .5

לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה, ערוגות, קירות, מכסי ביוב וכו'  .5.1

 יש צורך להשתמש באבני ריצוף מנוסרות.

חיתוך האבנים יעשה ע"י ניסור במסור מכני בלבד. כל השלמה אחרת אסורה  .5.2

 .בתכלית האיסור

 ריצוףשינוי כוון ב .6

כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו ישר 

בתאום עם המפקח והאדריכל, ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת באבנים שלמות )אבני 

 קצה או חצאים(.

 חגורת בטון סמויה .7

בגבול ריצוף ושטחי נטיעה, בכל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין  .7.1

ס"מ  20/10חתך החגורה  ,20 –ב בטון ב ן סמויהומפורש, תבוצע חגורת בטב

ס"מ מפני  2-לפחות. החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ

הריצוף, או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל. עפ"י הנדרש בפרט, יהיה זיון 

 לבטון של החגורה הסמויה. 

רצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המ .7.2

הקפדה על החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה. 

 שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.

 לא תשולם תוספת עבור גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף. .7.3

 הידוק הריצוף .8

צע הידוק ראשוני של בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לב .8.1

המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק ויברציוניות 

מ"ר  0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000ח צנטריפוגלי של ובעלות כ

 מעברים. 3-לפחות. הידוק זה יבוצע ב

 הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף .8.2

יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע ההידוק 

שעות לאחר ביצוע הריצוף, יש לפזר על המשטח שכבת  24 -מהראשוני ולא יאוחר 

 חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.

 4-חצבה בלאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המ .8.3

 מעברים נוספים.

בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת אימות  .8.4

מעברים, לפי הוראות המפקח  8-טון או מכבש פניאומטי כבד ב 12במכבש 
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שוריות יסיוני, לקבלת מיובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח הנ

 ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.

 סטיות מותרות בביצוע .9

על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים, כמפורט  .9.1

 בתכניות.

 מ"מ. 10ה המותרת מגובה מתוכנן לא תעלה על יהסטי .9.2

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל  .9.3

כך ששקיעתו מ' והבנוי  5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום ברוחב של לפחות 

 מ"מ. 1שענו על קצוותיו לא תעלה על יהמכסימלית עקב משקלו העצמי, בה

בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף  

המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר 

 המרווח הגדול ביותר.

 מ"מ. 5א תעלה על ה המותרת במישוריות ליהסטי 

סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את  .9.4

 הקבלן ולרצף מחדש את המשטח.

 גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח. 

 מ"מ. 2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .9.5

 סיוניימשטח נ .10

סיוני יקבלן קטע נלפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין ה .10.1

 מטר במקום שיורה המפקח. 2.0מטר וברוחב של  3.0באורך של 

סיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים יביצוע הקטע הנ .10.2

המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול 

האימות,  למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת

 אלמנטי שפה וכו'.

הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים אתו הוא מתכוון לבצע את  .10.3

 העבודה.

סיוני לגבי שיטת העבודה, טיב ימסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הנ .10.4

 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.

ינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן ייבדקו סיוני ייבעת ביצוע המשטח הנ .10.5

 התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.

יבוצעו קטעים  -סיוני אינו עונה על הדרישות יאם הבדיקות יורו שהמשטח הנ

 ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן.

ר ע"י הקבלן ועל סיון שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתימשטחי הנ 

 חשבונו.

 

סיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים יאישור המשטח הנ .10.6

 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.
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סיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המנהל יהמסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הנ .10.7

 תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצדו.

 תותשינוי כוון בריצוף/ריצוף בקש .11

במדרכות קשתיות או בפינות כאשר יש לבצע הנחה בקשת, יש לסגור את גבול בשבילים, 

העבודה בסוף הקטע הישר בקו ישר וזאת ע"י מרצפות שלמות ו/או חצאים ו/או ניסורים 

ולבצע הנחה בתחום הקשת בדוגמת הנחה במקביל בשיטת המקשר הרומי. עם גמר 

בול העבודה בקו ישר ולחזור ולרצף את המדרכה הקשת ו/או העיקול יש לסגור שוב את ג

 בדגם ההנחה הרגיל.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .12 

 .40.03.06המדידה תהיה במ"ר והמחיר יכלול את כל האמור לעיל, לרבות התיאור בסעיף   

 

 מפגש ריצוף חדש עם ריצוף קיים 6.0340.0

חדשות בצמוד ובהשקה  במקומות רבים לאורך ציר העדפה מתבצעות עבודות ריצוף .1

 לריצופים קיימים.

 הריצוף יהיה מסוג וגיוון שייקבע בפרטים. .2

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

ע"מ ליצור קו מפגש מסודר ורצוף בין ריצוף ישן לחדש, יש במידת הנדרש לפרק ו/או 

להשלים ו/או להסדיר את המפגש ע"י עבודה בתחום הריצוף הקיים. לצורך העניין, טיפול 

ס"מ בתחומי הריצוף הקיים לצורך הסדרה לא ייחשב במנין המטרים  50עד של 

 המחושבים ולא ישולם עבורו בנפרד.

 

 גנניותאבני שפה  7.0340.0

עם פיגמנט  19יהיו  כמפורט בתכניות, בפרטים ובכתב הכמויות לפי ת"י  גנניותאבני שפה  .1

 ו/או גמר מיוחד לפי המצוין.

 ב בטון לפי הפרט.אבני שפה יונחו ע"ג תושבת וג .2

הנדרש יש  ים ישרים, עקומים ושבורים לפי תכנית. במידתוהנחת אבן שפה תהיה בקו .3

 וית כלשהיא בפינות.ולבצע ניסור במסור מכני ליחידות חצי, שליש וז

בכל מקום שבו ניתן להשתמש ביחידות פינה טרומיות מתאימות, יש להזמין יחידות פינה  .4

 ולהשתמש בהם בביצוע.

 רה לא תותר התאמה ע"י שבירה בפטיש ותיקון בטיט צמנט.בכל מק 

האתר  פיתוח – 40טיב אבני השפה הגנניות מבטון ואופן הצבתן יהיה כאמור בפרק  .5

 .40085וסלילה סעיף 

 המילוי בין האבנים יהיה במילוי דיס צמנט בגוון של האבן.

 מ"מ לגובה ולמיקום. 3דיוק ההנחה של אבני השפה הגנניות עד  .6

וית או בקשת, יש לבצע את ומקום שבו המפגש בין אבני הגן או אבני השפה הינו בזבכל  .7

 החיבור ע"י ניסור אבן השפה במסור מכני. לא תותר שום התאמה אחרת.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .8
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תושבת וגב בטון, ניסורים יחידות פינה טרומיות, המחיר במ"א אבני שפה כולל 

 והתאמות.

 

 תגידור ומעקו .0540

 

 כללי 01540.0.

ע"ג קירות בהם קיים הפרש גובה המחייב מעקה בטיחות, ובכל מקום שיידרש, יותקנו  .1

 מעקות וגדרות מסוגים ובגבהים לפי המפורט בתכניות ובפרטים.

כל חלקי המתכת, גם אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות ובפרטים יהיו מגולוונים בגלוון  .2

בטכנולוגיית אפוקל המותאמת לסביבה ימית  כנןחם וצבועים בגוון שיקבע ע"י המת

 . הצביעה תהיה צביעה אלקטרוסטטית בתנור.ולדרישות עיריית אשדוד

 מיקרון. 100 –עובי שכבת הצבע לפי התקן הישראלי ולא תפחת מ 

יש לקחת בחשבון יחידות קצה, פינה, גדרות אלכסוניות השלמות והתאמות לצורך  .3

ח, ללא תשלום תוספת מחיר עבור יחידות מיוחדות הסדרת אורך השדות למידות בשט

 אלו.

עד לעומק הנדרש  3התקנת המעקות והגדרות תהיה ע"י קידוח במקדח יהלום בקוטר " .4

בתכניות ובפרטים, התקנת המעקה ומילוי הרווח בדייס צמנט דליל כולל ניקוי פני האבן 

תחת לקופינג והמתכת ממריחות טיט או ע"י התקנת פלטת מתכת ועיגונה לבטון מ

והתאמת הקופינג סביב העמוד. כאשר המעקה מותקן בקרקע יש לבצע יסוד בטון 

 כמפורט בפרטים ולבצע תיקון מתאים בריצוף סביב הרגל.

 יש לאשר דוגמת גדר ומעקה ע"י המפקח והאדריכל לפני התחלת העבודה. .5

 

 לגדרות ומעקותותכולת מחיר  אופני מדידה 02540.0.

 כולל עיגון בראש הקיר / דופן הקיר/ בקרקע., וג כלשהוא ימדדו במ"אגדרות ומעקות מס 

 

 עבודות ריהוט רחוב  640.0

 

 כללי 01640.0.

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית  .1

 .1498ובכפוף לדרישות התקן הישראלי מס' 

 מפרט זה מתייחס לעבודות ביצוע ריהוט רחוב. .2

"פאבליק יש לקחת בחשבון ריהוט קיים המבוצע ברציפים לפי פרטי הביצוע של חברת  .3

 או שו"ע מאושר. זון"

כל המפורט בסעיפים מותנה בהתאמה מלאה לפרטי החברה ברציפים המבוצעים  .4

 ברחובות הרצל ומנחם בגין.

 העבודה כוללת אספקה, הרכבה ועיגון המתקנים והריהוט. על הקבלן לתאם עבודותיו .5

ולנקוט בכל אמצעי הגנה על מתקנים קיימים בשטח האתר ובקרבתו. על הפיקוח עם 

הקבלן לבקר ולבדוק את התנאים המיוחדים של האתר עוד לפני הגישו את הצעת 
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המחירים. כמו כן עליו לבדוק דרכי גישה והספקה וכל יתר התנאים שיש בהם חשיבות 

 לביצוע העבודות ולקביעת המחירים.

שמור על שלמות המתקן עד מסירה למזמין, למסור למזמין ולהיות אחראי על הקבלן ל .6

, על שלמותו במשך שנה. כמו כן על הקבלן לספק למזמין אישור מכון התקנים למוצריו

ולסביבתו מבחינת עמידה בדרישות התקן הישראלי העדכני  למתקן המוצב בשטח

 .למתקני המשחק וסביבתם

מי אחריות הנוגעים לאספקת המוצרים השונים לעירייה שמורה הזכות לשנות תחו .7

 ולהחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי לגבי ספקים שונים למוצרים שונים.

 

 העבודה באתר 02640.0.

על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו להתקין מתקני ריהוט שונים בשלוב הקירות ובתוך  .1

מזערי במקרה של ריצוף הריצוף ולכן עליו לעשות מראש הכנות מתאימות בקירות, פירוק 

ותיקון סביב הרגל לאחר ההרכבה, או קידוח במקרה של אספלט/בטון  והשלמתו לאחר 

 ההרכבה.

, לרבות החזרת על הקבלן לוודא שהעבודה תהיה נקיה ללא גרימת נזק למתקנים קיימים .2

 המצב לקדמותו כלול במחיר הריהוט.

 על הקבלן לדאוג שהשטח יישאר נקי לאחר גמר העבודה. .3

 

 פרטי חיבור ועיגון 03640.0.

פרטי החיבור והעיגון חייבים באישור מראש של המפקח והאדריכל; כל שינוי בפרטי עיגון  

 וחיבור יעשה אך ורק באישורם.

 

 חלקי מתכת 04640.0.

 ., בגלוון חם בבריכות תעשיותיותכל חלקי המתכת יהיו מגולוונים .1

יר אבץ )גלוון קר( עד קבלת כיסוי מלא וגוון בכל מקום בו ייפגע הגלוון יש לתקן בצבע עש .2

 אחיד.

 ריתוכים והתאמות בשטח ינוקו ויטופלו נגד חלודה בגלוון קר במקום כנ"ל. .3

לגלוון לסביבה ימית ולדרישות עיריית אשדוד ומתאים  באפוקלכל חלקי המתכת ייצבעו  .4

 הביצוע עפ"י הוראות היצרן. ."ראל" בתנור לפי קביעת המתכנןבגווני 

 190-מיקרון, בצביעה יבשה ו 125 –בי שכבת הצבע לפי התקן הישראלי ולא יפחת מ עו .5

 מיקרון בצביעה רטובה.

הובלת חלקי ריהוט רחוב צבועים לאתר תבוצע תוך הגנה על הצבע ע"י עטיפה מלאה  .6

 ביריעות פלסטיות מתאימות לזעזועים.

 

 

 ל פרויקטמבוצע לפי הנחיות מנה – סככות המתנה לאוטובוסים 05640.0.

 כללי .1
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 מידות: 2-סככות המתנה לאוטובוסים מסווגים ב .1.1

 מ' גובה X  2.75מ' רוחב   X  2.5מ' אורך  8.5 סככה גדולה במידות .1.2

 מ' גובה X  2.75מ' רוחב   X  2.5מ' אורך  4.5 סככה קטנה במידות .1.3

הסככות ימוקמו במסגרת הריצופים המתוכננים במיקום המפורט בכל רציף  .1.4

 ורציף.

הפרטים והתכנון המוצג לסככות הינם אדריכליים בלבד והינם בגדר מודגש ש .1.5

 תכנון מנחה אדריכלי.

הספק חייב להיות ספק מאושר ע"י משרד התחבורה. לא יאושר ספק/יצרן שאינו  .1.6

 מאושר מת"ח.

( לסככות, המתבסס על SHOP DRAWINGSהספק שיבחר יבצע תכנון מפורט ) .1.7

. התכנון יוצג ויאושר ע"י המתכנן התכנון האדריכלי שהוצג בפרטים המנחים

 וע"י עיריית אשדוד ומשרד התחבורה.

מודגש, שתכולת המחירים כפי שמופיעה בהצגת הקבלן, כוללת גם את התכנון  .1.8

המפורט וכל הנילווה אליו עד לאישור הסופי לביצוע. וכי לא יהיה שינוי כלשהוא 

או השלמות של /במחיר המוצע במכרז עקב שינוי ו/או עדכון ו/או תוספות ו

פרטים, אביזרים, מחברים או כל דבר נוסף שיאושר בתכנון הסופי ואשר לא 

 הופיע בתכנון האדריכלי המנחה.

על הספק יהיה להכין סככה לדוגמה הכוללת את כל האביזרים והמתקנים  .1.9

ולהעמידה בחצר מפעל הייצור ו/או במיקום אחר בתחומי העיר לצורך קבלת 

 ם המוסמכים.אישור סופי של הגורמי

  אין לבצע ללא אישור מנה''פ -  ביסוס וקונסטרוקציה .2

ביצוע הסככה כולל גם את אלמנטי הביסוס, היסודות, התכנון הקונסטרוקטיבי,  .2.1

כולל כל החישובים הסטטיים הנדרשים לצורך יציבות המבנה ואישורו ע"י 

לת הגורמים המוסמכים, כולל בקרה ואישור מהנדס הקונסטרוקציה מטעם הנה

 הפרויקט.

העיקרון, הביסוס יושתת על פלטות יסוד עוברות בשילוב יסודות בטון בודדים  .2.2

לעמודי חלוקה עם ברגי יסוד מתאימים )כדוגמת עמודי תאורה( לצורך פילוס 

 הסככה ביחס לפני השטח המפותחים שבהם מוקמה הסככה.

החשמל. במסגרת הביסוס יש לבצע גם הארקת יסוד ע"פ תכנון והנחיות מהנדס  .2.3

 עבודה זו כלולה בתכולת המחירים ולא ישולם עליה בנפרד.

יש לקחת בחשבון שבזמן ביצוע הביסוס, העבודה מתבצעת בתוך שכבת מצעים  .2.4

 קיימת ומהודקת.

יש לשים לב לתשתיות המונחות במצעים ולקחת בחשבון שתכולת העבודה  .2.5

הכנה סופית כוללת גם טיפול במצעים, חריש, הידוק מחדש וכל הנדרש לצורך 

 לריצוף הסופי.

 מתכת .3
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האלמנטים לבניית מסגרת הסככה, העמודים וחלוקת המשנה יהיו מפלדה  .3.1

ובגוונים  331מגולוונת בגילוון חם באמבט תעשייתי וצבועה בצבעי אפוקל 

המצויינים בתוכניות ואשר יאושרו ע"י האדריכל, נציגי העירייה, הפיקוח ומשרד 

מיקרון.  190-פית בשיטה הרטובה לא יפחת מהתחבורה. עובי שכבת הצבע הסו

 מיקרון. 125-עובי השכבה בשיטה היבשה לא יפחת מ

כל הריתוכים והחיבורים יבוצעו במפעל. ככלל אין לבצע עבודות ריתוך כלשהן  .3.2

בשטח. במידה ונדרש מפאת גודל לבצע או לשנע חלקים נפרדים, יש להכין את 

"יבשים" בעזרת ברגים ולא בריתוך החיבורים בשיטת "שקע תקע" עם חיבורים 

 באתר.

 צבע .4

תוצרת נירלט או  331הצביעה תתבצע ע"ג אלמנטים מגולוונים בצבעי אפוקל  .4.1

 המוגדרים בפרטים. RALLש"ע לפני גווני 

 מיקרון 190 -עובי שכבת הצבע בשיטה הרטובה לא יפחת מ .4.2

 מיקרון 125 -עובי שכבת הצבע בשיטה היבשה לא יפחת מ 

 ריםזכוכית וחיבו .5

מ"מ עם צבע בגוון אפור  12הזכוכיות לגב התחנה יהיו מזכוכית מחוסמת בעובי  .5.1

 U.Vלהקטנת אפקט ה"חממה" ולסינון קרני 

פלטות הזכוכית יותקנו בעזרת מחברי נירוסטה עם קצוות מעוגלים, באופן  .5.2

 ס"מ לכל היותר בין הזכוכית ובין העמוד.  2המשאיר רווח של עד 

 ס"מ. 1מ"מ ולא יעלה על  5-ות, יושאר רווח שלא יקטן מבין פלטות זכוכית צמוד .5.3

כל פלטות הזכוכית יעברו ליטוש פאזה בהיקף החיצוני בכל פאותיהם למניעת  .5.4

 פגיעה אקראית.

 דופן הסככה .6

בדופן הסככה החיצונית ישולבו דלתות פתיחה לתאי אביזרים לחשמל  .6.1

 ותיקשורת שישולבו במבנה הסככה, כמפורט בפרטים.

חלקי התאים על דרישות התקן להפרדה בין חשמל  2פרדה פיסית בין יש לבצע ה .6.2

 ותיקשורת.

הדלתות יהיו במבנה פתיחה עם ברגי אלן כדוגמת פתח תא אביזרים של עמודי  .6.3

 תאורה ולא יאפשרו פתיחה אקראית.

בדפנות הדלתות יש לשלב מבנה רפפה לצורך איוורור תאי האביזרים. הרפפה  .6.4

 פתחת של הדלת.תבוצע לכל אורך הדופן הנ

 הארקת יסוד .7

 הארקת יסוד תבוצע ע"פ הנחיות יועץ החשמל וע"פ התקן הישראלי העדכני. .7.1

 הארקה הינה חלק מתכולת העבודה ומחייבת אישור בודק מוסמך. .7.2

 גג עליון ותחתון .8
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מ"מ בגוון אפור. הגג יונח  3גג עליון יבוצע ע"י פלטות אלומיניום אוקובון בעובי  .8.1

 ס"מ מהצד הקדמי לצד האחורי. 5הפרש גובה של  המבטא  2%בשיפוע של 

מ"מ אשר יבוצע באופן שהגג  2הפלטות יונחו ויעוגנו לפלך מגולוון וצבוע בעובי  .8.2

יהווה המשך רצוף של מישורי קורות המסגרת. הרווחים ההיקפיים והרווחים 

בין הלוחות יאטמו אטימה מלאה בסיליקון או במסטיק אוטם גמיש תוצרת 

 .סיקה או ש"ע

מ"מ בגוון אפור.  3הגג התחתון יבוצע ע"י פלטות אלומיניום אוקובון בעובי  .8.3

הקצוות )פרופיל המסגרת המרכזי, יוסט כלפי  2ההתקנה התחתית רציפה בין 

 מעלה ליצירת רצף של לוחות הגג הפנימיים(.

מ"מ היוצר חריץ ניתוק היקפי בין  2הגג יותקן ע"ג פלח מגולוון וצבוע בעובי  .8.4

 בין המסגרת.הפלטות ו

בגג התחתון יש לבצע גריעות לצורך שילוב גופי תאורה, רמקול כריזה ומצלמה  .8.5

שישולבו בביצוע )הרמקול, המצלמה ואביזריהם אינם כלולים במחירי הסככה(. 

כמו כן יש להכין פתח נגיש מחורר או פתח רפפה מתפרק במקום שיקבע להתקנת 

 הראוטר הפנימי.

 גופי תאורה .9

 גופי תאורת לד. 3תחתון( ישולבו בגג הפנימי )ה .9.1

 ס"מ. 123גופי התאורה יהיו מסוג "סיקורה" תוצרת "דיסאנו" איטליה באורך  .9.2

עם זכוכית מחוסמת חלבית  IP 67הגופים יהיו בעלי סיווג לאיטום בדרגת  .9.3

 סימטרית.-ותצורת הארה א

הגופים יותקנו בעזרת מחברי תקרה אינטגרליים של היצרן אל פרופילי המסגרת  .9.4

של הסככה באופן שהגוף והמסגרת יהיו באותו המישור של התקרה התחתונה 

 ולא יבלטו ממנה.

 העבודה כוללת גם אישור בודק מוסמך וביקורת ח"ח לתאורת הסככה. .9.5

 לוח פרסום .10

מ"מ תשולב בדופן הסככה  200/1984/1384קופסת לוח פרסום סטנדרטי במידות  .10.1

רת התחתון יבוצע ע"י פלטת כחלק מבניית הסככה. העיגון אל פרופיל המסג

 גישור עם ברגים מתאימים לנשיאת המשקל.

לוח הפרסום יהיה בעל דלת פתיחה עם זרועות הידראוליות, הנפתחת מלמטה  .10.2

 וישלב תאורה פנימית מתקדמת המתבססת על נורות לד.

 לוח מידע סטטי .11

 ס"מ תשולב ע"ג דופן הזכוכית במיקום 100/124קופסת לוח מידע סטטי במידות  .11.1

 ובגובה המצויין בפרטי הסככה.

הלוח יעוגן בהדבקה ע"ג הזכוכית כמקובל בתחנות המתנה סטנדרטיות או  .11.2

 בעזרת מחברי וואקום עגולים.

 

 ספסל מתכת משולב במסגרת .12
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 ישולב כחלק מהסככה. 331ספסל מתכת מגולוון וצבוע בצביעת אפוקל  .12.1

לפרופיל המסגרת הספסל יבוצע ממתכת מחוררת כדוגמת הספסל החיצוני ויעוגן  .12.2

 התחתון כמקובל בספסלי סככות המתנה סטנדרטיות.

 מ' 2.70אורך הספסל  .12.3

 ס"מ מפני הריצוף בתחנה 40-45גובה הספסל  .12.4

הספסל יהיה מותאם נגישות ויכלול מאחזי יד ממתכת מכופפת מותאמת  .12.5

 לתקנות ולדרישות הנגישות העדכניות.

 הכנה ל"דגל" התחנה .13

המציין את מספרי  505י חיבור ל"דגל התחנה" )תמרור במסגרת ההכנות, יש להכין חבק

 הקווים הרלוונטיים לתחנה(.

 חיווט והכנות לחיווט אביזרים .14

בתכנון הסככה יש צורך להכין שרוולי מעבר לצנרת חשמל, תאורה, תקשורת,  .14.1

, תקשורת סלולרית וכל חיווט אחר שיידרש לצורך הפעלת WI-FIתקשורת 

 להשתלב בסככה. הסככה והאביזרים המתוכננים 

שרוולי המעבר יוכנו גם בפלטות היסוד לצורך מעבר הצנרת מארונות החשמל  .14.2

והתקשורת הנמצאים בסמוך לסככה, דרך עמודי הסככה אל תאי האביזרים ואל 

 הגג. 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .15

מחיר הסככה כולל את כל העבודות, החומרים, ההכנות, החווטים, הביסוס  .15.1

דרשים והמפורטים בסעיף הסככה וכן כל חיווט ו/או הכנה והארקת היסוד הנ

 אחרת שידרשו עקב התכנון המפורט המאושר. 

כמו כן המחיר כולל אישור ובקרה של בודק חשמלי מוסמך והעברת ביקורת ח"ח  .15.2

 לכל האביזרים החשמליים ולתאורת הסככה הפנימית.

 USBורה, שקעי המחיר כולל גם את לוח הפרסום, לוח המידע הסטטי, גופי תא .15.3

 לסוגיהם.

, רמקול כריזה ומצלמה שיסופקו בנפרד, אך כולל WIFIהמחיר אינו כולל ראוטר  .15.4

 את התקנתם.

 (.40.06.06שלטי מידע יכללו במחיר הסככה )סעיף  .15.5

 (40.06.07שלט שם התחנה נכלל במחיר הסככה )סעיף  .15.6

 

 שלט שם התחנה 07640.0.

של נירלט או  331ון וצבוע בצביעת אפוקל שלט שם התחנה יבוצע מפרופילי מתכת מגולו .1

 ש"ע.

 מכופף בקשת בחלקו העליון ליצירת המסגרת ללוח השלט. 60/120הפרופיל  .2

מ"מ, צבוע בצביעת אפוקל כנ"ל, עם שם התחנה  3לוח השלט יהיה מאלומיניום בעובי עד  .3

 כפי שיקבע לכל תחנה ותחנה לפי שם הרחוב ו/או המיקום.
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 מחברי עיגון מותאמים ללוח השלט.העבודה כוללת גם הכנת  .4

 

 בטון גושני / ספסל מתכתספסל  08640.0.

 מהדגם הנדרש תוצרת וולפמן תעשיות או ש"ע.יהיה  בטון גושניספסל  .1

ספסל מתכת יהיה לפי הדגם המצוין בתוכנית ובפרטים, עם משענת חלקית או מלאה,  .2

מושב ומשענת הכל  מותאם נגישות לפי התקן הישראלי העדכני ו/או ספסל לרגע עם

 כמצוין בפרטים.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

 ., כולל עיגון ותיקונים סביב הרגלהמחיר ביח' קומפלט

 

 ית שתיהיברז 09640.0.

 כמפורט בפרטיםת שתיה תהיה מדגם המפורט בכתב הכמויות ובפרטים, מבטון יברזי .1

כלול ארגז ראש ות, פיית מילוי לבקבוקים ברזים 2 עםאו ש"ע תוצרת שחם אריכא 

וחיבור תוצרת שחם אריכא או ש"ע(  2911עם שוקת לכלבים )מק"ט מערכת שוחת ניקוז 

 דרש.יבכל אורך שי 10נור דרג ילמקור מים בצ

כמו כן כוללת העבודה חיבור מוצא הניקוז מהשוחה בצינור ניקוז עד לרצועה הגננית  .2

מ', ללא  1בטון בעומק הסמוכה. בתחום הרצועה תבוצע שוחת ניקוז וחלחול מטבעות 

תחתית, ממולאת בחצץ מדורג. צינור הניקוז יוחדר לתוך דופן השוחה עד למרכז השוחה 

 וייעטף בבד גיאוטכני, הכל כלול במחירי היחידה של הברזייה.

 אופני מדידה ותכולת מחיר .3

וכן חיבור  המחיר ביח' קומפלט כולל ארגז ראש מערכת, שוחת ניקוז וחיבור למקור מים.

 וחת הניקוז האינטגרלית לשוחת ניקוז מבטון ממולאת בחצץ.ש

 

 מתכתאשפתון  10640.0.

בכתב הכמויות ויכלול פח פנימי אינטגרלי.  סוגים המפורטים 2-מיהיה  מתכתאשפתון  .1

 האשפתון יוצב ויעוגן ביסודות בטון הכלולים במחיר.

 .לפי הסוג, כולל עיגון ותיקונים סביב הרגל המחיר ביח' קומפלט .2

 

 "ספסל עמידה" 11640.0.

ספסל עמידה יבוצע ממתכת מגולוונת וצבועה בצביעת אפוקל ו/או מאלומיניום מכופף  .1

 ס"מ. 80ס"מ, גובה  140לפי פרט בשילוב פס עץ איפאה. אורך 

 אופני מדידה ותכולת מחיר .2

 העבודה כוללת גם עיגון ביסודות בטון ותיקונים סביב הרגל. .2.1

 .ביח' קומפלטהמדידה  .2.2

 

 עבודות צביעה בשבילי אופניים .0840
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 כללי 01840.0.

כחלק מתוואי ציר העדפה מתוכננת מערכת מלווה של שבילי אופניים. הטיפול בשבילי האופניים  

 יהיה סלילת שבילי אופניים חדשים מאספלט צבעוני

 

 סלילת וצביעת שבילי אופניים חדשים 2.0840.0

 .(51.03בפרק  מדדת בנפרדהסלילה תתבצע ע"ג שכבת מצעים מהודקת )הנ .1

 .51.04עבודות הסלילה תבוצענה על פי האמור בפרק  .2

 .ליטר למ"ר 1ע"ג המצע יש לרסס ביטומן יסוד בכמות של  .3

, עם תכולת ביטומן גבוהה כדוגמת 0.5האספלט לשבילי האופניים יהיה אספלט דק גרגר " .4

 אספלט למגרשי ספורט.

 .עובי השכבה מצוין בפרטים .5

יש לבצע ניקוי של האספלט, טאטוא, שטיפה במים והסרת וסיתות  עם גמר הסלילה .6

 בליטות.

לאחר ייבוש האספלט ימרח האספלט בפריימר מסוג "פריימר פורטה" תוצרת בי.גי. בונד  .7

מ"מ ובהתאם לרמת החספוס של האספלט. ייבדק הצורך  0.7 – 1.0בעובי שכבה של 

יישומים  2 –הפריימר יבוצע ב ביישום שכבות נוספות עד לקבלת משטח חלק ואחיד. 

 לצורך קבלת משטח אחיד, שלם וממולא היטב.

 שעות מגמר יישום הפריימר ועד ליישום הצבע האקרילי הסופי. 24יש להמתין  .8

 2 –שכבת הצבע העליונה תהיה מסוג בי.גי.קווט תוצרת בי.גי. בונד ותבוצע בגוון כחול ב  .9

מים ולערבב היטב את  10%ש להוסיף עד מ"מ י 1-0.5יישומים. בשכבה הראשונה העובי 

 התערובת בעזרת מערבל מכני.

 היישום יתבצע בעזרת מגב סיליקוני מקצועי .10

מ"מ, היישום כנ"ל אך  1-0.5שעות, ניתן ליישם שכבה שניה בעובי  6לאחר המתנה של  .11

 ללא תוספת מים בתערובת

 

 צביעת סימונים/סמלים/קווים 03840.0.

 ליישם סימונים, סמלים וקווים ע"ג שכבת הצבע הסופית. לפי המסומן בתוכניות יש 

 .סיטרית-סימון סמל אופניים וחץ הכוונת תנועה ברוחב רצועה חד ודו .1

 

 הרווח בין הסמלים חץ הכוונה סמל אופניים

0.75  X  1.20 0.40  X  0.90 0.30 

 

 .סמל האופניים והחץ יהיו תמיד במרכז הנתיב .2

 .ך התוואימ' לאור 30הסימון יופיע כל  .3

ס"מ,  10פס הפרדה בין נתיבים ימוקם במרכז רצועת האופניים הדו סיטרית. הפס ברוחב  .4

ס"מ עד תחילת הפס הבא )היחס בין אורך קו הצבע  100ס"מ, עם קטוע באורך  100באורך 

 (.1:1לבין הרווח יהיה 
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 כל הפסים יהיו בצבע אקרילי לבן .5

 אופני מדידה ותכולת מחיר .6

 ת.המדידה לפי יחידו

 סמלים יחידים ביח' קומפלט )סמל+חץ כיחידה אחת(  

 פסי הפרדה במ"א הפס הצבוע )ללא הקיטועים(
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 עבודות סלילה - 51פרק 

 

 הנחיות כלליות 051.0

 

 תאור העבודה 51.00.01

 פרק זה הן:העבודות הכלולות ב

 עבודות הכנה ופירוק. .1 

 עבודות עפר. .2 

 מצעים ותשתיות. .3 

 ספלט.עבודות א .4 

 אבני שפה. .5 

 

 כללי 51.00.02

כל פריטי העבודות בפרק זה מתייחסים לביצוע עבודות בשטחים בעלי צורה וממדים  .1 

צרים או  ,כלשהם. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע סעיף כלשהו בעל ממדים קטנים

 נפרדים.

( 40ח )את העבודות יש לבצע בהתאם להוראות המפרטים הכלליים לעבודות פיתו .2 

( במהדורתם האחרונה. המפורט להלן בא 51כבישים ורחבות ) ,ולסלילת מסלולים

 להוסיף או לשנות את הוראות המפרטים הכלליים.

כל הפירוקים כוללים בין היתר במחירם סילוק החומר לאתר שפך מאושר ע"י הרשויות  .3 

 והחזרת המצב לקדמותו.

 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01

 
 ליכל 0.0151.0

 במפרט הכללי. 5103כל העבודות כמפורט בפרק  .1

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצעו בזהירות מרבית והחומרים  .2

מחסני העירייה, או יאוחסנו באתר לצורך שימוש חוזר יועברו להמתקבלים מהפירוק 

ב . ויתר המפקח על החומר, ייחשוהכל עפ"י הנחיות ואישור מוקדם מאת המפקח בהם

החומר כפסולת. כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה 

 מהשטח על חשבונו ועל אחריותו.

חומרים המיועדים לשימוש חוזר ע"י הקבלן כגון: מכסים של שוחות, עמודי תמרורים,  .3

גדרות וכיו"ב, ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה 

 י הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו.לפנ

חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו אם נפגמו  .4

הנדרשים להגנה הזהירות כתוצאה מעבודת הקבלן. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי 

סונם עד למועד במשך זמן אחהמיועדים לשימוש חוזר והבטחת החומרים המפורקים 

 הרכבתם מחדש מפני חבלות, גניבות וכו'.
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מתקנים, מבנים, חומרים, עצים ועוד, הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם    .5

 לתכניות והנחיות המפקח.

לפני תחילת ביצוע העבודות יערוך הקבלן סיור באתר : מיון סיווג וסימון אלמנטים לפרוק .1

סיור יסומנו האלמנטים לפרוק ויסווגו לקטגוריות יחד עם המפקח ונציג העירייה. ב

 הבאות:

 מנטים לפרוק וסילוק.אל 6.1

 אלמנטים לפרוק זהיר והובלה בשלמות למחסן העירייה. 6.2  

 אלמנטים לפרוק זהיר ושימוש חוזר. 6.3  

 תוצאות / מוצרי הסיור יהיו:  6.4  

 רשימת אלמנטים לפרוק בהתאם לסיווגים הנ"ל. 6.4.1   

 סימון האלמנטים על גבי תוכנית המדידה/פרוקים. 6.4.2   

 הערות, הנחיות מיוחדות לפרוק במידה ותהיינה. 6.4.3   

 ת סתימת הבורות שנוצרו במקום הפרוק.וכולל ות הפירוקיםעבוד .2

 במקרה של העתקת מתקנים כוללת העבודה את עיגונם באתר החדש.  .3

          תו לאתר, במידה ויידרש. מובהרהעבודה כוללת גם הובלה למקום האחסון והחזר .4

 באם הם פגומים.  ,לא יותקנו מחדש מתקנים מפורקים קודמים ,כי בשום מקרה ,להלן

 : אופני מדידה ותכולת מחירים .5

כוללים את כל הנדרש בסעיפים שלעיל. לא ו/או העתקה למיניהם מחירי היחידה לפרוק 

מחירי הפרוקים הנקובים בהצעת מעבר ל ,תשולם תוספת עבור ביצוע האמור לעיל

 הקבלן.

 

 חישוף שטח  51.01.01

הסרת צמחיה קיימת )שיחים ועשבים מסוג וגודל כלשהו וגדר חיה  הפירוש עב' החישוף .1

פינוי הצמחייה שהוסרה  ,ס"מ וע"פי הנחיות המפקח 30עד לעומק  מסוג וגודל כלשהו (

 לאתר פסולת מאושר.

 שר ימדדו בנפרד.א ,העבודה אינה כוללת עקירת עצים .2

הסרת הצמחייה וניקוי תבוצע באזורים שבתוכניות ואלו שיוגדרו מראש ע"י המפקח  .3

בהם שהקבלן לא יחל בעבודות העפר לפני שהוגדרו אזורי  ,ובהוראה כתובה. בכל מקרה

כולל לרבות פירוק וסילוק מערכת  ,תבוצע הסרת הצמחייה והניקוי בכל האתר. סעיף זה

 ,שאינה לפירוק ,ל  מרכיביה וכן חיבורים זמניים למערכת השקיהעל כ ,השקיה קיימת

 להבטחת המשך השקיית הצמחייה הקיימת  במהלך העבודות.

 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד  במ"ר .4

 

  אבני שפה מסוג כלשהו העתקה והתקנה חוזרת של 51.01.02

חגורות  ,תושבת הבטון ,אבני שפה מכל סוג וכל חומר זהיר שלפירוק  את:העבודה כוללת  .1

לשביעות  ,העתקת האבן לכל מקום עליו יורה המפקח והתקנתו החוזרת ,בטון מכל סוג

או לכל מקום עליו יורה  ,פינוי תוצרי הפרוק לאתר פסולת מאושר ,רצונו של המפקח

 המפקח.



 

      

 מפרט –רהט חזיתות מסחריות 
 א.ש. רנד הנדסה בע''מ 

22 

 המפקח.השימוש החוזר באבן לאחר פירוקה מחייב אישורו הבלעדי של  .2

בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח  הצמוד לאבן  .3

 תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  ,השפה ובמקרה של פגיעה

 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד במ"א. .4

 

  פירוק ריצופים מסוג כלשהו 51.01.03

כניות או בהתאם להוראות המפקח יפרק הקבלן ריצוף מכל סוג במקומות המצוינים בת .1

 לרבות התושבת או חגורות הבטון. אריחי ריצוף טרומיים מכל סוג ועוד ,כגון: ריצוף אבן

מעבר לעבודה  ,שבילים ואיי תנועה קיימים. כל פירוק יתר ,הפירוק יבוצע במדרכות .2

 ו המלאה של המפקח.לשביעות רצונ ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו ,שנדרשה

או לכל מקום עליו יורה  ,המחיר כולל את פינוי תוצרי הפרוק לאתר פסולת מאושר .3

 .המפקח

עבור הפירוק  ,את כל האמור לעיל והוא יימדד במ"ר ,בין היתר ,התשלום לסעיף זה כולל .4

 או ע"י המפקח. ,נטו שנדרש בתוכניות

 

  הומסוג כלש ריצוף  העתקה והתקנה חוזרת של 51.01.04

 ,תושבת הבטון ,מכל סוג וכל חומר הריצוףאבני זהיר של פירוק  :העבודה כוללת את .1

לכל מקום עליו יורה המפקח והתקנתו החוזרת  ,העתקת האבן, חגורות בטון מכל סוג

או לכל מקום עליו  ,פינוי תוצרי הפרוק לאתר פסולת מאושר ,לשביעות רצונו של המפקח

 יורה המפקח.

 מחייב אישורו הבלעדי של המפקח. ,לאחר פירוקה ,באבן הריצוףהשימוש החוזר  .2

בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח  הצמוד לאבן  .3

 תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו.  ,השפה ובמקרה של פגיעה

 .רהתשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד במ" .4

 

  פרוק  מדרגות  מסוג כלשהו 51.01.05

מדרגות  ,לרבות בטון מזוין ,סעיף זה מתייחס לעבודות פירוק מדרגות מכל סוג .1

 המדרגות יפורקו ויסולקו לאתר פסולת מאושר.  ,מאלמנטים טרומיים

במילוי חוזר בהידוק  ,לרבות את החפירות הנדרשות ומילוי הבור שנוצר ,העבודה כוללת .2

 מבוקר.

 .מדרגה את כל האמור לעיל והוא יימדד  במ"א ,בין היתר ,לסעיף זה כולל התשלום .3

 

  פירוק משטחי בטון מסוג כלשהו 51.01.06

 באיי התנועה ובשבילים.   ,במדרכה ,סעיף זה כולל פירוק משטחים מבטון בכביש .1

ו שנוצק במקום ואינ ,או בטון מזוין מכל סוג ,סעיף זה כולל  פירוק משטחי בטון מכל סוג .2

 שהונחו במקום. ,או אריחי ריצוף טרומיים ,מתייחס  לפירוק אבני ריצוף
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 ,חציבה ,העבודה כוללת את כל החומרים ושלבי העבודה שפורטו לעיל לרבות חפירה .3

 חיתוך הברזלים וכל סוג עבודה אחר הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.

 העבודה כוללת את סילוק תוצרי הפירוק לאתר פסולת מאושר. .4

 .קשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד  במ"הת .5

 

 ו ובכל גובה שהואפרוק והעתקת תמרור או  שלט פרסום מוארים מסוג כלשה 51.01.07

 הקבלן יבצע פרוק של תמרורים ושלטי פרסום מוארים. .1

ההעתקה תתבצע באחריות הקבלן אשר נדרש לתאם עם בעל הזיכיון. הקבלן רשאי  .2

  בכפוף לאישור המפקח. ,שתמש בשרותי בעלי הזכיוןלה

לרבות ניתוק וחיבור לזרם החשמל וכן  ,בכל גובה שיידרש המחיר כולל העתקה מושלמת .3

תכנון ביסוס השלט על ידי קונסטרוקטור הקבלן וביצוע הצבת השלט בתאום עם בעל 

 יורה המפקח, זכיין או למקום אחר עליו/הזיכיון והמפקח או העברתו למחסני העירייה

לרבות פירוק וסילוק היסוד הקיים עבור התמרור/השלט הקיים והחזרת השטח 

 .לקדמותו

 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד  לפי יחידה. .4

 

 פרוק תחנת אוטובוס  51.01.08

שהם. פרוק זהיר תחנת המתנה לאוטובוס בכל גודל  וסוג  וכן מחומרים ומימדים כל .1

 העבודה כוללת:

 ניתוק התחנה מחיבורים למערכת חשמל ותאורה. 1.1

והובלת התחנה למקום אחסון אשדוד תיאום עם חברות האוטובוסים ועיריית  1.2  

 שאליו יורה המפקח בתחום הרשות המקומית.ו/או העתקתה למקום 

צביעה  ,רהתיקון כל נזק שיגרם לתחנה כגון: החלפת חלקים שנשברו במהלך העב 1.3  

 וכדומה.

 התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא יימדד  לפי יחידה. .2 

 

  אשפתונים ועמודי מחסום מכל סוג ,פירוק של ספסלים 51.01.09

 אשפתונים ועמודי מחסום יבוצע בצורה שתאפשר שימוש חוזר.  ,פירוק זהיר של ספסלים .1

 המיכלים וכד'. ,פגע נשוא הפרוק לרבות הצבעהקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יי .2

 ,נקויים מבטון ,או העמודים\התומכים ו ,העבודה כוללת לרבות את פירוק השרשראות .3

אחסונם  ,מתכת וכו'( ובהתאם להוראת המפקח ,צביעתם בהתאם לסוג )עץ ,הובלתם

במחסני העירייה או בהתאם להוראות המפקח  ומילוי הבורות במילוי חוזר בבקרה 

 מלאה.

 את כל האמור לעיל והוא ימדד  לפי יחידה. ,בין היתר ,התשלום לסעיף זה כולל .4

 

 

  פרוק ראש מערכת וברזייה מסוג כלשהו 51.01.10
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מים ועוד ( תוך ,ניתוק ראש המערכת  / ברזייה מכל החיבורים הקיימים )לרבות חשמל  .1

 סגירת החיבורים  למניעת דליפות.

 כולל הארגז לשימוש חוזר. ,רזייה בשלמותםפרוק זהיר של ראש המערכת/ ב .2

 עד לשימוש החוזר. ,תוך שמירה על שלמותם ,אחסון ראש המערכת / ברזייה באתר .3

בקומפ' עבור פירוק את כל האמור לעיל והוא ימדד  ,בין היתר ,התשלום לסעיף זה כולל .4

 ראש מערכת וביחידות עבור פירוק בריכת שטיפה

 

 יםתמרורים ושלט פירוק 11.151.0

עמודי תחנות וכדומה יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש  ,שלטים ,תמרורי תנועה .1

השלט וכו'.  ,כולל הצבע ,חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק

הובלתם ואחסונם במחסני  ,צביעתם ,ניקויים מהבטון ,העבודה כוללת פרוק העמודים

 העירייה לפי הוראות המפקח.

 לתשלום לפי יחידה.המדידה  .2

 

 פירוק אבני שפה 12.151.0

אבן  ,אבני תיחום ,אבני אי ,אבני גן ,לרבות אבני שפה ,פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר .1

 קופינג מעוגלת מבטון אדריכלי אבני תעלה ועוד.

כולל בטון  ,העבודה כוללת לרבות את פירוק תושבת הבטון וכן חגורות בטון מכל סוג .2

הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו/ או המדרכה ו/או המשטח  הצמוד בעת  מזויין.

תתוקן המיסעה ע"י הקבלן ועל חשבונו. המחיר כולל את  ,לאבן השפה ובמקרה של פגיעה

 .או לכל מקום עליו יורה המפקח ,פינוי תוצרי הפרוק לאתר פסולת מאושר

 יימדד במ"א.התשלום לסעיף זה כולל בין היתר  את כל האמור לעיל והוא  .3

 

 אין לבצע ללא אישור מנה''פ תוקיימ  ת אספלטוסעיפרוק מ 13.151.0

באזורים המסומנים בתוכניות או  ,במפרט הכללי 51.03.05יבוצע בהתאם לסעיף הפירוק  .1

 בהתאם להוראות המפקח. 

קיימות מתייחס לשכבות  פרוק מסעות אספלט ,בניגוד למפורט במפרט הכללי .2

 .שהואעובי כל בלבד בהאספלטיות 

וים ישרים ורצופים והעבודה כוללת את ניסור השכבות האספלטיות במסור מכני בק .3

הניסור לא ישולם  ,בהתאם למתוכנן למניעת פגיעה באספלט שמחוץ לתחום הפירוק

 בנפרד.

באזורים בהם מתבצע קרצוף של השכבות האספלטיות והקרצוף הינו בעומק כזה  .4

בצע תיחוח והידוק חוזר של השכבה הגרנולרית שמתגלות השכבות הגרנולריות יש ל

 ס"מ. 20בעובי של 

לאחר ההידוק יבוצעו בדיקות בקרת איכות על השכבה הגרנולרית בהתאם למפרט סעיף   

51.03.01. 

 המחיר כולל את פינוי תוצרי הפירוק לאתר פסולת מאושר. .5  
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 א יימדד  במ"ר.את כל האמור לעיל והו ,בין היתר ,התשלום לסעיף זה כולל .6  

 

 אין לבצע ללא אישור מנה''פ  סעת אספלטיקרצוף מ 14.151.0

 במפרט הכללי.   51.60העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק  .1

או העברתו לרשות עיריית  המחיר כולל  בין היתר פינוי החומר המקורצף לאתר מורשה .2

 אשדוד וזאת על פי הנחיית המפקח, במקום עליו יורה המפקח.

 

 ניסור מיסעה קיימת 151.51.0

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון האספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת  .1

 ומתוכננת. 

כגון  ,בגבולות פרוק שוחות או אלמנטים אחרים או עבור הנחת אלמנטים שונים בכביש .2

 שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש.  ,אבני ריצוף ,אבני שפה

 י מכונת חיתוך בלבד. "החיתוך יבוצע ע .3

 המדידה לתשלום לפי מטר אורך ניסור. .4

 

 עיבוד פני מצע קיימים .1651.01

 ,עיבוד המצעים יעשה באזורים בהם נגלו שכבות המצע הקיימות לאחר פירוק משטחי אספלט 

במפרט  51.04.14שבילי אופניים קיימים וכו'. העיבוד יעשה על פי המפורט בסעיף  ,מדרכות

 הכללי.

 

 התאמת מפלסי תאי ביקורת 171.01.5

 במפרט הכללי. 51.03.07הביצוע לפי סעיף        .1

ובמידת הצורך פירוק  ,ההתאמה תבוצע ע"י סיתות והגבהת צוואר התא או הנמכתו .2

התקרה ובנייתה מחדש. הקבלן רשאי להניח תקרה טרומית חדשה באישור המפקח. 

 כסים מיצקת עם מסגרת ריבועית. בשטחים מרוצפים יש להחליף את המכסים למ

 ותוך כדי זהירות מרבית לא לפגוע בתא הקיים. ,פירוק התקרה יבוצע רק באישור המפקח .3 

יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע  ,בעבודות בתאים ובפרט בתאי ביוב וניקוז .4 

 העבודות.

כה או הגבהה ו/או המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה קומפלט. המחיר הוא אחיד להנמ .5 

והמכסה המקורי יועבר  ,הם ישולמו בנפרד –החלפת תקרה. במקרה של החלפת מכסים 

 למחסני החברה ו/או למקום אחר בקרבת מקום לפי הנחיות המפקח.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק תבוצע על פי הנחיות  .6 

 יסופק לקבלן ע"י חברת בזק לפני תחילת העבודה.פרט ש ,בזק ו"פרט הגבהת צווארון"

 

 

 

 ביקורת  מכסים לתאי 851.01.1
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וכן כל המכסים החדשים שיסופקו יהיו לעומס  ,בכל המקומות בהן תידרש החלפת מכסה .1 

D400 או   בכבישיםB125  489במדרכות לפי תקן ישראל. 

ניקוז וכו'(.  ,יאור היעוד )ביובהעומס ות ,הקוטר ,המכסים יסופקו עם סימון שם העירייה .2 

כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנת היצור והקבלן ימציא אחריות היצרן למכסים למשך 

 שנים.  10

 .המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה ותכלול את כל המתואר לעיל .3

 

 עבודות עפר 251.0

 

 כללי -עבודות עפר  01251.0.

 כללי.ה מפרטב 51.04 פרקב מפורטכ בוצעוי עפרה בודותע .1

נוספת  רקעק חלפתה צורךל פירהח בודותע יצועב לע הורותל מפקחה ידיב הרשות .2

 היקףב ינוייםש גיןב ספיתכ ביעהת היהת אל קבלן. לאתז ורשתד שתיתה הםב אזוריםב

 . וז החלטהמ תוצאהכ חפירהה

יש . מפקחע"י ה אושרי שרא סוגמ כנייםמ ליםכ אמצעותב בוצענהת עפרה בודותע .3

 ופןאהקרבה למבנים ומתקנים וכו'.  ,בכלים מכניים מתאימים לאופי הסביבה להשתמש

 ישיםכב סלילתל כליה מפרטב 5102 פרקב מפרטל התאםב היוי חרותא דרישותו ביצועה

 (.51) רחבותו

 שתמשי חריםא וגבליםמ שטחיםב וא ,מודיםע וא ירותק ידל ,רקעייםק תת תקניםמ ידל .4

 ואה המחירש זהב ודגש. מחפירותה יצועב צורךל דייםי עבודתב ,צורךה מידתב ,קבלןה

 עבודתב שימושה רבותל ,לשהםכ סוגמ בכליםו לשהוכ סוגמ קרקעב פירהח בורע חידא

 .פרדיםנ וא טניםק ריםצ שטחיםב בודהע בורע וספתת שולםלא ת ןכ מו. כדייםי

ת. כל עודפי החומר שנחפר ושאינו מתאים או מיועד למילוי יסולק למטמנה מאושר .5

 הקבלן יספק למפקח אישורים על ההטמנה.

 ואה מחיר. הבהתאם למפרט הכללי מ"ק פיל ישולםו ימדדי עפרה בודותע בורע תשלוםה .6

היא. כמו כן לא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות ש רקעק וגס כלב פירהח ביצועל חידא

כל מרחק לרבות פינוי עודפי חפירה לאתר שפך מאושר ב ,בשטחים נפרדים ולא רצופים

 שהוא.

 

 הידוק השתית בתחתית החפירה ובשטחי מילוי 02251.0.

עפ"י אישור המפקח  ,ההידוק יבוצע לאחר סילוק חומרי המילוי והפסולת ולאחר בצוע חשוף 

 במפרט הכללי. 51.04.14בכתב. את הקבלן מחייבים כל הדרישות המפורטות בסעיף 

 

 מילוי מובא נברר 51.02.03

ועל פי הנחיה מפורשת של המפקח יעשה שימוש במילוי מחומר נברר במידת הצורך  .1 

 (. 51במפרט הכללי לעבודות סלילה ) 51.04.09.05כמפורט בסעיף 

פיזור והידוק בשכבות לפי המפרט  ,המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק ותכלול אספקה .2 

 הכללי.
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 עבודות מצעים 351.0

 

 מצע סוג א' 51.03.01

. דרישות הטיב והדרוג של החמר יהיו לפי ת"י הא' מאבן מחצבה גרוס סוגה יהי המצע .1 

רחבות ושדות תעופה". כמו כן מחייבים את הקבלן כל דרישות  ,"מצע לכבישים 1886

 (. 51) לעבודות סלילהבמפרט הכללי  51.05הביצוע הכלולות בפרק 

 קטנים ונפרדים. ,המחיר אחיד לשטחים צרים .2 

ספלטיות תבוצע רק לאחר אישור בקרת האיכות כי השכבות סלילת השכבות הא .3 

 הגרנולריות עומדות בקריטריוני בקרת האיכות.

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק. .4 

 

 אין לבצע ללא אישור מנה''פ CLSMדייס צמנטי  51.03.02

בין משטחים ובמקומות אחרים  ,( משמש למילוי חללים בחפירותCLSMדייס צמנטי ) .1

 שו ע"י המפקח לפי הנחייה בכתב.כפי שיידר

במפרט הכללי לעבודות  51.04.11שיטות היצור והיישום מפורטים בסעיף  ,דרישות הטיב .2

 מגפ"ס. 5-8(. החומר יהיה בעל חוזק גבוה של 51סלילה )

מתנועה והפעלת עומסים עד לקבלת חוזק מספיק לביצוע המשך  CLSM-יש להגן על ה .3

 העבודות. 

 והמחיר יכלול את כל האמור לעיל.לפי מ"ק  המדידה לתשלום תהיה .4

 

 אין לבצע ללא אישור מנה''פ עבודות אספלט 451.0

 

 כללי 51.04.01

אופן הפיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק  ,התערובת ,טיב החומרים .1

 (.51) לעבודות סלילהבמפרט הכללי  51.12

 סוגי השכבות האספלטיות ועוביין יהיו בהתאם לתכניות ובפרטים. .2

מ"מ עם אגרגט גיר דולומיט  19תהיה תערובת תא"צ תערובת הצפופה התחתונה ה .3

חלל, כל תכונות התערובת  4.2%, תכנון התערובת יהיה לפי PG68-10וביטומן בסיווג 

 ±0.3%ום של יעמדו בדרישות המפרט בתחום תכולת הביטומן האופטימלית ובתח

 ביטומן.

 אין להדק את שכבות האספלט בהידוק ויברציוני. .4

 

 ריסוסים 51.04.02

יש לרסס בריסוס יסוד בכמות של  המצעתחתונה לבין שכבת השכבה הציפוי יסוד: בין  .1

 ק"ג/מ"ר.  1.2-0.8

 ,ק"ג/מ"ר 0.25-0.5ציפוי מאחה: בין שכבות אספלטיות יש לרסס ציפוי מאחה בכמות  .2

 אספלטיות טריות אין צורך בציפוי מאחה. בין שכבות
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 את כל האמור לעיל.והמחיר יכלול המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר  .3

 

 שיקום מיסעות קיימות 1.04.035

בפרויקט זה יבוצע שיקום של המיסעות הקיימות ע"י קרצוף להסרת שכבות האספלט  .1 

 ט הקיים.ס"מ מגובה האספל 15הקיימות והבאת המצע שנחשף לגובה מינוס 

על הקבלן למדוד את גבהי האספלט הקיימים לפני תחילת הקרצוף על מנת לשחזרם  .2 

 בשלב הריבודים.

המדידה עבור ביצוע עבודה זו יהיה כדלקמן: הקרצוף ישולם לפי סעיפי הקרצוף בעובי  .3 

 כלשהוא, עיבוד המצע הקיים ישולם לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 

 קייםכביש כלליות לגבי חיבור למבנה  הנחיות .4051.04

ס"מ  30התחברות מבנה חדש לקיים לרוחב הכביש תבוצע במדרגות. רוחב המדרגה  .1

לפחות וגובהה כגובה השכבה המונחת. יש להקפיד כי שכבות האספלט של המבנה החדש 

 הכול לפי הפרט בתכניות. ,סעה הקיימתיס"מ לתוך המ 30תחדורנה לפחות 

אספלטיות לאורך הכביש תבוצע על ידי "שן התחברות" כך שעובי התחברות לשכבות  .2

ס"מ . כאשר עובי  10ס"מ ועובי השכבה המקסימלי יהיה  5השכבה המינימלי יהיה 

מ"מ וכאשר עובי השכבה הוא  19ס"מ גודל הגרגר המקסימלי יהיה  5-7השכבה הוא בין 

 הפרט בתכניות הפרטים. הכול לפי ,מ"מ 25ס"מ גודל הגרגר המקסימלי יהיה  7-10בין 

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"א  ותכלול את כל האמור לעיל. .3

 

 אספלט לשבילי אופניים 551.04.0

כנדרש במגרשי טניס ובעל  1/2עד " 3/8אספלט לשבילי אופניים יהיה דק גרגר בעובי " .1 

ע ס"מ, הסלילה תתבצ 6בתערובת. עובי השכבה הכולל  14%תכולת ביטומן גבוהה של 

 ק"ג/מ"ר הנמדד בנפרד. 1ע"ג ריסוס יסוד בשיעור 

במקומות שבהם קיימים שבילי אופניים הדורשים שיקום וחידוש, יבוצע בשלב א' קרצוף  .2 

וריסוס של שכבת ביטומן  לעיל 1ס"מ ועליו שכבת אספלט דק גרגר כמפורט בסעיף  3של 

 מאחה כנדרש בסלילת שכבות אספלט בכבישים.

 

 השפאבני  551.0

 

 כללי 51.05.01

לעבודות במפרט הכללי  51.15.01אבני השפה למיניהן יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  .1

 ,( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים51)סלילה 

 וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. ,קשתות ועקומות מסוג כלשהו

נים או רבעים אשר יסופקו ישירות מהמפעל. אין בקשתות יש להשתמש בחצאי אב .2

 להשתמש באבנים שבורות. בפינות חדות יש להשתמש באלמנט פינה מיוחד טרומי.

 גוון אבני שפה יהיה אפור. .3
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התשלום הוא לפי האורך. המחיר כולל את אספקת האבנים ואת כל העבודות הדרושות  .4

רבעים  ,תוספת עבור חצאים לרבות תושבת ומשענת בטון בהתאם לתכניות. לא תשולם

 או אלמנטי פינה.

 

 תמרור ושילוט ,צביעה 51.06

 

 תאור העבודה 51.06.01

 .הסופילשלב  ושילוט תמרוריםצביעת וביצוע אספקת  .1 

 יישום צביעה מיוחדת מסוג "אספלט פרינט". .2 

 

 תקנים ומפרטים .06.0251

 תקנים .1 

אות במהדורתם העדכנית ביותר ובתוקף את העבודות יש לבצע על פי התקנים וההור  

 כדלקמן:

 תקינה ישראלית קיימת של חומרי סימון:  

 : סימון דרכים; דרכי אספלט לסימון בצבע.1חלק   934ת"י  .1.1

 : חומרים לסימון דרכים; צבעים. 1חלק  935ת"י  .1.2

 : חומרים לסימון דרכים: חומרים תרמופלסטיים. 2חלק  935ת"י  .1.3

 לסימון דרכים: כדוריות זכוכית מחזירות אור.: חומרים 4חלק  935ת"י  .1.4

 : חומרים לסימון דרכים:צבעים  ויריעות לסימון אתרי עבודה 6חלק  935ת"י  .1.5

 : חומרים לסימון דרכים: צבעים  לסימון אבני שפה 7חלק  935ת"י  .1.6

 תקינה ישראלית חדשה לחומרי סימון 

 דרישות-יםצבעים, חומרים פלסטים קרים וחומרים תרמופלסטי 1871ת"י  .1.7

תוספים בהפלה חופשית, כדוריות זכוכית, אגרגטים למניעת החלקה  1423ת"י  .1.8

 ותערובות של שניהם

 סימונים מוכנים מראש. עבור יריעות. 1790ת"י  .1.9

 דרישות. –חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים  7962ת"י  .1.10

חומרי הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת  -חומרים לסימון דרכים 934ת"י  .1.11

 סימון.

 תקנים ומפרטים אחרים: .2

 : תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי אור: יריעות. 1.1חלק  2247ת"י  2.1 

 : תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי אור: לוחיות. 1.2חלק  2247ת"י  2.2 

 : תמרורי דרך אנכיים: תמרורים בעלי תאורה פנימית. 2.0חלק  2247ת"י  2.3 

 ח התמרורים התקף הקבוע בתקנות התעבורה: לו 2.4 

 בהוצאת משרד התחבורה –תקנות והנחיות להצבת תמרורים  2.5  

בהוצאת משרד  –הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  2.6  

 התחבורה. 
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 בהוצאת משרד התחבורה. –הנחיות לבחירה והצבה של מעקות בטיחות זמניים  2.7  

 בהוצאת משרד התחבורה. –חיות לתכנון שילוט הדרכה עירוני הנ 2.8  

 

  סימון דרכים בצבע .3.00651

המונח סימנים כמתואר בפרק זה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט  .1

 ומשטחי בטון )על גבי אבני שפה(, הכל לפי הנדרש בתכנית.

או צהוב. הצבעים לסימון האספלט כתום  ,הצבע יהיה בגוון שחור, לבן, אדום, כחול  .2

", ויתאימו 1חלק  –: "חומרים לסימון דרכים: צבעים 935יתאימו לדרישות ת"י מספר 

 לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות אור או בלעדיהן.

ס"מ, למעברי חציה  25 –ס"מ לפסי החניה ולניתוב. לאיים צבועים  10רוחב הקווים יהיה  .3

 ס"מ. 30 –ס"מ, לקווי עצירה  50 –

חיצים, מעברי חציה ופסי עצירה והמתנה יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות  .4

 ובהתאם למצוין בתכניות הביצוע.  –מראש, ואשר צורתן כמתואר בהנחיות 

מ'  1.0לבן או כחול לבן, בקטעים של -לבן, צהוב-לבן, אדום-אבני השפה ייצבעו בשחור .5

ו לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות רצון לכל צבע. צביעה בצורה לא נכונה, א

 המפקח, תימחק על ידי קרצוף ותיצבע מחדש. 

במקום בו נדרש, תתקבל שכבה מחזירת אור על ידי הוספת כדוריות זכוכית על פני הצבע  .6

 גר' למ"ר. 150-170הרטוב, בכמות של 

נים לבין ביצוע תקופה של חמישה עשר יום לפחות תפריד בין סלילת פני האספלט העליו .7

 .934סימנים עליה, והצביעה תבוצע בהתאם לת"י 

באיים הצבועים: קווים עקומים ורצופים יבוצעו בעקומות אחידות. קצוות העקומות  .8

ישיקו למסלולי הנסיעה. לא תתקבלנה פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה, 

רה לא נכונה יימחקו ע"י קרצוף אלא אם צויין על כך בתכנית. סימנים אשר ייצבעו בצו

 וייצבעו מחדש.

יש להסיר בצורה מושלמת, באמצעות מכונה מיוחדת את שכבות הסימון הקיימות מפני  .9

 המיסעה.

לא יבוצע סימון זמני בצבע כבישים על גבי שכבות אספלט סופיות. כחלופה מותרת  .10

-די הוועדה הביןאו שווה ערך המאושר על י 3Mהדבקת פסי סימון מחזירי אור כדוגמת 

 משרדית.

 

 עבודות תמרורים .4.00651

 יכלל .1 

 התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בתקנים ובמפרטים המוזכרים לעיל.  1.1  

אם לא נאמר אחרת יהיו התמרורים במידות המתאימות לתמרורים בדרך  1.2  

 עירונית.

ות,  הרווחים,  כמו כן, מופנית תשומת לב הקבלן באשר למידות הכתיב, הספר 1.3  

 השפה להנחיות משרד התחבורה.
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  עמודים  לשלטים ותמרורים .2 

ובעובי דופן, גובה  4או " 3העמודים יהיו עשויים  צינור פלדה מגולוונת בקוטר " 2.1  

 עמוד ושטח השלט המתאימים לדרישות התקן.

ובה אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו ג 2.2  

 התקנתם ועמקו ביסוד, הכל לפי התקנים.

מ"מ. הקופסה   1העמוד יכוסה  בלחץ בקופסה עשויה מפח אלומיניום שעוביו  2.3  

 תהיה בקוטר פנימי כזה שיולבש בכח על הצינור.

ס"מ ובעומק שיתאים לסוג הקרקע , גובה ושטח  50העמוד יוצב בתוך בור בקוטר  2.4  

 .118לפי ת"י  ,200 -השלט וממולא בטון ב

 ס"מ. 20הצבת העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה  2.5  

 שעות לאחר יציקת היסוד. 24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  2.6  

 20לבן לסירוגין, בחלקו העליון )-מ' ובשחור 1.2העמוד יצבע בשחור עד לגובה  2.7  

 המפקח.ס"מ רוחב רצועות(, אלא אם ייקבע אחרת ע"י 

 תמרורים  .3 

כל תמרור ישא על פניו שאינם מכוסים בסרט, סימן ברור ובר קיימא  הכולל את  3.1  

 שם היצרן )או סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.

ס"מ  60לשעבר( יוצבו בגובה תחתית של  49 -)ב 214-לשעבר( ו 50-)ב 213תמרורי  3.2  

מ', אלא אם  2.20בגובה תחתית של  מפני המדרכה. תמרורים  אחרים יוצבו

 ייקבע אחרת ע"י המפקח, והתמרורים יוצמדו אל העמודים בעזרת קולר. 

כל חלקי הקולר יהיו עשויים מפח פלדת פחמן. כל הפינות יעובדו ויקטמו. כל  3.3  

הרכיבים יהיו מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ויעברו תהליך צריבה בחומצה לפני 

 האומים יהיו מגולוונים.כן. כל הברגים ו

המחיר לאספקת תמרור לרבות הובלה, התקנה ,אחזקה של תמרור מחומר  3.4  

 מחזיר אור, פרטי החיבור הנדרשים ופירוק התמרור בסוף שלב הביצוע.

 

 סמנים מחזירי אור לסימון דרכים )המכונים גם "עיני חתול"( .06.0551

חתול( להדגשת הסימון בדרכים, יהיה ע"פ "מפרט אספקה והתקנה של סמנים מחזירי אור )עיני  

משרדית, -לבדיקה, אספקה והתקנה של סמנים מחזירי אור לסימון בדרכים", הוועדה הבין

 מהדורה אחרונה.

 

 העלמת צבע .06.0651

העלמת סימוני צבע )או אחר( מעל פני מיסעת הכביש האספלטית יהיה ע"פ "המפרט הכללי  

 של החברה הלאומית לדרכים בישראל", מהדורה אחרונה. 51ק לעבודות סלילה וגישור פר

 

 

 או שו"ע מאושר פרינט"יישום הטבעה וציפוי באספלט בטכנולוגית "אספלט  51.06.07

 כללי .1 
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מפרט זה הינו מפרט מיוחד לביצוע עבודה הכוללת הטבעה של תבניות במגוון צורות, בפני   

ימר אקרילי מחוזק אפוקסי מסיווג שכבת האספלט העליונה וציפוי המשטח בפול

E150SB  .בגוונים שונים 

 תערובות אספלט .2 

 עבודות ההטבעה והציפוי יבוצעו בשכבת האספלט העליונה הסופית.  

 נתוני יצרן .3 

הציפוי יובא לאתר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. לכל מארז יהיה צמוד סימון של   

 הספק, אשר יכיל את הפרטים הבאים:

 תקן ו/או מפרט בינלאומי שבדרישותיו עומד הציפוי. 3.1  

 נתוני היצרן כולל תאריך הייצור. 3.2  

 התאמת הציפוי לתהליך התזה והברשה והוראות יישום מפורטות. 3.3  

 תבניות ההטבעה .4 

התבניות להטבעה תהיינה גמישות וייוצרו ע"י יצרן מוכר, בעל ניסיון מוכח  4.1  

 הטבעות באספלט בתהליך תעשייתי מבוקר. בייצור תבניות ל

גמישות התבניות תיבחן ביכולתן לשמור על מצבם ומיקום ללא דפורמציות  4.2  

 לאחר כול מעבר של מכבש ללא התערבות מכאנית כלשהיא. 

דוגמת התבניות תתאים לדרישות המתכנן, ותובא לאישור המזמין  בטרם  4.3  

 המוקדמות. שימוש לרבות כל התעודות והבדיקות

התבניות יאפשרו המשכיות הטבעה ארכיטקטונית רציפה בכל השטח תוך חיבור  4.4  

 נאות ומדויק.

 השלמת הטבעות .5 

במקומות בהם לא ניתן לבצע את עבודות ההטבעה באמצעות התבניות, יבוצעו השלמות   

תר ידניות באמצעות כלים יעודיים לתיקונים. על הקבלן להחזיק באופן קבוע, בא

 העבודה, כלים יעודיים לביצוע תיקונים.

 עומק ההטבעה של התבניות .6 

מ"מ. הרמת התבניות  5-8התבניות יוטבעו על פני שכבת האספלט העליונה לעומק של   

 מתוך שכבת האספלט תבוצע תוך שמירה על שלמות וגימור הדוגמא המוטבעת.

 רצף ואחידות ההטבעה של התבניות .7 

פלט לצורך הטבעה יבוצע עפ"י תוכניות ומדידה או עפ"י סקיצה ו/או סימון האס 7.1  

 הנחיה מקומית.

מדידת ההטבעות תבוצע תוך חפיפה חלקית ו/או התאמה של התבניות לקבלת  7.2  

משטח אחיד ורציף וללא סימני הטבעה או כול סימן אחר שאינו חלק מהדוגמא 

 המבוקשת.

נייה בין תבנית אחת לשנייה, כולל באזורי לא יותר רווח בין תבנית אחת לש 7.3  

 חיבור בין תבניות בצורות שונות, למעט אם הופיע כך בתכנון.

 

 

 הטבעת תבניות בסביבת אלמנטים .8 
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הטבעת תבניות בקרבת אלמנטים כגון: אבני שפה, מעקות, גדרות, קירות תמך, עמודי   

וצעה עד האלמנט עצמו חשמל, שלטים, ברזים וכיו"ב, מחייבת לוודא כי ההטבעה ב

 במידת הצורך יש לבצע גימור ידני של ההטבעה באמצעות כלים יעודיים.

 הרכב תערובת הציפוי .9 

 תערובת הציפוי על בסיס מים ומורכבת משלושת  המרכיבים הבאים: 9.1  

פולימר אקרילי מחוזק  אפוקסי משולב באגרגט נוגד  – Aמרכיב  9.1.1   

 החלקה.

 זרז הגורם להקשחת הציפוי. – B מרכיב 9.1.2   

 .UVגוון הציפוי הרצוי בעל הגנת  – Cמרכיב  9.1.3   

 שלהלן: 1תערובת הציפוי תעמוד בדרישות הפיזיקליות כמופיע בטבלה מס'  9.2  

 STREETBOND 150: דרישות פיזיקליות לציפוי 1טבלה מס' 

 תקן הבדיקה SB150 תכונה פיזיקלית

%( אחוז מוצקים לפי מסה )

 מינימום
53.712 ASTM D-2697 

אחוז מוצקים לפי משקל )%( 

 מינימום
71.020 ASTM D-2369 

 ASTM D-1475 1.58 צפיפות )ק"ג לליטר(

  

 שלהלן: 2תערובת הציפוי תעמוד גם בדרישות התפקוד הבאות כמופיע בטבלה מס'   

 STREETBOND 150: דרישות תפקוד לציפוי מסוג 2טבלה מס'    

 תקן בדיקה דרישה תכונה

מקדם התנגדות להחלקה 

friction 
 BPN 50 ASTM E 303מינ' 

 חוזק הדבקות הציפוי לאספלט

 Adhesion to Asphalt 

 כשל באספלט

F<0.596 מגפ"ס 
ASTM D 4541 

 

. אלו יוגשו כבדיקות ASTMבדיקות תכונות נוספות של הציפוי נעשית ע"פ תקן אמריקאי   

וממעבדות המוסמכות לביצוע בדיקות אלו  QUESTחומר מקדימות בלבד מייצרן ה

 לאישורם המוקדם של המפקח והעירייה.

 מקדם התנגדות להחלקה .11 

. הקריטריון קובע כי ASTM E 303הקריטריון שנקבע מתייחס לבדיקה בהתאם לתקן   

 BPN 45 -ממשטח חדש )משטח אשר לא נסעו עליו(, ו BPN 50יש לדרוש מינימום של 

אשר נמצא תחת תנועת רכב )ובכל מקרה יש לבצע שטיפה של המשטח לפני  ממשטח

הבדיקה(. הבדיקות חייבות להוכיח כי ההתנגדות להחלקה של שכבת הצבע עומדות 

 שלהלן: 3בדרישות כפי שמופיע בטבלה מס' 

   

 

 STREETBOND 150: קריטריון לתוצאות בדיקות התנגדות להחלקה של ציפוי מסיווג 3טבלה 
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תוצאת מינ' לקבלת  תדירות הבדיקה סוג

 שכבה חדשה

תוצאת מינ' במהלך 

 תקופת האחזקה )*(

מטוטלת 

 בריטית

ASTM E 303 

 BPN 50 BPN 45 מ' אורך 150כול 

 * לאחר שטיפה מקומית ובתנאי שהערך הנמדד בכביש אינו נמוך מערך זה.  

 

 ציוד להכנה וביצוע הציפוי .12 

יוד ערבול מכני, להכנת התערובת אשר יבטיח מרקם אחיד הקבלן יהיה מצויד בצ 12.1  

 של הציפוי לאחר ערבוב המרכיבים עפ"י הוראות  היצרן.

דיאפרגמה,  אשר מבצעת סחרור -מערכת ההתזה תהיה מסוג התזה בלחץ אויר 12.2  

)סירקולציה( של תערובת הציפוי באופן רציף, ובמקביל התזה אחידה של 

 התערובת על פני האספלט.

ציוד ההתזה יאפשר התזה רצופה ללא הפסקות. הציפוי במותז יוברש ידנית  12.3  

 באופן אחיד ע"פ שכבת האספלט.

 ציפוי משטח האספלט .13 

 השטח המיועד לציפוי יהיה נקי מכל לכלוך, אבק ופסולת. 13.1  

 אספלטים ישנים/מזוהמים יעברו שטיפה בלחץ גבוה טרם ביצוע הציפוי. 13.2  

 אספלט שעבר שטיפה חייב להתייבש היטב בטרם היישום. 13.3  

 STREETBOND CONCRETEעל אספלט שחוק תבוצע שכבת פריימר מסיווג  13.4  

PRIMER WB 

הציפוי יתבצע באמצעות ציוד מתאים כאמור בסעיף "מקדם התנגדות להחלקה"  13.5  

עבר למשטח שלעיל . על הקבלן לוודא כי לא תהיה נזילה א/או התזת ציפוי מ

 המתוכנן באותו גוון.

 הציפוי יבוצע בשכבות תוך המתנה של פרק זמן מתאים בין שכבה לשכבה. 13.6  

השטח המצופה יישאר חסום למעבר תנועה והולכי רגל עד לייבושו המלא של  13.7  

 הציפוי.

השטח המצופה ירוסס "בשיטת איירלס" בשכבת סילר שקוף להגברת בוהק  13.8  

 STREETBOND SEALER CONCERסילר יהיה על בסיס מים ומסיווג הגוון. ה

  כמות שכבות ועובי הציפוי .14 

 שלהלן: 4עובי שכבת הציפוי כמופיע בטבלה   

 

 

 

 

 

 

 STREETBOND 150: מס' שכבות ועופי ציפוי מסיווג 4טבלה    
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 אופן השימוש
מספר 

 שכבות

עובי ציפוי 

 יבש )מ"מ(

יכולת כיסוי מ"ר 

 20 ליחידה של

 ליטר ציפוי

הולכי רגל, רחבות ציבוריות, 

פארקים, שבילי אופניים, שבילי 

 הליכה, בתי ספר וכו'

2 0.32 23 

רחובות משולבים, פסי האטה 

 ומעברי חציה מקומיים
2 0.32 23 

כ"ר  500תנועת כ"ר מקומית עד 

 לנתיב ליום
2 0.32 23 

רכבים  500-100תנועת כ"ר של 

 יכרותלנתיב ליום, צמתים, כ
3 0.48 18.6 

 1000-2000לתנועת כ"ר של 

 רכבים לנתיב ליום
4 0.66 13.9 

כ"ר לנתיב ליום תידרש התאמה מיוחדת בתיאום  2,000-לנתיבים בעלי נפח תנועה גבוה מ  

 עם ספק הצבע.

 שיטת הבקרה .15 

 בקרת האיכות על ביצוע תהליך ההטבעה והציפוי תתבצע באופן המפורט להלן:  

 בדיקת ניקיון השטח המעוצב טרם ביצוע הצביעה. 15.1  

 בדיקה ויזואלית לאחידות הציפוי על פני  המשטח. 15.2  

 2ביצוע בדיקות מעבדה לאיפיון מקדם החיכוך של הציפוי ועפ"י טבלה מס'  15.3  

 שלעיל. בדיקה זו תבוצע ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן..

 מ"מ לאחר התייבשות. 0.32עובי הציפוי המינימאלי יהיה  15.4  

 אחזקה בתקופת הבדק .16 

אם ימצא ליקוי בהטבעה, במשך שנה מתאריך הביצוע, יבצע הקבלן תיקון של  16.1  

 הקטע הניזוק על חשבונו.

אם ימצא ליקוי בקיים הציפוי במשך שנה מתאריך הביצוע, )על אספלט חדש,  16.2  

מהשטח(, יבצע הקבלן  0.5%ל בתנאים רגילים, התקלפויות מקומיות לא יעלו ע

 תיקון הקטע הניזוק על חשבונו.

 הקבלן מתחייב להחזיק במלאי תבניות וציפוי בגוון ששימש לביצועהעבודה. 16.3  

במידה ויהיה צורך לבצע תיקונים כתוצאה מהנחת תשתיות שיבוצעו בכבישים  16.4  

ם על בסיס תנאי שצופו ו/או נזקים אחרים )תאונות, שריפות(, יבוצעו התיקוני

 החוזה.

 בדיקות ביקורת מעבדה לקבלת שכבת הציפוי .17 

לצורך הוכחת הביצועים של שכבת הצבע ועל מנת להבטיח כי אכן מסופק החומר  17.1  

באיכויות הנדרשות, יש צורך לבצע בדיקות מעבדה באתר הביצוע לקבלת 

הצבע עומדת  המוצר. הבדיקות חייבות להוכיח כי התנגדות להחלקה של שכבת

 שלעיל. 3בדרישות טבלה מס' 
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קמ"ש לפחות,  50בנתיב נסיעה פתוח בו ניתן לבצע נסיעה רצופה במהירות של  17.2  

. DYNATESTניתן לבצע בדיקות התנגדות להחלקה אקוויוולנטיות עם מערכת 

המדידה נעשית ברצף לאורך הנתיב ואין צורך לסגור את הנתיב לשם ביצוע 

 הבדיקה.

. במהלך תקופת האחזקה 60מיו= -הקריטריון לתקינות הנדרש יהיה לא פחות מ 17.4  

 לפחות. 50יש לשמר ערך של מיו=

 

 אופני מדידה ותכולת מחיר לשלב הסופי .06.0851

 בנוסף לאמור במפרט המיוחד, העבודות יימדדו כדלקמן: 

של נתיבי ישראל פרק עבודות שילוט יבוצעו וימדדו על פי האמור במפרט לסלילה וגישור  .1 

51.31. 

 .51.32עבודות תמרור ימדדו על פי האמור במפרט לסלילה וגישה של נתיבי ישראל פרק  .2 

 עבודות סימון ימדדו: .3 

יחידת המידה לצביעת קווי הדרכה, הכוונה והפרדה תימדד על פי אורך הקווים  3.1  

השטח, קרצוף נטו ובהתאם לרוחב הקו וכולל את אספקת הצבע, הכנת פני 

ותחשב   ומחיקת סימון ישן, הכל לפני האמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות

 כצביעה בצבע לבן . לא ישולמו הרווחים שבין הקווים.

 50יחידת המידה למעברי חציה תימדד לפי מ"א של הפסים הלבנים )ברוחב של  3.2  

לפי שטח מעבר  -ס"מ(, כולל צביעה או אספקה והדבקה. במעברי חציה מרוצפים 

 החצייה המרוצף. הכל לפי המפרט הטכני, התכניות וכתב הכמויות.

יחידת המידה לצביעת אבני שפה תהיה מ"א של אבן השפה הצבועה, ותכלול  3.3  

 אספקת הצבע, וצביעה לפי הנדרש.

 סמנים ומחזירי אור יימדדו לפי יחידה. .4 

תמדד במ"ר או שו"ע מאושר  נט"הטבעה וציפוי באספלט בטכנולוגית "אספלט פרי .5 

 51.06.07הטבעה וצביעה בפועל והמחיר כולל את כל האמור לעיל בסעיף 

 

 מעקות בטיחות לרכב 51.16

 

 מעקות בטיחות 51.16.01

 (.51במפרט הכללי )פרק  51.16מעקות הבטיחות יבוצעו כמפורט בפרק  .1

 נטי הקצה )מגלשים(.המדידה לתשלום לפי מטר אורך מעקה, המחיר כולל את אלמ .2
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 מנה''פ מבוצע בהנחיות קווי ניקוז – 57פרק  

 

 כלליים תנאים 057.0

 

 אור העבודהית .100.057

מערכת ת קווי בביצוע/החלפלביצוע עבודות הנדסה אזרחית הקשורות  פרק זה מתייחס .1

 בתוואי הפרויקט. עיר רהט ב ניקוז עירוני

 העבודה כוללת את המרכיבים הבאים: .2

 ס"מ, לאורך הכביש. 15050בקטרים  ניקוז יווהנחת ק .2.1

 התקנת/התאמת קולטנים. .2.2

 קיימים.ניקוז  ביטול קווי .2.3

 שונות כמפורט בתכניות. .2.4

 

 הנחיות כלליות 57.00.02

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה, לעדכן את עצמו בדבר צינורות ביוב,  .1 

העלולים להימצא בתוואי החפירה ולבצע את פעילים מים כבלי טלפון וכבלי חשמל 

יהיה הקבלן  ,היה ונגרם נזק באשמת עבודות הקבלן נזק.עבורם העבודה כך שלא יגרם 

 זה לרבות כל ההוצאות שיידרשו לתיקונו.אחראי בלעדי לנזק 

על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה  ,עם בצוע החפירה .2 

לחפירה וכן כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להיגרם עקב 

 החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.

 

 יבה של תעלות להנחת צנורותעבודות חפירה ו/או חצ 57.00.03

 כללי .1 

והמילוי החוזר יבוצעו לפי דרישות תת פרק  תצינורוהחפירה של תעלות להנחת  .1.1

של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם  5701

 .4-16לחתך הטיפוסי שבפרט סטנדרטי 

התוכניות הטיפוס יקבע כמתואר להלן ו/או ע"י המפקח באתר, וכן עפ"י  .1.2

 הבאות: ובתוספות

-4חפירת התעלה, עטיפת הצינור והמילוי החוזר יהיו בהתאם לפרט סטנדרטי 

 כדלקמן: 16

 .1טיפוס  –בשטח פתוח  .1.2.1

 .2טיפוס  –במי תהום  .1.2.2

 .3טיפוס  –בכבישים ומדרכות  .1.2.3

 .4טיפוס  –מ'  2.75בכבישים, כשעומק צינור מעל  .1.2.4

או  3עם טיפוס  2שילוב של טיפוס  –בכביש ומדרכות בנוכחות מי תהום  .1.2.5   

  בהתאם לעומק. 4



 

      

 מפרט –רהט חזיתות מסחריות 
 א.ש. רנד הנדסה בע''מ 

38 

 הגנה על דפנות החפירה .2

בעת חפירת התעלה ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע  .2.1

התעלה או מפולות העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור  התמוטטות

 המונח בצד התעלה או ע"י מבנים או מסיבות אחרות.

ישתמש  ,התמוטטות או מפולות או לפי החלטת המפקחבכל מקרה שתהיה סכנת  .2.2

ויעשה את כל הסידורים הנדרשים  הקבלן במערכת דיפונים מכל סוג שיידרש

 למניעת מפולות.

 לא תשולם כל תוספת מחיר עבור תכנון ושימוש בדיפונים מכל סוג שיידרש. .2.3

 ומעבר מכשולים חפירה במקומות מוגבלים .3

ניקוז, טלפון סניקה, קווי מים, קווי ביוב, בסמוך למבנים, בסמוך או מתחת ל .3.1

קרקעיים, לעמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, יסודות בתים וכד', -וחשמל תת

במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי 

עבור הנ"ל .זהירה רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים

  נפרד ויהיה כלול במחירי היחידה.לא ישולם ב

באותם מקומות שהדבר ידרש ו/או לפי הוראת המפקח ידפן הקבלן את החפירות  .3.2

בצד אחד שלהן או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי הוראות המפקח, יתמוך 

הקבלן קווים קיימים מכל סוג שהוא או יפרק קווים ושוחות קיימים הנמצאים 

 ויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת קווי המים.בתוואי הקווים מתוכננים 

לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת התעלה  כל הדרישות המפורטות בסעיף .3.3

  בידיים.

 תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך .3.4

ולדאוג לשלמות כל המערכות הקיימות שבסמוך להן או מתחתיהן תחפרנה 

 מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים אםהתעלות. ה

עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד  לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.

 ויהיה כלול במחירי היחידה.

 שמירה על "המבנה" במצב יבש ללא רטיבות .4

על הקבלן לשמור את אתר "המבנה" ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה ועד  .4.1

י הסופי, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא לכיסו

)כגון: מי גשם, שפכים, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים 

 כלשהם וכד'(.

 מים עיליים .4.2

למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן,    

 כולם או מקצתם:

 ה מספיק סביב מבנים.בניית סוללות בגוב .4.2.1

חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחוץ  .4.2.2

 לשטח.

 הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אדם מומחה להפעלתו. .4.2.3
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דליים או ציוד  סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת .4.2.4

 מתאים אחר.

 הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש. .4.2.5

 ורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה.מניעת קו צינ .4.2.6

  מי תהום .4.3

במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום,  .4.3.1

בכל האמצעים והשיטות שיידרשו יהיה על הקבלן להוציא את המים 

 כדי שתתאפשר עבודה ביבש.

ום הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התה .4.3.2

ולהחזיק את החפירות יבשות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח 

ואישור הרשויות כולל רשות  לותה ולקבל את אישור המפקחיאת יע

. תיאום שיטות הניקוז הניתן להלן הוא המים, רשות הניקוז והעירייה

שא בכל מקרה באחריות הבלעדית ילשם הנחיה כללית, והקבלן י

 ודה ביבש. לסילוק מי התהום ולעב

המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת  .4.3.3

שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהי. 

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים 

  הקשורים בהחלפת השיטה.

 בילם למקוםהמים ממקום העבודה ולהו על הקבלן להרחיק את .4.3.4

ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לעבודה, או לביצוע -שיאושר על

עבודות סמוכות )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים(, לרכוש ציבורי או 

כל הנזקים, מכל  פרטי, ולא יציפו חצרות, גינות או כל שטחים אחרים.

סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מי התהום, יהיו על חשבון הקבלן 

 ל אחריותו.וע

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור החזקת העבודות ביבש כנאמר לעיל, והוא  .4.3.5

יכלול את הוצאותיו בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות עפר הנקובים 

 בכתב)י( הכמויות.

 ייצוב תחתית התעלות .  4.4

במקומות, אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או מכל  .4.4.1

ס"מ  15נה יציבה בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של אדמה שאי

את השתית הקיימת  יותר נמוך מהקווים הסופיים של תחתית התעלה,

יש לייצב באמצעות שברי אבן עד לקבלת שתית מיוצבת ומהודקת לרמת 

M. A. 95%  שכבה של חצץ, כשגודל אבן על תחתית התעלה  ניחוי

 .2טיפוס  4-16כמפורט בפרט , 2מכסימלי הוא "

משקלי תונח   8%מעל שכבת החצץ יונח הצינור, שייעטף  בחול מצומנט  .4.4.2

 ע."גרם או שו 400יריעה מסוג "אורית" 

במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס התהום, יש להימנע  .4.4.3

מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך, מיד עם חפירת 
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כל  להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את התעלה וייצוב התחתית, יש

 הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי.

  יציבות מבנים 4.5

הקבלן ידאג כי "מבנה" יהיה יציב לכוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום. מסיבה  

 בכל שלב מילוי המבנהלהבטיח את "המבנה" וזו על הקבלן להמשיך בשאיבה 

 .שאיבה של מי התהום עד להשלמת "המבנה" כולוע"י המשכת ה בפני הצפה

 עבודות חפירה בכבישים ומדרכות קיימים .5 

במפרט הכללי אין להרוס או לפתוח כבישים  57032נוסף לנאמר בסעיף ב 5.1  

 ומדרכות קיימים ללא קבלת אישור מהמפקח.

ח על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לניסור הכבישים והמדרכות, כדי להבטי 5.2  

להימצא  קרקעיים העשויים-המסודרת, ולמנוע נזק ממתקנים תת פתיחתם

 במקום. כל ציוד כזה חייב לקבל את אישור המפקח עוד לפני הבאתו לשטח. 

מדרכות עם אבנים משתלבות ו/או מרצפות, יוציא הקבלן  פתיחתבמקרה של  5.3  

שאפשר במידת האפשר את האבנים ו/או המרצפות כשהן שלמות ויאחסנן כך 

עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד ויהיה כלול  להשתמש בהן לתיקון המדרכה. יהיה

 במחירי היחידה.

 מילוי חוזר בתעלות חפירה .6 

במפרט הכללי, על הקבלן לנקות את  57017 -ו 57016בנוסף לנדרש לפי סעיפים  6.1  

ו תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עלי

להביא את תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון 

המפקח במרטטי יד או במהדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ערך מאושר ע"י 

מהודק ו/או בכל חומר אחר לפי במצעים "סוג ב" המפקח. חפירת יתר תמולא 

 .ועל חשבונו הפרטים בתוכניות

חר הנחת הצינורות, ייעשה בהתאם לחתך המילוי החוזר של התעלות לא 6.2  

לעיל  1לנאמר בסעיף יקבע בהתאם  . הטיפוס4-16הטיפוסי לפי פרט סטנדרטי 

מהצפיפות המקסימלית לפי מוד.א.א.ש.ו. תוך  98%ויהודק לדרגת צפיפות של 

במפרט הכללי.  57013כנדרש בסעיף  הבאת החומר לרטיבות האופטימלית, הכל

קדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקות הקו, ומתן אישור המילוי החוזר יבוצע בה

 ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר. 

ר ו/או חומרי החפירה אינם מתאימים לשמש כמילוי חבמידה ולא נמצא חומר נב 6.3  

הכל ו חוזר, ישתמש הקבלן בחומר מובא מתאים ממחפרות שמחוץ לאתר

 .באישור המפקח

 לאתר שפך מאושר. פוזרו במקומות מילוי או יסולקועודפי החפירה י 6.4  

 

 

 

 מתוכננים/מדרכות קיימיםומילוי חוזר בכבישים  6.5  
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המילוי החוזר של התעלות בכבישים ומדרכות קיימים לאחר הנחת  6.5.1   

 הצינורות מעל עטיפה יעשה בהתאם לחתך הטיפוסי לפי פרט סטנדרטי

 בהתאם לעומק.  4או  3 טיפוסמ 4-16

יבוצע  נתמתוכנ מדרכה/אי כבישובתו תשתית ניקוזבמקרה של ביצוע  6.5.2   

עד תחתית  מבנה הכביש  4-16בפרט סטנדרטי  המילוי החוזר כמפורט

(  ועל פי התוכניות המתאימות 51)עבורו ישולם בנפרד לפי פרק  המתוכנן

 של מתכנן הכביש. 

ביש/מדררכה מתוכננת( לא עבור מילוי חוזר לתעלות )עד תחתית מבנה כ 6.5.3   

 ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה.
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 תיעול צינורות 57.01.01

 צינורות בטון לתיעול .1

יהיו מצינורות בטון אטומים  ס"מ 80עד  המתוכננים בקטריםקווי התיעול  1.1  

, עם 5, דרג 1, סוג 27 לתיעול לפי ת"י 105.2.2"מגנוקריט" מין  מסוג מבטון מזוין

 .מדרג כנדרש בתכניות וברשימת הכמויותו ,בפעמון מובנה אטם

צינורות בטון מיוחדים ע"פי תכנון יהיו ס"מ  150 - 100קווי התיעול בקטרים  1.2  

 המפעל שיספק אותם. הקבלן צריך להתייחס לעומק הנחת הצינור וכיסוי מעל

 הצינור לפי תכניות המתכנן.

 .2010מהדורה מעודכנת מאי  27הצינורות צריכים לעמוד בתקן ישראלי  1.3  

" F" או "מגנופלקס  F – 153נורות יהיו מסוג "פורשדה יאטמים בין הצה 1.4  

 נור. ימתאימים לתיעול ולסוג הצ

 נור לקיר שוחת הבקרה יהיה כמפורט עבור שוחת בקרה.יהחיבור בין הצ .1.5

 חיבורי הקולטנים לתאי בקרה יהיו: .1.6

 ס"מ. 40-50מצינורות בטון בקוטרים   .1.6.1

 .14מצינרות פלדה בקוטר " .1.6.2

 מ"מ. 355( בקוטר 10)דרג  "SDR-17"מסוג  HDPEמצינורות  .1.6.3

 מ"מ. 225( בקוטר 10)דרג  "SDR-17"מסוג  HDPEמצינורות  .1.6.4

מחיר  ,57.01.03החיבור בין הצינור לקיר שוחת הבקרה יהיה כמפורט בסעיף  .1.7

 האטמים כלול במחירי היחידה השונים של הצנרת.

ינורות בטון מכופפים )אלמנט קשת( יהיו עם אטם מיבנה בנקבה. הכיפוף יעשה צ .1.8

 במפעל. דרג האלמנט כדרג הקו.

הצינורות והאטמים יישאו תווי תקן ויסופקו יחד מיצרן צינורות אחד שמערכת  .1.9

 .   ISO - 9002ניהול האיכות שלו מאושרת על פי ת"י 

 הנחת הצינורות .2

כמפורט בפרטים ובמפרטים. נוסף  4-16בהתאם לפרט  הצינורות יונחו בחפירה  .2.1

 היצרן.  הנחיותעל לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן ו

  צינורות שאינם עשויים מחומר מתכתי יונח סרט סימון כמפורט בתכניתלמעל  .2.2

 .4-16סטנדרט 

אחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. על הקבלן מוטלת ה .2.3

זמן החפירה והנחת -מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל

 הצינורות.

צינורות בין שתי שוחות -פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו .2.4

אחת. תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. הצינורות יונחו -סמוכות בבת

 מצע חול דיונות מהודק, לפי הנדרש לעיל.בתעלה על 

תבוצע בכל קטע  במידת הצורך העבודה תתבצע ביבש בלבד. השפלת מי התהום .2.5

לפני הנחת הצנרת. אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את 
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החפירה כמשביעת רצון. הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך 

 אל הגבוה.

האביזרים יונחו בקווים ישרים בשיפועים ובגבהים המסומנים כל הצינורות ו .2.6

בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תיעשה ע"י 

. קביעת הצינור במקומו מאת הקבלן מדידה במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד

המדויק תיעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור )ולא ע"י הרמת הצינור( 

ספת חומר מתחתיו שיהודק היטב. לאחר שיונח הצינור במקומו ובעזרת הו

מאת  בדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמך בלבדיהנכון, י

 , ויקבע מיד במקומו ע"י הידוק חול מצידיו לכל אורכו.הקבלן

מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של  .2.7

הצינורות יונחו בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש כך שכל  (.I.L-הצינורות )אינברט 

 קטע יהווה קו צינור אחר עם תחתית ישרה וחלקה ללא קפיצות מקומיות.

 קיון ישמירה על הנ .3

הקבלן יכין תריסים מעץ או פקקים מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של  .3.1

 פתחי הצינור. 

צינור המונח בתעלה בכל ערב, לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי ה .3.2

-חיים לתוך הצינור כמו-בפקקים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה, לכלוך או בעל

עבודה לזמן ממושך או -כן יש לסתום את פתחי הצינור בכל מיקרה של הפסקת

 בגמר כל קטע. 

על הקבלן לנקות באופן שוטף את הצינור והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנין  .3.3

 וכדומה. 

ישטוף וינקה הקבלן את   ,לקראת המסירה קה הסופיתלפני עריכת הבדי .3.4

 הצינורות והשוחות לשביעות רצונו של המפקח.

 

 שוחות בקרה וקולטנים 57.01.02

במפרט הבינמשרדי ופרק ה' של  02ביצוע עבודות הבטון יהיה על פי המפורט בפרק  .1

שר על הבטון יהיה בטון מובא ממפעל מאובמקרה של יציקה באתר המפרטים הכלליים. 

 לפחות ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר. 30 -הבטון יהיה ב ידי המפקח, סוג

על  גודלם.ל. בהתאם 4חוקת הבטון חלק  466או ת"י  658התאים יתאימו לדרישות ת"י  .2

לטיב האלמנטים שנים לפחות  10-להקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות 

 הטרומיים.

ותקרה, יישום האטמים הגמישים  מונוליטית תעבודות הרכבת השוחות; תחתי .3

והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מחברי שוחה גמישים 

ואטומים ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של יצרן/ספק ממנו ירכוש 

 הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.

 

 יטיותמונול מלבניות בקרהתאי  57.01.03
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עגולות או מלבניות מחלקים טרומיים חרושתיים תקניים בהתאם  שוחות הבקרה תהיינה .1

לסטנדרט לפי ו( 1-12, 2-13)תכניות סטנדרט  לפרטים בתכניות השונות לשוחות הבקרה

 . אשדודת יהנדרש ע"י עירי

לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות אטמים מיוחדים ו ביניהן חיבור הצינורות .2

 לשוחות כמפורט:

באטם מובנה  ס"מ לתא בקרה ישתמש הקבלן 100בחיבור צינור בטון בקוטר עד  .2.1

 או שווה ערך איכותי מאושר F - 153מסוג 

ס"מ ומעלה לתא בקרה ישתמש הקבלן באטם  125בחיבור צינור בטון בקוטר  .2.2

 או שווה ערך איכותי מאושר.  F - 150מסוג 

י מובנה בנקבה לשוחת בטון ישמש הקבלן בחיבור צינור בטון עם אטם אינטגרל .2.3

 ע איכותי. "דוגמת קונטור סיל תוצרת "ולפמן" ושו EPDMבאטם עשוי מגומי 

במקרה שקבלן ייתקע בבעיית ביצוע האיטום באמצעות קונטור סיל ישמש    

 הקבלן ב"עוצר מים" תוצרת "ולפמן".

 הצינור )זכר ולא באתר, יש לנסר את קצה במפעלקידוח פתחים וחורים ייעשה  .2.4

 או נקבה( בחיבור לשוחת הבקרה.

ס"מ )כולל( תעובד למתעל שבו  80קרקעית שוחת הבקרה בקווים בקוטר עד  .2.5

עומקה של כל תעלה יהיה כגובה ראש הצינור הגבוה ביותר המתחבר אליה, 

 ס"מ עומק התעלה יהיה כמחצית הגובה לראש הצינור  80בקווים בקוטר מעל 

 מ' יותקנו פודסטים. 4.75בשוחות בעומק מעל  .2.6

-CSD האיטום בין החוליות ייעשה ע"י אטם גומי עם מילוי חול דוגמת אטם .2.7

PLUS-3 "או שווה ערך איכותי מאושר והמרווח שנשאר בין  תוצרת "ולפמן

 החוליות ימולא בטיט צמנט וחומר מקשר מסוג בי.ג'י.בונד לקבלת דופן חלקה

 כמופיע בפרטים ובתוכניות.

כמפורט  שוחות עם תחתית מונוליטית, תקרה, מכסה וסולםהשוחות תהינה  .2.8

  להלן.

על הקבלן למסור תכנית או רשימת שוחות ליצרן השוחות מבעוד מועד לפני  .2.9

 -תחילת הביצוע, כולל:

 קוטר צינור הכניסה והיציאה. .2.9.1

 מדד לאחר סימון השוחה באתר.ינור אשר תיזוית הפניה של הצ .2.9.2

 (.1% -ונה משם שיפוע המתעל פרש המפלס בין הכניסה והיציאה )אה .2.9.3

מספר השוחה )כפי שמופיע בתכנית( יסומן באופן בולט על תקרת 

 עמיד. השוחה ועל דופן השוחה בצבע שחור 

על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים  .2.10

 שנים לפחות. 10המחברים, החבקים וכל שאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

 התחתית השוח .3

 אחת(. )קירות ורצפה ביציקה אחת תחתית השוחה תהיה מיחידה  3.1
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יעוגנו לקיר השוחה וצינורות פלדה  P.V.C -צינורות ה ,H.D.P.Eינורות צ 3.2

 ו"ע מאושר.דוגמת "איטוביב" או ש EPDMבאמצעות מחבר גומי 

דוגמת  EPDMצינורות הבטון יעוגנו לקיר השוחה באמצעות אטם עשוי מגומי  3.3

 ע מאושר."ונטור סיל תוצרת "ולפמן" או שוק

במקרה שקבלן ייתקע בבעיית ביצוע האיטום באמצעות קונטור סיל ישמש  3.4

 הקבלן ב"עוצר מים" תוצרת "ולפמן" או שו"ע מאושר.

כדוגמת  אטם לדופן התא ימלא הקבלן בבטון לא מתכווץ האת המרווח בין  3.5  

 "רוק בטון" מתוצרת "רטרד".

 סוס השוחה יבוצע ע"פי הנחיות היועץ.בי 3.6  

נור דרך המחבר יאטמו המרווחים סביב המחבר בטיט צמנט ילאחר השחלת הצ .3.7

ויבוצע המתעל כאשר עומק המתעל יהיה לכל גובה הצנור ביציאה ושיפוע פני 

 . 1:5הבטון שבשפת המתעל יהיה בשיפוע של 

טת מפני חדירת מי יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחל .3.8

 מהשוחה החוצה. מיםתהום פנימה ו/או דליפת 

המסומן  1חלק  658תהיינה לפי ת"י  מ'  X1.00מ' 1.00במידות עד  חלקי השוחות .3.9

 .כל חלקעל 

 .4חלק  466תהיינה לפי ת"י מ' X1.00מ' 1.00במידות מעל  חלקי השוחות .3.10

מפני חדירת מי  יודגש, כי תנאי הכרחי לקבלת השוחה הינו אטימותה המוחלטת .3.11

 תהום פנימה ו/או דליפת ביוב מהשוחה החוצה.

 תקרות ומכסים .4

 30מבטון. התקרה תבלוט חרושתית בשטחים פתוחים התקרה תהיה טרומית  .4.1

ס"מ מפני הקרקע הסמוכים לשוחה. לא תותר בשטחים פתוחים שימוש במכסה 

 "שלשה חלקים".

)ישן(, המכסה  489י ת"י בשטח פתוח או מגונן התקרה תהיה מסוג "בינוני" עפ" .4.2

" עם סגר ב.ב., כולל סמל העיר וכיתוב 33דוגמת דגם "כרמל  "B-125"יהיה מסוג 

 שנת הנחה".   –"עיריית אשדוד, ניקוז 

)ישן( והמכסה  489בתחום מדרכות וכביש, התקרה תהיה ממין כבד לפי ת"י  .4.3

עיר " עם סגר ב.ב, עם סמל הHD 33דוגמת "כרמל  D-400לעומס כבד ממין 

  שנת הנחה". –וכיתוב "עיריית אשדוד, ניקוז 

 שלבי ירידה .5

 631שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיק משוריין ברוחב  לפי הנדרש בת"י   

,  מותקנים ע"י יצרן השוחות בקיר השוחה, במהלך אנכי בשיטת "סולם" )זה מעל 2חלק 

 ס"מ. 33זה( במרווחים אנכיים של  

 

 שוחה מוכללת לצינור/אים אינטגרלים מצינורותת 57.01.04

 ע. "תוצרת וולפמן או שו MITדוגמת  אינטגרלי מצינור יהיההתא ה .1
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עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה וארובת ס"מ  100מקטע צינור בקוטר מעל  התא הוא  .2

 150ס"מ לצינור בקוטר מעל  125-ס"מ ו 125לצינור בקוטר עד  ס"מ 100  ירידה בקוטר

 אר הפרטים יהיו כמפורט לעיל לשוחות בקרה טרומיות.. שס"מ

דוגמת  D-400)ישן( והמכסה לעומס כבד ממין  489התקרה תהיה ממין כבד לפי ת"י  .3

שנת הנחה". –" עם סגר ב.ב, עם סמל העיר וכיתוב "עיריית אשדוד, ניקוז HD 33"כרמל 

  

 

 חיבור לשוחה קיימת 57.01.05

ובהתאם  צענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחותעבודות החיבור לשוחה קיימת תבו .1

 להוראות ותקנות משרד העבודה.

זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן  בשום  מיקרה לא בא התיאור במפרט .2

 להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן. לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול 

מפרטים הכלליים והמיוחדים חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, ב .3

 .ולפי הוראות המפקח

נור, ימולא בבטון לא יהמרווח בין הקיר הקיים לאחר חציבת החור הדרוש לבין דופן הצ .4

עם מוספים בהתאם או שו"ע מאושר  ,מתכווץ כדוגמת "רוק בטון" מתוצרת "רטרד"

 נורות.ילהנחיות יצרן הצ

י השוחה, החציבה והסיתות, האטם, את החפירה וגילובין היתר המחיר לחיבור כולל  .5

 הבטון הנדרש והמילוי החוזר. 

לא תשולם לקבלן תוספת עבור שאיבת מים )כולל שפכים( הנמצאים בתוך השוחות 

 הקיימות.

 

 שוחה על קו קיים 57.01.06

על הקו הקיים, שבירת  התקנת שוחההתקנת שוחה על קו קיים כוללת חפירה וגילוי הקו הקיים,  

והחזרת השטח  שלמת עיבודים בשוחה, ותיקוני ריצוף/אספלט סביב המכסיםהצינור, ה

 לקדמותו. עבור הנ"ל ישולם לפי יח' הכוללת את כל האמור לעיל לביצוע מושלם של העבודה

 

 

 

 

 קולטנים 57.01.07

או ( 2-8)בתכניות  שוחות תפיסה למי נגר עילי תהיינה יצוקות באתר בהתאם לפרטים .1

מתוצרת חברת "ולפמן" או חברת "אקרשטיין" או תיים תקניים תאים טרומיים חרוש

 .התאים יתאימו למידות הנדרשות בתכניות בתנאי שמידותשו"ע מאושר 

לתקן ישראלי  המסגרות השבכות ואבני השפה מיצקת ברזל יהיו לעומס כבד ויתאימו .2

ן( מתוצרת טו 40דגם "אביב" ) טון( ואבן שפה 40עדכני כדוגמת מערכת מי גשם דגם ת"א )

 מאושר. " או שו"עמנשה ברוך"

 אבני השפה יהיו עם חיזוקים ועיגונים לשפת המדרכה למניעת התהפכותם. .3
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השבכה יוצר מעין  ס"מ כך שלקראת 3 -רום פני השבכות יהיה נמוך יותר מפני הכביש ב .4

 משפך בין פני הכביש לבין הקולטן.

 ס"מ מפני הכביש. 3ר הורדת לאח כבישהרומים הכתובים בתכניות מציינים את פני ה .5

 עבור הדגמים של המסגרת והשבכות של הקולטנים אשדודת יעל הקבלן לקבל אישור עירי .6

 . שברצונו לספק

 בתחתית התאים יבוצע עיבוד קרקעית כמתואר בתוכניות. .7

 

  תיעול בדיקות לקווי 57.01.08

 ס"מ )לחץ הידראולי( 80בדיקת אטימות לקווי בטון בקוטר עד  .1

תיעשה בנפרד לכל קטע, לגילוי נזילות ודליפות החוצה. הקטע הנבדק  הבדיקה .1.1

ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה, והחיבורים יבדקו כדי 

שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ. הבדיקה תיעשה בטרם כוסו המחברים. 

 הבדיקה תכלול את השוחות ואת אטימותן.

ל ראש הצינור בחלקו העליון של הקטע מ' מים מע 1.5עומד הבדיקה יהיה  .1.2

ות הקטע ייסתמו באופן הרמטי בפקקים מיוחדים. המים יוכנסו והנבדק. שני קצ

לקו מצידו התחתון דרך צינור שיותקן בפקק. בפקק העליון, יותקן צינור זקוף 

מ' מעל ראש הצינור, אשר דרכו יוכל להשתחרר האוויר הכלוא שיוצר  1.5בגובה 

 ם מהצד התחתון.בעת הכנסת המי

 מ' בשוחה הנמוכה . 7עומד הבדיקה לא יעלה על  .1.3

שעות לפחות. אחרי  24הקטע הנבדק יישאר מלא במים שיעמדו בתוך הצינורות  .1.4

זמן זה, בהתחשב בספיגה בצינור, יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את 

ד הגובה בצינור הזקוף. כעבור שש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולמדו

בכלי מדידה את כמות המים אשר יש להוסיף, זאת תהייה כמות המים אשר קטע 

ידי דליפה החוצה. הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר -הקו הנבדק איבד על

 של הקוטר הפנימי הנומינלי. ' ליום לקילומטר של הקו, לכל אינץ

וראות יש לאתר את כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי ה .1.5

 והעירייה. המפקח

לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות שתשבענה את  .1.6

 רצונו של המפקח.

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה. .1.7

 ס"מ ומעלה )לחץ אוויר( 80בדיקת אטימות לקווי בטון בקוטר  .2

בדיקה זו תבוצע בתאום בבדיקה זו נבדקת רק אטימות החיבור בין הצינורות,  .2.1

 עם יצרן/ספק הצינור.

ציוד מיוחד מוכנס לקו הצינורות, מוצמד ומותקן כך שהוא סוגר על המישק שבין  .2.2

שני צינורות עוקבים ואוטם אותו. מחדירים אוויר דחוס אל החלל שבין המיתקן 

בר. סוגרים את  0.5ודופן הצינורות באמצעות שסתום כך שיתקבל לחץ אויר 

דקות ירד הלחץ באיטיות  15ץ ובודקים את ירידת הלחץ. אם במשך מקור הלח
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 0.3 -בר, נחשב החיבור "אטום". אם ירד הלחץ באותו פרק זמן מתחת ל 0.3עד 

 בר נחשב החיבור כלא אטום.

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה. .2.3

 בדיקת אטימות לדליפה פנימה לקווי ניקוז .3

אטימות קטע הקו נגד חדירת מים מבחוץ פנימה. בדיקה זו בבדיקה זו נבדקת  .3.1

תבוצע לאחר ביצוע הבדיקות לדליפה החוצה, ניקוי הקו מכל פסולת שהיא 

 וייבוש הקו. יש לוודא שלא יחדרו מים דרך פתחי השוחות.

שעות אינו עולה  24אם גובה המים שחדרו לצינורות והצטברו על הקרקעית תוך  .3.2

של הקוטר הפנימי הנומינלי, ייחשב קטע הקו כאטום,  ס"מ 1מ"מ לכל  0.6על 

 אחרת יש לאתר את מקומות החדירה ולתקנם. עד לקבלת אטימות הנדרשת.

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה. .3.3

 בדיקה לישרות הקווים .4

ידי קרן אור, )מפנס או החזרת קרני השמש באמצעות ראי(, -הצינורות יבדקו על .4.1

דור עץ או כל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות סמוכות, להבטיח כ

 שהקווים נקיים ופתוחים לכל אורכם.

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחיר היחידה. .4.2  

 

 תיעולצילום טלוויזיה בקווי  57.01.09

רות לכל לאחר הנחת הצנרת ולפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע צילום של פנים הצינו .1

 אורכם באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ובנוכחות המפקח. 

סיון לביצוע העבודה. אישור העסקתו יהצילום יעשה ע"י קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונ .2

 .דומה לאישור קבלני משנה כמפורט בחוזה

יה מכל חומרי בניה ילפני הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נק .3

 ת.ופסול

כולל תיעוד קולי בצורת הערות הצלם לגבי דיסק קשיח הצילום על כל שלביו יתועד ע"ג  .4

 מיקום מפגעים, ביחס למספור שוחות הבקרה שבתוכנית.

 הקבלן יגיש למפקח קלטת עם דו"ח מודפס המפרט את הליקויים. .5

ם אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח, על הקבלן יהיה לבצע את כל התיקוני .6

 . ללא תוספת מחיר רצונו של המפקח והמתכנן-הדרושים לשביעות

 

 בקווי תיעולכולת מחיר מדידה ותאופני  57.01.10

 שוחת בקרה .1 

המדידה לצרכי תשלום תהיה ביח' וכמפורט במפרטים הכלליים, לרבות  .1.1  

כל האטמים החוליות, , אספקה והתקנת ביסוס שוחה חפירה/חציבה,

 ממיןב.ב ים לקירות הבטון עבור חיבור הצינורות, מכסה המחברים הגמישו

D-400והחזרת השטח  , שלבי ירידה/סולם, עיבוד המתעל והבדיקות לאטימות

 .לקדמותו
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מחיר היחידה יכלול חישוב לציפת שוחות במי תהום וכל האמצעים אותם יש  .1.2  

 לנקוט על מנת למנוע את הציפה.

 תא אינטגרלי .2 

 .ום יהיו כנ"ל לשוחות בקרההמדידה והתשל  

 קולטן כביש .3 

המדידה לצרכי תשלום תהיה ביח' וכמפורט במפרטים הכלליים, לרבות חפירה/חציבה,   

הידוק השתית אספקה והתקנת רשתות, מסגרות ואבני שפה מיצקת ברזל, אטמים 

 ומחברים גמישים.

 צינורות .4 

במ"א וכמפורט במפרטים  מדידה לצרכיי תשלום של הקווים הנ"ל תהיה .4.1  

 הכלליים. 

לרבות האספקה, ההובלה, הפיזור, את כל האמור לעיל, מחיר היחידה יכלול  .4.2  

החפירה, תימוך ודיפון, שאיבות זמניות, ההנחה וחיבור הצינורות, מעטפת החול, 

הנדרשים בקוי פלדה והחזרת  סרט סימון, המילוי החוזר והבדיקות לאטימות

 השטח לקדמותו

 .בפעמון מחיר צינור בטון יכלול בנוסף גם את מחיר האטם המובנה .4.3  

 עבור צילום הטלוויזיה ישולם בנפרד בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות. .4.4  

מחיר הנחת צינור יכלול פירוק צנרת קיימת לא פעילה בכל קוטר ובכל עומק  .4.5  

קה לאתר פסולת מורשה. ומכל סוג כולל עבודות עפר, פירוק הצנרת, סילו

 במקרה של צנרת אסבסט טיפול עפ"י הנחיות משרד הבריאות ואיכות הסביבה.

 חיבור לשוחה קיימת .5 

  אל שוחה קיימת.תיעול במקומות שיידרש הקבלן יבצע חיבור קו  .5.1  

את עבודות המחיר יכלול ו תיעוללפי יחידות מסווג לפי קוטר קו ההמדידה תהיה  .5.2  

השוחה  ה לגילוי השוחה הקיימת, שבירת קיר השוחה עיגון הצינור לקירהחפיר

באמצעות מחבר שוחה או אוגן עיגון, עיבוד מתעל חדש בקרקעית השוחה ותיקון 

 והחזרת השטח לקדמותו. קירות השוחה

  .י לנקוט בכל שיטה לשמירת השוחה ביבששאהקבלן יהיה ר .5.3  
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 הנחיות כלליות 57.02.01

זכייני תאגיד בפרויקט יבוצעו ע"י הקבלן הראשי באמצעות והמים כל עבודות הביוב  .1 

 מופיע בהסכם בין תאגיד יובלים המצורף למסמכי המכרז.יובלים בכפוף ל

 נטים בהסכם זה:וולהלן מס' שינויים/דגשים מהסכם זה שרל .2 

 והמים ביוב ת צנורותעבודות חפירה ו/או חציבה של תעלות להנח 2.1  

יש להדגיש כי בשונה מהמופיע בהסכם תאגיד יובלים לביצוע עבודות הנחת קווי    

יבוצע והמים, הכיסוי מעל צנרת הביוב   ,עיר רהט ו/או החלפתם בוהמים ביוב 

 המצורף למסמכי מכרז זה. 2207-08-01לפי פרט מס' 

כמוגדר והמים, ביוב מלבד תכולת העבודה הכלולה במחיר של מ"א צינור    

כמופיע  CLSMיודגש שעבור ביצוע עבודות מילוי ב  ,בהסכם של תאגיד יובלים

 על בסיס הפרט. בישולם בנפרד לפי נפח תיאורטי מחוש ,בפרט המתוכנן

לפי ישולם  ,עבור שאר מרכיבי המילוי מעל הצינור כמופיע בפרט )מצע א'(   

 תב הכמויות ללא כל הנחה נוספת.בכ 12-13הסעיפים הרלוונטים שבמבנים מס' 

יש להדגיש כי עבור ביצוע המילוי מעל למתוכנן במסגרת פרויקט זה יבוצע קיזוז    

 ליחידת מטר אורך צינור  מילוי לפי הסעיף מופיע בכתב הכמויות.
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מתקני חשמל08

חפירות ובסיסי בטון08.011

0.000.000.00הערההערות כלליות08.011.0001

1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים
בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן עבודות עפר שלהלן) -

ראה בתחילת חלק ג' - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב
המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר

המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב
בתחילת חלק ג' עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל

של הבניה) ותוספות אוהפחתות בגין היקף העבודה.

2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה,

אלא אם צויין אחרת בסעיף.

בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים
לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.

3. מחירי עבודות העפר בפרק זה מתיחסות לעבודות
המתבצעות בשטח המבנה ולעבודות פיתוח. (עב' עפר

בפרק 40 - בוטלו). לעבודות עפר לכבישים - ראה
סעיפים בפרק 51.

4. אין מדידת חפירה לפי שלבי עומק. בכל אזור ימדד
נפח החפירה המלא, לפי העומק בתחום הסעיף.

5א' - סעיפי החפירה כוללים הידוק רגיל של שתית
(קרקעית חפירה), העברת מיטב החומר החפור המתאים
לצרכי מילוי למרחק של עד 2 ק"מ בשטח האתר, לרבות
הידוק רגיל בשכבות של 20 ס"מ. עבור העברה למרחקים

גדולים יותר, ראה סעיף 51.020.0110.

5ב' - מחירי הסעיפים כוללים פינוי עודפי עפר ופסולת
למקום שפך מאושר ע"י הרשויות או לאתר אחר לפי

הוראות המפקח, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. עבור
העברת החומרלמרחק גדול יותר ראה סעיף

01.020.0600. המחיר אינו כולל תשלום אגרות. עבור
אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות שיציג
ויאושרו ע"י מזמין העבודה או לפי הנחיות אחרות

שיקבע היזם בחוזה לפני תחילת העבודה.

6. מחירי עבודות מילוי מובא (מסוגים שונים) כוללים
הובלה ממרחק של עד 30 ק"מ.

7. עלויות חומרים לעבודות עפר - ראה פרק 81, ב"מאגר
מחירי חומרי בניה", מהדורה אינטרנטית נפרדת.

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/20201

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל
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8. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים
בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן עבודות

העפר.

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ08.011.0070
ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון,

כיסוי והידוק סופי

2,700.0037.80102,060.00מ'

תוספת עבור כל 20 ס"מ של העמקת החפירה ו/או08.011.0110
החציבה לעומק מעל 120 ס"מ לתעלות ברוחב 40 ס"מ

300.0018.005,400.00מ'

תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות מנופה בשכבות08.011.0250
של 20 ס"מ לרבות הידוק מבוקר והרטבה עד צפיפות של

98%

1,620.0093.60151,632.00מ"ק

חפירה של תעלות לכבלים בעבודת ידיים, לרבות מצע08.011.0300
וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי

100.00108.0010,800.00מ"ק

תוספת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת08.011.0500
והחזרתו למצב שלפני הניסור לרבות שחזור המבנה,

ברוחב 40 ס"מ

400.0085.5034,200.00מ'

תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך08.011.0520
הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות

שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 40 ס"מ

500.0047.7023,850.00מ'

יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X100 ס"מ, מבטון08.011.1040
ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון,

ברזל זיון וברגי עיגון

190.00819.00155,610.00יח'

483,552.00סה"כ לחפירות ובסיסי בטון

תאי בקרה08.012

תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות08.012.0025
חפירה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון,

שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית

23.001,890.0043,470.00יח'

גומחה משולבת חברת חשמל ומרכזיית תאורה במידות08.012.9000
רוחב 180 עומק 40 גובה 210 כדוגמת רדימקס /

P11008040TR או שווה ערך מאושר לרבות חפירה
והתקנה מושלמת.

2.003,600.007,200.00יח'

50,670.00סה"כ לתאי בקרה

צנרת חשמל פלסטית08.021

צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ עובי דופן08.021.0200
5.3 מ"מ עם חבל משיכה

300.0045.0013,500.00מ'

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/20202

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל08.021.0510
משיכה

3,000.0014.4043,200.00מ'

צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 110 מ"מ עם חבל08.021.0520
משיכה

3,000.0027.0081,000.00מ'

137,700.00סה"כ לצנרת חשמל פלסטית

08.031(XLPE) N2XY כבלי נחושת

08.031.02504X25 בחתך (XLPE) N2XY/FR-1 כבלי נחושת מסוג
ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או
מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת

"ארכה"או ש"ע

3,450.0063.90220,455.00מ'

(XLPE) N2XY 220,455.00סה"כ לכבלי נחושת

מוליכי נחושת מבודדים08.034

08.034.0070P.V.C מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד
מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור

בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

3,450.0016.8358,063.50מ'

58,063.50סה"כ למוליכי נחושת מבודדים

מוליכי נחושת גלויים08.035

מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע08.035.0030
ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור

בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

3,450.0023.1379,798.50מ'

79,798.50סה"כ למוליכי נחושת גלויים

הארקות והגנות אחרות08.040

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת08.040.0010
בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית

בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים

16.00272.704,363.20יח'

שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה08.040.0020
להתקנה במדרכה

8.00387.003,096.00יח'

7,459.20סה"כ להארקות והגנות אחרות

עמודי תאורה, זרועות ומחזיקי דגלים08.056

כדוגמת "פ.ל.ה הנדסת תאורה בע"מ" או ש"ע

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון08.056.0160
באבץ חם בגובה 5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, דגם

מע'צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו

0.001,845.000.00יח'

פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו08.056.0456
והעברתו לאתר איסוף פסולת המאושר ע''י הרשויות

המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל החזרת פני השטח
לקדמותם במילמצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות תיקון

אספלט ו/או ריצוף.

0.00234.000.00קומפ

פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 9-12 מ', כולל08.056.0465
זרועות, פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל
וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו למקום שיורה המפקח.

0.00720.000.00קומפ

פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה -08.056.04749
12 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה

ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר
(עבור הבסישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו

והפעלתו קומפלט

0.00711.000.00קומפ

ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל08.056.0525
והעברתו למקום שיורה המפקח.

0.00207.000.00קומפ

צביעת עמוד בצבע אלקטרוסטטי בתנור באבקת08.056.0700
פוליאסטר - עמוד בגובה עד 5.8 מ' (הצבע לפי בחירת

האדריכל)

0.0070.200.00מ'

צביעת זרוע קונית בודדת בצבע אלקטרוסטטי בתנור08.056.0730
באבקת פוליאסטר

0.00130.500.00יח'

0.00111.600.00יח'מחזיק דגלים כפול08.056.0765

0.00585.000.00יח'זרוע קונית בודדת לפנס מגולוונת באבץ חם 1.2X1.2 מ'08.056.0820

מספור, או שינוי מספור עמוד תאורה בעזרת שבלונה08.056.1100
וצבע כנדרש

0.0031.500.00יח'

בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י08.056.9000
משהב"ש והנפקת דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י

למאור.

0.002,396.700.00קומפ

בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק08.056.9001
מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת

אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל
ובהתאם לנדבמפרט, לרבות מסירת תעודת רישום

ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור
המתקן למתח.

0.002,520.000.00קומפ

טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזית תאורה כולל פס08.056.9002
פלדה מגולבן מרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד

של בסיס המרכזייה ובפס פלדה מגולבן בלוח

2.00252.00504.00יח'

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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גוף תאורת כבישים ורחובות (הגוף תאורה ייבחר ע"י08.056.9003
העירייה) כולל אספקה, התקנה אחריות וכולל כבל

3X2.5 ממ"ר , חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה מותקנים בגוף הפנס.

0.001,350.000.00יח'

504.00סה"כ לעמודי תאורה, זרועות ומחזיקי דגלים

מגשי ציוד ואביזרים08.057

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה08.057.0010
עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי

הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין
המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה)

וחומרי העזר

0.00261.000.00יח'

בית תקע מוגן מים חד פזי A16 לתאורת חג להתקנה08.057.0100
בעמוד תאורה לרבות הוספת מא"ז A16 על מגש

האביזרים וכבל N2XY 3X2.5 ממ"ר ממגש האביזרים
לבית התקע

0.00189.000.00יח'

מרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן UV כולל
גומחות/יסודות בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד

לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט,
שילוט, חיזוק,מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי
אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים
להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה,

והתקנה.

ביצוע לפי מפרט 08 ולפי פרט.

מרכזיה 3X80 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף08.057.9002
08.57.9000 לפי פרט וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.

1.0025,200.0025,200.00קומפ

25,200.00סה"כ למגשי ציוד ואביזרים

1,063,402.20סה"כ למתקני חשמל

פיתוח נופיתת פרק 4040.0

תת פרק 40.0

הערות

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי
לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול") כולל אופני המדידה,
אלא אם צוין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים

במפרט הכלליאו מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק
במקרים של דרישה מיוחדת.

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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סעיפים שבהם מצוין "עבודה/התקנה בלבד" כוללים את
העבודה לרבות חומרי העזר (חומר שחור וכד') הדרושים
להשלמת הפריט במקומו הסופי בפרויקט.מחירי עבודות
הריצוף,אבני גן ואבני התיחום כוללות פוגות וכיחול ע"פ
ההנחיות במפרט והפרטים .כל עבודות הפירוק כוללים

עבודות פינוי למטמנה מאושרת

עבודות הכנה40.010

העתקת עץ קוטר גזע עד "4 בתחום האתר, לפי הוראות40.010.0008
המפקח

1.00630.00630.00יח'

15,640.0015.30239,292.00מ"רפירוק ריצוף אבנים משתלבות40.010.0010

5,990.0014.4086,256.00מ'פירוק אבני שפה ופנויו40.010.0440

2,450.0010.8026,460.00מ'פירוק אבני גן ופינויו40.010.0441

135.0027.003,645.00מ'פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ'40.010.0494

פירוק מעקה הולכה או הפרדה להולכי רגל לשימוש חוזר40.010.0502
, לרבות מילוי בור היסוד

690.0054.0037,260.00מ'

140.0036.005,040.00מ'פירוק מדרגות בטון ו/או גרנוליט40.010.0560

הריסת קיר גדר עם ציפוי אבן בעובי כולל של עד 35 ס"מ40.010.0600
ובגובה עד 1.5מ' לרבות פירוק הביסוס

230.0067.5015,525.00מ'

הריסת מרצפי בטון ו/או רצפות בטון תלויות בעובי מעל40.010.0610
10 ס"מ ועד 15 ס"מ

200.00108.0021,600.00מ"ר

1.001,800.001,800.00קומפפירוק שלט פרסום ואתקנה מחדש40.010.0620

פירוק כל הסככות הקיימות מכל סוג כלשהו שהינו40.010.0621
בנסיגה אל תוך גבול העבודה כולל פינוי למטמנה

מאושרת .

1.0022,500.0022,500.00קומפ

פירוק והריסת כל הבינוי הקיים שהינו בנסיגה פנימה אל40.010.0631
תוך גבול העבודה כולל פינוי למטמנה מאושרת .

1.0045,000.0045,000.00קומפ

505,008.00סה"כ לעבודות הכנה

חפירה, חציבה, מילוי40.020

חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על40.020.0010
1 מ'

4,640.0033.30154,512.00מ"ק

154,512.00סה"כ לחפירה, חציבה, מילוי

מצעים ותשתיות40.030

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/20206

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק40.030.0010
ממחצבה מאושרת.

1,670.00117.00195,390.00מ"ק

הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע40.030.0025
טבעיים.

10,800.003.1534,020.00מ"ר

229,410.00סה"כ למצעים ותשתיות

משטחים ושבילים40.051

בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 4 ס"מ מתערובת40.051.0015
עם אבן דולמיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ ("1/2), ביטומן

PG68-10 לרבות פיזור והידוק .

2,850.0041.40117,990.00מ"ר

117,990.00סה"כ למשטחים ושבילים

מדרגות וחגורות בטון40.052

מדרגות טרומיות "נגישה" של אקרשטיין 40/60/15 גמר40.052.0010
אקרסטון מלוטש, גוון לפי בחירת האדריכל עם יסוד

ותושבת בטון.

20.00225.004,500.00מ'

600.00135.0081,000.00יח'חגורת בטון סמויה סביב פתח העץ במידות 70/15 ס"מ.40.052.0020

130.0045.005,850.00מ'חגורת בטון סמויה מתחת לריצוף 40/15 ס"מ.40.052.0025

91,350.00סה"כ למדרגות וחגורות בטון

ריצוף באבנים משתלבות40.053

סעיפי ריצוף אבנים משתלבות כוללים את שכבת החול
בעובי 5 ס"מ. ואינם כוללים את הידוק השתית, מצע

וחגורת בטון, שימדדו בנפרד, אבני סימון לאנשים כבדי
ראיה ולאנשים עם מוגבלות.

ריצוף באבן משתלבת בעובי 6 ס"מ דגם טוסקנה או שו"ע40.053.0530
גמר אקרסטון מלוטש, ריבועית , במידות 25/25

12.5/12.5,, ומלבני במידות 12.5/25, 25/37.5 ,
37.5/50 בגווןצבעוני על בסיס מלט אפור לרבות חול 5

ס"מ

24,150.00108.002,608,200.00מ"ר

ריצוף באבן משתלבת בעובי 7 ס"מ דגם טוסקנה או שו"ע40.053.0535
גמר אקרסטון מלוטש, ריבועית , במידות 25/25

12.5/12.5,, ומלבני במידות 12.5/25, 25/37.5 ,
37.5/50 בגווןצבעוני על בסיס מלט אפור לרבות חול 5

ס"מ

430.00124.2053,406.00מ"ר

אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראיה (עם בליטות40.053.2500
או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות

20/20/6 ס"מ בגוון לפי בחירת האדריכל .

335.00174.6058,491.00מ"ר

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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2,720,097.00סה"כ לריצוף באבנים משתלבות

אבני שפה וגן,אבני תיחום לעצים40.054

סעפים האבנים כוללים את תושבת הבטון וכל הנדרש
לפי הפרטיםהערה: מחיר אבן השפה כולל אבן שפה

מונמכת למדרכה במעברי חציה ו/או להנגשה לאנשים עם
מוגבלויות.

אבן גן במידות 12.5/18.75/50 ס"מ דגם רמות , לרבות40.054.0055
יסוד ומשענת בטון , גוון אפור

3,940.0094.50372,330.00מ'

372,330.00סה"כ לאבני שפה וגן,אבני תיחום לעצים

קירות כובד וגדרות מבטו40.060

קירות כובד/תומכים מבטון בגובה עד 3.3 מ' כולל חיפוי40.060.0010
באבן פראית בזמן היציקה כולל מישקים וכיחול . כולל
תכניות מפורטות ע"י קונסטוקטור שיוכנו ע"י המבצע

לאישור .

160.001,350.00216,000.00מ"ק

216,000.00סה"כ לקירות כובד וגדרות מבטו

4,406,697.00סה"כ לפיתוח נופיתת פרק 40.0

גינון והשקיהתת פרק 4141.0

תת פרק 41.0

הערות

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר במפרט כללי
לעבודדות בנין (האוגדן הכחול), כולל אופני המדידה,
אלא אם צוין אחרת בסעיף .בסעיפים שאינם נכללים

במפרט הכללי או מוגדרים לנאמר בו, יש להשתמש רק
במקרים של דרישה מיוחדתגודל שתילים - מבוסס על
המלצת ועדת השתלנות להגדרת סטנדרטים (תקנים)
לשתילי גננות ונוי.מחירי הנטיעה והשתילה כוללים

אחריות לקליטה וטיפול במשך 60 יום.בורות לנטיעה
בגדלים המתאימים ומילויים באדמה גננית, כלולים

במחירי השתילה והנטיעה.כל המחירים כוללים חומר
+עבודות+רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ)
והינם מחירי קבלן גינון והשקיההכשרת קרעעבודות
הסרת צמחיה וניקוי השטח אינן נמדדותסעיף הסרת

צמחיה וניקוי השטח שלהן, ישולם רק במקרה של דרישה
מיוחדתהגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת
סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת

משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף.כל הצמחים כולל

אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם
קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.

עיבוד הקרקע ואדמת הגן41.011

ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה41.011.0008
ועשבי בר.

5,130.001.718,772.30מ"ר

עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ , לרבות הפיכת הקרקע41.011.0010
ותיחוחה בכלים מיכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות

ובינוניות.

4,100.004.3217,712.00מ"ר

קומפוסט אורגני, זבל או עופות או תערובת שלהם מסוג41.011.0040
קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של 20 מ"ק

לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי של ספק הקומפוסט
ולהעבירולמפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר. המחיר

כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים
מכניים וחומרי דישון.

5,130.004.5023,085.00מ"ר

תוספת של דישון יסוד להכשרת השטח בעל הרכב41.011.0060
N:P:K , מאושר מראש בכמות 50 גרם למ"ר / 50 ק"ג

לדונם . מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או שו"ע.

5,130.003.6018,468.00מ"ר

מצע לגינון לרבות פיזור בשטח בשכבה של 30 ס"מ41.011.0080
לפחות

540.0059.4032,076.00מ"ק

100,113.30סה"כ לעיבוד הקרקע ואדמת הגן

תיחום דשא וגובל שורשים41.013

מגביל שורשים רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או41.013.0005
שו"ע, עגול בקוטר 150 ס"מ וגובה 150 ס"מ, עשוי

מיריעת פוליפרופילן אפורה/ירוקה המיוצרת מסיבים לא
ארוגים מחוברים ביניהם בחום. היריעה עמידה לחדירת
שורשים לפי התקן הבינלאומי .DIN 4062ההתקנה-לפי

הוראות היצרן, בכל צורה שתידרש לפי תנאי השטח ולפי
פרט המגביל.

100.00198.0019,800.00יח'

19,800.00סה"כ לתיחום דשא וגובל שורשים

נטיעה41.020

מחירי הצמחים כוללים אספקה ונטיעה, חפירת הבור
ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל-1 שנה.כל

הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד
לבלוב.הגדרתגודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת
סטנדרטים לשתילי גננות ונוי" של יעקב עציון בהוצאת

משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
המחלקה להנדסת הצומח גגנות ונוף.

3,600.0010.8038,880.00יח'שתילים גודל מס' 3 - 1 ליטר גודל מיכל או שקית41.020.0030

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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6,160.0021.60133,056.00יח'שתילים גודל מס' 4 - 3 ליטר נפח מיכל או שקית41.020.0040

50.0022.501,125.00יח'ערערים ממיכל מספר 3 (1 ליטר)41.020.0101

נטיעת עצים

עצים מריבוי וגטטיבי ו/או הרכבה , ממיכל 60 ליטר גודל41.020.0180
8 , בקוטר גזע "2 מדוד 30 ס"מ מפני הקרקע, לרבות זוג

סמוכות מחוטאות ו- 30 ליטר קמפוסט לעץ.

560.00319.50178,920.00יח'

10.00693.006,930.00יח'עצי דקל שונים ממיכל 100 ליטר41.020.0232

זית אירופאי בוגר מזן סורי קוטר גזע 30 ס"מ מדוד 41.020.02500.3
מ' מפני קרקע, לרבות 60 עד 100 ליטר קומפוסט לעץ

5.002,475.0012,375.00יח'

371,286.00סה"כ לנטיעה

שתילת דשא41.030

הכנת שטח למדשאה לרבות קומפוסט , דישון ויישור41.030.0010
סופי.

760.008.106,156.00מ"ר

760.0023.4017,784.00מ"רמרבדי דשא , מזן דרבן קיקויו לרבות טיפול 30 יום41.030.0020

23,940.00סה"כ לשתילת דשא

ראש מערכת41.040

ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין כדוגמת41.040.0620
1115X1110X320 אורלייט בלומגארד" או ש"ע, במידות"

מ"מ, לרבות מסגרת ממתכת ומנעול

11.005,238.0057,618.00יח'

בסיס סוקל מפוליאסטר משוריין כדוגמת "אורלייט41.040.0632
בלומגארד" או ש"ע, במידות 1115X1110X320 מ"מ

11.00990.0010,890.00יח'

ראש מערכת לטפטוף בקוטר "1 1/2, כולל: אביזרים,41.040.0810
מגופים ואביזרי חיבור מודולריים בקוטר 50 מ"מ ואת כל
העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור

המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של
המערכת.

3.009,000.0027,000.00יח'

ראש מערכת לטפטוף בקוטר "2, כולל: אביזרים, מגופים41.040.0820
ואביזרי חיבור מודולריים בקוטר 63 מ"מ ואת כל

העבודות הדרושות להתקנת ראש מערכת וחיבורו למקור
המים וכל העבודות הנוספות להפעלה תקינה של

המערכת.

4.0010,800.0043,200.00יח'

התחברות למקור מים בקוטר "1 1/2, הזמנת מד המים +41.040.0830
תשלום אגרה, כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות

הדרושות להפעלה.

3.004,050.0012,150.00קומפ

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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התחברות למקור מים בקוטר "2, הזמנת מד המים +41.040.0840
תשלום אגרה, כולל כל החומרים, האביזרים והעבודות

הדרושות להפעלה.

4.004,500.0018,000.00יח'

דיסקית למספור קווי השקיה בגודל 5X2 ס"מ עשויה41.040.0850
ממתכת בלתי מחלידה ועליה מספור קו השקיה, כולל

חיבור למגוף.

40.0022.50900.00יח'

שלט מאלומיניום למספור ראש מערכת ומחשב בגודל כ-41.040.0890
10X5 ס"מ. עליהם מספר הראש והמחשב, בהתאם

להנחיות העיריה. כולל אספקה והרכבה

14.00135.001,890.00יח'

171,648.00סה"כ לראש מערכת

מחשבים ובקרי השקיה41.050

יחידת קצה "איריסל - אגם" מתוצרת חברת "אגם" או41.050.0102
ש"ע ל- 8 עם הכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי

,AC/DC 7.5, מטעןH12V סוללה נטענת ,GSM/GPRS
מזווים בקופסת הגנה C-43 תקן IP-65, לרבות התקנה
אינטגרטיבית מלאה ואחריות לשנה ומסגרת ברזל להגנת

הארגז.

5.0012,375.0061,875.00יח'

יחידת קצה "איריסל - אגם" מתוצרת חברת "אגם" או41.050.0104
ש"ע ל- 10 עם הכנה לתקשורת, מתאם תקשורת סלולרי
,AC/DC 7.5, מטעןH12V סוללה נטענת ,GSM/GPRS
מזווים בקופסתהגנה C-43 תקן IP-65, לרבות התקנה

אינטגרטיבית מלאה ואחריות לשנה ומסגרת ברזל להגנת
הארגז.

2.0012,744.0025,488.00יח'

סולונואיד D.C תלת דרכי על סרגל,התקנה וחיווט,41.050.0700
אחריות לשנה

50.00297.0014,850.00יח'

102,213.00סה"כ למחשבים ובקרי השקיה

ממטירים41.060

ממטיר תוצרת "הנטר" דגם I-20, פלסטי, אולטרה עם41.060.0140
כיסוי גומי

50.00132.306,615.00יח'

6,615.00סה"כ לממטירים

צנרת השקיה41.070

צנרת השקיה - הערה: צנרת השקיה כוללת: אביזרים,
חיבורים והנחה בתעלה (לא כולל חיפירה וכיסוי)

חפירת תעלות בקרקע קיימת או מובאת, באמצעות כלי41.070.0020
מכני בעומק 30 ס"מ וכיסוי עבור צנרת השקיה בקטרים

מ 16 עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים

4,000.005.4021,600.00מ'

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן
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כנ"ל, אך בעומק 40 ס"מ עבור צנרת השקיה בקטרים41.070.0030
מעל 32 מ"מ

10,000.008.1081,000.00מ'

צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 41.070.012016
מ"מ

500.006.033,015.00מ'

צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 41.070.014025
מ"מ

200.009.361,872.00מ'

צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 רך, קוטר 41.070.015032
מ"מ

4,000.0010.8043,200.00מ'

צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר41.070.0160
40 מ"מ

6,500.0014.7695,940.00מ'

צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 6 קשיח, קוטר41.070.0170
50 מ"מ

4,000.0017.6470,560.00מ'

צינור פוליתילן לרבות אביזרי חיבור דרג 10 קשיח, קוטר41.070.0290
75 מ"מ

100.0036.003,600.00מ'

שרוול מצינור פוליתילן קשיח דרג 10 קוטר 75 מ"מ41.070.0650
למדרכות.

4,940.0062.10306,774.00מ'

שרוול העשוי מצינור קשיח פי.סי.וי או פוליתילן לרבות41.070.0800
אביזרי חיבור דרג 10 רך, קוטר 110 מ"מ כולל חוט ניילון

בשרוולים בכבישים.

1,850.0072.00133,200.00מ'

760,761.00סה"כ לצנרת השקיה

שלוחות טפטוף41.080

שלוחת טפטוף מווסת, דוגמת ,רעם נטפים" או ש"ע, 41.080.002016
מ"מ טפטפת כל 50 - 40 ס"מ

15,000.005.8587,750.00מ'

טבעת לעץ מצינור טפטוף 16 מ"מ עם 10 טפטפות41.080.0120
בספיקה 3.5 ליטר/שעה

735.0032.4023,814.00יח'

111,564.00סה"כ לשלוחות טפטוף

שונות41.090

שוחת בקרה מבטון טרום קוטר 80 ס"מ עם מכסה ועם41.090.0030
כיתוב השקייה

65.001,350.0087,750.00יח'

87,750.00סה"כ לשונות

1,755,690.30סה"כ לגינון והשקיהתת פרק 41.0

ריהוט רחוב42

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/202012

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

ספסלים ושולחנות42.020

ספסל דגם CONTOUR 321 עץ טיק צבוע צבע42.020.0010
RAL7039 אורך 186 ס"מ עם משענת ומסעדי יד ,

תוצרת חברת euroform מחברת ריהוט אורבני או שו"ע.

30.004,320.00129,600.00יח'

ספסל דגם CONTOUR 320 אורך 119 ס"מ עץ טיק42.020.0011
צבוע צבע RAL 7039 עם משענת ומסעדי יד תוצרת

euroform מחברת ריהוט אורבני או שו"ע.

5.003,600.0018,000.00יח'

ספסל דגם CONTOUR320 עץ טיק צבוע צבע42.020.0012
RAL7039 ליחיד אורך 68 ס"מ , עץ טיק צבוע צבע
RAL7039 ,עם משענת ומסעדי יד תוצרת חברת

euroform מחברת ריהוט אורבניאו שו"ע.

5.002,880.0014,400.00יח'

12.005,490.0065,880.00יח'ספספל מתכת ועץ דגם שאנטי של שחם אריכא או שו"ע .42.020.0013

מערכת ישיבה "בר" מק"ט 1670 של שחם אריכא או42.020.0020
שו"ע

6.005,850.0035,100.00יח'

ספסל חלוקים מק"ט1497 של שחם אריכא או שו"ע .42.020.0030
גימור טראצו.

2.003,780.007,560.00יח'

ספסל חלוקים מק"ט 1499 של שחם אריכא או שו"ע .42.020.0040
גימור טראצו

2.004,680.009,360.00יח'

ספסל חלוקים מק"ט 1498 של שחם אריכא או שו"ע .42.020.0050
גימור טראצו

2.005,850.0011,700.00יח'

291,600.00סה"כ לספסלים ושולחנות

מתקני חניה לאופניים42.030

מתקן אופניים דגם "אורלנדו" מנירוסטה של אקרשטיין או42.030.0010
שו"ע מידת אורך 150 ס"מ.

10.002,700.0027,000.00יח'

27,000.00סה"כ למתקני חניה לאופניים

אשפתונים42.040

אשפתון פלסטיק Heritage, מחברת ריהוט אורבני, ללא42.040.0010
פלטה של כיבוי סיגרים, עם תושבת בטון ועיגון לפי

פרט.

30.001,350.0040,500.00יח'

40,500.00סה"כ לאשפתונים

ברזיות42.042

ברזיה דגם "עלה" של שחם אריכא או שו"ע כולל ניקוז42.042.0010
/שוקט בטון .

2.003,780.007,560.00יח'

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/202013

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

7,560.00סה"כ לברזיות

סככות צל42.058

אלמנט הצללה כדוגמת "ליאור" של חברת הדס או שו"ע .42.058.0011
במידות 300/300 ס"מ ובגובה 273 ס"מ .עמודים ושלדה
ממתכת מגולוונת העמודים מפרופיל 12/6 סמ' .כל חלקי
המתכת צבועים בצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגוונים
לפי בחירה ממניפת RAL חיפוי מפח מחורר גוון לפי

בחירת האדריכל .קיבוע באמצעות ביטון בקרקע.

9.0010,800.0097,200.00יח'

97,200.00סה"כ לסככות צל

463,860.00סה"כ לריהוט רחוב

גידור44

מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל44.020

הגדרות , המעקות ומאחזי יד מגולוונות באבץ חם לאחר
הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון

בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות

מעקה הולכה והפרדה דגם "חיפה" של חברת "גדרות44.020.0010
אורלי" או שו"ע . מעל פני המדרכה, המעקה ביחידות של

2.0 מ' , לרבות יסודות בטון בודדים לפי פרט.

115.00315.0036,225.00מ'

300.0085.5025,650.00מ'התקנת מעקה הולכה או הפרדה להולכי רגל מפירוק44.020.0011

מעקה הפרדה דגם" אלעד" של גדרות אורלי בגובה 44.020.0021120
ס"מ , עם מסגרת ועמודים מברזל צינור מלבני, אביזרי
חיבור מגולוונות ויסודות בטון בודדים. גוון גמר לפי

מניפת RAL ע"פ בחירת האדריכל .

120.00270.0032,400.00מ'

94,275.00סה"כ למעקות הולכה והפרדה להולכי רגל

מעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים ציבוריים44.021

מעקה הולכה להולכי רגל דגם "מוצקין" או ש"ע בגובה44.021.0010
1.1 מ' מעל פני המדרכה, עשוי ממסגרת צינורות קוטר

"1.5 עובי דופן 2.2 מ"מ ובתוכה צינורות קוטר 10 או 12
מ"מ במרווח של 99 מ"מ וכן ברזל אופקי תחתון שטוח
35/5 מ"מ, ביחידות של 2.0 מ', לרבות יסודות בטון

בודדים

1,633.00396.00646,668.00מ'

סה"כ למעקות הולכה והפרדה למדרכות ושטחים
ציבוריים

646,668.00

740,943.00סה"כ לגידור

עבודות סלילה51

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/202014

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

עבודות סלילה51.004

תא''צ 37.5 בעובי 6 ס''מ עם אגריגט גירי/דולומיט סוג א'51.004.0010
PG68-10 וביטומן

4,500.0036.90166,050.00מ"ר

תא''צ 25 בעובי 6 ס''מ עם אגריגט גירי/דולומיט סוג א'51.004.0040
PG70-10 וביטומן

4,500.0032.40145,800.00מ"ר

תא''מ 25 בעובי 5 ס''מ עם אגריגט גירי/דולומיט סוג א'51.004.0080
PG70-10 וביטומן

0.0035.100.00מ"ר

4,051.601.355,469.66מ"רריסוס ציפוי יסוד בכמויות של 0.8-1.2 ק''ג/מ''ר51.004.0120

207.006.211,285.47מ"רקרצוף אספלט מעומק 0.01 עד 10 ס''מ51.004.0130

קרצוף אספלט מעומק 0.01 עד 35 ס''מ במקרצפת קטנה51.004.0140
באזורים מוגבלים וצרים

4,589.006.7530,975.75מ"ר

349,580.88סה"כ לעבודות סלילה

עבודות שילוט, תמרור ושילוט51.008

שלטים/תמרורים צידיים חדשים מטיפוסים שונים, בשטח51.008.0010
עד 4.0 מ"ר מחומר מחזיר אור מדרגה 2 (לא כולל

עמודים)

19.82576.0011,416.32מ"ר

תוספת למחיר שלט/תמרור צידיים עבור יישום חומר51.008.0020
מחזיר אור מדרגה 3 במקום חומר מדרגה 2

19.8251.301,016.77מ"ר

עמוד פלדה מגולוון בכל אורך בקוטר "3, לרבות ביסוס51.008.0030
העמוד וחיבורו למסגרת השלט או לוחית התמרור

121.5260.307,327.66מ"ר

קו ניתוב ברוחב 10 ס''מ בחומר סימון ארוך קיים דו51.008.0040
רכיבי בגון לבן/צהוב במרקם "חלק"

1,866.0018.0033,588.00מ'

צביעת שטחים בחומר סימון ארוך קיים דו רכיבי בגוון51.008.0050
לבן/צהוב (''קוביות'', קווי-עצירה, איי-תנועה, פסים

למעבר חציה, וחיצים) במרקם חלק

48.00113.405,443.20מ"ר

צביעת אבני שפה ואבני אי וכל סוג אבן בצבע בגוונים51.008.0060
שונים

5,411.403.3318,019.96מ'

76,811.90סה"כ לעבודות שילוט, תמרור ושילוט

עבודות ניקיון בדרכים ובצמתים51.023

21.00220.504,630.50יח'ניקוי ושטיפת קולטנים של ניקוז עד 6 רשתות51.023.0020

4,630.50סה"כ לעבודות ניקיון בדרכים ובצמתים

מעקות פלדה51.033

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/202015

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il
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0.00סה"כ למעקות פלדה

431,023.28סה"כ לעבודות סלילה

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/202016

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il


סה"כ לחזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

סה"כ לחזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

1,063,402.20מתקני חשמל08

4,406,697.00פיתוח נופיתת פרק 4040.0

1,755,690.30גינון והשקיהתת פרק 4141.0

463,860.00ריהוט רחוב42

740,943.00גידור44

431,023.28עבודות סלילה51

8,861,615.78סה"כ עלות

1,506,474.68מע"מ בשיעור 17%

10,368,090.47סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:מדד מכרז / הצעה:

       
הנהלת החברה הממונה על הכספים מנהל הפרוייקט מאשר כתב הכמויות

חזיתות מסחריות
חזיתות מסחריות רחוב אלסלם רהט-אומדן

עמוד 01/07/202017

יוצר המסמך: לינויהופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה 04-8145400

www.dekel.co.il עיריית רהטמספר פנימי: 14205אתר דקל

http://www.dekel.co.il

