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 תוכן העניינים:
 

 :המכרז  מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א'  
 

               ;כלליתיאור  – פרק א'
 

              ; תנאי המכרז - פרק ב'
 

 נספחים למכרז: 

      ;במכרז הצהרת המשתתףטופס    -  למכרז 1נספח מס' 

   ; במכרזעל אי תיאום הצעות   הצהרת המשתתףטופס    -  למכרז 2נספח מס' 

   ; הצהרה על מעמד משפטי   -  למכרז 3נספח מס' 

   ;הצהרה על עסק בשליטת אישה   -למכרז   4נספח מס' 

     ; מכרזערבות הנוסח כתב    -למכרז   5נספח מס' 

 ;1976- , התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   -  למכרז 6נספח מס' 

 ; כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות    - למכרז  7נספח מס' 
 ; למכרז ההצעה הכספית    -  למכרז א' 8נספח מס' 

 כתב כמויות למכרז    -למכרז  ב' 8נספח מס'    

 מסמכי ההתקשרות -חלק ב'  
  -   למכרז 9מס'  נספח

ניתן להוריד בכתובת אינטרנט: -לא מצורף   –2019נוסף אפריל   3210חוזה מדף ממשלתי  – ההתקשרות  חוזה  

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Reservoirs/kablanmukar/Cont
ract_3210.pdf 

 
 : רשימת נספחים לחוזה

 )יצורף לחוזה לאחר הזכייה( ההצעה הזוכה של הקבלן  - א' לחוזה 9נספח 
 )יצורף לחוזה לאחר הזכייה( טופס חוזה -  ב' לחוזה 9נספח 
   – ג' לחוזה 9נספח 

 מוקדמות  - 1ג'  9נספח 
 בביצוע הקבלן  לבקרת איכות  מפרט כללי - 2ג'  9נספח 
 נספח בטיחות   - 3ג'  9נספח 
 מפרט לוחות זמנים   - 4ג'  9נספח 
 מפרטים טכניים מיוחדים  -5ג'  9נספח 

   לחוזהכתב כמויות  -  ד' לחוזה 9נספח 
 תכניות  –  ה' לחוזה 9נספח 

   3210תוספת תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח ממשלתי  - ו' לחוזה 9נספח 
 טפסים: – ז' לחוזה  9נספח 

 טופס אבני דרך – 1ז'  9נספח 
 נוסח צו התחלת עבודה   – 2ז'  9נספח 
 נוסח תעודת השלמת מבנה   – 3ז'  9נספח 
 נוסח הצהרת העדר תביעות   – 4ז' 9נספח 
 טופס החלפת מפקח  -  5ז'  9נספח 
 חברה המנהלת  דוגמת שלט לאתרי פיתוח ובניה של ה – 6ז'  9נספח 

 התקשרויות   הוראת תכ"םלפי  –לחוזה  נוסח ערבות ביצוע – ח'  9נספח      
 והצמדה  ערבויות – 7.5.1.1 ורכישות                            

 נספח אישור ביטוחים   – ט' 9 נספח
 נספח מערכות מידע גיאוגרפי     – י' 9נספח 
 נספח עידוד תיעוש    – 'יא 9נספח 
 הבהרות למכרז )יצורף לחוזה לאחר הזכייה( ו/או מסמכי   פרוטוקול סיור קבלנים    -יב' 9נספח 
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 כללי-פרק א 

 כללי: 

 משת כחברה מנהלת מטעם משרד הבינוי והשיכון. יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ משחברת עדי הדר  .1

" או  הפרויקטלהלן: " ) צוריאל. - יח"ד 64להרחבה   הצעות ללקבל  נת ימעוני ( "חברהה")להלן  החברה המנהלת   .2

 במכרז זה.  העבודות המפורטות ע"פ  "(העבודה"

 צוריאל :  באתר, צוריאל: ישוב , חיפה: מחוז ב יתבצע  הפרויקט  .3

   , והכל בכפוף לקבוע בהוראות החוזה. , מתאריך צו התחלת עבודהםיקלנדרי  חודשים  5  תעמוד עלביצוע  התקופת   .4

בענף  רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל  ו  )כוכבית(  קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותבמכרז להיות    המשתתףעל   .5

   .לפחותעם כוכבית מוכר לעבודות ממשלתיות  1ג/סיווג  200ראשי 

של   בסך , בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת חברה המנהלת לפקודת ה ערבות    להצעתוצרף להמשתתף על   .6

 15.3.2022  ליום עדתוקף ב ו (חדשיםשקלים   שבעים  שש מאות אלף שלוש  ושששלושים במלים:  ₪ ) 670,36

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים:  בפרק ב' למכרז. 2כנדרש בסעיף  ,

סעיף   .5.1 לפי  בנק  רישיון  שקיבל  בנקאי  תאגיד  שהוא  בארץ  ו1)א()4בנק  )רישוי(,  2)א()4- (  הבנקאות  לחוק   )

  –  7.5.1.1העומד בדרישות הוראת תכ"ם  , לחילופין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ  1981-התשמ"א

 ערבויות;

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,   .5.2

ניתן להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות הוראת תכ"ם  1981-תשמ"א , לחילופין, 

 ערבויות;  – 7.5.1.1

 יטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי  סוכן הביטוח שלה. ערבות מחברת ב .5.3

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה רשאי להגיש הוראת קיזוז   .5.4

 ערבויות.   – 7.5.1.1בהתאם לנוסח המפורט בהוראת תכ"ם  וזאת מקום ערבותב

 . במכרז המתמודדים  הצעות לפסילת לגרום עשויה  הקיזוז הוראת או הערבות  של המצורף  מהנוסח סטייה  .5.5

פי תנאי החוזה .7 על  ב' של המכרז  ,ההתקשרות תהיה    ים לחברה י יבים הרלוונטהמחו בשינויים    ,המצ"ב כחלק 

 (. "החוזה")להלן: 

 המועדים הרלוונטיים למכרז זה הם כמפורט בטבלת מועדי המכרז שלהלן:  .8

  טבלת מועדי המכרז   

  מועד                                       אירוע

 שעה תאריך  

 - 18.11.21 פרסום המכרז 

 10:00 25.11.21 כנס משתתפים  

 16:00 30.11.21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

פרוטוקול   להפצת  אחרון  מועד 

 שאלות הבהרה 

8.12.21 - 

 12:00   15.12.21 מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

בצו התחלת  קבע  ייש ות במועד  תחייב להתחיל בביצוע העבודהזוכה יולוח הזמנים בפרויקט הינו לוח זמנים קצוב   .9

ורצוף  ביצוע הפרויקטבלהתקדם    ,עבודה ל  ,ולהשלימו באופן שוטף  בנספח  דרך  ה אבני  בהתאם  לוח  הקבועים 
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   .לחוזה המצורףזמנים 

כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל   בקבלתביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה  .10

הפרויקט.   ביצוע  לצורך  מוסמכת  רשות  ו/או  גוף  מכל  נדרשים,  אם    או  האישורים  של  העדכני  הסטטוס דין, 

 להלן(.  17משתתפים )ראה סעיף  הכנס ב יימסר ההיתרים

לעדכן  זכות ה  חברה  שמורה ל ואולם מהוות בסיס להצעות המשתתפים,    ב הכמויותכלל העבודות הכלולות בכת  .11

, הכל בהתאם להוראות  את תכולות ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי שיתבררו לאחר תחילת העבודה

   .החוזה

  תחילת  במועד  דחייה  לעהחוזה ו/או    ביטול  לע ביטול המכרז ו/או הזכייה במכרז ו/או  להחליט על    תרשאי   חברהה .12

 .  מהעבודות חלק  ביטולאו  /ו  העבודות ביצוע

, לא  למכרזלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע הזוכה בקשר   .13

ו/או לא יינתן על    , יצומצם היקף העבודות בכל מקרה בו יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל ההסכםיוחזרו לו  

   .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא חברהידי ה 

לעיין  נ .14 המכרזיתן  ל  ,במסמכי  תשלום,  קבלתםקודם  של  באתר  ,  ללא    בכתובת החברה  האינטרנט 

adihadar.co.il     החברה להלן : "אתר")  . 

  4רח' המעיין  ,  וכתובתאשר    ,חברהה במשרדי    2021  שנת  11  לחודש   21  מיום, החל  לקבלמסמכי המכרז ניתן  את   .15

להירשם ברשימת המשתתפים  במכרז    כאמור, יהיה על המבקש להשתתף  לצורך קבלת מסמכי המכרז  מודיעין,

וכתובת  פרטי התקשרות  שם, תעודת זהות,    להשאיר פרטי נציג מטעם המשתתף הכוללים:במכרז ולצורך כך  

משתתף שמעוניין להגיש הצעה למכרז, חייב לעשות זאת על גבי חוברת המכרז  .  מייל לקבלת עדכונים מהחברה

 בלבד.  חברהאת ההצעה למכרז יש להגיש באמצעות חוברת המכרז שנמסרה על ידי ה .חברהשיקבל מה 

או בדואר     08-9709020בטלפון    למשרדי החברה המנהלת  מסמכי המכרז ניתן לפנות    קבלת לברורים בקשר ל 

 office@adihadar.co.ilאלקטרוני 

ההתקשרות   שווי  אומדן  אשר  ל בו   במכרז  דמי  ₪,    50,000,000  -מעל  בתשלום  מותנית  במכרז  ההשתתפות 

 .  ושלא יוחזרו בכל מקרה   למשרד הבינוי והשיכוןשישולמו   ,₪ 3,000השתתפות בסך 

ידי    תבכל מקרה של סתירה בין חובר .16 , חוברת  החברה  ובין אלה המצויים באתר    חברהה המכרז שנמסרה על 

 המכרז היא זו שקובעת. 

החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, עד למועד ההחלטה על הזוכה   .17

במכרז, לרבות אך לא רק מסיבות של היעדר תקציב, שינוי תכנון או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה של  

יעה בגין כך לרבות,  במקרה של ביטול המכרז כאמור, למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תב החברה.  

  פוטנציאליים  בשל הוצאות שנגרמו למציעים לצורך ההכנה והגשת החומרים למכרז, אובדן הכנסות ורווחים

 וכיוצא באלה.   

 
   כנס משתתפים

  במזכירותלעיל במשרדי החברה/אתר העבודה,    7כנס משתתפים, ייערך במועד שנקבע בטבלת המועדים בסעיף   .18

 "כנס משתתפים"(.   )לעיל ולהלן:ישוב צוריאל 

כל משתתף צריך   .הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרזלכל אורכו    כנס המשתתפים בהשתתפות   .19

 לשלוח נציג מטעמו ולא תתאפשר השתתפות של נציג בשם יותר ממציע אחד.   

ראיה לכך תהיה חתימתו על מסמך נוכחות בתחילתו    נציג המציע יהיה נוכח בכנס לכל אורך קיומו של הכנס. .20

 ובסופו של הכנס.  

 . נוסףכנס משתתפים   לערוך תהא רשאיתהבלעדי,    ה, על פי שיקול דעת חברהה .21

המשתתפיםפרוטוקול   .22 ה   כנס  לאתר  הצעות    חברה יועלה  להגשת  האחרון  המועד  ותשובות  ורק  לפני  הסברים 
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יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו    כנס המשתתפיםשיפורסמו בכתב בעקבות  

 לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.   בפרוטוקול האמורבכנס המשתתפים ולא יפורסמו  

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

ו .23 לשאלות  המכרז,  בקשות  למסמכי  בנוגע  ספק  הבהרות  או  התאמות  אי  שגיאות,  סתירות,  עם  בקשר  לרבות 

משתתפי  מתתקבלנה אך ורק    כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,

  .לעיל 7מועד הקבוע בטבלת המועדים בסעיף ל, וזאת עד ובדואר אלקטרוני בכתב, כנס המשתתפים

של    ורק לאחר סיומ  חברהכי שאלות ובקשות להבהרות בנוגע למסמכי המכרז ניתן יהיה להפנות ל   בזאת  מובהר .24

 .לכל אורכו כאמור הפונה בכנס, ובכפוף להשתתפות כנס המשתתפים

באמצעות מסמך  הן  ,  לעילעד המועד המפורט  החל ממועד כנס המשתתפים ו  חברהלהפנות ליש  הבהרות  ו שאלות   .25

)בפורמט   וורד  (  PDFחתום  קובץ  באמצעות  האלקטרוני  לעריכה  פתוח והן  הדואר    לכתובת 

tenderelouzeng@gmail.com      'לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס   11022/2021על גבי הפניות יש 

    .04-6920897באחריות המשתתף לוודא הגעת השאלה/הבהרה בטלפון 

והן  ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה(  אלו  בצירוף השאלות שנש  ,החברה  באתר    תפורסמנהתשובות   .26

מסרו בכתב,  ירק שינויים ותיקונים ש מובהר בזאת כי    למען הסר ספקיהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

את   מי    חברה ה.  חברהה יחייבו  שי  תאחראי  האינ  המטעמו/או  הסברים  ו/או  פירושים  ו/או  נתנו  ילמידע 

עובדי   ע"י  )לרבות  שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה    (המטעמו/או מי    חברה ה למשתתפים במכרז 

 בכתב לשאלות הבהרה.

תיקונים במסמכי  או  /, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותרשאי  חברה ה .27

למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות  ו/או לשלוח  מכל מין וסוג שהוא,  המכרז,  

דעת שיקול  לפי  וזאת  לאלו הכלולים במסמכי המכרז  בין  עהבל  הנוספות  לשאלות    ובין  הביוזמתדי,  בתשובה 

 .  . השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרזהבהרה

המוזכרת    ובתבכת  החברה  באתרהשינויים ו/או התיקונים    את התשובות ו/או ההבהרות ו/או  פרסםת  חברהה .28

כנס  פרוטוקול  צרף להצעותיהם את  ל  שתתפיםעל המלהתעדכן באופן שוטף באתר.  לעיל, ובאחריות המשתתפים  

רשי  ועל ידי מ  םמיחתום  כשה, ככל ופורסמו,  חברהמטעם ה  וכן את מסמכי ההבהרות שפורסמו  המשתתפים

 .  ציעהחתימה של המ

 
 ניגוד עניינים 

 
ך ביצוע  שבהגשת הצעה במכרז זה ולמ חברהנים ביחס לנייבניגוד ע לא ימצא משתתף, ו/או מי ששולט במשתתף .29

כל הפעילויות ו/או התחייבויות האחרות שלו ו/או של עובדיו ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה  הפרויקט ביחס ל

את מהות  נים, אשר יכלול  ילניגוד עני   שכאמור המעלה חשכל קשר  לפרט במסמך בכתב  על כל משתתף    .שלו

ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות  ,  הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהם

יש בקשר כאמור משום ניגוד עניינים  הבלעדי, האם   הקבע, על פי שיקול דעתת חברהה .חברה, לבחינת ההבהרה

יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך,    סעיף זהלצורך  כרז.  המונע את השתתפות במ

 . 1968-תשכ"ח

שפורסם  קרקע  זכה במכרז שיווק  קבלן אשר  זה  במכרז  לא רשאי להשתתף  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי,   .30

עבודות תשתית  מבצע  מכוח זכייתו  ום  ו/או מי מטעממשרד הבינוי והשיכון  ו/או  ל ידי רשות מקרקעי ישראל  ע

   .בתוך גבולות הביצוע הכלולים במכרז זההנמצאים מגרשים תחומי ו/או פיתוח ב
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 מציעים קשורים 

 . רשאי להשתתף במכרז זה ם יהיה רק אחד מה –וחברה קשורה למציע    מציע .31

 משרה נושא או שליטה שבעל תאגיד במציע, כל השולט תאגיד כל " תהאחברה קשורהזה " סעיף לצורך .31.1

 .המציע בידי הנשלט תאגיד וכל בו משרה נושא או שליטה בעל הינו במציע

  25%המגבלות הנקובות לעיל, תחולנה גם על: )א( בעל אחזקות במציע, במישרין או בעקיפין, בשיעור של   .31.2

ומעלה,    25%הינו בעל אחזקות בה, בשיעור של   במציע משרה ומעלה; )ב( ישות משפטית שהמציע או נושא

או בעקיפין,  או  משותפת,   משרה נושא במישרין  באחזקה  עמה  מצוי  המציע  אשר  משפטית  ישות  )ג(  בו; 

 ומעלה.  25%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 

 

 

 

  מועד הגשת ההצעותאופן ו

ם שיש להגיש במסגרת  מסמכיה  יתריחד עם כל    ,(למכרז  8נספח  )הצעת המחיר  את חוברת המכרז, הכוללת את   .32

   .המכרז מספר  את תישא  אשריש להכניס למעטפה סגורה ההצעה,  

מועד האחרון להגשת הצעות, עד ל  להגיש  יש  ,הכספית  ההצעה  כולל,  המכרז  מסמכיעם כל  המעטפה הסגורה  את   .33

, חברהבמשרדי הלתיבת המכרזים הנמצאת    המועד הקובע"()להלן: "  לעיל  7הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד    ., מודיעין4רח' המעיין  בכתובת  

   לא תתקבל.  דלעיל
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  תנאי המכרז -פרק ב' 

  
  תנאים כלליים .1

 ביותר או הצעה כלשהי.  הזולהלקבל את ההצעה  תמתחייב חברההאין  .1.1

, ומבלי . כמו כןלביצוע ההתקשרות חברההאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  .1.2

לבטל את  תרשאי חברהההיה ת לפי מסמכי מכרז זה, הזכות אחרת העומדת ל לגרוע מכל

, על פי לבצע כל הליך אחראו בחלקו, או  או את חלקו, לפרסם מכרז חדש בשלמותו, המכרז,

חליט לבטל את המכרז או שלא לבצע את חוזה ההתקשרות ו/או תאם  .הבלעדי השיקול דעת

לזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז כל טענה לא לחתום על החוזה התקשרות, לא תהיה 

   .או משרד הבינוי והשיכון/ו חברהו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי ה

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת  .1.3

  מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה. 

 את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאילהגיש על המשתתף במכרז  .1.4

 . במכרז המפורטים הסף

וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  היוצרים זכויות, הבעלות זכויות .1.5

. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות במסמכי המכרז שימוש ו/או למשרד חברהשייכות ל

למען הסר . חברהלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הכ

, וכי שתתףגם לאחר שמולאו על ידי המ חברהשל ה הספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכוש

נבחר  שתתףהבלעדי, וזאת בין אם המ הוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתת חברהה

 .תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך שתתףאו, מבלי שלמובין אם ל עבודותלבצע את ה

ו/או חלקם, המשתתפים במכרז כל מ הבלעדי,דעתה , לפי שיקול לדרוש תרשאי אהת חברהה .1.6

פרטים נוספים ו/או השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או 

 , והכללהוכחת עמידתו בתנאי הסףאו ו/לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו , מסמכים נוספים

, על מנת לבחון את המשתתף במכרז ואת הצעתווהמלא,  הלשביעות רצונו העל פי שיקול דעת

ו/או מידע כאמור מכל צד שלישי לבקש הבהרות  חברהה תכן רשאי .לרבות עמידתו בתנאי הסף

לעיל,  ההבהרות וההשלמות כאמור מן הגורמים שפורטו על ידי המשתתף במכרז. לרבות

ויהוו חלק  חברהתוך פרק הזמן שייקבע על ידי ה חברהתימסרנה על ידי המשתתף במכרז ל

  בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.

או בתשובה  הלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת העל זכות תשומר חברהה .1.7

כאמור, יהוו חלק  הבלעדי. השינויים והתיקונים הלשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעת

 . במכרזו/או יישלחו ישירות למשתתפים  חברהיפורסמו באתר  הבלתי נפרד מתנאי המכרז ו

לדחות את המועדים הנקובים במכרז זה לשנות, לרבות את הזכות  הלעצמ תשומר חברהה .1.8

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

זה. אי מילוי אחת או יותר על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך  .1.9

  מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה ההתקשרות,  .1.10

או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

לשינויים  מהכמי שהסכי חברהחשב התקרה לא כל מב, ואחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

 .יחייב חברהו/או תוספות כאמור ורק הנוסח המקורי שפורסם ואושר על ידי ה

  :(למעט שותפות) תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  .1.11

  הלן.ל 2כמפורט בסעיף בתנאים המקדמיים לעמוד משתתף העל  .1.11.1

להמציא פרוטוקול על מנהליו המוסמכים של המשתתף לחתום על ההצעה. עם ההצעה יש  .1.11.2

ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של -מאושר, על

לחייב  מוסמכיםהחותמים על מסמכי המכרז וההצעה  ו/או הדין, המאשר כי תאגידה

  ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. משתתףהבחתימתם את 

ס מרשם חברות, המפרט יצורף תדפיתצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן, להצעה  .1.11.3

למועד  ת בו, נכון למועד הסמוךויוהבעלו משתתףמהו הון המניות המונפק והנפרע של ה

 .הקובע

 .כדין רשומה שותפות למעט, הצעה הגשת לשם גורמים מספר לחבור רשאים לא כי, יובהר .1.11.4

  :במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה .1.12

  הלן.ל 2 בסעיףלעמוד בתנאים המקדמיים כמפורט משתתף העל  .1.12.1

על ההצעה ובנוסף לכך נדרשת חתימה של כל  לחתום המשתתףשל  המוסמכים מנהליו על .1.12.2

   .לעיל 1.11.2בסעיף  כאמור פרוטוקול להמציא יש. ההצעה על במשתתףאחד מהשותפים 

, השותפויותמרשם  עדכני , יצורף תדפיסוכן המשתתףתעודת התאגדות של  תצורףלהצעה  .1.12.3

  .מועד הקובענכון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:  .2

תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת  רשאים להשתתף במכרז זה

  התנאים המפורטים להלן: בכל, במכרז ההצעות

עליו  .חובת רישום בישראל המשתתףככל שחלה על  , רשום כדין בישראל המשתתף .2.1

הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום  המשתתףלהיות רשום כדין. בפרט, אם 

 עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם. הואהמשתתף במרשם הרלוונטי, אם 

("חוק  1976 -עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו המשתתף .2.2

 עסקאות גופים ציבוריים").

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, המשתתף  .2.2.1

  או שהוא פטור מלנהלם. ("חוק מס ערך מוסף"), 1975-וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן המשתתף מ .2.2.2

  מוסף. ךמס לפי חוק מס ער

-חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וב ל2ס' כהגדרתו ב( ו"בעל זיקה" אליומשתתף ה .2.2.3

(להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק  1976
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(להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -עובדים זרים התשנ"א 

ז, או במכר המשתתףמטעם  הגשת ההצעה(להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד  1987 –

שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד 

  .הגשת ההצעה

  

  .כנדרש במסמכי המכרז כנס המשתתפיםבהמשתתף השתתף  .2.3

רשום בפנקס רשם הקבלנים בישראל ו (כוכבית) קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותהינו  המשתתף .2.4

 פחות. ל ,לפרק א' למכרז 4בסעיף לעיל המפורטים סיווג ובבענף 

בהתאם לדרישות ערבות בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת  להצעתוצרף המשתתף  .2.5

, ויחולו עליה הכללים למכרז 5כנספח המצורף נוסח ב, א' למכרז לפרק 5בסעיף עיל להקבועות 

במועד להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה הינה הערבות  .להלן 5המפורטים בסעיף 

 .חברהה ידי לשיקבע לכך ע

  תוקף ההצעה .3

תוקף ההצעה ניתן  מהמועד האחרון להגשת ההצעה. יום 90 ההצעה תעמוד בתוקף לתקופה של .3.1

 ,חברההדרישת  פי לע") המוארך התוקף מועד(" להלן 5.7בהתאם לקבוע בסעיף יהיה להארכה 

  . להלן 5 בסעיףכאמור בדרך של הארכת תוקף הערבות 

 שתתףולא נתקבלה הסכמת מ ההצעה להאריך את תוקף ההצעות וערבות חברהה הביקש .3.2

כמשתתף ולראות אותו משתתף כאמור של לחלט את הערבות  חברהה תהא רשאית כלשהו,

להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת  תהא רשאית חברה, והשחזר בו מהצעתו

, וזאת אף אם ההצעה שתוקפה לא כנדרש תוקף הצעתו והערבותהאריך את אחר אשר  שתתףמ

  .הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

  מחויבות להצעה .4

, טופס הצהרה ל ידו בכל עמודכשהם חתומים ע כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז .4.1

  למכרז. 1כנספח מצורף בנוסח ה

  ערבות למכרז .5

 פסל.יבהצעתו כלל והיא ת החברהכנדרש לעיל, לא תדון משתתף במכרז שלא יצרף ערבות  .5.1

תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם  החברה בכפוף לכל דין, ,מובהר בזאת כי .5.2

הערבות נעשה פגם שנפל בנוסח בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי ה

   כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בשוויון בין המציעים. ובתום לב וכי אין ב

ערבות מכרז אשר הונפקה בגין של משתתף תהא רשאית לפסול הצעה  החברהמובהר בזאת, כי  .5.3

לפסול גם את הצעת  תרשאיתהא  החברהמחשבון בנק של משתתף אחר במכרז. במקרה כזה, 

 המשתתף אשר מחשבון הבנק שלו הונפקה הערבות. 

ממועד  מי עבודהי 7תוך להצעתו תוחזר לו הערבות שצירף  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  .5.4

  חוזה עם הזוכה.העל  חברההחתימת 

להציג את הערבות לפירעון  תהא רשאית חברהלפי כל דין, ה חברהמבלי לגרוע מכל זכות של ה .5.5

הבלעדי, בכל מקום שבו  הולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעת
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 חברהלנהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר  שתתףהמ

מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון 

התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי  להגשת ההצעות ו/או שלא עמד במלוא

 .המכרז

חוזה האת  חברהלמובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה לעיל, מבלי לגרוע מהאמור  .5.6

בנוסח המצורף כחלק ב' למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים 

במועד  ,הנדרשות על פי החוזה ערבויותאותם יש להמציא יחד עם החוזה החתום, לרבות 

הפקיד הזוכה , בין היתר, לחלט את הערבות שתרשאי חברהההא ת, חברההי ל ידשייקבע ע

 להלן. 11.11ף ולפעול כאמור בסעי הלטובת

 הערבות תוקף מועד(" יום נוספים 60בתקופה נוספות ועד הערבות תהא ניתנת להארכה  .5.7

. פקיעתה מועד טרם למשתתף שתימסר, האו מי שהוסמך על יד חברההדרישת  ") על פיהמוארך

 חברהה תהא רשאיתהערבות,  לא הוארכה ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות בהתאם.

 חברהה הלחלט את הערבות ולראות במשתתף כאמור כמשתתף שחזר בו מהצעתו. ביקש

להאריך את תוקף הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארך ולא נתקבלה הסכמת משתתף 

שלא הסכים להארכת תוקף הערבות שהופקדה על ידו כאמור,  שתתףתיפסל הצעת המכלשהו, 

אחר אשר  שתתףיך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מלהמשיך בהל תהא רשאית חברהוה

לא הוארך  ף ערבותהלהארכת תוקף הערבות, וזאת אף אם ההצעה שתוק ההסכים לבקשת

  .לפי תנאי המכרז כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 ומחיריםכתבי כמויות/ .6

מחירי כל יחידה הכמויות של יחידה ויחידה, וכן  קבועיםלמכרז  8נספח בכתבי הכמויות  .6.1

  .חברההו ע"י אמולכפי ש, מע"מ אלל בשקלים חדשים בלבד ויחידה

מחירי הכמויות ו/או את את ולא ישנה מלא המשתתף לא יהסר ספק, מובהר בזאת, כי למען 

 .בכתבי הכמויות ותהיחיד

היחידות כל ניתנת למחירי ה לפי פרקים, ,כוללתהמשתתפים במכרז יתחרו על גובה ההנחה ה .6.2

 8כנספח , שמצורפת בטופס ההצעההמשתתף ימלא לצורך כך הקבועים בכתבי הכמויות. 

  או תוספת לכל אחד מהפרקים.  הנחה ,למכרז

או \סה"כ הנחה ו"ירשום ב ,במידה והקבלן אינו מעוניין במתן הנחה או תוספת באחד הפרקים

". על כל משתתף לחשב את סה"כ ההנחה או התוספת לכל 0" האת הספר ")% לפרק-תוספת ב (+/

 פרק, ולסכם זאת ביחס לכל פרק ופרק, וזאת בהתאם לקבוע בכתב הכמויות. 

כתב הכמויות לאחר הסעיפים במשתתף לסכם את סכום הפרקים, קרי עלות כלל כל כמו כן על 

לכל פרק ופרק וביחס  ההנחות ו/או התוספות המבוקשות בגין הפרקים השונים. את הסיכום ביחס

 8כנספח הצעת המחיר, המצורף כמפורט בטופס לכתב הכמויות בכללותו כאמור, יש למלא בטבלה 

  . זלמכר

 המציע לאיכפי שמבאחוזים ההנחה ו/או התוספת  ,בחישוב הסכומים מובהר כי בכל מקרה של טעות

הבלעדי  האת הזכות, על פי שיקול דעת הלעצמ תשומר חברהיקבעו, וההם אלה שביחס לכל פרק 

שנקבע מובהר ומודגש כי ככל והתיקונים יהיו בהצעת הקבלן  .ככל שנפלו ,לתקן טעויות כאמור

  כאמור, יכנסו בחוזה אשר עליו יחתום הזוכה. חברה, תיקוני הכזוכה
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במבנים מובהר כי על המשתתף להציע הנחה זהה לפרקים זהים באומדן, גם אם פרקים אלו נמצאים 

שונים. ככל שתינתן הנחה שאינה זהה ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור את ההנחה הגבוהה יותר 

  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ייחשב הדבר כאילו אזי  במקרה שלא תוצג הנחה או תוספת בפרק כלשהו מפרקי כתב הכמויות, .6.3

הנ"ל  פרקבודות הנכללות בוהקבלן יהיה חייב לבצע הע תוספת לפרק זה לא ניתנה כלל הנחה או

  ללא כל הנחה או תוספת. ,המחירים הנקובים בכתב הכמויות ל פיע

המוצע על ידם לכלול, לכל  או התוספת מופנית לכך שעל אחוז ההנחה שתתפיםתשומת לב המ .6.4

או  יציע אחוז הנחה שתתףמ במקרה בו בלבד לאחר הנקודה העשרונית. ותספרשתי היותר, עד 

בכל מספר  חשבתתלא  חברההעשרונית, לאחר הנקודה השתי ספרות ר מהכולל יות תוספת

כוללת אך ה אתלאחר הנקודה העשרונית, ויראו את הצעתו ככז שתי הספרות הראשונותלאחר 

  לאחר הנקודה העשרונית.שתי ספרות ורק 

אין להציע הנחה או לגבי הפרקים המפורטים להלן שתתפים מופנית לכך שתשומת לב המ .6.5

ללא  פרקים יהיה לפי מחיר אומדן החברה אותםל והתשלום עבור ביצוע העבודות שתוספת, 

 הנחה או תוספת: 

הפרק בכתב 
  הכמויות

  אופן תשלום

  לפי ביצוע בפועל תשלום   )52עבודות אספלט (

הקצב עבור בקרת 
  )92איכות (

  – חודשי משתנהתשלום 
ישולם מידי חודש בחשבונות הביניים כאחוז  חברהשנקבע באומדן הסכום ההקצב 

  ) מהתשלום בפועל שישולם לקבלן באותו חשבון.  חברהקבוע (שיקבע על ידי ה
מעבר לסכום ההקצב המקורי שנקבע לא ישולם לקבלן סכום ההקצב הינו סופי ו

נוספות שלא נכללו בתכולת מטלות באומדן וזאת גם במקרה בו נדרש הקבלן לבצע 
   .  ריתהעבודה המקו

הקצב עבור בטיחות 
)93(  

   -תשלום חודשי קבוע

יחולק במספר החודשים שנקבעו כתקופת  חברהסכום ההקצב שנקבע באומדן ה
הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה של תקופת הביצוע 

  המקורית. 
שנקבע לא ישולם לקבלן מעבר לסכום ההקצב המקורי סכום ההקצב הינו סופי ו

באומדן ו/או ישתנו מועדי תשלום ההקצב וזאת גם במקרה שהוארכה תקופת הביצוע 
  המקורית.

 

עבור הקצב בקרת איכות והקצב  חברה, תשלום ה6.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף   .6.5.1

בגין עמידה  קבלןשיש ללפי הוצאות בפועל  שתנהיבטיחות הינו סכום סופי ולא 

מובהר  ,וזה ודרישות הבטיחות על פי כל דין. כמו כןבהוראות נספח הבטיחות שבח

הקבלן הוא האחראי המלא לעמידה בהוראות נספח הבטיחות והוראות כל בזאת כי 

הקבלן אינה גורעת מאחריות  עבור בטיחות, בהקצב חברההשתתפות הדין בנושא זה, ו

בנושא  והוראות כל דיןחוזה הוראות בההתחייבויותיו כלפי המזמין לעמידה מלאה ב

  .ובעוברים הבטיחות האתר והעובדים ו

 .לא כולל מע"מבשקלים חדשים בלבד  הינםהמחירים בכתב הכמויות  .6.6

שתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב ימובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה  .6.7

בנספח ו' לחוזה "תנאים מיוחדים לתנאי חוזה יהיה בהתאם לקבוע  המחירים לסעיפים הנ"ל

 ".3210מדף 

  זכות ברירה (אופציה) .7
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לתנאי חוזה מדף  תנאים מיוחדיםלחוזה "מפורטות בנספח ו'  חברהזכויות הברירה (אופציה) הנתונות ל

3210." 

 אופן הגשת ההצעה  .8

ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה  אחדבעותק מקורי ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש  .8.1

 .למסמכי המכרז

 .המכרז ושם המכרז מספר את רק אלא שמו את המעטפה גבי על יציין לא המשתתף .8.2

את כל  שתתףשל המכרז, יצרף המ ם המקדמייםהמציע כנדרש בתנאי עמידתלהוכחת  .8.3

  :האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה את המסמכים הבאים

 תוכן העתק נאמן למקור של תעוד של המשתתף קבלןהרישיון נאמן למקור של העתק  .8.3.1

 ; קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

  ;למכרז 5כנספח ערבות המצורף הערבות בנוסח כתב  .8.3.2

שהוא תאגיד או שותפות לצרף נסח פרטי חברה או שותפות עדכני מרשות  משתתףעל  .8.3.3

 .התאגידים

 . תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין .8.3.4

רשום אישור המעיד על היות המשתתף חובת רישום בישראל,  המשתתףככל שחלה על  .8.3.5

הוא תאגיד או שותפות, עליו להיות רשום במרשם  המשתתף. אם במרשם הרלבנטי כדין

 הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם. המשתתףהרלוונטי, אם 

אישור מעודכן כי לתאגיד אין חובות אגרה שנתית לרשות במידה והמשתתף הוא תאגיד,  .8.3.6

מפר חוק או רשום כ אינו התאגיד כי, ושנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעהל התאגידים

  .א בהתראה לפני רישום כמפר חוקושה

 ,ות גופים ציבורייםאישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקא .8.3.7

 .1976–התשל"ו

, במציע לפיו 1992-ב"התשנ ,המכרזים חובת לחוק' ב2 בסעיף האמור ומתקיים במידה .8.3.8

 מהתנאים אחד אף התקיים לאאישור רו"ח על כך ש יצורף - אישה היא בשליטה המחזיקה

 .ל"הנ בסעיף המפורטים

 למכרז. 7 כנספחתצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות, בנוסח המצורף  .8.3.9

, בנוסח 1976–התשל"ו ,ות גופים ציבורייםעסקאבדבר העדר הרשעות לפי חוק תצהיר  .8.3.10

 ;למכרז 6 נספחכהמצורף 

כאשר כל  להלןם המפורטים מסמכיכל האת  יצרף להצעתו גםכל משתתף במכרז בנוסף,  .8.4

  :כנדרש וחתומים פרטיהם מלאים כנדרש

 למכרז. 1כנספח הצהרת המשתתף במכרז, המצורף  מסמך .8.4.1

  למכרז. 2כנספח תצהיר משתתף בדבר אי תיאום הצעות במכרז, המצורף  .8.4.2

למכרז. במקרה של תאגיד (לרבות  3כנספח הצהרה על מעמד משפטי, המצורף  טופס .8.4.3
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 תדפיס וכן ההתאגדות תעודת של דין עורך ידי על מאומת העתק יצורףשותפות רשומה) 

 בהתאםזכויות חתימה מרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול המ עדכני

 .עילל 1.12.2 -ו 1.11.2לסעיפים 

ת הגשת מכרז. אישור שלא יוגש בעל 4כנספח אישור על עסק בשליטת אישה, המצורף  .8.4.4

 ההצעה, לא יילקח בחשבון גם אם יומצא לאחר מועד זה.

חוברת כתב כמויות  - ד'9 נספחשל מעמודיו עמוד כל  כמו כן, המשתתף יחתום על .8.4.5

  מוקדמות ומפרטים.  - ג'9 נספחשל  מעמודיועמוד על כל וומחירים, 

 כדין המוסמכים ידי על חתום, למכרז 9 כנספחחוזה ההתקשרות ונספחיו, המצורף  .8.4.6

 .ועמוד עמוד בכל המשתתף של מטעמו

 קבלה בגין רכישתומעלה, יש לצרף ₪ מיליון  50במידה ושווי ההתקשרות הוא בגובה  .8.4.7

  המכרז. מסמכי

ו/או שנמסרו לשאלות ההבהרה  התשובותפרוטוקול כנס המשתתפים ו/או מ חתום עותק .8.4.8

 .)שנמסרו(ככל  חברההודעות ה

המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד  על ידי חתומים כשהם המכרז מסמכי כל .8.4.9

חתמו יי ,דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה .(למעט אם צוין אחרת) ועמוד

, לרבות בהסכם בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס

יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נהלי  ההתקשרות,

  מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח. .שתתףהמ

, כאמור משתתףלמכרז) חתום בידי מורשי החתימה מטעם ה 8נספח מסמך הצעת המחיר ( .8.4.10

 לתוך תוכנס המחיר הצעת .לרבות חותמת התאגיד (במקרה שהמשתתף הוא תאגיד)

 .ההצעה מסמכי יתר כל יוגשו שבתוכה המעטפה

הוו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין יוכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המשתתף כי המכרז מסמ

   .חברהההזוכה במכרז לבין 

  בחינת ההצעות .9

 .תידוןהקובע לא  המועדוגש לאחר תש הצעה .9.1

מצא ילהיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי ש ת, אשר רשאיחברההההצעות תיבדקנה על ידי  .9.2

 לנכון. 

בלתי סבירה בשל תנאיה או  ,ה, לפי שיקול דעתלא להתחשב כלל בהצעה שהיא תרשאי חברהה .9.3

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.  חברההבשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .9.4

ם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליה

 במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

המשתתפים פרטים ו/או כל אחד ממהבלעדי,  הלדרוש, לפי שיקול דעת תרשאי חברהה .9.5

ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים,  מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות

וזאת הן גם לאחר פתיחת ההצעות  בות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף,לר
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 .מצדדים שלישיים והן ,עם המשתתף לרבות באמצעות מפגש ,מהמשתתף במכרז

מועמדת הצעתו אשר שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשתתף  תיה רשאיהת חברהה .9.6

הבינוי  למשרדכשל מהותי בעבודות קודמות שביצע המשתתף בשל  וזאת ,יה במכרזילזכ

גופים של או  ו/או החברהאו מי מטעמו,  משרדהשל  השלילי וניסיונאו  לחברהאו /ו ןוהשיכו

 וניסיונכשל מהותי/ עקב או במידה שמדובר בתאגיד,  ,בעבודה מול המשתתף ציבוריים אחרים

במקרים אלה, תינתן למציע זכות . והפועלים מטעמועם היחידים והגופים השולטים בו  שליליה

 שיקול דעתעל פי טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה וזאת 

 .החברה

ו/או  חברהההמשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם  .9.7

 שלא לבחור הצעה תהא רשאית חברהה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. העם מי מטעמ

 .הו/או עם מי מטעמ חברההנו משתף פעולה באופן מלא עם איהמשתתף  הלדעתאם 

 הל שאין בהם לדעתככבהצעה, או טעות טכנית או לתקן טעות סופר  קלמחו תרשאי חברהה .9.8

 הבלעדי. הוהכול לפי שיקול דעתכדי לפגוע בעקרון השוויון, 

 השלבים הבאים:בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי  .9.9

  של המכרז  ם המקדמייםבתנאי שתתפיםבדיקת עמידת המ - 1שלב  .9.9.1

 שתתפים. רק משל המכרז המקדמיים םבתנאי שתתפיםהמבשלב זה תיבדק עמידת 

   יעברו לשלב ב'. ם אלוהעומדים בתנאי

 המחירהצעת  בחינת – 2שלב  .9.9.2

 10לקבוע בסעיף , בהתאם שתתפים שעלו לשלב זההצעות המחיר של המ יבדקובשלב זה 

  . להלן

   זוכה לבחירת והקריטריוניםבחינת הצעת המחיר תהליך  . 10

אשר הוגשו בהתאם להנחיות המפורטות להגשת הצעה, ועומדות בכל תנאי הסף הצעות המחיר במכרז זה 

  : במספר שלבים, כמפורט להלן נויבחשל המכרז, י

  -שלב א' (בדיקה לפי פרק) .10.1

אומדן המבוקש על ידי כל אחד מן המציעים מתוך מחירי ה האחוזבחן, מהו ת חברהה .10.1.1

 אומדןכאשר מחירי הלכל פרק, , בכתב הכמויות) חברה(המחירים שצוינו על ידי ה

לפרק פלוני  שתתף. לדוגמא, אם ההנחה המוצעת על ידי מ100%-לעניין זה ייחשבו כ

(להלן:  88%הנו לפרק  אומדן, כי אז האחוז המבוקש על ידו ממחירי ה12%נה יה

 ."הצעה לפרק")או  "האומדן מתוך המבוקש האחוז"

של כל ההצעות, לכל פרק ופרק מתוך האומדן בנפרד, כאשר  ממוצעחשב ת חברהה .10.1.2

 ").לפרק ממוצע" –בחישוב הממוצע (להלן  יתווסף אליהן כהצעה נוספת חברהאומדן ה

 באופן השיעור של ההצעה לפרק מהממוצע לפרקחשב ביחס לכל הצעה את ת חברהה .10.1.3

 ): 100%הבא (כאשר הממוצע לפרק לעניין זה יחשב 

= האחוז מהממוצע לפרק של   100הצעה לפרק של מציע פלוני חלקי ממוצע לפרק כפול 

  מציע פלוני

רק לאחר חישוב האחוז מהממוצע לפרק של כל ההצעות בכל פרק ופרק, תיבחן כל הצעה  .10.1.4

 רים הבאים:הצעה לא תמשיך לשלב הבא במק .בהתאם למפורט להלן
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 חברהבפרק קטן אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.1

ההצעה לא תמשיך לשלב הבא, במקרה  –(כולל)  10%מהווה עד 

 .150% -או גדול מ 50%-שבו האחוז מהממוצע לפרק נמוך מ

 חברהבפרק גדול אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.2

יך לשלב הבא, במקרה ההצעה לא תמש - 10%-מהווה למעלה מ

  . 115% -או גדול מ 85%-שבו האחוז מהממוצע לפרק נמוך מ

 לעניין סעיף זה, חישוב היקפו היחסי של הפרק יעשה באופן הבא:  .10.1.4.3

  

  =  היקף יחסי של הפרק                  )חברהסה"כ המחיר של פרק (לפי אומדן ה

  אומדן החברה                     

  

 -הצעה כספית)  (בדיקה לפישלב ב'  .10.2

של  ממוצעהחשב את ת חברההצעות או יותר שעברו את שלב א' לעיל, ה 3כאשר נותרו  .10.2.1

") של כל ההצעות שעברו את הצעה כספית" –ההצעה הכספית הכוללת למכרז (להלן 

 "), כמפורט להלן:מתוקן ממוצע" –שלב א'  לעיל (להלן 

, לומעלה שעברו את השלב א' לעיהצעות  4קיימות במקרה ש .10.2.1.1

לצורך חישוב הממוצע  כהצעה נוספת חברהיתווסף אליהן אומדן ה

 המתוקן. 

) "הצעה קיצונית נמוכה" -ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ( להלן יחושב, ללא המתוקן ממוצע ה

ההצעות " –) מביניהן (להלן "הצעה קיצונית גבוהה" –(להלן  ביותרללא ההצעה הכספית הגבוהה ו

ויותר שתי הצעות יש הצעה קיצונית. במקרה בו  נחשב חברהבמקרה בו אומדן ה, לרבות ")הקיצוניות

ל בחישוב הממוצע וכלת חברהה -שהן זהות והן קיצוניות גבוהות או זהות והן קיצוניות נמוכות 

  .לא תיכלל בחישוב) ההשניי( מבין ההצעות הזהות הקיצוניות בכל מקרהחת המתוקן רק א

אין משמעות וניות במסגרת חישוב הממוצע המתוקן כאמור לעיל יובהר כי נטרול ההצעות הקיצ

  פסילת הצעות אלה. הדבר

  

, יתווסף אליהן שעברו את שלב א' לעילהצעות  3קיימות במקרה ש .10.2.1.2

, לצורך חישוב הממוצע המתוקן כהצעה נוספת חברהאומדן ה

 וללא נטרול הצעות קיצוניות.

 הצעות שלא ימשיכו לשלב ג': .10.2.2

 מהממוצע המתוקן 95% -מ הנמוכ תהאאשר הצעה כספית  .10.2.2.1

ובהר כי כלל זה י. לא תעבור לשלב ג' לעיל, 10.2.1כמפורט בסעיף 

הצעות  3קיימות כאשר  –יחול רק כאשר חושב ממוצע מתוקן, קרי 

  . שהגיעו לשלב ב' או יותרכספיות 

  

הצעות כספיות או הצעה כספית אחת שעברו את שלב א' לעיל, לא  2במקרה שקיימות  .10.2.3

 .ול שלב ב' והן ימשיכו אוטומטית לשלב ג'יח

 

 -(בחירת ההצעה הזוכה) ' גשלב  .10.3
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מבין ההצעות הכספיות שנותרו  ביותר זולהההכספית ההצעה הזוכה תהיה ההצעה  .10.3.1

  ניהן, בכפוף לתנאים הבאים:מבי לשלב ג'

 

יש , דהיינו ההצעות הכספיות הזולות ביותרבמקרה של שוויון בין  .10.3.1.1

והצעות המחיר את כל תנאי המכרז  ותהמקיימ )או יותר( הצעות 2

תיבחר ההצעה הזוכה,  -הן זהות (עד שתי ספרות אחרי הנקודה) 

 .באמצעות הגרלהמבין  ההצעות האלה, 

אחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר אלא אם כן,  .10.3.1.2

ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, 

 .אישור ותצהיר

 

להחליט על בחירתה  החברהרשאית  -רה שקיימת הצעה אחת בלבד שעברה לשלב ג' במק .10.3.2

 כהצעה זוכה בהתאם לתנאי המכרז או על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יובהר כי במידה והליך בחירת ההצעה הזוכה, על פי שיטת הבחירה המפורטת במסמך זה, יביא  .10.4

תישאר הצעה כלשהי המועמדת להיקבע כזוכה,  למצב בו כל ההצעות שהוגשו פסולות ולא

לבצע בדיקה מחודשת לקביעת ההצעה הזוכה, בהתאם לשיטת הבחירה  חברהה תהיה רשאית

 10.2הקבועה, מבלי להתחשב באומדן כהצעה שמשוקללת בממוצע המתוקן כמפורט בסעיף 

 .החברהלעיל, בכפוף להחלטה מנומקת של 

  

 להלן:דוגמאות מספריות למנגנון הקבוע לעיל  .10.5

 

  דוגמא מסכמת לשלב א':

ההנחה/התוספת   
שנתן המציע 

הצעה לפרק ב
  שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
  האומדן

ממוצע 
  לפרק

האחוז 
 עמהממוצ
  לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
  הבא?

 פרק קטן 

על מנת ( 
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150   

 פרק גדול .

על מנת ( 
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85   

אומדן 
  החברה

0%  100%  90%  100%      

הצעה 
  1מס' 

  לא  כן  78%    90%  70%  -30%

הצעה 
  2מס' 

  כן  כן  106%  90%  95%  -5%

הצעה 
  3מס' 

  לא  כן  128%  90%  115%  +15%

הצעה 
  4מס' 

  כן  כן  94%  90%  85%  -15%

הצעה 
  5מס' 

  לא  כן  83%  90%  75%  -25%

16



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מסכמת: הדוגמ
  

 אחוז הנחה
 

 מציע ה' מציע ד' מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן  

 A            30,000  -50% -10% -20% 0% -2%פרק 

 X       1,000,000  -15% -7% -30% -5% 6%פרק 

 Y          800,000  10% -4% -30% -10% 15%פרק 

 Z          500,000  -20% -5% -35% -12% -15%פרק 

  2,330,000        סה"כ
    

 

 

  

 

 
סכום 

  מבוקש

  

      

 

 מציע ה' מציע ד'  מציע ג' מציע ב' מציע א אומדן
כולל -ממוצע

 אומדן

 A 30,000 15,000 27,000 24,000 30,000 29,400  25,900פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000 700,000 950,000 1,060,000  915,000פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000 560,000 720,000 920,000 774,667פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000 325,000 440,000 425,000 427,500פרק 

 2,143,067 2,434,400 2,140,000 1,609,000 2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ

 אחוז ממוצע
 

100% 103% 75% 100% 114% 
 

 
 פער מהממוצע

     

 
 מציע ה'   מציע ד'   מציע ג'   מציע ב'   מציע א   אומדן  

 

   %150%  -או יותר מ 50פחות מ -אין פסילה   A 30,000 58% 104% 93% 116% 114%פרק 

  50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

  מהממוצע.  15%מעל  -מציע ה' נפסל  X 1,000,000 93% 102% 77% 104% 116%פרק 

 מהממוצע 15%מתחת ל - מציע ג' נפסל

 אין פסילה (מציעים נפסלו פרק קודם) Y 800,000 114% 99% 72% 93% 119%פרק 

  אין פסילה (מציעים נפסלו פרק קודם) Z 500,000 94% 111% 76% 103% 99%פרק 

 2,330,000 סה"כ
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  בחוזה חברהה להתקשרות ותנאים הודעה על תוצאות המכרז . 11

  .בדבר החלטת ועדת המכרזיםכתב מסר הודעה בית כל משתתפי המכרזל .11.1

לחתום על החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, על פי הצעתו במכרז, משתתף שזכה במכרז מתחייב  .11.2

לחוזה יצורפו הנספחים הבאים  .מיום קבלת ההודעה על זכייתו עסקים ימי )7( שבעה בתוך

 כחלק בלתי נפרד ממנו: 

  הקבלןהזוכה של  ההצעה  -א'  9נספח  .11.2.1

  הכולל את היקף ההתקשרות חברהשמונפק על ידי ה וזהטופס ח -ב'  9נספח  .11.2.2

  מפרט ה -ג'  9נספח  .11.2.3

  לחוזה ומחירים כתב כמויות -ד'  9נספח  .11.2.4

 תכניות לחוזה -ה'  9נספח  .11.2.5

 3210תוספת תנאים מיוחדים לחוזה מדף נוסח ממשלתי  –ו'  9נספח  .11.2.6

 טפסים –ז'  9נספח  .11.2.7

 נוסח ערבות ביצוע –ח'  9נספח  .11.2.8

 נוסח אישור ביטוח –ט'  9נספח  .11.2.9

 נספח מערכת מידע גאוגרפי –י'  9נספח  .11.2.10

 נספח עידוד תיעוש –יא'  9נספח  .11.2.11

ו/או יידרשו במהלך  הנדרשים במכרז שהשירות ו/או הציודיהיה אחראי לכך  שזכההמשתתף  .11.3

 
 סכום מבוקש

      

 

 מציע ב' מציע א  אומדן

מציע ג' 

נפסל בשלב 

  א'

 מציע ד'

מציע ה' 

נפסל בשלב 

 א'

כולל -ממוצע

 אומדן

 A 30,000 15,000 27,000  30,000  25,500פרק 

 X 1,000,000 850,000 930,000  950,000  932,500פרק 

 Y 800,000 880,000 768,000  720,000  792,000פרק 

 Z 500,000 400,000 475,000  440,000  453,750פרק 

 2,203,750  2,140,000  2,200,000 2,145,000 2,330,000 סה"כ
 

       

ממוצע 

 בשלב ב'
      2,203,750 

אחוז 

מהמוצע 

 שלב ב'

 97.33% 99.82%  97.11%   

מסקנה 

אין  -

פסילה 

  שלב ב'.

   הזוכה    
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בכל החוקים ו/או התקנות החלים על סוג זה של שירות ו/או ציוד, יעמדו  תקופת ההתקשרות

השימוש בציוד וכן יעמוד בכל ונות הנדרשים לביצוע השירות ו/או לצורך יישא בכל הרישי

שיקבעו במהלך  חברהוכן בהתאם לדרישות ה דרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להםה

 . תקופת ההתקשרות

כולה או חלקה, אלא  המשתתף שזכה אינו רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, .11.4

מראש ובכתב. זוכה שמעוניין לבצע חלק כלשהו מהעבודה באמצעות קבלן  חברהבהסכמת ה

, ובלבד שקבלן המשנה רשום לפי חוק רישום לכך חברהבקש מראש את אישור הימשנה, 

קבלן מוכר בענף ובסיווג המתאים הוא ו, 1969-קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט

נו רשאי למסור למשתתף אחר במכרז זה משתתף שזכה אי. מנהלביצוע אותה עבודה או חלק מ

 נכללקבלן אשר  - "קבלן מוכר" ,לעניין סעיף זה את ביצועה של העבודה, כולה או חלקה.

 באתרהמתעדכן מעת לעת, ומתפרסם  "הממשלהה עבור ימאגר קבלנים מוכרים לעבודות בני"ב

 .(בעבר נקרא גם "קבלן עם כוכבית") משרד האוצר

של  האין בזכיית משתתף במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עימו כדי לגרוע מזכות .11.5

, לפי או לאחריו/ו חוזה ההתקשרותלהתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי  חברהה

או עבודות במכרז זה,  ותנדרשה עבודותלם כל גורם אחר בקשר הבלעדי, ע השיקול דעת

 הקשורות בהן, במישרין או בעקיפין.

וכן את  ביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרותה ערבות את, חברהלהמציא ליידרש הזוכה במכרז  .11.6

. הערבות שהומצאה על ידי המשתתף עם אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח

כמו כן נדרש  לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע כאמור. הצעתו במכרז תוחזר

נדרשו לפי המכרז והחוזה, כגון מומחי בטיחות, כל מסמך ופרט מהותי אחר שהזוכה לצרף 

 .וכו' , בקר איכותמנהל עבודה

הבלעדי, לבטל את  ה, לפי שיקול דעתחברהה תהא רשאיתעמד הזוכה בהתחייבויותיו,  לא .11.7

את זכיית המשתתף  חברהה הלמלא אחר התחייבויותיו. ביטלתן לו ארכה נוספת זכייתו או לי

לחלט את הערבות שהגיש המשתתף  תרשאי חברההא התבשל אי עמידתו בהתחייבויותיו, 

 . המכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותהצעתו לבמסגרת 

הא תבשל אי עמידתו בתנאי הצעתו, את זכיית המשתתף  חברהה הלגרוע מן האמור, ביטל מבלי .11.8

להכריז על המשתתף שהצעתו דורגה במקום בתוך שנה מההחלטה על הזכייה,  חברהה תרשאי

על פי שיקול  הכלשלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה כעל המשתתף הזוכה או לבטל את המכרז, 

הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף שהצעתו דורגה לאחר הצעת המשתתף שזכייתו בוטלה אין  הדעת

ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כהצעה 

 הזוכה במכרז.

, לא לקבל הצעה של משתתף במכרז, או לבטל תרשאי חברההא התלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי .11.9

 באים: הגם במקרים של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהעל את ההכרזה 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע טובת  זוכה, כי הההוכחות, להנחת דעת חברהיש בידי ה .11.9.1

 ה במכרז.יהנאה כלשהי בקשר עם הזכי

לא  זוכהשניתנה במכרז אינה נכונה, או שה זוכהכי הצהרה כלשהי של ה חברההתברר ל .11.9.2

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה חברהובדה מהותית אשר, לדעת הע חברהגילה ל

אשר אירוע ידו, התרחש למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז
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המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר  מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות 

 .כל התחייבויותיו על פי החוזה

בו/הם כדי  יש חברההאשר לדעת , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  ים/עיקול ו/הוטל .11.9.3

 ים/האמור ים/והעיקוללהשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו/םממועד  ימים 30לחלוטין תוך  ו/לא הוסר

כונס נכסים זמני או קבוע נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .11.9.4

 .ממועד קביעתו יום 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  או מפרק זמני או קבוע

על חוזה ההתקשרות לא  חברהמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם ה .11.10

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

תנאי ל פי על פי כל דין וע ה, ובנוסף לכל זכות העומדת לחברהמבלי לגרוע מכל זכות העומדת ל .11.11

את הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה מכל סיבה  חברהה ההמכרז, במקרה שבו ביטל

, לפנות למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר ת, אך לא חייבחברהה תהיה רשאיתשהיא, 

בהסכם התקשרות להמשך ביצוע העבודות על פי  והמשתתף שזכה, ולהציע לו להתקשר עמ

ז חדש. משתתף כאמור ייתן את תגובתו בכתב להצעת תנאי הצעתו, וזאת תחת יציאה למכר

היה תאו שלא ניתנה מטעמו כל תגובה,  חברהימים. סרב המשתתף להצעת ה 7בתוך  משרדה

לפנות בהצעה דומה למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה.  חברהה תרשאי

הבלעדי והמוחלט  הל דעתהזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקוכי למען הסר ספק מובהר 

, וכי למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המשתתף שהסכם ההתקשרות חברהשל ה

עמו בוטל ו/או לכל משתתף אחר אין ולא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה 

  הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המשתתף הזוכה.
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 לייםכל תנאים . 12

 דין חל .12.1

  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. 

 עיון .12.2

במסגרת מכרז זה משום סוד ידה רואה במידע הנדרש על  הבזאת במפורש כי אינ המודיע חברהה

להעמיד לעיון המשתתפים  המסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם בכוונת

 שלושיםבכתב במהלך תקופה שלא תעלה על  חברהשהצעתם לא זכתה במכרז ואשר יבקשו זאת מן ה

ימים ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת ועדת המכרזים ואת ההצעה של המשתתף  )30(

  אשר יוכרז כזוכה במכרז.

לציין  ,סחרי ו/או סוד מקצועי שאין לגלותוהצעתו מכילה סוד מ הסבור כי שתתףעל מיחד עם זאת, 

בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע 

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור כאמור סודי

  .חברהנתון ל

 דרישות ביטוח .12.3

כל שיזכה במכרז.  שתתףלקיום ביטוחים על ידי המ חברהרישות הדת לופנימשומת לב המציעים ת

   , לא יילקח בחשבון.חברהשינוי חד צדדי לנספח הביטוח שלא באישור ה

 הוצאות ההשתתפות בהליך .12.4

בגין הוצאות  חברהמהיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  שתתףהמ

  אלה.

 משתתףאחת על ידי הצעה הגשת  .12.5

, או הנשלט במשתתףרשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט שתתף כל מ

יהיה למונח . לצורך כך משתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בידי המשתתףעל 

  .1968-"שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח

  

  בכבוד רב,

  ועדת המכרזים
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  1 ספח מס'נ

  החברה  :אל

  הצהרת המשתתף במכרז

    : _____מספר המכרז    : _______________שם המכרז -פרטי המכרז 

משמשים כ ___________ אצל המשתתף ומורשה חתימה בשם המשתתף בכל הקשור למכרז אנו החתומים מטה, 

  ומתחייבים בזה כדלקמן:לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים  זה,

כי ביקרנו באתר העבודה  אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם,  .1

כי למדנו, הבנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי אליהם, דרכי הגישה וכיוצ"ב. ו הסמוכיםובכל המקומות 

הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים התכניות, כתב הכמויות, כלל נספחי המכרז, המכרז, ובדקנו את כל 

והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודה נשוא המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ המקצועי 

אנו כי  הנדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות, התנאים והנסיבות לרבות יעוץ משפטי להגשת הצעתנו,

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו 

  מוותרים מראש על טענות כאמור.

אין כל מניעה, בין על פי דין, בין על  סיון הדרושים לביצוע העבודה מושא מכרז זו.ייש לנו הידע, המומחיות והנ .2

 נעת או מגבילה הגשת הצעתנו זו.פי חוזה ובין אחרת, המו

הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו הננו זכאים לחתום כדין על הצעה זו. כן הננו מצהירים, כי הצעתנו זו מוגשת  .3

 בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  המגישים הצעות לביצוע אותן העבודות.

ר לעיל, אנו מצהירים בזאת כי רשימת התכניות והתכניות מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמו .4

מצורפות למכרז, חלקם על גבי מדיה מגנטית (דיסק און קי), ואין לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אנו 

מתחייבים שלא לבצע כל שינוי בתוכניות ומצהירים ומסכימים כי בכל מקרה התוכניות של המכרז הינן התוכניות 

 המחייבות. 

אם תתקבל הצעתנו, אנו מתחייבים לבצע את העבודות לפי מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, לרבות חוזה  .5

  ההתקשרות והמסמכים.

ידוע לנו, כי התכניות שצורפו למכרז הן תכניות "למכרז", וכי לפני הביצוע ו/או במהלכו תופקנה לזוכה תכניות  .6

שינויים והשלמות ביחס לתוכניות "למכרז". אין ולא אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול 

תהיה לנו כל זכות לדרוש ו/או לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי היחידה או הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים 

  שיחולו בין התוכניות "למכרז" לתוכניות "לביצוע".

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי .7

לבצע את העבודה שבנדון,  , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו

  בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ובמסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.

, והינה הצעתנו היחידה, על יאום עם משתתפים אחריםאנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .8

  פי הקבוע במסמכי המכרז. 

או לתקופה  תוקף ערבות ההצעהעד ללשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .9

  מכרז.ה על פי תנאי חברהלדרישת הנוספת בהתאם 

  ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. תוקף בנוסחבלהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות  . 10

מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד עסקים ימי  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  . 11

על פי המכרז והחוזה,  נוספים הנדרשיםוכן מסמכים ופרטים  ,בחוזהבשיעור הנקוב  הביצועערבות את בידכם 

מטעמנו וכן את אישורי הביטוח הנדרשים  יםהמוצע איכות, מנהל עבודה, בקרממונה בטיחות, פרטי לרבות 

  .כשהם חתומים כנדרש
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 .חברהבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה שיש בה כדי להיטיב עם ה . 12

נו על פי יעד המצאת הערבות בהתאם לחוזה תשמש הערבות שמסרנו בנוגע למכרז להבטחת כל התחייבויות . 13

  המכרז.

כי תמסרו את העבודה למציע אחר ובנוסף תהיו שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים  אם מסיבה כל . 14

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים את הערבות, שצרפנו למכרז, כולה או מקצתה,  זכאים לחלט 

  .העומדים לכם לפי המכרז ו/או לפי כל דין

והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי הצעתנו היא בגדר המטרות  , כימצהיריםאנו  . 15

  אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. כל אנו מצרפים להצעתנו את . 16

 הנאה טובת כל, בעקיפין או/ו במישרין, קיבל או/ו נתן או/ו הציע לא ומטעמנ מי כל או/ו אנו אנו מצהירים כי . 17

 של החלטה כל לרבות המכרז הליך על, בעקיפין או/ו במישרין, להשפיע במטרה ערך בעל דבר כל או/ו או כסף/ו

 .זה הליך של בעניינו מטעמו או מי/ו עובדיו או/ו שלו המשרה נושאי או/ו המשתתף

 משרה נושאי עם, בעקיפין או/ו במישרין, פעולה שיתף או/ו שידל לא מטעמנו מי כל או/ו אנו אנו מצהירים כי . 18

 להליך רלבנטיים או תשלומים/ו מחירים לקבוע במטרה אחר גורם כל או/ו מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו חברהב

 .תחרותית לא בצורה או/ו מלאכותית בצורה זה

 חברהה היהת דלעיל בהצהרותינו הכלולות מההתחייבויות התחייבות נפר שאם לנו ידוע אנו מצהירים כי  . 19

ו/או לחלט את ערבות ההצעה  למכרז הצעתנו את לפסול, שהוא שלב ובכל הבלעדי הדעת שיקול לפי ,תרשאי

 הצעתנו פסילת שעניינה, עקיפה או ישירה, דרישה או/תביעה ו כל על מוותרים מ"והח, מטעמנו כולה או חלקה

 .ו/או חילוט ערבות ההצעה כאמור חברהה ידי על

אנו בכתב הכמויות קיימים סעיפים "לא לסיכום". ככל שלכך ש ואנו מסכימיםכי ידוע לנו בזאת,  אנו מצהירים . 20

פי סעיפים אלו יבוצעו במסגרת הוראת שינויי שתבוצע בהתאם לשיקול -כי ידוע לנו שעבודות עלמצהירים בזאת, 

קבלת תוצאות המכרז, מודגש כי במידה והמזמין ייתן לנו הנחייה לביצוע עבודה דעתו הבלעדי של המזמין ולאחר 

זו, לא נוכל לבוא בטענות ו/או דרישות לשינוי מחיר היחידה ו/או לתוספת תקופת ביצוע ו/או כל טענה ו/או דרישה 

  אחרת בנושא.

שרד הבינוי והשיכון וכן כל אנו מצהירים כי אנו מודעים שככל שטרם התקבלה הזמנת עבודה לחברה המנהלת ממ . 21

  עוד לא תועבר הזמנת עבודה לא ייחתם החוזה ולא יהיו לו טענות ודרישות עקב כך.

  

  

  

  

  

  ______________________  _________________________  

  חתימה וחותמת  תאריך  

  

 שם איש הקשר טלפון כתובת         שם המשתתף/ החברה
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  אישור עו"ד

"), מאשר המשתתף_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ (" הח"מ, אני

__________________, ת.ז.  -בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ___________________ ו

___________________ אשר חתמו על הצהרת המשתתף שלעיל בפני, בשם המשתתף, מוסמכים לעשות כן מטעם 

שתתף, וכי נתקבלה על ידי המשתתף החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך המ

   את ה"ה הנ"ל לחתום בשם המשתתף.

  

  

  ______________________  _________________________  

  חתימה וחותמת  תאריך  

  

  

  

  תאריך: ________________________

  

  במכרז: ____________________חתימה וחותמת של המשתתף 
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  2ספח מס' נ

  החברה __________  :אל

  

  בדבר אי תיאום הצעות במכרזהצהרת המשתתף 

  

 מציעאני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד ב

  ) מצהיר בזאת כי: המציע_____________________ (שם 

  

  . המציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

 במכרז זה.  המציעה המוגשת מטעם להצע מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2

, אלא ןאו מקצת ןכול ן של העבודות הכלולות במכרז ובחוזה,רשאי למסור לאחר את ביצועידוע לי כי איני   .3

קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  אנימצהיר בזה, כי אני  בכתב.נהל של החוזה מראש בהסכמת המ

מתחייב לא למסור כי אני ו (כוכבית) תר לעבודות ממשלתיוכוכן קבלן מו 1969 -תשכ"טההנדסה בנאיות, 

חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם  לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או

  .דרשומוכר בענף ובסיווג הנ להוראות החוק האמור

באופן עצמאי, ללא התייעצות,  המציעהמחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  .4

 3אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי 

  ). רז ולא מתמודדים במכרזכואשר אינם מוצעים על ידי מציע אחר במ לעיל

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז  .5

זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

  לעיל).  3

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

  הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא  .7

  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  המציעהצעה זו של  .9

  כרז זה. פוטנציאלי אחר במ

 במקום המתאים Vיש לסמן  . 10

  ,כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז תההצעה לא נמצא תמציעהישות המשפטית למיטב ידיעתי.  

  אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

א לחוק ההגבלים 47העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  אני מודע לכך כי

  . 1988-העסקיים, תשמ"ח
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חתימת     שם המצהיר    המציעחותמת     המציעשם     תאריך

  המצהיר

  

  

  

  אישור עורך הדין

  

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה בפני  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, 

היה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי י

  כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  

 _____________              ______________________          _____________  

  הדין רךחתימת עו                חותמת ומספר רישיון עורך דין                       תאריך      
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  3נספח מס' 

  ופרטי משתתף הצהרה על מעמד משפטי

  בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי

 מעמד משפטי  .א

  

  

  

      

  

  פרטים כלליים  .ב
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שותפות רשומה) / (חברה בע"מג. שמות בעלי זכות החתימה 

  

  

  

  

  

  

  )רשומה(שותפות ד. שמות השותפים   

  

  

  

  

  

  

  

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 (יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז) 

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקס'

  דואר אלקטרוני

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' נייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  מספר התאגיד

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

(יש למלא 

 טבלאות ב' ג')

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

(יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד')

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם השותפויות
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 תאריך    רואה חשבון/ עורך דין 

  חותמת דוגמת     אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
    .על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים

  
  _______________  _________________  

  שם משפחה  שם פרטי  
  
  

  _______________  _________________  
  חתימה  תאריך  

 

 

  חברה/ההחתימה של את חתימות מורשי בזאת מאמת/ת הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, אני 

 השותפות) לכל דבר ועניין. / חברהה__________________ ( מתם מחייבת אתיומאשר/ת כי חתהשותפות הנ"ל 

  

_________________                                         _______________        
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  4ספח מס'נ

  ________החברה   :אל

 כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה עורך דיןאישור 

  הגדרות:

  .1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א  – אמצעי שליטה

 50%-נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ – מחזיקה בשליטה

  ה בעסק.מכל סוג של אמצעי השליט

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה בעסק, אף אם  – נושא משרה

  תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה  – עסק

  בישראל. 

עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוון את  – העסק בשליטת איש

  באישור רואה החשבון לעיל. ב-וא  התנאיםפעילותו; ובלבד שהתקיימו 

  בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה – קרוב

  

____________, שם התאגיד _______________, ע"מ _______________, אני גב' _______________, מספר זהות 

  לעניין עידוד נשים בעסקים. 1992–ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 

________                  _______  

  חתימה                             שם מלא  

  .1981–בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"אאני עו"ד _____________, מאשר 

  בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה  המחזיקה

  גב' ______________ מספר זהות ______________.

________      _______                     
  חותמת             חתימה            שם מלא 

  
___________________      __________    

  טלפון                                כתובת  
  אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהתנאים האלה:הישור מטעם רואה חשבון כי בעסק בנוסף נדרש לצרף א

  הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה. –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה   .א

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. –ש מהדירקטורים אינם נשים אם שלי  .ב
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 5נספח מס' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מהחברה 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים ___________________________________________________(

 
 עם  "( בקשרהחייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "

 ____________________________________הזמנה/חוזהמכרז/

או  יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד במסירה ידנית

 לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחייב בקשר 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

   כתובתו_____________________שדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 

 שם הבנק/חב' הביטוח          

___________________________________________________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח           מס' הבנק ומס' הסניף                                            

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

______________    ________________   ____________________  

 וחותמת  תחתימ   שם מלא     תאריך
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 6נספח מס' 

   

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

  

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעבשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה 

עבור __________________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם מכרז ________, מספר __ 

 המציע. 

חוק )להלן:  " 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2ניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף , ולע1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 במשבצת המתאימה( X)סמן  המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

  מועד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "ביותר משתי עבירות עד  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

 .למכרז ________, מספר __"( להגשה

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  שנה אחתולא חלפה בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

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

 )חתימת המצהיר(

 

 אימות עו"ד

הופיע/ה בפני אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ 

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל 

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________ 

 )עו"ד(
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 7 מס' נספח
 

 ה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיותכתב הצהר
 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה בשם המציע  .1

 )להלן: "המכרז"(. החברה _________ של_________' מסבתמיכה להצעה למכרז 

 הנני מצהיר כי: .2

במצב  משום המצאות וו/או כל הפועל מטעמ וו/או בפעילות עובד מטעמ ומתחייב כי אין בפעילותהמציע  .2.1
של ניגוד עניינים, מכל מן וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בניגוד 

של  הומטרותי החוזה ו/או אל מול פעילותו, יעדיהעניינים ו/או אינטרסים אל מול הגשמת השירותים לפי 
 .חברהה

ם יבמצב של ניגוד עניינ ון אחר המעמיד אותדאג לסיום ההתקשרויות ו/או לסיום כל ענייימתחייב כי המציע  .2.2
ולו במצב היתכנותי של ניגוד עניינים וזאת קודם למועד החתימה על החוזה למתן השירותים או ממועד 

 , לפי המוקדם מבניהם.חברהתחילת מתן השירותים ל
פעל מידית להסרת ניגוד עניינים יעל כל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ו חברהודיע בכתב לימתחייב כי  .2.3

 .כאמור
, לכל וו/או כתוצר מעבודת ומתחייב שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידי תוך כדי עבודתהמציע  .2.4

, אלא באמצעות חברה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של החברהגורם, לרבות גורמים הקשורים ל
 או על פי הנחיותיו המפורשות בכתב. חברה ה

ו/או  וכל מסמך ו/או חומר הנמצא ברשות חברהשיב לי חברהעבור ה ומתחייב כי עם סיום עבודתיע המצ .2.5
 .חברה , ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של הובשליטת

, הנם סודיים ואין ובמסגרת עבודת ו, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיומצהיר בזאת כי ידוע להמציע  .2.6
מתחייב שלא להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו  נניור, הלפרסמם. מבלי לגרוע מן האמ

  .חברההללא אישור מראש ובכתב של  חברההמתחומי 
ו/או  יומתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים הכרוכים במתן השירותים שהגיעו או יגיעו לידהמציע  .2.7

למסור או להביא לידיעת כל אדם כל לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע,  בזאתמתחייב  . כןולמי מטעמ
עקב ביצוע השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני  וו/או למי מטעמ יוידיעה שתגיע או שהגיעה אל

 תחילתם או לאחר מכן למעט הוראות הדין החלים עלי מכוח החוק. 
 מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת מתן השירותים.המציע  .2.8

והוראת כל דין אחר בדבר מסירת ידיעות וחובת  1977–את חוק העונשין התשל"ז ימצהיר, כי קראאני  .2.9
, חברההבעל חוזה עם  ו, מכוח היותהמציע החובה המוטלת עלולמציע  ישמירת סודות רשמיים, וברורה ל
כות כדין לאדם ו עקב ביצוע החוזה, והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמילשמור בסוד ידיעות המגיעות אל

 שלא יהיה מוסמך לקבלן. 
 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
_ 

______ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 אישור
 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך/ת לחתום מטעם 

שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

 
_____________ 

  חתימה וחותמת עו"ד
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 א'  8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן

 11022/2021המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

 להלן ריכוז ההנחות או התוספות )באחוזים( למילוי ע"י הקבלן ע"פ טבלה המצורפת:

ידי הקבלן הינו הנחה או תוספת למחירים הבסיסיים  -מודגש בזאת כי השיעור )באחוזים( המוצע על .1

 באומדנה. ששל כל היחידות של אותו תת כתב 

 ( להנחה או )+( לתוספת. -יש לציין במפורש ליד כל ריכוז ) .2

3. " הספרה  לציין  או  כלום  לרשום  לא  ניתן  תוספת,  או  הנחה  מוצעת  ולא  אז  0במקרה  במפורש,   "

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

שנרשם ע"י הקבלן כהצעת הקבלן,    םבמקרה של סתירה בין % ההנחה או התוספת לסך כל הסכו .4

)ב התוספת  או  ההנחה  כמכרעת  זה, תחשב  עם  זה  מתיישבים  אינם  ע"י -וככל שאלה  %( שצוינה 

 הקבלן. 

כ  .  5 שיוגדרו  סעיפים  יהיו  הכמויות  שבכתב  במקרה  כי  ההנחה/תוספת -מודגש  אזי  לסיכום"  "לא 

לסיכו "לא  שהוגדרו  הסעיפים  את  גם  תכלול  המציע  ידי  על  ובמידה שתירשם  הכמויות  בכתב  ם" 

 והמזמין יפעילם תחול עליהם הנחה/תוספת שתירשם בפרק הרלוונטי.

 

 ספרור 
מתוך כתב   – הנושא

 הכמויות
 ₪  ע"פ אומדנאמחיר 

הנחה או תוספת  

באחוזים % להנחה 

( לתוספת סמן -סמן )

)+( 

 הערות הצעת הקבלן )₪( 

תשתיות חשמל, תאורה  8

 שורתותק
349,440 ₪   

   

      ₪ 199,195.70 פיתוח האתר 40

      ₪ 69,680 עבודות גינון 41

      ₪ 10,032 חוץריהוט  42

      ₪ 1,011,036.70 כבישים ופיתוח  51

 עבודות אספלט 52
320,630 ₪   

0% 
 

  לא ניתן לתת הנחה

 רק זהלפ

      ₪ 1,811 קווי מים וביוב  57

 הקצבים  92
127,518.65 ₪   

0% 
 

  לא ניתן לתת הנחה

 לפרק זה

 סה"כ  
05.344,089,2 ₪   

   

 

 

 

_________________    ___________________ 

 ח ת י מ ת  ה ק ב ל ן            ת א ר י ך  
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 ב' 8נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות
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09/11/2021 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

11022/2021מכרז מספר :

צוריאל כביש גישה

יצחק אילוז מנהל פרוייקט: 2,089,344.05 אומדן (ללא מע"מ):

צוריאל 39 פרוייקט:

ריכוז למכרז

סה"כ נושא

101,600.00 8.1פרק  8.1 תת פרק:

91,170.00 8.2פרק  8.2 תת פרק:

109,150.00 8.3פרק  8.3 תת פרק:

47,520.00 8.4פרק  8.4 תת פרק:

349,440.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

199,195.70 ריצוף, שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

199,195.70פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

35,680.00 41.1פרק  41.1 תת פרק:

34,000.00 41.2פרק  41.2 תת פרק:

69,680.00עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

6,600.00 42.2פרק  42.2 תת פרק:

3,432.00 42.4פרק  42.4 תת פרק:

10,032.00ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

79,725.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

227,002.50 עבודות עפר 51.2 תת פרק:

563,694.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

133,733.60 עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

6,881.60 תמרורים, צביעה ואבזרי דרך 51.9 תת פרק:

1,011,036.70כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

278,140.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

42,490.00 שונות 52.2 תת פרק:

320,630.00עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,811.00 שונות 57.9 תת פרק:

1,811.00קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

58,854.76 הקצב בטיחות 92.1 תת פרק:

68,663.89 הקצב בקרת איכות 92.2 תת פרק:

127,518.65הקצבים 92 סה"כ לפרק:

2,089,344.05סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 2עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

8.1פרק  8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הכנות לתאורת חוץ

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהכתוב ב"ספר
 והמפרט המיוחד למכרז זה.08הכחול" פרק 

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מובלים

מחיר הצינור כולל את כל החיזוקים, התומכות, השלות (חבקים), קשתות,
תיבות חיבורים, תיבות מעבר, אטמים וכד', חבל משיכה, סגירת קצוות

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"

10,800.00 12.00 900.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

שרוולים

1,800.00 36.00 50.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 3עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

7,950.00 1,590.00 קומפלט5.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0160

3,000.00 600.00 קומפלט5.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

24,480.00 36.00 680.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

8.1.0210

2,150.00 43.00 50.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 60 ברוחב 08.1.252

 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

8.1.0220

300.00 6.00 50.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

8.1.0230

3,380.00 338.00 10.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.1.0240

3,000.00 100.00 30.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

 ס"מ150המדרכה/שביל, חפירה וחציבה לרבות עבודת ידיים לעומק עד 
 ס"מ, ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות מצע, תיקון60ורוחב עד 

מדרכה/שביל החזרת המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0250

8,800.00 110.00 80.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0260

600.00 300.00 קומפלט2.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0270
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 4עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס
קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

26,000.00 1,000.00 קומפלט26.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.90/90/100 במידות 30מבטון ב- 

8.1.0320

1,040.00 40.00 26.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0330

עבודות פירוק וחיבורים

העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות
הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים,

הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד,הציוד שפורק יובל למקום שיורה
המפקח.

2,700.00 180.00 קומפלט15.00 פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו
 מהקרקע בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק

חיבורי החשמל על העמוד, פרוק הזרוע, הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר,
הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.

8.1.0360

1,500.00 100.00 קומפלט15.00 פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים, חיבורי
החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה המפקח.

8.1.0370

880.00 440.00 קומפלט2.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת

 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת80שרוול שרשורי 
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות,

חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

8.1.0380

3,220.00 230.00 קומפלט14.00 ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל והעברתו למקום שיורה
המפקח.

8.1.0390

101,600.00 8.1פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

8.2פרק  8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 38מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 5עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

08התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הטכני 
והמפרט המיוחד למכרז זה.

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 
על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות
 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.

 מ"מ עשוי מפלדה90) בחתך קוני עגול קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים, צלחת תחתונה מיציקת
אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע

בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

80,600.00 3,100.00 קומפלט26.00 עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 מ'.7 או 6.8 באורך 08.2.066

8.2.0110

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

10,000.00 400.00 קומפלט25.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף150זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0150

570.00 570.00 קומפלט1.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף150זרוע כפולה באורך 
08.2.348

8.2.0160
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 6עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

91,170.00 8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין
, מפרט טכני ליישום תאורת לד20,  ת"י 08משרדי למתקני חשמל  

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

6,250.00 250.00 קומפלט25.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0080

320.00 320.00 קומפלט1.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0090

כבלים נחושת

 כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה, התחברותN2XYכבל מטיפוס 
בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה, מהדקים למיניהם, נעלי כבל,

חיזוקים, חיבורים בשני הקצוות, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,700.00 47.00 100.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0130

57,075.00 75.00 761.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X25 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0140
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 7עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מופות

230.00 230.00 1.00 יח'  או ש"ע לכבל מתח נמוךRaychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת 
 ממ"ר.5X16בחתך עד 

8.3.0160

760.00 380.00 2.00 יח'  או ש"ע לכבל מתח נמוךRaychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת 
 ממ"ר.4X50בחתך עד 

8.3.0170

הארקה

מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל
בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

26,000.00 26.00 1,000.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0210

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

799.00 799.00 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0240

949.00 949.00 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע6 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0250

1,154.00 577.00 קומפלט2.00 הארקה לצינור מים מתכתי כולל חפירה ו/או חציבה, שוחת בטון טרומית
 ס"מ  עם  קרקעית מבטון, חור ניקוז מים, מכסה60 ס"מ ובעומק 40בקוטר 

, שילוט וצביעה כולל כל האביזרים והחיבורים489 לפי ת.י B125בטון 
הדרושים.

8.3.0260

שונות

2,990.00 115.00 קומפלט26.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0280

41



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 8עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,260.00 213.00 קומפלט20.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי

 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 
 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד

 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0290

2,663.00 2,663.00 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0300

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

8.3.0310

109,150.00 8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

8.4פרק  8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

, מפרט טכני ליישום תאורת לד20, ת"י 08משרדי למתקני חשמל  
בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.

חלה חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן/יבואן גופי התאורה
המעידים על רכישת גופי תאורה אורגינלים כנדרש במכרז זה כולל תעודת

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר

המשרד.

מוצרי חברת 'שטייניץ לירד הנדסת תאורה בע"מ'

47,520.00 1,760.00 27.00 יח'   המשווקINTEC  מתוצרת FUTURE דוגמת 78Wגוף תאורת רחובות לד, 
ע"י שטייניץ-לירד, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08.004.0018.

8.4.0090
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11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

47,520.00 8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

349,440.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף, שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

16,000.00 100.00 160.00 מ"ר 40.1.0020 בגוון חום בהיר10X20 ס"מ, 6ריצוף באבן משתלבת בעובי 

92,429.70 75.70 1,221.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי תכנית.20/20, 10/20מלבנית, 

40.1.0030

704.00 140.80 5.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

40.1.0040

2,710.00 271.00 10.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן 20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

40.1.0050

47,180.00 70.00 674.00 מ"א  ס"מ, (כנ"ל).30/100/15 , 25/100/17 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
 המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

40.1.0060

40,172.00 48.40 830.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

40.1.0070

199,195.70 ריצוף, שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

199,195.70 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

41.1פרק  41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,000.00 150.00 40.00 מ"ק 41.1.0010 מ"ק לדונם20 מ"ר בכמות של כ-250קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 

29,680.00 53.00 560.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור
 מ"ק)15 ס"מ  (עבור כמות מעל 30בשטח בשכבה של לפחות 

41.1.0020

35,680.00 41.1פרק  41.1 סה"כ לתת פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

4,750.00 95.00 50.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

6,750.00 45.00 150.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  41.2.0030

22,500.00 7,500.00 קומפלט3.00  מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט.

41.2.0040

34,000.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

69,680.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

42.2פרק  42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

6,600.00 1,100.00 6.00 יח'  ס"מ עם בסיס יצקת ברזל ושלבי עץ מעוצב76/195ספסל גן במידות 
וצבוע.

42.2.0020

6,600.00 42.2פרק  42.2 סה"כ לתת פרק:

42.4פרק  42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,432.00 1,144.00 3.00 יח'  ס"מ או מרובע, מעטפת65 ס"מ בגובה 45אשפתון עשוי עץ ובטון קוטר 

מעץ מטופל, מיכל מפח מגולוון  ומכסה ניירוסטה.
42.4.0010

3,432.00 42.4פרק  42.4 סה"כ לתת פרק:

10,032.00 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא

מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש
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11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/אולאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות
סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר
בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד

ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי.
המדידהוהתשלום במ"ק.

בכל מקום שמצויין המפרט הכללי-הספר הכחול הכוונה למהדורה
העדכנית ליום פרסום המכרז.

1,944.00 216.00 9.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 51.1.0080

8,118.00 246.00 33.00 יח' כריתה ו/או עקירה של  עצים מרובי גזעים, לרבות שורשים כולל פינוי
וסילוק.

51.1.0090

31,590.00 15.00 2,106.00 מ"ר  ס"מ80פירוק מבנה כבישים ומדרכות (מצע, תשתית ומילוי) בעובי עד 
.2בחפירה זהירה. עבור חפירה למדידה במ"ק ראה תת פרק 

51.1.0100

10,000.00 2,500.00 4.00 יח'  ס"מ ובגובה20העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע מעל 
 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י המפרט3מעל 

המצורף, כולל פיקוח אגרונום.

51.1.0110

150.00 15.00 10.00 מ"א 51.1.0120 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.50ניסור אספלט ברוחב עד 

13,875.40 23.80 583.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0130

2,847.60 711.90 קומפלט4.00 150פירוק והריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים ( עד קוטר צינור 
ס"מ) כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0140

11,200.00 800.00 14.00 יח' פירוק עמודי תאורה 51.1.0150

79,725.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
206,550.00 25.50 8,100.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 
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mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,452.50 2.70 7,575.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

227,002.50 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
279,746.00 122.00 2,293.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

69,296.00 122.00 568.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.בשוליים100%בהידוק מבוקר של 

51.3.0020

31,232.00 122.00 256.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של20מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

51.3.0030

183,420.00 60.00 3,057.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0040

563,694.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

46,128.60 732.20 63.00 מ"א 51.6.0040 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

18,480.00 184.80 100.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 51.6.0050

69,125.00 1,382.50 50.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

51.6.0060

133,733.60 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואבזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש

ע"יהועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

871.00 174.20 5.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

1,355.00 135.50 10.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

1,690.00 2.60 650.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

2,965.60 4.40 674.00 מ"א צביעת אבני שפה. 51.9.0050

6,881.60 תמרורים, צביעה ואבזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

1,011,036.70 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

142,135.00 31.00 4,585.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן    5 בעובי 25תא"צ 
PG70-10.

52.1.0020

132,965.00 29.00 4,585.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן     4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

52.1.0030

3,040.00 304.00 10.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן    19תא"צ 
PG70-10.

52.1.0040

278,140.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,960.50 1.30 4,585.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.3ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

6,877.50 1.50 4,585.00 מ"ר 52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

660.00 22.00 30.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 52.2.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,992.00 151.00 192.00 מ"ר ".1/2פסי האטה מאספלט תא"צ  52.2.0040

42,490.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

320,630.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום מאושר

כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים לקבלת
 כל האישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם לרבות

 ביצוע בפועל של כל הסדרי התנועה הדרושים בזמן הביצוע עם כל
הכרוך ומשתמע מכך.

1,811.00 905.50 2.00 יח' העתקת הכנה לחיבור מים בכל קוטר, בודד או כפול או הידרנט קיים בכל
 מטר, ניתוקים והתחבריות5קוטר בודד או כפול לרבות קטעי צינור עד 

וכל הנדרש לביצוע מושלם של העתקה (הביצוע והתשלום מותנה בדרישה
 באישור המפקח תוך רישום ביומן העבודה)

57.9.0030

1,811.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

1,811.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

הקצבים 92 פרק:

הקצב בטיחות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או

).3% במבוא למחירון זה (8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 
 סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו

כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה
של תקופת הביצוע המקורית כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב

להשתתפות המשרד בקיום מערך בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא
ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב

 התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת. השתתפות המשרד בהקצב
עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן לעמידה מלאה

בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל דין בנושא

58,854.76 58,854.76 1.00 יח' הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר 92.1.0020

58,854.76 הקצב בטיחות 92.1 סה"כ לתת פרק:

הקצב בקרת איכות 92.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

48



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 15עמוד: 09/11/2021 חסוי

11022/2021כתב כמויות למכרז מספר 
mצוריאל כביש גישה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הפעלת מערך בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי

). התשלום ינתן3.5% במבוא למחירון זה (7האחוז שנקבע על פי סעיף 
בכל חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בבקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת
בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת. ההקצב ניתן

בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן. במקרה של תפקוד
 לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור, סכום הקצב מחשבון
הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת האיכות ולא יוחזר גם

אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים ומטלות כא

61,797.50 61,797.50 1.00 יח' 92.2.0020 בלבד מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

6,866.39 6,866.39 1.00 יח' . התשלום עבור100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי לקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

92.2.0030

68,663.89 הקצב בקרת איכות 92.2 סה"כ לתת פרק:

127,518.65 הקצבים 92 סה"כ לפרק:
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 1ג  9נספח מס'  

 מוקדמות-00פרק  
, או פרקים רלוונטיים (2009)מהדורת דצמבר  במפרט הכללי 00מפרט זה בא להשלים, להוסיף ו/או לשנות את פרק 

 אחרים שלו.

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

    אור העבודה ית אתר העבודה ו. 00.1

 ובטיחות בזמן ביצוע הסדרי תנועה  00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה  00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות  00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר  00.05

 אחריות הקבלן  00.6

 מניעת הפרעות  00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.8

 אמצעי זהירות  00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   00.10

 סמכויות המפקח  00.11

 תכניות  00.12

 רישיונות ואישורים  00.13

 לוח זמנים  00.14

 משך ביצוע  00.14.1

 סדרי עדיפויות  00.15

 אחריות  00.16

 מדידות  00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע  00.18

 משרד שדה     00.19

 מסירת העבודה  00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות    00.21

 של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  מבנים ארעיים  00.22

 סילוק פסולת  00.23

 סילוק עודפי עפר  00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות   00.25

 בדיקות מעבדה     00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע   00.27

 שילוט לפרויקט  00.28

 הגשת חשבונות ביצוע   00.29

 עתיקות   00.30
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 תיק חשבון סופי ותיק מסירה  00.49

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל   00.51

 עבודה בשלבים ובהפסקות  00.52

 אמצעי זהירות  00.53

 אישור שלבי העבודה  00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:   00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:   00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה  00.60

 גידור הפרויקט  00.61

 ים מוגבליםעבודה בשטח 00.64

 עבודות תכנון תאום ואישורים  00.66

 

 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 00.1

 צוריאל"  –גישה כביש  –יח"ד   64" – האתר

 המבנה או תחום העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה. –מבנה 

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

הסדרי תנועה  ולאשר מול כל הגורמים המוסמכים על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן  .1

ולבצע את כל התאומים   מים הנדרשיםרכל הגומאושר על ידי באמצעות מהנדס תנועה  על חשבונו  זמניים

 אישור לעבודות. הנדרשים לצורך קבלת  

,  חברת נתיבי ישראל, נתג"זמשטרה, חוץ לרבות הגורמי  כול עם תחילת העבודות את  על הקבלן לתאם  .2

כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא  קבלת אישורי חפירה , מודגש כי חברת החשמל, בזק, הוט וכיוצ"ב

תכניות  ולאשר תכנן לתינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי  

 בעבור ביצוע התכנון.   ולקזז מהקבלןהסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

ה יכולים לחול  כי באישורים שיינתנו לתכניות שיציג לפני תחילת ביצוע העבוד  ,הקבלן יביא בחשבון .3

שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש  

אישור תכנית חלופית  מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, 

   .ניםהזמ  ותבלוחשינויים  , ו/או יהיה עילה לדרישות תשלום נוסףכנ"ל לא 

נותני שירותים ועובדים באמצעות  ,זמניים לשלבי הביצועעל חשבונו הסדרי תנועה על הקבלן לבצע  .4

על ידי המזמין   ים מראשמאושרמקצועיים ומיומנים ובעלי כל האישורים הנדרשים על פי דין לעניין זה ה

רים, סימון, פקחי תנועה,  , מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרוהבטיחות לרבות כל אביזרי 

דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים,  

פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם  

, מכוויני תנועה, פקחים  ש בעגלות חץלצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימו

, צביעה והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים  ושוטרים ככל שידרש במסגרת התוכנית

 בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו', תאורה זמנית במידת הצורך.

מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכנון ואישור  ת עבור העסקה של  ועבור כל הוצאות הקשורנוסף  שולם בילא  

של הביצוע  תקופת  כל  למשך  הזמניים  התנועה  הסדרי  של  ותחזוקה  הפעלה  כולל    הפרויקט   תכניות, 
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כל ההוצאות האמורות    העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט.

 .חברהמטעם ההיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה  

תעלות, סגירת  הזמני של הכיסוי  למהיר התקשות ואספלט קר   CLSMשימוש ב על חשבונו  על הקבלן לבצע  .5

בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל על פי תכנית הסדרי התנועה  

   .והוראות המפקח

 וכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו המוחלט. מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לת  .6

לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה הזמניים   תרשאי  חברהה .7

 .ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות

ע בכל שלב ושלב  על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצו .8

 ימים בשבוע כולל חגים והפסקות עבודה.   7שעות ביממה,  24של ביצוע העבודות 

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל   .9

 שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר. 

הבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים  התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה ו  .10

 בכתב הכמויות.  לכך  במידה וקיים סעיף אאל

 בטיחות וגהות בעבודה -00.2

 כללי 

 בטיחות( לחוזה: אמצעי ) 15  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

כנדרש בתקנות  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג'   .1

הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות  

 אחראי בטיחות.

בגבולות    הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר .2

התב"ע לפי  זה  השכונה  מצב  יפע   ריישא.  אם  גם  שינוי  אחריםללא  בחוזים  נוספים  קבלנים  במקום   .לו 

בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, בזק, הוט,   

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה,    - וכיוצב'(  סלקום, פרטנר, 

לנושא    תבכל מקרה האחריות הראשי  זו, על כל המשתמע מכך.ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה  

וללא תוספת כספית  ,  בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

 כלשהי. 

  וגהותיים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  רשאים    החברהו/או    המפקח .3

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. 

מטעמו אשר יפקח על    חיצוניבפרויקט זה ממונה בטיחות    יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן   .4

 למנהל העבודה. ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף 

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו   החברהלרבות המתכננים והיועצים מטעם   החברה הקבלן משחרר את   .5

 למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  

 

טיחות שונים( אמור  קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי ב

 לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט.  

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל תדרוך  

ים  כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכ 
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לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על  

 קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות. 

 

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע. 

הבין   הועדה  בדרישות  יעמדו  הזמניים  הבטיחות  ואמצעי  והתמרור  תנועה  השילוט  להתקני  משרדית 

 ובטיחות. 

 . "נתיבי ישראל" ידי  על  המקובלסוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג  

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל  

 ביטויה במפרט המיוחד. עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את 

 כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת. .1

ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטים משלימים  כ .2

מערכת התוכניות  , יהווה חלק בלתי נפרד ממזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 והמפרטים של החוזה. 

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים   .3

   והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

"ב, הכוונה  המהנדס וכיו \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

 המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.  \לאישור האדריכל 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן  . 1

 ציוד, כולו או בחלקו(. ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו 

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן  

 על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.   יאושר על ידי המפקח.

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכנ   2 נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים .  ובאורח מקצועי  יות 

 הכלליים לשביעות רצונו של המפקח. 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'.  

לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות,   המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות

 . ימים מעת הבקשה 10תוך   והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח 3

 דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.  אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה 

ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה 

 מהמקום, על חשבון הקבלן. 
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ה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל הפסקת העבוד 

ידי   על  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  תבוצענה  העבודה  במהלך  שוטפות  בדיקות  כולל  ותוצאות המזמין  הבדיקות 

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

 

 מהנדס באתר  0500.

במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע שי  אהקבלן יעסיק מהנדס ר

או    1958-ח" תשי, והאדריכלים  המהנדסים חוק   לפירשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים  הנדסה אזרחית, 

לדעת  ,ובעל ניסיון מוכח בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית )בניה( של משרד הכלכלה הנדסאי

נשוא    שנים  3ל לפחות  ש  ,המפקח ובהיקף  זה.בביצוע עבודות מהסוג  זו  מכרז  גורעת הוראה  חוק מדרישות   אינה 

 ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין. מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ה התכנון והבנייה  

 

 . ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

, מודגש כי המהנדס מקבל על כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד   ששיידרהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל  

והבניה  לביקורת" כמשמעו בחוק התכנון  ו"אחראי  לביצוע השלד"  עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי 

 כאשר אין צורך בהיתר בניה או שלא נדרש לחתום על כך.  לעבודות קונסטרוקציה ובנייה גם

 

 אחריות הקבלן  .600

היודע את מטרת העבודה, כי הוא כישות משפטית  ואים את הקבלן  בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר  

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא   כתבמכיר את התכניות, המפרטים, 

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת   בנים לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ 

כנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בת

 יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 

 מניעת הפרעות .700

סביבתו  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר וב

 במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע 

ן ידאג לבטיחות לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבל

במידת הצורך ובאישור   התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט   של המועצה המקומית  המפקח

 וכו' המתחייבים מכך. 

, כמוגדר על ידי ב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתרבאחריות הקבלן להבטיח בכל של

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק   המקומית.  הרשות  

בטחת וכו'. ה  המועצההסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה,  במידת הצורך ל  לשינוי

ולא היחידה  במחירי  כלול  עוקפות  דרכים  ביצוע  לרבות  כנ"ל   בנפרד.   םעבורישולם    תנועה 

במפגעי ויטפל  יהיה אחראי  אף  ניקוי שטחי   הקבלן  טיאוט  דרכים,  כולל הרטבת  עבודתו  של  כתוצר  ולכלוך  אבק 

 העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה. 
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הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום כל ההוצאות הנוספות  

)גם כאשר חלק מהאבק , לכלוך וכדו' יהיה כתוצאה ממשתמשי הדרך השונים בתוך    השונים ולא ישולם עבורן בנפרד

 האמצעים למניעת הפרעות.. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האתר(.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים  .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. 

 יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

סיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר הדרכים המותרות לנ

 בהן כל תנועה. 

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. 

    

 אמצעי זהירות  .900

הדרושים   .א הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  למניעת  הקבלן 
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  

 הפעלת ציוד כבד וכו'. 

העבודה  הקבלן   .ב תחום  בכל  השונות  הבטיחות  בתקנות  ההגדרות  לצורך  ראשי  קבלן  יהווה 
 .חריםללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים א  ריישא המוגדר. מצב זה 

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע  שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.  
את   להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  פגומים,  יתקין  הקבלן 

ערמות  הציבור   פגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות 
חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  
את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  

 כתוצאה מהעבודה. 

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן  ו  6נספח ז'יתקין על חשבונו שלטי אתר לפי  הקבלן יספק ו 
 על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

נקיטת   אי  עקב  ובעלי חיים  לחיי אדם  נזק שייגרם לרכוש או  לכל  יחידי  יהיה אחראי  הקבלן 
לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת  אמצעי זהירות כנדרש והמזמין 

בין התובע או   חלוויכו שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא  
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי  
הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב  
תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע  

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי   באתר
 בגין נושא זה. 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,    צורך בניקוי ו/או   במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ג
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים  

 .ים ולנקוט בכל אמצעי הזהירותרעיל

הפירוק   .ד ההריסה,  לצרכי  ישתמש  בהם  לכלים  ביחס  המפקח  אישור  את  יקבל  הקבלן 
 ים מכל סוג שהוא. יוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ה
מ הקטן  במרחק  והמילוי  החפירה  עבודות  מערכו  5  -כל  בקרבת  וכן  כלשהו  ממבנה  קיימות  מ'  ת 

ומתוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק למבנים  

 הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות. 
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עבודות מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות קיימות  

זהירות מיוחדת על מנת לא  ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלי לנקוט  ויש  ויברציה,  וללא  ם, 

 לפגוע במבנים אלו. 

ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות חפירת גישוש  

 אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים. 

ס"מ על העומק המתוכנן של החפירה ליד    10  -ומק שיעלה ב מ' ולע  1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 המבנה הנדון. 

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.

יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת הגישוש ולקבל את הנחיותיו לביצוע  

המשך    העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני 

 העבודה. 

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי   .ו
הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלים ויתאים את העבודה בהתאם לתוצאות  

 הבדיקה. 

או   .ז גישוש"  "חפירות  בסעיף  כמפורט  תשולמנה  לעיל  האמור  בביצוע  הכרוכות  העלויות  כל 
 בסעיפים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן. 

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו    עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

לפני מסירת העבודההמים, החזקת האתר במצב תקי וסתימתם  עונת הגשמים  רצונווהכל    ן במשך  של   לשביעות 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  .המפקח

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  

 יחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הקבלן בלי ד 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

 ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב. 

 

 סמכויות המפקח  100.1

 לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה. האמור להלן בא להוסיף, אך לא א. 

    . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

 קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.  תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 

 תכניות 200.1

 .ז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםלמכרהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. 

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות. יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב
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נוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו ילדרוש או לקבל שום פיצויים או שלקבלן לא תהיה זכות  

 זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. 

 

 שיונות ואישורים יר 300.1

לן  הקב   שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר 

על הקבלן לתאם ולקבל   שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.י הדרושות לצורך קבלת הר

 שידרשו.  אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות

 

 לוח זמנים  400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע    ימי עבודה  14הקבלן יגיש למפקח תוך   .1

שלבי הביצוע והוא  כל  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר    , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.העבודה

יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב  

העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים  

. כל  PROJECT  MSכנת   אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתו

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.    ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם  חשבון חודשילהגשת כל  לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח. 

תוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על  מובהר כי כל סטייה ושינוי מ  .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט.   םהשינוייידי הקבלן טרם ביצוע 

   אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו    /מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט .4

דרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה  יבמידה וי הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

 

 משך הביצוע  00.14.01

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה   בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת  

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה.  ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי

,  והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון  ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   .1

תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה   הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא  

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך. 

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות   .2

 או טענות כלשהן. 

 

 עדיפויות סדרי  500.1

 את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'  הלעצמ  תשומר  חברה  ה

 . ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים.  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ 
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 אחריות  600.1

תעודות אחריות    -בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  בנוסף לאמור  

 לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין. 

 

 מדידות  .1700

ות הסלילה, פיתוח  עבוד    המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  מדידת .א

צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום  את  והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד  

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,     תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד

 יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב 10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך  

אי   ותתגלה  במידה  לפיקוח.  ותוגש  מוסמך  מודד  ע"י  חתומה  מדידה  במפת  תלווה  הקיים 

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי     התאמה יזמין המפקח

 הכמויות. 

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים,  ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

ומרחקים.קשתות, רדיוס דיוק התואמת את    ים   יהיו ברמת  לקבלן  כל הסימונים שיימסרו 

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד    תקנות המדידה לפרצלציה.

 הבטחת האיכות. 

כן יסמן את גבולות כל  -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו  .ג

. כל זאת יבוצע  וכן יבצע מדידות ובדיקות שידרשו על ידי המפקח  האלמנטים שיידרש לסמן 

בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את  

 רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה. 

יחדשן במקרה  הקבלן  הנקודות שסימן בשטח,  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל   .ד

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה  

 ע"י המפקח.  

שגיאה,   .ה כל  יתקן  והוא  מוחלטת  היא  כנ"ל  ומיקום  סימון  לגבי מדידה,  של הקבלן  אחריותו 

נובעת מתוך מדידה,    -אי  סטייה או   נוסף,  התאמה, אשר  כנ"ל, ללא תשלום  ומיקום  סימון 

המפקח. של  רצונו  אי  לשביעות  או  סטייה  משגיאה,  כתוצאה  תבוצענה  -אם  כנ"ל  התאמה 

עבודת   רצונו,  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  הקבלן  אותן  יתקן  התוכנית,  לפי  שלא  עבודות 

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.  

לצירי   .ו ולסמן קווים מקבילים  התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר  על הקבלן למדוד 

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן  

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. 

  –אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ    ת זווינקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל    את .ז

4  X  40  X  40    ס"מ. כל היתדות    70  –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ    90ובאורך

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י    יאושרולשם חישוב כמויות של עבודות עפר   .ח

   .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחמודד מטעם ה
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"מודד    על .ט באתר  להעסיק  אחרות,  הקבלן  מדידה  עבודות  וכל  זו  עבודה  שיבצע  מוסמך" 

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של  

המדידה. תקנות  עפ"י  הנדרשת  הדיוק  לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה  חישובי    הפרצלציה  כל 

 הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך. 

( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה,  P .Iעבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .  פגע הקבלן במהלך אם   .י

של   לפרצלציה  אגף המדידות  לתקנות  דיוק המתאימה  ברמת  מודד מוסמך  ע"י  על חשבונו, 

 המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל. 

 ד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה. העבודות האמורות לא ישולמו בנפר כל .יא

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה    בכל .יב

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי   . יג

. נקודות אלו יוקמו על  הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה    2מטר ובעומק לפחות    0.5בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר  

ולא   יציבים  מבטון  אלמנטים  בסיס  על  מאוזנות  פוליגון  נקודות  להקים  ניתן  לעיל  לאמור 

קודות   מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נ

הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן  

שום  עבורן  ישולם  ולא  היחידה  מחירי  במסגרת  כלולות  הנ"ל  העבודות  כל  בהן.  להשתמש 

 תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות. 

 כללי:  –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .יד

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה,  (1

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.   

יבוצע   (2 ומדידות  סימון  העבודות.  ביצוע  שלבי  לכל  ומדידות  לסימון  דרישות  מפורטות  להלן 

 מ"מ.  1  -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טו

סימון   (1 לבצע  הקבלן  על  עפר  עבודות  ביצוע  הפחותלצורך  לנקודות    לכל 

 ת להלן עבור כל מסלול בנפרד: המפורטו

   קו דיקורעליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

  200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ  20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על   (2

 מטר לאורך ציר הכביש  10מטר הסימון יבוצע כל 

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי    12ו/או ברזל בקוטר  הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ   (3

 קרקע שונים(  

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ  .טז

ציר כביש, אם אין    לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: (1

בין   קן  תנועה,  אי  אבן  של  בגב/פנים  או  המסלולים  בין  תנועה  באי  הפרדה 

 ני. הנתיבים, קו שול וקו חיצו 

 לפי שצוין לעבודות עפר.  –מרחקים הסימון למצעים     

 מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ      

 מטר.  10כל                                   
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 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות  .יז

לדרישות   (1 בהתאם  יבוצע  אספלטיות  לשכבות  נקודות  לסימון  סימון 

 שכבה/שכבות אגו"מ 

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות  . יח

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה   (1

 מדידות של הבטחת איכות.  

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת  (2

 מדידת אימות:  (3

שטח ו/או מיקום    דסימון נקודות למדידה ויימדבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע   (1

 אלמנט 

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות   (2

 תועברנה להבטחת איכות 

 . חברהמודד האתר מטעם הבשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  (3

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך   (4

 עבודות ב

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת   (5

 מדידה משותפת:  (4

ובאותן   (1 זמן  באותו  מודדים  שני  ע"י  תבוצע  שמדידה  הוא  המדידה  של  פירושה 

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו. 

 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.   (2

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות   (3

 בפרויקט. 

 

 המציע בדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס המציע  רואים את  

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. הקיימיםאת הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע 

  לידי ביטוי   בא   אינו תנאים אשר קיומם    הקרקע, לרבות אי הכרת תנאי    למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  

 . המצורפותבתכניות 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה ,  העבודה תתבצע בשלבים 

כל כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.    אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר, לתושבי ה הן  ובטוחה  

ולא ישולמו    כלולים בהצעת הקבלן  בגין האמור בסעיף זההוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  

 בנפרד.    

 

 משרד שדה    190.0

ל ו שיכלבאזור העבודה  מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח   

 בין היתר: 
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כסאות   6ס"מ  +    70×200ס"מ שולחן ישיבות בגודל    70×150עם מגירות בגודל    ותנ שולח  2משרד, שירותים, מטבחון,  

, מתקן למי  קטן  שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית מפלדה, מקרר סא מנהלים אחד, ארון פח  יכ,  

, טלפון ואינטרנט מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב 3×2לוח לתליית תכניות בגודל  מדפסת מהירה,  שתיה חמים וקרים, 

 . מהיר

וינוק   ה המבנ החודשיים   היתוחזק  והחשבונות  האחזקה  החיבור  תשלומי  כל  כולל  הקבלן  תקופת   ע"י  כל  במשך 

 הביצוע. 

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את   3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

 תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ר בסעיף במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמו

 .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה 

הציוד  כל  כולל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  המשרד  יפונה  העבודה  בתום  הכמויות.  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי 

 שסופק.  

על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או    מודגש כי משרד המפקח

בו    למען הסר ספק,  באביזריו.  וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש  תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל 

 לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן. 

 

 

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ולא בחלקים  בשלמות  חברה להעבודה תימסר  

 רשות מקומיתבוזאת על פי הפורמט הנדרש     Made  As""  "עדותהכנת תכניות  כן  לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 . צ"ביותאגיד המים וכ  ,רשות מקומיתהמשרד והשל  (GIS)מידע גיאוגרפית   והטמעת התכניות במערכת

ויאשר את סיומה.  המפקח סיום/גמר, מותנית בקבלת  תעודת    הסופית ומתן    מסירת העבודה  יבדוק את העבודה 

, חח"י, נתג"זנתיבי ישראל,  תאגיד המים,  , וכן גורמי התשתיות השונים כגון  הרשות המקומית כאמורהעבודה גם ע"י  

 חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.

 האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד. מודגש כי 

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

בשעות עבודה לפי  ו  -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

תשלום  שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור   .המקומית הרשות אישור המשטרה ובתיאום עם 

וקבלת נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  

ולרבות   ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים  התאורה,אמצעי  לרבות    .לעבודה  בלילה  כל האישורים הדרושים 

   .תיאום עם המפקח מראש

 מועדי ישראל. באין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 . והמשטרה הרשות המקומיתמ שיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 

 : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2200
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ים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח.  הקבלן לא יק  .א

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל   ריימס  אתר וה  ,עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו

 מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

יתקין על  יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן    ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים  

 אישור המפקח. 

 פסולתסילוק  .3200

מאושרים   הכילק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ פסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסו  יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    .והגורמים השונים הקשורים בכך  הישראליות  ע"י הרשויות

מעבודתו  של הקבלן תסולק   גרמתכל הפסולת הנ  . ברשויות הנדרשותבה  ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב 

 מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .  על חשבונו לאתר שפיכה

 

 

 עודפי עפר סילוק  .2400

מאושרים ע"י    הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ   עודפי עפר

והגורמים השונים הקשורים בכך יפנה הקבלן    עודפי עפר לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    . הרשויות 

עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה   . ברשויות הנדרשותבה  יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח. 

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. י לא

 

 בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם   500.2

הפיצוי    ,אלהפיצויים  נוסף לובבחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן,  מבלי לגרוע מהאמור  

מצטבר מקסימאלי  יהיה בשיעור    ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנ היומי  

 לפני הפעלת הסעיף תינתן התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.  .ויום שבו ההפרה לא תוקנה יוםכל ₪ ל 1000 עד של

א י על ידו ביומן העבודה ואשר ה  םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר  הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את  

בגין  לרבות  ,  ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן  

הקבלן ו/או יגבה ע"י    מחשבוןקוזז  יכאמור לעיל  גובה הפיצוי המוסכם  .  לסילוק יומיומי של הפסולתת החובה  הפר

   .כל דיןעל פי ו  המזמין בכל דרך הנראית לו 

 

 בדיקות מעבדה     00.26

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי    על חשבונולהעסיק  על הקבלן מוטלת האחריות  

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא    בדיקות 

 הגיעו בזמן. 

מודגש כי המפקח הוא הקובע הבלעדי בנוגע לכמות הבדיקות, סוג הבדיקות וכי הוא יוכל לדרוש בדיקות שלא צויינו  

 בפרוגרומה / תוכנית בקרת איכות ללא תוספת תשלום. 

 יות של הבדיקות הפרויקט. ו לם לקבלן בנפרד עללא תשו
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   מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל  למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים ה אספקת יסדיר את הקבלן  

 ובאחריותו.   יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 שילוט לפרויקט .2800

השלט יהיה    .ז'  6ונספח    שילוט לפי דרישת החוזה למשך תקופת ביצוע העבודה    -  על חשבונו   -הקבלן יספק ויציב  

 צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו. 

הקבלן יאשר את יציבות הביצוע של השלט על ידי מהנדס מטעמו, ובסיום העבודות יפרק את השלט ויחזיר את המצב 

 לקדמותו. 

 על גבי השלט יופיע: 

 כיזם. "ש  וה"לוגו" שלהמשהב •

 . בחברה החברה המנהלת ופרטי איש קשר •

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.  •

 שעות ביממה בשעת הצורך.  24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  •

 פרטי המתכננים.  •

 פרטי הפיקוח.  •

    פרטי הניהול. •

 

 הגשת חשבונות ביצוע  2900.

, בצרוף החברהולפי דרישות  לכל חודש, בפורמט      1  -ל  עדהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  

 כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח. 

הביצוע כמויות  את  לכלול  זה  חשבון  הכמויות,  ,על  לחישובי  כולם    האסמכתאות  כאשר  החישובים   חתומים ואת 

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו    .הקבלן   של  המוסמך  המודד  הקבלן ועל ידי    "יע   ומאושרים

 ביצוע עתידי. ל חשבון לא ישולמו כמויות ע  –

 לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן. 

לבדוק  בסמ לא  המפקח  בכות  המעודכןכמויות  הזמנים  לוח  צירוף  ללא  חלקיים  האסמכתאות    חשבונות  כל  ו/או 

 הנדרשות. 

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

 כל עילה לטענה עקב כך. 

 

   עתיקות .3000

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר    העתיקות  לרשות  במידת הצורך, יאפשר  חוזה לעניין זה, הקבלן,   23סעיף  על אף האמור ב .2

אולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלן הראשי  ו  בשטח  הצלהבדיקה וחפירות    חפירות  לבצעעל פי כל דין  
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  בלוחות  אותה  לשלב  ידאג  הוא,  עבודתו  במהלך  חפירה  תידרש  ואכן  במידה.  כלשהי   תשלום  תוספת  ללא

 .חברההתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות כל העלות הנדרשת ל  .שיכין הזמנים

ככל שתדרוש זאת רשות העתיקות, כל עבודות החפירה, חציבה  ועבודות נוספות לפי דרישתה, ילוו על ידי   .3

 פיקוח מטעם רשות העתיקות.

  גורם  כל  מול  תתבצע  התיאום  עבודת  זה   קברים. במקרה  גילוי  של   במקרה  עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .4

 . אחר לנושא רלוונטי

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

מודפסים וכן בעותק ,  עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים

 :אחד דיגטלי )סרוק(

 

 : תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

   חוזה חתום 

  תנאים מיוחדים בחוזה 

   מפרט טכני מיוחד 

  חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

  השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו כתב הכמויות המעודכן לאחר 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

  אחרונה כולל פרטי ביצוע הרשימת תכניות לביצוע במתכונתן 

  דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                       

  חישוב כמויות לכל סעיף                                          

 תומות ע"י מודד מוסמךתכנית עדות ח   

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח  סקיצות בעותק קשיח 

  דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

  אישורי מתכננים לתכניות העדות 

  ותקינותן  עבודותה אישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח  בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                  

  העבודות לרשות המקומית/תאגיד פרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

  קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 
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  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  ו(DWG  )לחישובי שטחים, אורכים 

 

 . וכן כל חומר / מידע נוסף שידרש על ידי החברה

 

ן הסופי ותיק המסירה ואישור המפקח, הקבלן יסרוק )צבעוני( את תיק המסירה ותיק כמו כן בסיום בדיקת החשבו 

חשבון סופי )שוב( כולל כל החתימות והתיקונים באמצעות מכון העתקות שעובד עם משרד הבינוי והשיכון, התיק 

 חשבון סופי ותיק המסירה יעברו מהפיקוח ישירות למכון העתקות וממכון העתקות בחזרה לפיקוח. 

 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה  

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.  יוהצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף  י חפירות לגילוי הצ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, 

 ם על הקבלן ללא תשלום נוסף. חלי

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס 

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת   ין הנ"ל יחולו על הקבלן. כל התשלומים בגמטעם חברות התקשורתהרשת  

 התקשורת. 

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן. 

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 

 

 בים ובהפסקות: עבודה בשל – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל  

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב   עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים 

 חגים וכדו'. 

ן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בה 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

נלקח    לו ורואים את המחירים כא או ללוח הזמנים  כל תוספת למחירים שבהצעתו    כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 . בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 

 אמצעי זהירות:  – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות  

בס  או  באתר  וחיי אדם  רכוש  להבטחת  הזהירות  ב אמצעי  בעת  כל החוקים, יביבתו  קיום  על  ויקפיד  העבודה  צוע 
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כלובי פלדה להנחת צנרת גומים, מעקות,  יהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשטחים מוגבלים,  

אותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בשל הימצ

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

או לחיי אדם ובעלי חיים עקב  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, 

 שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה. יאימה והמזמין ונציגיו לא י תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מת

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם 

 . )למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו( בנפרד

ם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בה

 ים מכל סוג שהוא. י מתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

 המפקחנדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  ל

י למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו  תנא .  לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו

שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו  

המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק 

 ממנה. 

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן 

 כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן. 

 

 שמירה על הנוף: – 00.57

דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ 

 )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(. 

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי  

 . שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הר

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח 

 שיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום. יהזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים. מנהל  

  נלקח דבר זה בחשבון  לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 . בעת מתן הצעתו
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 הפרויקט  גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה   גידורה  לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות    בכל

 בגדר   הביצוע   תקופת  בכל   העבודה  שטח  כל   את  גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש :  

 בהתאם '  מ  2.0  בגובה  ונקיה   חדשה  לבנה  ריתאיזכו  גדר  או'  מ  2.0  של   מינימלי  בגובה"יפו"    גדר'  כדוג  מרותכת  רשת

, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב והמפקח  הרשות המקומית  להנחיות

תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה 

 ותהיחידה האחרים בכתב הכמוילשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי  

 . אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים   .1

 מבחינת תושבים ומסחר. 

עב  .2 ביצוע  גם  וכן יאפשר  רגל  כלי רכב ומעברים להולכי  נדרש לאפשר תנועת  ודות קבלנים אחרים  הקבלן 

 . וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול   .4

סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא  בתמורה הכוללת עבור  

 , אלא במידה וניתן לכך סעיף פרטני בכתב הכמויות. מדד לתשלום בנפרדית

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים  -00.66

על    שיחולו  תכנון  והוצאות  שונות  עבודות  עזר,  עבודות  בעבודות משלימות,  יעסוק  זה  ועל  פרק  הקבלן 

 חשבונו.

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות   .1

מוסמכים   מתכננים  ידי  על  לתכננם  צורך  ושיש  העבודה  לביצוע  להידרש  העשויים  שונים  פריטים  או 

 משלימות לעבודות העיקריות. ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות 

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום   .2

 עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו. 

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון:  .3

 דרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'. תכנון הס  .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות    ותמוכיםדיפונים    .ב

ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים  

 קרקעיות.תשתיות עליות ותת  /

 הסדרי בטיחות באתר.  .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.  .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף,  Shop drawings .ה

 מסגרות וכדו'. 
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 תכן תערובות בטון.  .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 הסדרי תנועה והתארגנות. עבודות לילה: תכנון עבודות לילה,   .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע   

 .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
 

 אחזקה ותחזוקה  – 700.6

, למשך תקופה הגינוןהחל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי  בעבודות גינון ושצ"פים, 

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית   )אלא אם נרשם אחרת במפורש( חודשים 3של 

לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון  

והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר כולל  

משטחים בשטח האתר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מודגש כי  

 קה. התחזו   תקופת באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה בהתאם  -חודשים כולל 3עד תקופה של 

 לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

 

 עבודות חפירה, חציבה ועבודות מילוי חוזר: - 68

 לכמות   ביחס   מאוד   גדולה   החציבה  כמות  כאשר  גם  חציבה   או   / ו  חפירה   הכוונהו/ חציבה      חפירה  רשוםבכל מקום בו  

 .בלבד  חציבה שקיימת או החפירה

 .צור  באבן  או קשה בסלע חציבה  בעבור תוספת תשולם לא

 האגרות  כל תשלום כולל מוסדר פסולת לאתר חציבה/  החפירה עודפי פינויי גם כוללים  והחציבה החפירה סעיפי כל

 ס"מ, בהתאם להחלטת המפקח.  20או העברה לשטחי המילוי ופיזור בהידוק בשכבות של  הנדרשות

וכל אלמנטים   כל סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צנרת וכדו' 

אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישולם בנפרד והנ"ל  

 בסעיפי החפירה השונים. יכלל

ביוב,    כל )מים,  נברר שיבוצע עבודות החפירה לתעלות  כוללים מילוי חוזר מחומר  וכו'(   ניקוז, תאורה, תקשורת 

במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב    צויין"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא  ס   20בשכבות שלא יעלו על  

בנפרד   ם לא ישול  לעיל  האמור   כל ,   CLSMלתאי בקרה בכבישים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר בכל נפח החפירה בחומר  

 .השוניםוכלול במחירי היחידה 

 הובלות 00.69

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור  

 (.הנדלינגכפולה )דאבל הובלה או הובלה 

 

 הגנה על המבוצע    .7000
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הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון  

 בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב. 

כדי   ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים  ועד למסירתו  הקבלן  להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי  ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש 

דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, 

תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת כולל חפירת  

 העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

ע"י    כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן

 הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 החזרת השטח למצבו הקודם   .7100

הקודם ע"י סילוק כל   םלמצב  ם, ולהחזירוההתארגנות  העבודה  שטחיבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את  

ולטשטש את עק ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו,  עלהשיירים המבנים הארעיים  פני השטח -בות עבודתו 

ביצע  שלידם  שונים  מבנה  בחלקי  עבודתו  במהלך  שנבעו  הפגמים  כל  לתקן  המפקח,  של  המלאה  רצונו  לשביעות 

 עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 

 ביקורת עבודה   00.72

בהתאם לתכניות או להוראותיו,    המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה א. 

והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על  

 חשבונו.  

ומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי  חהמפקח רשאי לפסול כל   ב. 

חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לדרוש בדיקה ובחינה של כל  

 לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין   ג. 

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן   ד. 

 הביצוע. 

יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי לאפשר לו בקרה  י הקבלן   ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. 

חלק      כל  לפרק  או  העבודה  הכיסוי מעל  את  להסיר  להורות  רשאי המפקח  כזו  הודעה  במקרה שלא תתקבל 

 מהעבודה, על חשבון הקבלן. 
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   קבלני משנה .7300

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת 

 אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.  ישאר הקבלןיקבלני משנה, גם אז 

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו  

למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר  

 הקבלן 

 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.074

. תכניות (AS MADE)על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  

המפקח. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת  

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם יהעבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות ת 

הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים 

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם   נורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. ירכות, הצ ומיקומם הסופי של כל המע 

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון,   לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי המערכות.

חתומות ומאושרות תכניות אלה תהינה    באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי לאישורם.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.    ע"י מודד מוסמך.

 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות   00.75

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.   חוזה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ה

או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד בכל מקרה שתמצא טעות  

 .למפקח ולבקש הוראות בכתב
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 גישה פרויקט: צוריאל כביש  ,נוף  –מפרט טכני  

 

 חישוף ועקירת צמחיה  

הקרקע    וחישוף  מעוצים  שיחים  שורשיהם.המעברים  בתחום  ת  הקיימ   צמחיהועקירת    על 

עד   החישוף  מאושר   15עומק  שפיכה  למקום  הפסולת  חומרי  פינוי  המועצה    ס"מ.  ע"י 

 . חישוף יבוצע רק ע"פ הוראת המפקח בכתב ובשטחים שיוגדרו לפני ביצוע.המקומית

  
 המדידה והתשלום לפי מ"ר של שטח החישוף. חישוף:  

 
 מס' השיחים המעוצים .  תשלום לפיה ומדידעקירת שיחים:                  

 

 חפירה לצורת דרך  

בתחום    דרך  לצורת  העברת  השצ"פ  חפירה  השתית.  והידוק  המצעים  תחתית  למפלס  עד 

ס"מ והידוקו    25פיזורו בשכבות של    באזורי גינון בלבד,  לשטחי מילוי    מיטב חומר החפירה

אות עיניו של המפקח, או עודפי  בהידוק מבוקר. עפר חפור שלא מתאים לעבודות מילוי לפי ר

יועברו למקום שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית. בעד העברת העפר החפור אל   חפירה, 

ויש לראות סעיף זה ככלול בעבודות   מחוץ לאתר העבודה בתחום הישוב לא ישולם בנפרד 

 החפירה.  

דוק מבוקר  המדידה והתשלום לפי מ"ק של החפירה )נפח תאורטי( כולל הידוק  שתית והי 

  של המילוי. 

 

 חפירה / חציבה ליסודות, צינורות ולמתקנים  הערה:  

העפר      . שבתכנית  למידות  בהתאם  ומיתקנים,תבוצע  צינורות  ליסודות,  חציבה   / חפירה 

.  קרקעית החפירה תעוצב לפי המפלסים   מהחפירה יאוחסן זמנית בערמות בקרבת מקום 

בסע  כמפורט  ותהודק  הנדרשים  לדעת  והשיפועים  אשר  החפור,  העפר  מיטב    . הידוק  יף 

המפקח מתאים למילוי, ישמש הן כמילוי חוזר, כמפורט להלן, והן למילוי בכל מקום אחר  

דיפון   ללא  ישארו  החפירה  צידי  אם  עפר    -באתר.  רגבי  או  רופפות  אבנים  מהם  יסולקו 

ה אישור  לאחר  רק  תעשה  המילוי  החזרת    . התדרדרות  למנוע  בכדי  מפקח.  מעורערים 

העפר   בעודפי  טיפול  החוזר,  המילוי  החזרת  לרבות  ומתקנים  לצינורות  המיועדת  החפירה 

וכיו"ב לא ימדדו בנפרד, ויכללו במחירי הצינורות, המתקנים וכו' .  יש לראות הוצאותיהם  

 ככלולות במסגרת הפרקים המתאימים . 

 

  

 

 מילוי נברר               

 ,ממקור מאושר ע"י המפקח  כהגדרתו במפרט הכללי , ידוק של מילוי נבררהספקה פיזור וה               
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 ריצוף באבנים משתלבות  
 

ס"מ, בהמשך   6x10x20ריצוף של שבילים במעברים באבן מישתלבת מלבנית במידות   

או   ברחוב,  קיים  יש    6x20x20לריצוף  החיספוס  לדרגת  וצבעוני.  מחוספס  בגמר  ס"מ 

האדריכל.   אישור  סיד לקבל  כיתמי  ללא  אחיד  בגוון  להיות  צריך  האבן  ע"ג  הצבע 

ע"פ תוכניות   –המופרש מהמלט. צורת ההנחה "שלד דג" או בניה בשורות, או סריג  

שוחות  למכסי  סביב  בגיליוטינה.  ולא  במשור  יבוצע  הנדרש  האבנים  חיתוך  ריצוף. 

לפחות   המרוחק  ריבוע  בצורת  המשתלבות  האבנים  הנחת  גמר  יהיה  ס"מ    5עגולים 

זהים   וגמר  פיגמנט  עם  בטון  של  יציקה  תבוצע  הריצוף  לגמר  המכסה  בין  מהמכסה. 

ס"מ, ביציקה יונח ברזל זיון בקוטר   8לאבנים המשתלבות, עובי היציקה יהיה לפחות  

מדויק  6 הוראות  יצרן מ"מ.  אצל  לקבל  יש  מחוספס  ולגמר  צבעונית  לתערובת  ות 

 המרצפות. מכסה השוחה יצופה בבטון צבעוני כנ"ל. 

 בקצה משטחים ושבילים שלא ליד קירות או אבני שפה, יש לצקת חגורה נסתרת. 

 מ"מ. 6בתוספת ברזל אחד בקוטר  -20החגורה תהיה מבטון ב 

 ים: חום בהיר או כל צבע אחר שידרש במהלך העבודה. גוון האבנ 

המחיר כולל: הספקה, הנחיה והידוק של אבני הריצוף, ניסור ועיבוד פינות וקצוות,  

 מצע חול/צמנט, חגורה נסתרת וכן עיבוד סביב לשוחות ומכסי השוחות. 

 

 השטח נטו מדוד באתר במ"ר.  –המדידה והתשלום  

 

 

 מבטון אבן גן                   

במידות    בתוכניות,  הפרוט  לפי  בגוון  גן  אבן  של  והתקנה  יסוד    100X20X10הספקה  ס"מ. 

 בטון לפי פרט. ניסור אבני שפה בהתאם לצורך. 

  המדידה והתשלום לפי מ"א מדוד באתר.  

 

 

 עבודות גינון והשקיה   41פרק 

 

 עבודות נטיעה  41.1

י גינון הממוקמים ברחובות ובשצ"פים.  על  עבודות הנטיעה באתר יבוצעו בתוך ערוגות ושטח  .1

ולדאוג   קוים  לסמן  עליו    . קרקעיים  תת  וכבלים  צינורות  המצאות  בחשבון  לקחת  הקבלן 

לשלמותם, כמו כן על הקבלן לדאוג להבטחת כל השבילים והמתקנים הקיימים בשטח ולנקוט  

 בכל האמצעים הדרושים להבטחתם .  כל נזק שיגרם יחול על הקבלן . 

 

 טיב השתילים  .2
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על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים,   

 ללא עשבי בר, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים .

 

 הכנת בורות ודישון  .3

במידות     בור  לחפור  יש  שורש:   גלויי  ובעומק     100X100לעצים  ב   150ס"מ  "מ  ס  50  -ס"מ 

 ליטר זבל אורגני .    50  -תחתונים ימולא הבור באדמת גן מעורבת ב

במידות     בור  לחפור  יש  ממיכלים:   הבור    30  -ב  80X80X80לעצים  ימולא  התחתונים  ס"מ 

 ליטר זבל אורגני . 20  -באדמת גן מעורבת ב

 ס"מ . 50X50X50ליטר יש לחפור בור בגודל    5או   3לשיח מכלי של    

 ס"מ .   30X30X30יש לחפור בור בגודל       ליטר  1  לשיח מכלי של  

או    חמסין  בזמן  שתילה  תורשה  לא  מתאימים,  אויר  מזג  בתנאי  להתבצע  חייבת  הנטיעה 

בתקופת רוחות סערה .  הנטיעה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, 

ה והשקאה .  הקבלן יספק  שתילה, מילוי הבור באדמת גן מעורבבת בדשן, הידוק, יצירת גומ 

דשן אורגני רקוב, אשר יפוזר בתחתית הבור ויעורבב עם ערימת אדמת הגן, המיועדת למילוי  

בשכבה  זבל  ללא  באדמה  תכוסה  הבור  בתחתית  האורגני  בדשן  המעורבבת  האדמה    . הבור 

ליטר   50ס"מ, למניעת מגע בין שורשי העץ לדשן האורגני .  הדשן יסופק בשיעור של    10בעובי  

ליטר לשתיל מכלי     5ק"ג,    3ליטר לשיח מכלי     10ק"ג,    20ליטר לעץ ממיכל של     20לעץ בכיר,  

 ק"ג .  1

מ', קביעתה בתוך גומה    2.50ס"מ בגובה של       8לעצים יש לספק סמוכה מחוטאת ומקולפת    

 בכיוון נגדי לרוח המצויה, ותמיכת העץ אליה . 

 

 

 

 עצים בכירים  .4

אישורו    לאחר  רק  ישתל  העץ  הכמויות,  ולכתב  לתכניות  בהתאם  הנדרש  והגודל  העץ  סוג 

המוקדם של המפקח .  המפקח רשאי לפסול כל עץ, אשר לדעתו המקור ממנו מובא אינו עונה  

 על דרישותיו .   

העצים כולם    העצים יהיו: גלויי שורש, או מוצאים מהאדמה עם גוש ועטופים או ממיכלים.   

.  או כל גודל    2"  -  3ס"מ מהקרקע יהיה  "  30מ' וקוטר הגזע בגובה     2יהיו עם גזע מעוצב עד   

הבור   ומילוי  העץ,  לגודל  בהתאם  בור  חציבת  או  חפירה  הכמויות.   בכתב  הפרוט  לפי  אחר 

באדמת גן מעורבת בדשן. הספקה, הובלה, שתילה, מילוי הבור, הידוק, תמיכה, סידור צלחת  

 והשקאה .  עטיפה וסיוד העץ ותמיכה בהתאם לצורך . 

   על מפרטיו.  רק ע"פ סקר עצים מאושר –.         עבודות כריתת עצים והעתקת עצים 5
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 השקיה בגן הנוימפרט טכני לביצוע מערכות    41.03
 

 כללי       41.03.00
 

צמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  ביצוע מערכת השקיה יעשה ב .1
המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע 

 תקין. 
 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת   .2
 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע". 

 

, כלומר  AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3
 תכנת אוטוקד(.  –)בפורמט דיגיטלי   תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע.

 

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים   .4
 בתכנית ובכתבי הכמויות.להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, 

 

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך  .5
 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה. 

 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור   .6
 המפקח על השלב המבוצע. 

 

וסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על  מפרט זה משלים ומ  .7
 . 41.03פרק  –ידי משרד הביטחון 

 
אביזרי   .8 עבודה,  הציוד,  של  מושלמת  והפעלה  התקנה  אספקה,  כוללים:  היחידה  מחירי 

במפרטים  המתואר  כל  של  מלא  ביצוע  ועקיפות,  ישירות  הוצאות  הנדרשים,  חיבור 
 ואחריות טיב. 

 
 ביצוע מערכת השקייה         41.03.01

 
 

 מדידה וסימון    41.03.01.01
 

 .    סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. 1
 

 הנחת צנרת      41.03.01.03
 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד   . 1
על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות  הביטחון, יש להגן 

 לאחר תיאום עם המפקח. 
 

מטר מהעץ  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  . 2
 )מלבד לצינורות טפטוף(. 

 
 שיםמעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבי    41.03.01.04
 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם, מעבר צר להנחת  . 1

המצב  את  להחזיר  ואח"כ  משתלבות  אבנים  הוצאת  או  אספלט  ניסור  ע"י  השרוול 
ס"מ, שכבות מצע סוג א', אגו"מ   20לקדמותו. דהיינו: שכבות שתית מהודקות בעובי  

ואספלט במידת הצורך )כמפורט( או אבנים משתלבות וכו'. עבודה זו כלולה במחירי  
העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם 
שונים   אבני שפה מסוגים  תיקון מדרכות,  על חשבון הקבלן.  לציבור. הכל  נוחות  אי 

 היה כלול במחירי היחידה השונים.בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, י 
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 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

בשטח          הקיימים  וקוטר  סוג  מכל  ע"פ    –שרוולים  הקצוות  את  לגלות  הקבלן   על 
במידה  השקיה  צינור  ולהכניס  בשרוול  סתימות  לפתוח  והמפקח,  המתכנן  הנחיות 

 ואין.  
עבודות  במחירי  כלולה  אותה  ורואים  כל תמורה  הקבלן  יקבל  לא  זאת  עבודה  עבור 

 אחרות. 
 

יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ    –צה כביש ומגרשי חניה .    שרוול החו4              
 מים

 או בהתאם לתכנית.   10מ"מ דרג  110בקוטר מינימלי                      
 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.   100ראש השרוול בעומק          

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.                     
         

עשויים מפוליאתילן תקשורת או   –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  
מ"מ   90מ"מ  או מפי.וי.סי ביוב )כתום( בקטרים   75-50פוליתילן ללחץ מים בקטרים 

 מ"מ, בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות.  110
 ס"מ.    40ראש השרוול טמון בעומק       
        
 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.      

 
 טח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית. .   שרוול יעבור משטח מגונן לש5

 
 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.   . 6

השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים וחוט   המחיר כולל: אספקה, הנחת  
 משיכה ואת  

 כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי מלא.  
 

 תאי בקרה        41.03.01.05
 

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך    .    1
 תא הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף. 

 ס"מ.   20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום        
 ס"מ.  10בת חצץ בעובי בתחתית הבריכה, תהיה שכ 

 
ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח,   20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -הבטון מסוג ב
 
 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן"    80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –.   בריכה במדרכה 2

 של וולקן או ש"ע.         
 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.   –בריכה בשטח גינון       
  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".      

 
 תא ומכסה –המדידה: יחידה  . 3

 האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות.  המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל 
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 צנרת פוליתילן            41.03.02

 
 מחברים        41.03.02.01

 
 .    יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. 1
 
 טפטוף או  .    כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי 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.  

 
 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים".  

 
 צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.  .   המדידה: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.  
 פרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא לא ישולם בנ 
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 מדרכה(.    .1

 צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים. 
 

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים   .2
 ל  צומת. בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכ

 
קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית   .3

 וממטיר . 
 

 מ"מ.    25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .4
 

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.  .5
 

הגנה  ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יורכבו מוגנים בבריכת  .6
 מנוקזת או ע"פ הנחיות בתכנית.  

 
 המחיר כולל: אספקת בריכה, מכסה, נעילה, אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבה.  

 
 

 
 )במידה ויידרש(  קווי טפטוף    41.03.04

 
 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם     .1

 הוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. כאן. מטרתו של סעיף זה ל           
 
 מ"מ ספיקת הטפטפת   16שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר  .     2

 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור.  2   
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 בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.  .     3
 

 ווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. הק  .        4
ס"מ כשהם   30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק  

  32לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה   צמודים  
 נאמר אחרת בתכנית.  מ, אם לא  מ"

 
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או   .5

במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים   
 ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.  

 
 יפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית.  קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י ק  . 6
 
ס"מ מינימום, מסוג המשווק   30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר   . 7

 ע"י "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    -בשיחים .        8
אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא   צוין  
חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני   
 הביצוע.  

 
מטר, הקו המחלק   100ורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד כאשר הא .      9

מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר   100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל   והמנקז  
 מ"מ אם לא נאמר אחרת(.  32המצוין ע"ג התכנית. )צינור בקוטר  

המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות  
 בשלוחה. 

 
פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו   .        10

ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל   30מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון  ביתדות  
 מטר.   2.0

 
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. 

 
 המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך.   .      12

 חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,   מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי   
 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

 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.               
לדקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע    15 -טפטפות לעץ, ו  10הכוללת:                 

 יתדות כנ"ל.     3  -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב    30במרחק  
 בעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.       ביצוע ט

 
מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח  

 ע"י הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות.  
 

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך  
 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף.  16עיוור  שרוול. ממנו יצא צינור

 
 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 

המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב  
 העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המים. 
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 מיפרט טכני לעבודות עץ ומתכת  42.00

 תחום הפרק  .1

סלי    כגון:   שונים,  ואביזרים  וספורט  משחק  מתקני  וגדרות,  מעקות  לספסלים,  מתיחס 

 אשפה, שלטים וכו', המורכבים מחלקי מתכת או עץ או משניהם יחד . 

 

 תקנים  .2

    . ישראלי  תקן  בהעדר    . העדכניים  הישראליים  התקנים  לדרישות  יתאימו  המוצרים  כל 

והמוצרים  החומרים  של    יעמדו  המקור  ארץ  בתקני  או  המתאימים  הבריטיים  בתקנים 

 החומר או המוצר .

 

 מוצרי מסגרות ונגרות ומוצרים מתועשים  .3

ונגרות על כל    .  רשימת מסגרות  כל מוצרי המסגרות והנגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים 

יהיו   בתכניות,  החיבורים  פרטי  בהעדר    . ופרטים  תכניות  כדין  דינן  בהן  אלה  המפורט 

מכל   ניתן  ולא  במידה    . התקנים  לדרישות  ומתאימים  מקצועית  מבחינה  נכונים  חיבורים 

.  יהיה על הקבלן להגיש תחילה תכנית   סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש 

שונים   פרופילים  לגבי  הדין  הוא    . המפקח  של  אישורו  ולקבל  המוצע  השינוי  של  מפורטת 

. מסגרות  במוצרי  יותקנו     מהמתוכנן  הקבלן  ע"י  שיסופקו  ומוגמרים  מתועשים  מוצרים 

 בהתאם להוראות היצרן, אלא אם צויין אחרת בתכניות, ויקבלו את אישור המפקח באתר.  

 

 מידות המוצרים  .4

כמו      . המפתחים  מידות  כל  את  הקבלן  יבדוק  העבודה  התחלת  למדידה    -לפני  ידאג  כן 

.  הקבלן חייב להודיע למפקח על  וסימון במקום וחלוקת המרכיבים השוני ם לשדות שוים 

אי התאמה שגילה בין מידות המפתחים לבין מידות פריטי המסומנים בתכניות או ברשימות  

הקבלן   הודעת  הקובעות.   המידות  לגבי  המפקח  של  הוראותיו  ויקבל  הכמויות,  בכתב  או 

.  לא   תתקבל רק אם פנה למפקח לפני שהחל בכל עבודות שהן הקשורות ליצור הפריטים 

הודיע הקבלן על אי התאמות תחול עליו כל האחריות, לרבות סילוק פריטי מסגרות ונגרות  

 בלתי מתאימים, ואספקה והרכבה של פריטים מתאימים במקומם. 

 

 בדיקות בבית המלאכה  .5

הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד על בתי המלאכה בהם מיוצרים חלקי המסגרות והנגרות   

י  מיוצרים הפריטים  והמפקח  ושאר החלקים מהם  הלוחות  הפרופילם, הפחים,  לבדוק  וכל 

 וכן את צורת וטיב הביצוע . 

 יצור מוצרי מסגרות  .6
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מדויקות    תהינה  הזויות  וכל  נקיה,  בצורה  וחיבור  חיתוך  ע"י  יוכנו  המסגרות  מוצרי 

באמ הפינות  יחוזקו  חלולים  פרופילים  העשויים  בפריטים    . לתכנית  צעות  ומתאימות 

מילויים .  עובי הפח יהיה בהתאם לתכניות .  הברגים יהיו במידות תקניות בריטיות ויכללו  

.  לא יהיו כל עיוותים   .  החורים יהיו נקיים ומתאימים לקטרי הברגים  אומים ודיסקיות 

ופגמים סביב החורים, אורך הבורג וההברגה יספיק כדי הלבשת האום על הבורג במלואו .   

 יקדחו באורך מדוייק ונקי .  כל החורים

 

 ריתוך  .7

המיועדים    השטחים    . מומחים  רתכים  ע"י  ורק  אך  ויבוצע  חשמלי  ריתוך  יהיה  הריתוך 

המראה   מבחינת    . הריתוך  עבודות  בצוע  לפני  חלודה  ו/או  מלכלוך  היטב  ינוקו  לחיבור 

שרופ ומקומות  שקעים  חורים,  הפסקות,  ללא  ונקי,  שווה  הריתוך  יהיה  ים,  החיצוני 

לא   ובקטעים,  בפינות  יבוצע  הריתוך    . הבריטי  התיקני  למפרט  יתאים  אחרות  ומבחינות 

ויושחזו   יפוצרו  .  בליטות הריתוך  יורשה ריתוך רצוף של הפרופילים לאורך מקצועותיהם 

 עד שיתקבל שטח אחיד וחלק .

 גילוון  .8

א קר .  בתהליך הגילוון  בכל מקום בו מופיע מוצר שצריך לעבור גילוון יהיה הגילוון חם ול 

יש לדאוג לקבלת גוון אחיד של כל המוצרים ללא כתמים או אזורים שהגילוון לא תפס בהם 

 .  יש להסיר זיזים, בליטות ונזילות שנוצרו עקב פעולת הגילוון . 

 

 

 נגרות אומן  .9

בקיעים    ללא  חרקים,  התקפת  או  ריקבון  סימני  שום  ללא  ויבש  בריא  חדש,  יהיה  העץ  כל 

העץ   יתאים  .  מכל הבחינות  פגמים אחרים  שום  וללא  ולכלוך  שומן  ללא כתמי  מפולשים, 

בת"י    המפורטות  לדרישות  אומן  סעיפים  35לנגרות  יצבעו    206,  205,  עץ לחלקים שלא    .

בצבע שמן, אלא רק בלקה שקופה, ואשר יהיו גלויים לעין, טעון אישור מוקדם של המפקח,  

הסיבי כיוון  ביצור  לגבי מראהו,  שיתחילו  לפני  לאישור המפקח  יגיש  .  הקבלן  וכד'  שלו  ם 

החלקים הללו, דוגמה מיצגת מלוחות העץ .  בעת יצור חלקים שפניהם ישארו גלויים ללא  

להוראות   בהתאם  הסמוכים,  הלוחות  של  וכו'  הסיבים  כיוון  הגוון,  יותאמו  מכסה,  צבע 

 ן קליר קנדי . המפקח .  בהעדר דרישות מיוחדות יהיה העץ, עץ אור

 

 מידות וסטיות מותרות  . 10

מידות העץ מצויינות בתכניותו/או הרשומות בכתב הכמויות מתיחסות למידות העץ לאחר   

תהיה    הנגרות  מוצרי  במידות  המותרת  הסטיה    . הסופי  והעיבוד  לכל      1ההקצעה  מ"מ 

מ"מ, בתנאי      0.5ס"מ, תהיה הסטיה המותרת     10  -היותר, ולגבי פיאות שמידתן קטנה מ

 שהסטיה תהיה שווה לכל האורך, הגובה או הרוחב של האלמנט, או בהתאם לתקן . 

 

 מוצרים מנגרות אומן  . 11

159



10 

המכנית    ההקצעה  וסימני  במכונה  יוקצעו  לעין  הגלויים  הנגרות  מוצרי  של  העץ  שטחי  כל 

בא כל  יורחקו    . בהחלט  חלק  שטח  לקבלת  עד  זכוכית  בנייר  וליטוש  ביד  הקצעה  מצעות 

 המקצועות יוקהו ע"י הקצעה קלה .  הברגים לחיבור יהיו ברגי עץ בלתי חלידים . 

 

 הרכבת מוצרים מעץ  . 12

חיבורים    עוגנים,  החיזוק,  ווי  הברגים,  כל    . חלידים  בלתי  עץ  ברגי  יהיו  לחיבור  הברגים 

יהיו ממין ומגודל ומסוג שיבטיח יציבות מוחלטת .  כל הזיזים, הבליטות  לבטון או מתכת  

 והפינות החדות יקוטמו או יעוגלו . 

 

 דוגמאות  . 13

הקבלן יגיש דוגמאות מוצגות של לוחות או חלקי עץ טבעי כאשר ידרש ע"י המפקח .  חלקי   

ש  בחומרים  ימשחו  אלא  הטבעי  המראה  את  המכסה  בצבע  יצבעו  לא  אשר  קופים  נגרות 

הסיבים   כיוון  הגוון  הכללי,  המראה  את  שיבדוק  המפקח  אישור  טעונים  שקופה  כגוןבלכה 

 וכו', בטרם יוחל בחיתוך וביצור .

 

 צביעת מסגרות  . 14

מסגרות של מעקות עמודים וקורות עשויים פלדה מגולוונת יצבעו לפי המיפרט של "טמבור"   

בעו בצבע עשיר אבץ בנקודות הריתוך.  הרצ"ב. חלקים המרותכים באתר כשהם מגולוונים יצ

מסוג   יסוד  בצבע  לצבוע  יש  הגילוון  גבי  אוניסיל  על  טמבור,   חום    Znאפיטמרין  מתוצרת 

 ועליו לצבוע שתי שכבות של צבע מתכת בגוון שיקבע ע"י האדריכל. 

פרק    לדרישות  בהתאם  תבוצע  הצביעה  עבודות  .      11כל  צביעה  לעבודות  הכללי  במפרט 

ויוח הזיזים  במידה  כל  לשיוף  לדאוג  יש  בלבד  אבץ  בציפוי  ישארו  המסגרות  שחלקי  לט 

והבליטות שנוצרו בזמן  הטבילה באבץ חם וכן לדאוג לציפוי מלא של כל חלקי המסגרות  

ללא שטחים ופינות בלתי מצופים .  חלקי מסגרות שימצאו פגומים בציפויים ישלחו לגלוון  

 חוזר . 

 

 צביעת נגרות  . 15

במפרט הכללי לעבודות צביעה     11  -הצביעה של הנגרות יבוצעו לפי דרישות פרק  כל עבודות   

.  כל מוצרי הנגרות יהיו צבועים בלכה שקופה או בלכה בעלת גוון, במספר השכבות ובסוג  

ולהחליק את משטחי הצביעה   לנקות  יש  לפני הצביעה    . הצבע המצויינים בכתב הכמויות 

 מכל חומר שומני ולכלוך אחר .
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 כני חשמל, תאורה ותקשורת טמפרט 
 מושב יעדמ תכנון חשמל -תכנון : א.א 

 פרויקט: צוריאל כביש גישה 
 
 

 תנאים כלליים    08.1  
 

 כל העבודות החשמל  תבוצענה בכפיפות:    08.1.1
 לדרוש בחוק החשמל.  -
 לדרישות במפרט הכללי האחרון בהוצאת משרד    -            

 .  08הבטחון/ההוצאה לאור, במיוחד הפרקים       
 .  יכוןלדרישות משרד הבינוי והש -
 ים.לדרישות של תקני ישראל מכון התקנ   -   
 לדרישות של חברת החשמל וחברת בזק  .  -
 .  ((HOTלדרישות חברת הטל"כ בעלת הזיכיון באזור  -
 . מ.א מעלה יוסף והישוב צוריאללדרישות    -   

 
 קבלן החשמל יהיה קבלן רשום בסיווג קבלני תאורת רחובות. בעל רשיון    08.1.2

 מלאי מוסמך" "חשמלאי ראשי" העובדים יהיו בעלי רשיונות "חש             
 "וחשמלאי עוזר".             

 
 קרקעיים, -הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכרת התנאים בשטח מכשולים תת 08.1.3

 כגון: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת )טל"כ( , מים ,ביוב, ניקוז וכדמ'.             
 ורר בקשר לזה. ר בזה את נותן העבודה מכל תביעות העלולות להתעהקבלן פוט           

 
 תאור העבודה   08.2 
 

חשמל , הקמת מתקן                      -ביצוע תשתיות  חשמל והכנות לחברת העבודה כוללת : 08.2.1
 וטל"כ     וביצוע עבודות תקשורת טלפון )בזק(  ושצ"פים שבילים  ,תאורת כבישים              

 , יח"ד 60 –ב' -צוריאל שלב בשכונה חדשה  יםחדשוקיימים   בכבישים             
 קרקעיים -והתקשורת הינם תת  מתקני החשמל , התאורה           
 בתכנית ובכתב הכמויות .   כמפורט  על כל מרכיביו           

 
ת הטל"כ,   החשמל ,חברת בזק , חבר-הקבלן יתאם עם המוסדות השונים כגון  : חברת 08.2.2

 וכל הרשויות באזור את תוואי החפירה  .  ב צוריאל מ.א מעלה יוסף והישו               
 על הקבלן לקבל את אישור החפירה מכל הגורמים הדרושים לפני התחלת העבודה. 

 
   על הקבלן לתאם את זמני הביצוע של כל שלב  מזמני העבודה, עם המפקח  08.2.3

 .  צוריאל המועצה והישוב לשכת מהנדס  מ.א מעלה יוסףט  , של הפרוייק            
 

 לאחר הנחת הצנרת וכבלים, ריפודם והגנתם, יהיה על הקבלן לקבל את אישור   08.2.4
 המפקח של הפרויקט  ו/או המתכנן לפני כיסוי החפירה , האישור יינתן בכתב             
 תעלות שכוסו לפני מתן האישור . ביומן העבודה ,המפקח יהיה רשאי לפתוח            

     
 החשמל -עבודות וצנרת החשמל יותקנו בהתאם למפרטים הטכניים והוראות חברת           

 החשמל לבדיקת     -בעת ביצוע עבודות החשמל על הקבלן להזמין את נציגי חברת            

         חפירה ללא אישור         הצנרת והנחתה לפני כיסוי החפירה ,אין לכסות את ה              

 והנחת סרט סימון תקני של חברת החשמל . החשמל -חברת              
   

 עבודות וצנרת הטלפון יותקנו בהתאם למפרטים הטכניים לעבודות בינוי של רשת             
 ( . HOT-ו )פרט לסעיפים באספקה ע"י חברת בזק HOT-והטלפון בהוצאת חברת בזק            
 בזק  -ברתלפון וטל"כ על הקבלן להזמין את נציגי חבעת ביצוע עבודות התקשורת ט            

   החפירה ללא אישור  הצנרת והנחתה לפני כיסוי החפירה ,אין לכסות את לבדיקת               

 . תקשורת תקניחברת בזק והנחת סרט סימון                
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 כני חשמל, תאורה ותקשורת טמפרט 
 מושב יעדמ תכנון חשמל -תכנון : א.א 

 פרויקט: צוריאל כביש גישה 
 

 . ח בשטחוהמפק ית\סימון מיקום עמודי התאורה יתואם בשטח ע"י האדריכל  08.2.5
 

 .   מ.א מעלה יוסףכל עמודי התאורה יסומנו במספר על פי הנחיית משרד מהנדס   08.2.6
 עמודי התאורה יהיו מגולוונים באבץ  חם במפעל יצרן העמודים ,           
 ילוון.אסור לבצע ריתוכים לאחר הג           
           ית  \עמודי התאורה יצבעו אלקטרוסטטי בתנור בצבע על פי בחירת האדריכל           

 וכדוגמת העמודים הקיימים בשטח.                
 

                                 הכמויות או ש"ע על -גופי התאורה יהיו מהתוצרת ומהדגם המפורט בכתב   08.2.7
 התאורה יהיו רשומים שם היצרן מספרם הקטלוגי ואישור תו תקן בו עומד      -גופי               

 גוף התאורה , הגופים יסופקו עם ציוד מקורי . על הקבלן להמציא דוגמאות                
 של גופי התאורה לאישור המתכנן האדריכל ומנהל הפרוייקט לפני רכישתם.            

 
 ערך לציוד המוכתב במכרז  -הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווהלהגיש  הקבלן יכול   08.2.8

 הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתיחס לציוד  -בכל מקרה ,ההצעה בגוף כתב            
      ערך לפי הצעת הקבלן ,באם תהיה כזו ,   -המוכתב במכרז וההצעה לציוד שווה            

 רז בנפרד ,תוך ציון הציוד המוצע ,פרטיו ,ספח למכתמצא ביטוייה בדף נ             
 נתוניו הטכניים ,שם הספק וכו'..              
  ערך לא תידון כלל אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז        -כל הצעה לציוד שווה            

 כמפורט לעיל.                  
 המתכנן והמזמין בלבד. בהחלטת ההחלטה באם הציוד אמנם ש"ע או לא הינה             

 
 , ות הלדאלקטרוני מתאים לנור דרייברלכל הנורות יהיה     08.2.9

 מוצע  שהציוד ההמורשה שלו , בליווי אישור בכתב מאת יצרן הנורות או הסוכן            
 . לגוף התאורה ולנורות אכן מתאים             

 
 .    N2XYיפוס הכבלים בין העמודים יהיו מנחושת ט   08.2.10

 ,  הכבל בין עמוד לעמוד יהיה מחתיכה אחת )ללא מופה(             
 הכבל יסתיים בקצוות במפלצת מתכווצת בחום )"כפפה"( עם דבק.              

 
 קיימת ולעמודי תאורה קיימים למרכזיית מאור מתקן התאורה יחובר   08.2.11

 בשטח . והמפקח תכנן חיות המ כמצוין בתכניות ובהתאם להנהכל              
              
 בבקורת  : לאחר השלמת העבודה על הקבלן להעביר את המתקן    08.2.12

 בדיקה ע"י חברת החשמל . –הכנות לחברת החשמל  -א
 בזק . -בדיקה ע"י חברת –תשתיות טלפון  -ב
 . (HOTחברת הוט )בדיקה ע"י   –תשתיות טל"כ )טלויזיה בכבלים(  -ג
 מתכנן החשמל , , בדיקה ע"י מפקח -לים  תאורת כבישים ושבי -ד

 .מ.א מעלה יוסף והישוב צוריאלנציגי מהנדס  החשמל ,  -בודק 
 כל הוצאות הבדיקות כלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות ,        -ה              

 ( שלושה סטים של תכניות AS-MADEכולל הכנת תכניות כפי שבוצע  )                  
 למזמין העבודה וסט אחד למתכנן.                  

 
 אופני מדידה ותשלום              
 כל המחירים כוללים הובלה, אספקה, התקנה וחיבור של המתקן בשלמותו, כולל               
כל העבודות והחומרים הדרושים לשם כך כגון: קופסאות מעבר , מהדקים                              

 כבל וכדמ'. -לינע               
 

              מדידת הכמויות נטו, לאחר גמר העבודה.             
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 העבודה רתיאו

 
 העבודות הכלולות במכרז זה: 

 
 שבילים, מדרכות ,ריצוף   40.1

  
 עבודות הכנה ופירוק    51.1

 
 בודות עפר ע   51.2

 
 מצעים ומילוי מובא   51.3

 
 תיעול וניקוז עבודות   51.6

 
 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך   51.9

 
 עות ומדרכות  שכבות אספלטיות במיס   52.1

 
 שונות    52.2

 
 
 

 מהות ותנאי העבודה והדגשים מיוחדים: 
 

, עבודות הפיתוח לשלב  תרלדרכים בהתאם לתב"ע מאוש עבודות השלמההעבודה בפרויקט צוריאל כוללת 
 הן כדלקמן:סופי 

 
 כגון שכבת אספלט שניה, מדרכות, אבני שפה, אבני גן ועוד.  –עבודות השלמה לכבישים  .1

 

 אדמה גננית .2

 

 שים ופסי האטהתמרור וצביעה בכבי .3
 

 
 
 

 נספח מפרט מיוחד 
 עבודות סלילה פיתוח וניקוז 

 
 

 דרכות ריצוף שבילים, מ   40.1
 

 ריצוף באבנים משתלבות   40.1.400+  40.1.180
 

ס"מ, המחיר כולל ריצוף בצמוד לשוחות, התאמת האבן למבנה המכסה  6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
מעל המכסים. צבע הבטון בהשלמה יהיה  20-יציקת בטון בו/או סידור מיוחד סביב המכסה והשלמת 

תכן בגוונים שונים )הגוונים ימסרו לקבלן לפני תחילת הביצוע( או  מותאם לצבע הריצוף סביבו. הסידור י
בדוגמאות לפי דרישת המתכנן. הנחת האבנים תהיה בצורה שתימסר לקבלן ע"י המפקח/ התוכניות. 

 ניסיוני  ללא תמורה נוספת מצד המזמין.במידה ויידרש יבצע הקבלן קטע 
ס"מ מצע סוג א' והידוקו,   20, הספקת האבנים, ס"מ 4המדידה לתשלום: המחיר כולל שכבת חול בעובי 

וצורת דרך, השלמות והתאמות יבוצעו ע"י יחידות חצי או ע"י ניסור במקום במסור מכני בלבד וכל יתר  
 הכללי.  של המפרט  51.15.04העבודות כמפורט בסעיף 

 התשלום לפי שטח במ"ר בהתאם למסומן בתוכניות. 
 

 בני שפה ואבני גן א  40.1.700+ 40.1.410+ 40.1.640
 

האבנים תהיינה מבטון טרום מרוטט, שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אוויר או פגמים אחרים, לפי  
ת. התקדמות יציקת היסוד  ובמידות כמצוין בתוכניו 20-החתכים שבתוכניות. יסוד בטון יבוצע מבטון ב
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יותר משעה בין יציקת היסוד   תתואם לקצב הנחת אבני השפה כך שבשום מקרה לא יהיה מרווח זמן של
 והנחת האבנים עליו. 

 . 19כל הנ"ל נכון גם לגבי אבני גן ואבני תעלה. אבני גן, אבני תעלה ואבני שפה חייבים לעמוד בדרישות ת"י 
ת אבני השפה מכל הסוגים. כמו כן כולל מבטון, גב מבטון, אספקה והנחהמחיר כולל את החפירה, יסוד 

 בקווים שבורים, מעוגלים בקשתות והנחת אבן שפה מונמכת.המחיר הנחת אבני שפה 
מטר המיוצרות במפעל. במקומות נדרשים יבוצע  1/4 -1/2בקטעים מעוגלים יותקנו אבני שפה באורך 

ירת אבני שפה בפטיש. בקשתות ובפינות יידרש שימוש באבני  ניסור אבני שפה להתאמה. לא תאושר שב
 ווית, הכלולות במחיר.שפה חרושתיות מותאמות לקשת או ז

 התשלום לפי אורך במ"א בהתאם למסומן בתוכניות. 
 
 

 מפרט מיוחד לסלילת כבישים ורחובות: -51פרק 
 

 מדידה וסימון:
לקבלן נקודות מוצא לסימון צירי הכבישים ונק' מוקדמות, תימסרנה  00של פרק  003בנוסף לאמור בסעיף 

 ה בשטח והקבלן יקבל בנוסף רשימת קואורדינטות.בלבד, הנקודות תימסרנ (.B.M)גבהים מוצא ל
(, נקודות ביניים של צירי הכבישים ולרבות הקשתות וכל   IPכל הסימונים, לרבות סימון נקודות מפנה )

עשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, על פי נתוני הסימון שבתוכניות שאר הסימונים שיידרשו לביצוע העבודה, יי 
 ימונים. ועליו תחול האחריות לדיוק הס

 הסימונים ייעשו אך ורק ע"י מודד מוסמך בעל רשיון, באמצעות ציוד אלקטרואופטי תקין ומכויל. 
ערער הקבלן כל הגבהים המופיעים בתוכניות כרומי מצב קיים ישמשו כבסיס לחישובי כמויות אלא אם כן 

 יום מיום קבלת צו התחלת העבודה.  14על הנתונים תוך 
תיעשה לפני ביצוע העבודה, עם התחלת עבודות העפר ובמידה ולא ערער הקבלן  בדיקת המדידה ע"י הקבלן

 על נתוני המצב הקיים, רואים כאילו קבל הקבלן את מדידת המודד מטעם המזמין.
 

שור המפקח. מדידה נקודה המסומנת על ידו ולקבל  את איעל הקבלן למדוד רומי מצב קיים בכל  ❖
 ישור חתכים לרוחב(. זו תשמש כבסיס לחישובי הכמויות )א

כל עבודות המדידה כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים. בסיום עבודתו יהיה על הקבלן  ❖
טחות למסור למפקח את נקודות המפנה של צירי הכבישים ונקודות מוצא לגבהים כולל אב

 לנקודות הנ"ל בשטח, ולהכין תוכנית "לאחר ביצוע". 

הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח יחודשו במקרה של נזק   הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע ❖
 או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

ה כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטיי אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום ❖
ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף ולשביעות רצונו של התאמה, אשר נובעת ממדידות, סימון  -או אי

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכניות, -המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי
 , על חשבונו המלא של הקבלן. יתקן אותן הקבלן לפי דרישות המפקח ולשביעות רצונו 

של קווים אלה היא לאפשר  על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים, מטרתם ❖
ביקורת על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד 

 הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע ע"י המפקח. 

קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים  יש להתאים נקודה מקבילה עללכל נקודה שסומנה על הציר  ❖
לן יהיה רשאי להציע למפקח אופן הבטחת צירים שונה  והן מבחינת מספור היתדות. הקב

מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן הבטחת הצירים יהיה 
 טעון אישור המפקח.

זוית אשר מידותיהן לא   רת חקיקים בסלע או יתדות ברזלאת נקודות הסימון יש לסמן בעז ❖
ס"מ. כל  70 -ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 90ובאורך  4* 40*40 -תהיינה קטנות מ

 היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

ולסמן  נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד  ❖
 חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום. 

מדידת בקורת לקבלת העבודה אך ורק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה המפקח יערוך  ❖
ע"י הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים 

 המתוכננים.

ופינות של המגרשים( הוא יחדש  IPמסרו לו )נקודות  עבודתו בנקודות שנ אם פגע הקבלן במהלך ❖
, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות ויינעץ נקודות אלה

לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף 
 ח' שלעיל. 

רד והן כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים של ות לא ישולמו בנפכל העבודות האמור ❖
 הקבלן. 

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים. -ל סתירה בין קווי מדידהבכל מקרה ש ❖
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 עבודות הכנה ופירוק    51.01
 

 
 כריתת עצים  51.1.030

 
 במפרט הכללי.  51013העבודה כוללת את המפורט בסעיף 

 קבלן בביצוע הכריתה/ עקירה לפני שסימן וקיבל את אישור המפקח למיקום ולכמות העציםחיל הלא ית
 וכד', המיועדים לכריתה ועקירה עפ"י סיווגם בכתב הכמויות.

 המחיר כולל את סילוק החומר לאתר פסולת מאושר. 
 התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמויות ולכמות המבוצעת בפועל בשטח. 

 
 פירוק כבישים ומדרכות אספלט  021.1.51

 
מסומנים בתוכניות ו/או בהתאם במפרט הכללי, באזורים ה  510152יבוצע בהתאם לסעיף 

להוראות המפקח. הפירוק ייעשה לכל עומק המיסעה הקיימת עד פני השתית, וכולל סילוק החומר  
 לאתר פסולת מאושר.

 וסר השכבה האספלטית בגבולות הפירוק. אם הפירוק הנו לצורך סלילה מחדש או תיקונים, תנ
 המחיר לא כולל את פירוק אבני השפה שיימדד בנפרד. 

 התשלום לפי שטח במ"ר. 
 
 

 חיתוך )ניסור( קצה אספלט קיים  51.01.330
 

הניסור יבוצע לעומק כל שכבת האספלט לצורך עבודות כגון ביצוע פירוקים, מדרכות ואיי תנועה על פני 
 שפה המתוכננת, וכן בגבולות שטחי פירוק האספלט במסעות ובמדרכות אספלט. אספלט קיים, בקו אבן

ניצב לעובי שכבת האספלט ולכל עומקה באמצעות משור מכני מתאים שיאושר ע"י החיתוך יבוצע ב
 המפקח. למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אוויר.

בי המיסעה, כך שיתאימו במדויק למיקום  הניסור יבוצע בקווים ישרים או קשתיים שיסומנו בצבע על ג
 המתוכננת ולהתחברויות. המיועד לאבני שפה 

 ישולם לפי מ"א. המחיר כולל גם סילוק שאריות אספלט לאתר פסולת מאושר. החיתוך 

 

 
 פירוק גדר רשת  51.1.440

 
ום  הפירוק יעשה בזהירות תוך שמירה על הקיים. אחסון החומרים במידת הצורך והתקנתם מחדש במק

 שיורה המפקח. 
 התשלום לפי יחידות. המחיר כולל יסודות. 

 
 שמל ותאורה העתקת עמודי בזק, ח 51.1.551

 
 

 העתקתם של עמודי טלפון/ תאורה המחוברים לרשת תיעשה אך ורק ע"י בזק/ חברת החשמל. 
 העתקת העמודים מסוג טלפון/ תאורה שאינם קשורים לרשת כוללת: פירוק זהיר של העמודים בצורה

. שתאפשר שימוש חוזר בהם. ניקויים, אכסונם באתר או במקום שיורה המפקח לצורך שימוש חוזר
 במקרה הצורך הצבתם מחדש במקום שיורה המפקח.

 התשלום לפי יחידות. המחיר כולל יסוד. 
 

 

 
 

 עבודות עפר     51.2
 

 יישור והידוק של שתית  51.2.160
 

רה ושיעור צורת דרך יבוצע בכל שטחי החפי -ידוק שתיתלאחר גמר עבודות עפר )צורת דרך( יישור וה
 במפרט הכללי.  510273מפורט בסעיף ההידוק יהיה בהתאם לחומר המהודק, כ

בכל מקום בו בוצעה חפירה/ חציבה לעומק גדול מהנדרש, בכבישים תיקון הרומים יבוצע בחומר מצע 
 עפר מקומי מובחר. בלבד ללא כל תוספת תשלום. בשטחים המיושרים יבוצע התיקון ב
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 מצעים ומילוי     51.3

 
 

 מצעים  3.03051. 51.3.011++ .01051.3
 

של המפרט הכללי לסלילת כבישים  5103המצעים בכל העבודות באתר יהיו סוג א' לפי סעיף  חומרי
ס"מ לפי  20ס"מ או  15מוד. א.א.ש.ו. ובשכבות בעובי  100%ורחבות. המצע יהודק לדרגת צפיפות של 

 100%ט בתוכניות ובחתכים הטיפוסיים. כבישת שכבת המצעים עד לקבלת הצפיפות הדרושה באתר המפור
מוד. א.א.ש.ו. תיעשה ברטיבות שווה או קטנה מהרטיבות האופטימלית לפי מוד. א.א.ש.ו., העבודה כוללת  

 אספקת המצע, הובלתו, פיזורו והידוקו הכל בהתאם למפרט הכללי ולמצוין בפרק זה. 
 
 חפירה/ חציבה בשטח 0651.2.0
 

ה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפיר
בכל סוג קרקע שהוא בכלים מכל סוג שהם, ובכל שיטות העבודה )כולל בידיים(. כמו כן כולל סעיף זה 

 לפי הצורך ולפי דרישת המפקח.חפירה של מסעות קיימות, פירוק אספלט כולל ניסור אספלט  
 העבודה כוללת: 

 מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי תהום.חפירה בקרקע כלשהי לרבות סלעים, בולדרים,  .א

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים,  גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידיים במידת   .ב
 הצורך. 

 לצורך שימושים שונים כגון:  מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך  . ג

 אדמה לצורכי גינון.  ▪

 מילוי גס בשכבות נמוכות. ▪

 שובח לשכבות עליונות וכד'.מילוי מטיב מ ▪
 הכשרת החומרים החפורים למלוי גם אם יש צורך בניפוץ, ריסוק וגריסת אבן.  .ד

העמסת והעברת מיטב החומר המאושר למילוי לשטחי מילוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט  .ה
ללי. הקבלן יביא בחשבון שבמקרה ויידרש עירום זמני של החומר החפור, יהיה הנ"ל כלול  הכ

 יר.מחב

גושי סלע גדולים )בולדרים( במידה וקיימים, הבולטים ממפלס השתית ינופצו עד למפלס השטח  .ו
המעובד, או יעקרו ויסולקו לשטחי פיזור פסולת. החלל שנוצר ימולא בעפר מן הסוג הראוי למילוי 

 ס"מ תוך הידוק כנדרש. 15שכבות שעוביין לאחר הכבישה לא יעלה על ב

סולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או למקום בו יורה העמסת ופינוי עודפי הפ .ז
 ס"מ.  20ק"מ מגבול האתר ופזורו בשכבות של  10המפקח עד למרחק של 

 פירה. פירוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכד' שבתחום הח .ח

ת  סתימת תעלות קיימות עקב הרחבת כביש תבוצע ממיטב החומר החפור העודף שיפוזר בשכבו  .ט
 מודיפייד א.א.ש.ו.  95%ס"מ ויהודק לצפיפות של  20של 

העבודה כוללת עיבוד פני השתית במדרכה המתוכננת בהתאם לרומים המתוכננים של תחתית 
 השכבות במדרכה.

ודות החפירה( וסלעים תיעשה על  ששבירתם לצורכי מילוי כלולה בעבמדידת מצב קיים באזור בולדרים )
ז'. המדידה לתשלום   -קרקע טבעית ביניהם. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים א'

 לפי  מ"ק ממוחשב כאמור במפרט הכללי.  לא תורשה חציבה בעזרת חומר נפץ.
 
 

 
 מילוי מובא מבחוץ  51.3.110

 
"מילוי נברר". המילוי הנברר יהודק  -ע גרנולרית המוגדרת במפרט המיוחד כמילוי לכבישים יבוצע מקרק

 מהצפיפות המרבית, על פי בדיקת מודפייד פרוקטור.  96%בבקרה מלאה לצפיפות 
 ת.מוקדמו 00ובהתאם למפורט בפרק  51אופני המדידה והתשלום לפי האמור במפרט הכללי פרק 

 

 

 תיעול וניקוז  עבודות    6.51
 
 

של המפרט הכללי. אם לא צוין אחרת הבטון יהיה  02ובפרק  51בפרק  5105העבודות תבוצענה על פי סעיף 
 . 118, ויוכן בתנאי בקרה טובים בלבד לפי ת"י 30 -מסוג ב 

 רךתאי הבקרה ותאים לקליטת מי גשם הנם טרומיים תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ או שווה ע
 צרן. ועל פי מפרט הי 

 התא יוצב בשטח על גבי מצע מהודק ובטון רזה.
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 התא יפולס על פי רומים המצוינים בתוכניות ויש להציבו תוך כדי הנחת הצנרת.
 ס"מ מפני שטח סלול כאשר התא מוצב בכביש.  25עד  20 –פני תקרת התא יהיו נמוכים ב  

טח הסלולים, ולצורך התאמה זו  ובשיפוע של פני הש התאמת גובה סופי נעשית ע"י הרכבת המכסה בגובה
 יש לצקת צווארון מבטון מזוין או להשתמש בטבעות הגבהה טרומיות סטנדרטיות.

 את הרווח מסביב לתא יש למלא בשכבות של חומר מילוי מתאים תוך כדי הידוק מבוקר. 
 ק מבוקר. את הכיסוי מעל תקרת התא יש לבצע בהתאם לשכבות המצע המתוכננות, בהידו

כל סעיף כוללים אספקה והנחה על גבי מצעים ובטון רזה, חפירה ומילוי חוזר כמפורט בפרק זה  המחירים ב
 ו/או מופיע בתוכניות. 

 שוחות ניקוז יהיו תאי בקרה מלבניים תוצרת וולפמן או ש"ע, במידות ועומקים לפי המצוין בתוכניות.
 

 צנרת ניקוז מבטון  
 

 ר הצינור וסוגו. בכתב הכמויות מוגדר קוט
 חת הצינור: הנ

 אם לא מצוין אחרת במפרט המיוחד או בתוכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים: 
ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל   50חפירה ו/או חציבה לצינור בעומק מינימלי של קוטר הצינור החיצוני +  ❖

 בשטחי מילוי. 
 צון המפקח.יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות ר ❖
 ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו למפלסים המתוכננים.  10ל בעובי פזור חו ❖
ס"מ מעל צינור מבוצע בשני שלבים )ראשון עד מחצית גובה הצינור( והידוקו ע"י  30מילוי חול עד גובה  ❖

 הרטבה.
של מילוי חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות  ❖

 בקרה מלאה, )למעט שטחים פתוחים מחוץ לקוי הרחוב בהם מספיק הידוק רגיל(. ס"מ והידוק ב 20
בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א'   ❖

מהודק בבקרה מלאה ויחזר מבנה שכבות הכביש מחומרים חדשים לרבות שכבות האספלט. מחוץ  
וזר יהיה מילוי מקומי נקי מאבנים וחומרים חדים בהידוק בלתי מבוקר. ות הכביש המילוי החלרצוע

לפני החפירה יש לבצע חיתוך במסור באספלט. המפקח רשאי לאשר  חומר מילוי גרוס מאושר ע"י 
 המתכנן כתחליף למצע. 

 50וביו לפחות בשטחי כבישים ומגרשי חניות מתוכננים המילוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר ע ❖
 ס"מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג א'. 50 -עד פני שתית, במידה והעובי קטן מס"מ 

 המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות.  ❖
 

 תעלת ניקוז מרצוף אבן  51.6.820
  ריצוף מאבני ריפ ראפ במוצאי צינורות ניקוז. המחיר כולל את כל עבודות ההכנה, חפירה, הידוק שתית את

 ן הכל כרשום בתוכניות. המדידה במ"ר כולל כל האמור וכל החומרים הנדרשים.הריפוד במצע ובבטו
 המחיר כולל את כל עבודות ההכנה הנדרשות לפי פרט ואת כל החומרים לרבות ברזל הזיון 

 הנדרש
 

 מתקני כניסה ויציאה 51.6.828
 

 . ניות "שימוש ראשון"מתקני היציאה והכניסה יהיו מבטון גלוי, לכן יש להשתמש בת
 בנוסף לאמור במפרט הכללי ובכתב הכמויות, העבודה כוללת את העבודות הבאות:

העבודה כוללת הכנת השטח לרבות הידוק שתית, פיזור שכבת מצע סוג א' כפי שמופיע בפרט ושכבת   ❖
 ס"מ. 5בטון רזה בעובי 

 ברזל זיון מצולע.  ❖
 עבודות איטום לפי ההנחיות הבאות: ❖

 של הכנפיים באזורי הכניסה והיציאה של מעבירי המים הבאים  שה בפנים החיצונייםהאיטום ייע •
במגע עם הקרקע )פרט לתחתית החלקים הנ"ל(, וכן בפנים החיצוניים של גוף מעביר המים 

הבאים במגע עם הקרקע. כמו כן יבוצע איטום באותם חלקי המבנה שלגביהם יורה מהנדס האתר  
 .בכתב שיש לבצע את האיטום

 הסדר הבא:  העבודה תבוצע לפי •
 ניקוי פני הבטון.  .1
 שכבות:  3 -מריחה ב .2

לדילול או שווה ערך  -( בתוספת מיםASCOT(, תמיסת אספלט )PRIMERשכבה ראשונה ) .א
 )באישור המהנדס(.

ק"ג/ מ"ר או שווה ערך )באישור  1.5 -בכמות של כ 40/50שכבת אספלט ראשונה עם ביטומן  .ב
 מהנדס האתר(. 

  2.0 -)רק לאחר ייבוש השכבה הראשונה( בכמות של כ 40/50שניה  עם ביטומן  שכבת אספלט .ג
 ק"ג/ מ"ר או שווה ערך )באישור המהנדס באתר(. 

מ"מ. אין למרוח שכבת אספלט לפני קבלת אישור   3 -סה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות מ 
 המפקח. 
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 אין להתחיל בעבודות המילוי לפני שכל השכבות התייבשו. 
 אחרת בכתב הכמויות, יצוק בתבניות שימוש ראשון.אם לא נאמר  30-ן בסוג הבטו ❖
 העבודה כוללת ביצוע תפרי התפשטות בהתאם לתוכניות או הנחיות המתכנן. ❖
מ"מ ולסלק מי צמנט לפני יציקת הבטון  7 -בכל הפסקת יציקה יש לחספס את פני הבטון בעומק כ ❖

ירות האנכיים והאלמנטים ימות החיבור בין הקבקירות, ובכל הפסקת יציקה אופקית יש להבטיח אט
 האופקיים ע"י יציקת רולקות לאחר פירוק תבניות בהתאם לפרט.

 כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. ❖
 המדידה לתשלום במ"ק כולל כל האמור לעיל בהתאם לכתב הכמויות והתוכניות.

 
 

 דרך  תמרורים, צביעה ואביזרי   51.9
 

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות. 51.068ה תהיינה בהתאם לאמור בפרק עבודות הצביע
המונח סימני דרכים כמתואר פה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט ומשטחי בטון, על 

 גבי אבני שפה או קירות.
 הצבע  .1

ויתאימו לשימוש  בעים לסימון דרכים""סימון צ 935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י 
 עם כדוריות מחזירות או בלעדיה.

 השכבה מחזירת האור תהייה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד.
 הצורה  .2

 הפרטים. תצורת הסימנים, רוחבם ומדידת מקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתוכניות הביצוע וגיליונו
 .ה, יהיו מחזירי אורכל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חני

 חיצים, מעברי חציה ופסי עצירה, יסומנו בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנות מראש. 
-תנועה צבועים קווים לבנים מסוג ד -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי

בלו פינות בין וכדומה, יבוצעו בעקומות אחידות. קצוות העקומות ישיקו למסלולי הנסיעה. לא יתק 4
 פסים, או בין פסים ואבני שפה.  קטעי

 הצביעה  .3
 יום לפחות, תפריד בין סלילת פני האספלט העליונים ובין ביצוע הסימנים עליה.  15תקופה של 

הכנת פני כבישי  -"סימון דרכים  -934הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י 
 אספלט וצביעת סימנים". 

 . 934ום, ובהתאם לנדרש בת"י צע אך ורק בשעות היהצביעה תתב
גרם  200שכבה מחזירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב, בכמות של 

 בנפרד במידת הצורך(. דלמ"ר )יימד
 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתוכניות יימחקו ע"י קרצוף הכביש. 

( ואשר לא תיעשה לשביעות רצון המפקח, , או לא יפה )מריחהסימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה
 תמחק ע"י קרצוף הכביש ותיבצע מחדש. 

 . 934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תיעשה בהתאם לנדרש בת"י 
 

במפרט הכללי לסלילת  51.067התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה ובהתאם לפרק 
 כבישים ורחבות.

ס"מ והעמוד של התמרור יחדור  60ס"מ ובגובה  40בקוטר  20 -יהיו מבטון בות עמודי התמרורים יסוד
 ס"מ. 55 -לתוך היסוד ב

 ויוצבו באנכיות מוחלטת. 3העמודים יהיו מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר "
ן תחתית  ימ' גובה והכוונה היא למרחק האנכי ב 2.2התמרורים הנזכרים בכתב הכמויות יוצבו בגובה 

 ן פני הקרקע.התמיכה ובי
 

 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות    52.1
 

תערובות אספלטיות חמות במפרט הכללי לסלילת כבישים  -51.12העבודות תבוצענה לפי המתואר בפרקים 
 ורחבות.

 
 ס"מ  4שכבת בטון אספלט נושאת עליונה  52.1.180

 
" ספר -הליך התכינה כמפורט ביקבע עפ"י תוצאות תתכולת הביטומן תהייה לפי התערובת המאושרת שת

 הירוק". האספלט יושם באמצעות מגמר אלקטרוני בלבד. 
 הקבלן יהיה אחראי על טיב הביטומן במסגרת סעיף זה. 
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 צוריאל כביש גישה  פרויקט: –  מפרט טכני כבישים

 שונות    52.2

 
 ציפוי מאחה   52.2.020

 
 51.12.08.02העבודות תבוצענה לפי המתואר בסעיף 
ת תפוזר שכבת ציפוי מאחה מאמולסיית כבות אספלט חדשומעל שטחי אספלט קיימים, ובין שתי ש

 ליטר למ"ר.  0.3)מים: אמולסיה( בכמות  2:1ביטומן קרה 
 
 
 ציפוי מאחה   552.2.02
 

 51.12.08.02העבודות תבוצענה לפי המתואר בסעיף 
מעל שטחי אספלט קיימים, ובין שתי שכבות אספלט חדשות תפוזר שכבת ציפוי מאחה מאמולסיית 

 ליטר למ"ר.  0.3אמולסיה( בכמות  )מים: 2:1ן קרה ביטומ
 

 מישק התחברות לאספלט קיים   52.2.040
 

לפני ביצוע חיבור יש לחתוך אנכי וישר את דפנות האספלט הקיים. חיתוך האספלט ייעשה במשור מכני, 
 ולא יורשה חיתוך בעבודת ידיים. 

לט החדש. עבודה זו כלולה  לפני פיזור האספזמן קצר  80/100דפנות האספלט הקיים יימרחו בביטומן חם 
 במחיר היחידה לסעיף זה. 

בביצוע החיבור יש להקפיד על דיוק פני האספלט להבטחת רציפות מלאה בין אספלט קיים לאספלט חדש 
 באופן שלא יורגש התפר בזמן הנסיעה. 

ה, יים ושכבות המבנהחיבור למסעה קיימת יבוצע לפי המופיע בתוכניות ותכלול את ניסור שכבת כביש ק
ביצוע מדרוג, הידוק שכבות ההתחברות לרבות חפיפת האספלט כמופיע בתוכניות, העבודה אינה כוללת 

 את אספקת החומרים, המחיר כלול במחי של האספלט. 
 

 פסי האטה   52.2.070
 

 פסי האטה יבוצעו מאספלט או מריצוף באבנים משתלבות בהתאם לבחירת המזמין.
ת ועפ"י הנחיות משרד התחבורה לרבות הצביעה, התמרור והסימון. כמסומן בתוכניו פסי האטה יותקנו

 ס"מ.  8פסי האטה מאבנים משתלבות יהיו בעובי 
המחיר לפי מטר אורך עפ"י הסיווג בכתב הכמויות ויכלול את כל עבודות ההכנה )חירוץ, קרצוף וכד'(,  

 דרוש.האספלט או הריצוף וכן את הצביעה, "עיני החתול" וכל ה
 לם בנפרד.תמרור ישו

 הכנת פני הכביש ליישום פסי האטה •
ס"מ לאורך השפות החיצוניות של  50ס"מ וברוחב   3על פני האספלט יש לקרצף שתי רצועות בעומק 

 הגל. 
"ל יש לחספס ע"י קרצוף קל באמצעות מעברים מקבילים של מכונת  את השטח בין שתי הרצועות הנ
 הקרצוף הידנית לרוחב המסעה.

את הרצועות המקורצפות, יש לנקות היטב ע"י מטאטא ידני או מכני עד לקבלת   את כל השטח כולל
 משטח נקי מכל לכלוך, אבק, שומן וחומר זר אחר. 

לפני יישום השכבה האספלטית היוצרת את הגל, יש לרסס את פני המיסעה שהוכנה כנ"ל בשכבה אחת  
 מ"ר. ג"ר ל 250-350ל בכמות ש STEשל תחליב ביטומני )אמולסיה( מסוד 

 פסי האטה מבטון אספלט •
אספלטי, לשכבה העליונה סוג א', גודל גרגיר  -האספלט המיועד לעיצוב הגל יהיה מתערובת בטון

 . 362בהתאם לת"י  5.5% -מקסימלי עם תכולת ביטומן של כ
 את עיצוב הגל יש לקבל ע"י פיזור בידיים והידוק האספלט בשתי שכבות:

 2.0-2.5 -ס"מ בקודקוד הגל ובאורך של כ 5-6בהה מרבי של שכבה תחתונה בגו .א
 מ'.

שבלונה צירית בצורת   -שכבה שניה עליונה מפוזרת ברומים בהתאם לתוכנית .ב
 גל כמצוין בתרשים של משרד התחבורה.

ס"מ.  60 -גלילי )רוחב הגלגלים כ -הידוק האספלט ייעשה במכשיר ידני ויברציוני דו
 כבות הנ"ל.עבור כל אחת מהש( 6לפחות ) -מספר המעברים

 . 1:3את צירי הגל המקביל לקצה המיסעה ו/או המדרכה יש להדק בשיפוע של  

 סימון פסי ההאטה •
ס"מ בתוספת חץ   50את קצוות הגל האספלטי יש לסמן ברצועה בצבע לבן ברוחב 

 75צבוע מכל כיווני הנסיעה, ממדי החץ )בצורת משולש( יהיו: בסיס משולש ברוחב 
 מטר.  1.50בה המשולש ס"מ, גו
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 11022/2021 – כביש גישה צוריאל מכרז  –תכניות רשימת 
 
 
 

 כבישים
 

מס'  
 סטטוס קובץ  קנ"מ נושא  תכנית 

2.  ביצוע  zuriel-B-opt-03-06-2021- tnuha-250-2 1:250 תכנית תנוחה 2

2.  zuriel-B-opt-03-06-2021-tnuha-250-3 1:250 תכנית תנוחה 3
 ביצוע 

2.  zuriel-B-opt-03-06-2021-tnuha-250-4 1:250 וחהתכנית תנ 4
 ביצוע 

 M2/Prof/PR-8_4140 1:2000/200 תכנית לאורך  3.1
 ביצוע 

:1 7 חתכים לרוחב כביש  4.7.1 100 4140_M2/sec-7ALL_1 
 ביצוע 

:1 7 חתכים לרוחב כביש  4.7.2 100 4140_M2/sec-7ALL_2 
 ביצוע 

:1 7 ב כביש לרוח חתכים 4.7.3 100 4140_M2/sec-7ALL_3 
 ביצוע 

 tipusi-teum1-5.0-pratim-50 שונה  ביצוע פרטי  5.0
 ביצוע 

 tipusi-teum1-5.1-tipusi 1:50 חתכים טיפוסיים לתיאום מערכות 5.1
 ביצוע 

 zuriel-B-opt-03-06-2021-TEUM-250-2 1:250 תיאום מערכות  8.2
 ביצוע 

 zuriel-B-opt-03-06-2021-TEUM-250-3 1:250 תיאום מערכות  8.3
 ביצוע 

 zuriel-B-opt-03-06-2021-TEUM-250-4 1:250 תיאום מערכות  8.4
 ביצוע 

 zuriel-B-opt-03-06-2021-TZVIA-250-2 1:250 תכנית צביעה ותמרורים 9.2
 ביצוע 

 zuriel-B-opt-03-06-2021-TZVIA-250-3 1:250 תכנית צביעה ותמרורים 9.3
 ביצוע 

 zuriel-B-opt-03-06-2021-TZVIA-250-4 1:250 תכנית צביעה ותמרורים 9.4
 ביצוע 
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  – נוף 
 

 סטטוס שם הקובץ  מס' תכנית

 ביצוע                    7תכנית פיתוח כביש  1

 
 
 

 
 חשמל

 
מס'  
 שם הקובץ  תכנית 

 סטטוס

484--ח
02 

ת חשמל,תאורה תכנית  שתיות 
 ותקשורת

 ביצוע 

484- -ח
 פרטיםתכנית  11

 ביצוע 
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 נספח 9 ו' לחוזה 
  וחדיםתנאים מי

  3210לתנאי חוזה מדף 

  

  כללי. –פרק א' 

  הגדרות – 1סעיף  .1

  "המנהל" :

  מי שמונה מטעם החברה.
  

  "מדד סלילה": 

, המהווה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם על ידי  מדדמדד מחירי תשומות בסלילה הוא 

  .כבישקטע  אחזקתו סלילתהחודשיים, ומחשב עלות  מדדי המחיריםאחד מסוגי 

  

  (ביטוח על ידי הקבלן) 19 –) ו  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים (ערבות 8פים תוספת לסעי .2

בחוזה)  8הקבלן חייב לחתום על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות (לפי סעיף 

ימים מתאריך ההודעה  7בחוזה) וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  19וביטוח (לפי סעיף 

  כרז.על הזכייה במ

ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על  7באם הקבלן לא יחתום תוך 

כל לנקוט בהחברה  תרשאי והיתבמקרה זה, העבודה והוא מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. 

  לפי החוזה ועל פי כל דין. ההעומדים לרשותהאמצעים 

  

  :זרים עובדים העסקת בדבר הוראות      .3

 עובדים זריםלהעסיק  הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה,       

, וזאת בין בהתאם להוראות רשות ההגירה והאוכלוסין כפי שישתנו מעת לעת ועל פי כל דין

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה 

מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה  .רם אחר עמו יתקשר הקבלןאו כל גו

לבטל הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתרשאי ההיהחברה תיסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור 

על החברה , וזאת מבלי לגרוע מזכויות ואו לחלט את הערבות שברשותעם הקבלן ו/חוזה האת 

  .1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א ותפי כל דין, לרב עלפי חוזה זה ו

  

  משתנות החוזה בסעיפי וכמויות במידה מחירים חישוב .4

מובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב 

  המחירים לסעיפים הנ"ל יהיו כדלקמן:

  ללא שינוי מהמחיר שנקבע בחוזה.  -הגדלה  150%עד  .4.1

מהנחה/תוספת  50%מחיר היחידה יהיה כנקוב בחוזה, בתוספת  -הגדלה  300% - 150%בין  .4.2

  קבלן עבור כל יחידה שמעבר לכמות שנקבעה במכרז.

מחיר היחידה יקבע ללא הנחה/ תוספת קבלן עבור כל יחידה שמעבר  -הגדלה  300%מעל  .4.3

 לכמות שנקבעה במכרז.
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 ברירה (אופציה) זכויות .5

הבלעדי,  הת ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתשמורה זכו חברהל .5.1

להורות על כל שינוי בעבודות נשוא ההתקשרות עם הקבלן, לרבות: 

בחומר, בצורה, בסגנון, באיכות, בסוג, בגודל, בכמות, בגובה, במתאר 

ובממד של העבודה וכל חלק ממנה, ובהתאם לכך לעדכן את תכולות 

שיתבררו לאחר תחילת  ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי

  העבודה. 

שינוי כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפשרויות  .5.2

  הבאות:  

, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר השלמת ביצוע תרשאיהיה ת חברהה .5.3

לשנות את  תא מבקשיביצוע מהיקף החוזה להודיע לקבלן כי ה 25%של 

 –ה הפאושלית תנאי ההסכם כך שהתמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיט

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות 

לעבור להסכם לפי השיטה  תמבקשא יהלקבלן כי  חברהה הבפועל.  הודיע

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון  –הפאושלית 

זה התמורה למנגנון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא 

יתוקן ההסכם באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי השיטה הפאושלית. 

מהחוזה  110%היקף החוזה לאחר המעבר לשיטה הפאושלית לא יעלה על 

  המקורי.

שינוי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות בהתאם לביצוע הנדרש בפועל  .5.4

התאמת כמויות), ובלבד שערך כל השינויים בהתאמת הכמויות  –(להלן 

מערך  50% -בודד, במצטבר בערך מוחלט, לא יגדל ביותר מ בסעיף

ההתקשרות המקורית לפני מע"מ; או שהכמות ביחידה בכתב הכמויות 

מהכמות של אותה יחידה בהתקשרות  50%-לא תגדל במצטבר ביותר  מ

המקורית באותו הסעיף; או שערך השינוי הכספי הכולל של התאמת 

יות אינו עולה במצטבר על סך של הכמויות ליחידה מסוימת בכתב הכמו

כולל מע"מ; לפי הגבוה מביניהם. בנוגע לשינוי זה, מובהר ₪  50,000

בזאת, כי הכמויות הסופיות שישולמו בפועל, כפופות לבדיקה בגין הביצוע 

  בפועל ואישור הגורמים המוסמכים.

סעיפים נוספים שאינם כלולים ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות  .5.5

הוגדרו בהתקשרות המקורית או שינוייה ואשר נדרשת שבחוזה כפי ש

 -להשלמת העבודות נשוא ההתקשרות המקורית וכרוכה בהן (להלן  

עבודה נוספת), ובלבד שהיקפן של כל העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה 

מערך ההתקשרות המקורית לפני מע"מ.  15%לא יעלה במצטבר על  

  ספת יקבע בהתאם לקבוע להלן: התמורה לקבלן עבור ביצוע עבודה נו
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במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכללה בכתב הכמויות של  .5.6

רכיב שינוי), תיקבע התמורה עבור רכיב  –ההתקשרות המקורית (להלן 

, בכתב חברהשל ה ההשינוי, על פי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעת

  הכמויות בהתקשרות המקורית עם הקבלן.

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי בכתב הכמויות  רהחבה הככל שסבר .5.7

בהתקשרות המקורית עם הקבלן, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר 

במחירון לעבודות פיתוח של   חברהשל ה הדעתיחידה דומה לפי שיקול 

משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת 

מחירון המשרד) התקף  –(להלן  http://www.moch.gov.ilהאינטרנט  

 20%, בניכוי של החברה למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז (כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הסעיף, הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

 שרדכי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במחירון מ חברהה הככל שסבר .5.8

, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי הבינוי והשיכון

במאגר מחירי בניה ותשתיות של קבוצת דקל,  חברהשל ה השיקול דעת

 20%התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים , בניכוי 

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז(כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הנחה המשוקללת של הקבלן, כפול הסעיף,  הינה ה

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במאגר מחירי בניה  חברהה הככל שסבר .5.9

  כין ניתוח מחיר הנדסי.ת חברהותשתיות של קבוצת דקל,  ה

  על כל עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן. .5.10

ותהיינה  הקבלן יתחיל בביצוע עבודות המהוות שינוי לחוזה, במידה .5.11

בלת שינוי לחוזה החתום על ידי מורשי החתימה של קכאלה, רק לאחר 

 הכולל את אותן העבודות. חברהה

  –בטיחות  –לחוזה  15תוספת לסעיף  .6

 

יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמו במעמד הגשת החשבון, לחודש  אחת .6.1

בהתאם להוראות רשות הנדהבטיחות  הוראותכל  מתקיימים הבניה באתרהמאשר כי 

 . לרבות ההוראות להלן ועל פי כל דין המכרז 

חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת  6 -הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת ל אי .6.2

  עבודה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך. 

  

  

  ציוד חומרים ועבודה. –פרק ו' 

מרים שיסופקו במקום המבנה, נשארים בבעלות הקבלן, שחייב גם החו –) 2( 33סעיף  .7

  שמירתם וביטוחם.ב

176



  

 

  

  טיב החומרים והעבודה. – 35סעיף  .8

  (ג):  -) ו(ב 2 קטן  תוספת לסעיף

בוא יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים יכל החומרים תוצרת הארץ או י  .א

תקנים זרים של ישראלים יתאימו לדרישות בוא שלגביהן אין תקנים יתוצרת הארץ או מי

  מכון התקנים הישראלי.המוכרים ע"י מדינות מפותחות בעולם 

על הקבלן החובה לתאם עם המפקח מבעוד מועד את הזמנת המעבדה לביצוע בדיקות על פי   .ב

התקדמות העבודה. משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא יכול לשמש 

סיום העבודה ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עילת עיכוב ל

 עיכוב בעבודה הנובע מעיכוב בביצוע הבדיקות.

 

) הקבלן (לפי "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"בדיקות מעבדה תוזמנה על ידי  )1

  .(להלן המעבדה) חברהה שתקבע ע"י ב"מעבדה מאושרת"

  

. הקבלן יודיע למפקח בכתב (באמצעות בקר הקבלןדה תעשה ע"י הזמנת הבדיקות מהמעב )2

היומן, פקס או מכתב וכו') שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע (מנת עבוד, יציקה....) 

 שעות לפני מועד הבדיקה. 24בבדיקה. התרעה למעבדה תינתן לפחות  ןשעבורו הוא מעוניי

 

בהתאם , למפקח ולקבלן. בחברהת ימסרו למרכז איכות הבנייה תוצאות הבדיקו )3

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב הלתוצאות הבדיקות שבוצעו בשלב 

  

 .חברהבאמצעות המעבדה של ה 20%עד  10%בצע בדיקות בהיקף של ת חברהה )4

  

 באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק  )5

בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן  הלעצמ חברההת שומרהעבודה, ובנוסף 

למבנה הכביש על חשבונו (לרבות המרת שכבות מצע באספלט, תוספת  תוספת חיזוק

יריעות שריון וכדומה) או לחיזוק כל אלמנט אחר שנמצאו לגביו ליקויים והכל לפי 

  קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הנדרשים מהאלמנט/מבנה.

  

  מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

  

  התחלת ביצוע המבנה – 39תוספת לסעיף  .9

ביצוע, בהם  צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנוןתאריך ימים, מ 7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך      

  יתחיל הקבלן בעבודה (תכנון) מיד עם קבלת הצו.

  

  ארכה או קיצור להשלמת המבנה - )7(42תוספת לסעיף  . 10

כפוף להכללת הבקשה ב ,התייקרות קבלן עם סילוק שכר החוזה הכוללהוצאות התקורה ישולמו ל

בתנאי  60 -ו   42שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיפים  לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי

  החוזה.
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  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45סעיף  . 11

, 45בהתאם לסעיף כיוצא באלה, מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז בקשר עם פיצויים, קנסות ו

 חמישה לעשרת אלפים) מערך החוזה( 0.05%יהיה שיעור של  סכום הפיצויים הקבועים מראש

  עבור כל יום איחור בין המועד שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה. המקורי

  :ותהחוזידרך  באבניהקבלן  שלמוסכמים וקבועים מראש עבור אי עמידה  פיצויים

"ערך החוזה" לעניין זה יהיה היקף ההתקשרות המעודכן נכון למועד שנקבע בחוזה להשלמת אבן 

  הדרך.

מערך  0.05%יביא לקיזוז  האמורות, דרךהאבני אחת או יותר מלפי בלוחות הזמנים אי עמידה 

 יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי כל יום איחור. בגיןהמקורי  החוזה

עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת 

 הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

קנסות מקבלנים בגין אי גבה ת חברההבכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,   .א
אי עמידה בלו"ז לפי אחת או . בגין בהתאם לקבוע לעיל עמידה באבני דרך של המכרז

 –בגין כל יום איחור (להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ויותר מאבני הדרך יק
 ). הקנס

מערך  0.05%על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של החברה רשאית   .ב
מערך  0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 

י ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין החוזה בניכו
  כל יום איחור. 

ערך העבודות ₪;  20ערך כל העבודות באבן דרך = ₪;  100: ערך החוזה = דוגמא
ערך העבודות שלא בוצעו על ידי ₪;  15שכבר בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

 0.05%בחישוב: ( ₪  0.0025יחור = הקנס לכל יום א₪;  5הקבלן באבן הדרך = 
     ₪).  5כפול 

רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את החברה המנהלת   .ג
  הסיבה לאי עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר  .ד
בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן מאבני הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם 

 .בתקופת הביצוע הכללית

  השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

  תעודת השלמה למבנה. – 54סעיף  . 12

  יושלם כדלקמן: –) 1( 54סעיף 

ל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות וקוטועבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפר  .א

  ית., או הרשות המקומהחברההמקומית בנוכחות הקבלן ונציגי 

  

  תשלומים. –פרק יא' 

  .תשלומי ביניים – 59סעיף  . 13

  ) ישונה כדלקמן:1תת סעיף (

על ידי  מעודכן לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמנים 5אחת לחודש, עד 

איחר הקבלן בהגשת החשבון עד  .חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידותוהקבלן המפקח 

  .ולא יישא ריבית כלשהיבחודש  חברהעל ידי ה החשבוןהתאריך שנקבע, יידחה תשלום 
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בהתאם  מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן 45 –יתרה תשולם לקבלן ביום ה : ה)3תת סעיף (תוספת ל

    .ואישורו ע"י המפקח לדרישות החוזה

  :) ישונו כדלקמן5) א, ב (3( 60סעיפים  . 14

 בהתאם לדרישות החוזה הקבלן ע"י יום מיום הגשת החשבון 90חשבונות סופיים ישולמו תוך 

  . ואישורו ע"י המפקח

  

  תנודות במחירי החומרים לערך העבודה -)1(62סעיף  . 15

בזאת כי מדד החוזה יהיה "מדד  תקובע החברה) לחוזה המדף הממשלתי 1( 62בהתאם לסעיף 

  למסמך התנאים המיוחדים. 1הסלילה", כמוגדר בסעיף 

  אופן קביעת המדד תהיה כלהלן:

מדד סלילה לתאריך חודש פרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון בתוקף, מוצמד מדד בסיס 

  למדד סלילה חודש פרסום המכרז.

  

  מס ערך מוסף. – 67סעיף  . 16

  מע"מ.        המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן אינו עוסק לצורכי       

  

         ריבית חשב כללי      . 17

ומוחלף במונח  מבוטל, ובנספחיו 3210מדף הממשלתי יע בחוזה ההמונח "ריבית פיגורים" המופ

  "ריבית החשב הכללי".

  

  תשלומי ביניים . 18

 3210) (א) בחוזה  הסטנדרטי 3( 59תשלומי  הביניים (חשבונות חלקיים) ישולמו בהתאם לסעיף 

  מבוטל. –)(ב) 3( 59. לפיכך סעיף 

  

או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה  כל פריט –סעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"  . 19

  עון אישור המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.טערך 

  

הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים, הנובע  . 20

מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, 

  רקע וכיו"ב. ארוזיה של ק

  

  

  

   -------------------                                  ----------------------                                ------------------  

  חתימה וחותמת             תאריך                                                                                  הקבלן               
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 1ז' 9נספח 

 11022/2021  בני דרך למכרז מס'א

 

 עבודות כביש גישה הכולל  ע"ע, מצעים, תשתיות, תאורה מדרכה, אספלט, תמרור ועוד.. לביצוע :   

 

 עבודות מסירת מגרשים / עבודות לאכלוס /עבודות למסירה ()  עבודות למסירהלטובת : 

 

   .ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים  5  תקופת הביצוע הכללית היא .1
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .2
 

 

 מס

 

 תיאור אבן דרך 

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה 

התארגנות כולל הקמת מחנה קבלן כנדרש בחוזה לרבות חיבורי   2.1

מוסמך לחיבור החשמל קבלת  חשמל ומים, קבלת אישור בודק  

, בקרת איכות, דו"חות  כל האישורים הנדרשים לתחילת העבודה

היתרים מכל הגורמים    ממונה בטיחות, אישורי כריתה/העתקה,

ועמודים,  הרלוונטיים, פנסים  וקבלת    אישור  פוליגונים  קבלת 

 השטח.

 חודשים  1

 חודשים  2 , עבודות חפירה ומילוי, , העתקות והכנותפירוקים 2.2

 חודשים  3 השלמת תשתיות תת קרקעיות , אבני שפה ומצעים   2.3

לרבות חיבורה,, השלמת מדרכה,    השלמת כל עבודות התאורה 2.4

העבודות   כל  ומסירת  ותמרור  צביעה  סופי  אספלט  של  ביצוע 

מתקן   תיק  ביצוע,  לאחר  עדות  תכניות  הגשת  כולל  למועצה 

 וחשבון סופי. 

 חודשים5

 

לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף    12בהתאם לסעיף    מובהר בזאת,   .3

יביא לקיזוז    האמורות,  דרךהאבני  אחת או יותר מלפי  בלוחות הזמנים  כי אי עמידה  הממשלתי,   

יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן    כל יום איחור.   המקורי בגין  מערך החוזה  0.05%

עמי אי  גם אם בתום  בגין  יבוטל  יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא  דה באחת או 

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

ונספחיו,   3.1 המכרז  מסמכי  להוראות  לגבות  בכפוף  רשאית  אי  החברה  בגין  מקבלנים  קנסות 

גין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר  . בבהתאם לקבוע לעיל  עמידה באבני דרך של המכרז

 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ומאבני הדרך יק

מערך   0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  החברה המנהלת   3.2

מערך החוזה   0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז  

 בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור.  
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₪; ערך העבודות שכבר  20העבודות באבן דרך = ₪; ערך כל  100: ערך החוזה = דוגמא

₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן  15בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:   ₪  ₪0.0025; הקנס לכל יום איחור =  5הדרך = 

סיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את ה 3.3

 עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני  כי במידה ויהיה קיזוז  ,יובהר 3.4

הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע  

 . הכללית
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  2' ז 9נספח מס' 

  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  צו התחלת עבודה ומסירת שטח .1
  

  מספר חוזה /         
  

  מס' מכרז /         ראשי -מחוז   
  

  
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________  
  

  . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף נאי החוזה לת 39ם לסעיף בהתא
  

  ________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה.     מר /גב'  
  זה (המצוין במשבצת מטה). ימים מתאריך צו  7בתום התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המבנים תתחיל 

  
  : ___________________________________________________________________הערות 

  
_________________________________________________________________________  

  
  _______________                                                     החברה 

  חתימה                       שם                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------  

  במעמד מסירת השטח:
  ל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנה 40סעיף בהתאם ל .1
 .החתום מטה החברההשטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .2

 
  מינוי מנהל עבודה:

  
  : 1988–תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"חל 2תקנה      

מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה   (א)
 שהוא מינהו.

מענו, השכלתו  מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו,  (ב)
המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל 

  העבודה.

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי,    (ג)
ס הכללי את שמו ומענו של ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנק

  מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

ההודעה לפי תקנות משנה (ב) או (ג) תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו של מפקח   (ד)
העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל עבודה ותישלח, בדואר רשום, 

  " תבצעת העבודה.למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מ
  

  וכל דין אחר. 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"חאין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות 

  
  הקבלן / החברה _______________________________  תאריך _____________

  
  :החברה

  
  ________________    ______ל פרויקט ____________     ראש צוות/מנה      מפקח : ___________ 

  חתימה              שם                                     חתימה              שם        
  

    תפוצה: קבלן/חברה                                                            
  מנה"פ/ מפקח/תראש צוו -חברה מנהלת 

  שיכון במשרד הבינוי וה מנהל המחוז (לתיק המחוז)
  מנהל אגף הפעלת הביצוע במשרד הבינוי והשיכון

  
    

  
  

  

תאריך:     
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 נספח 9 ז'3

  תעודת השלמת מבנה
  פרטי זיהוי:  .א

  שם הקבלן  אתר  ישוב  מחוז

  

  יומן עבודה מס'  חוזה מס'

 

 המבנה ויעודו סוג

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

הרינו לאשר את השלמת  3210של תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן, מדף  54בהתאם לסעיף 
(ועד  57עד  55יפים המבנה, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן, הנובעת מסעיף זה ומסע

  ל) של תנאים אלה.בכל
  מתאריך השלמת המבנה (כמצוין במשבצת מטה).מנין תקופת הבדק יתחיל 

  
  הצוות או מנהל פרויקט והמהנדסים המקצועיים ראשמפקח,  – החברההערות 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

     תאריך השלמת המבנה:

  

  

  נוכחים:

  מוסר המבנה מטעם הקבלן:

  ________________________________            ____________________________  

  חתימה                                              שם                                                                 
  :החברהמקבל המבנה מטעם 

    מפקח:   
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                         שם                                                                                      

  
                                       :________________תפקיד

  
        ________________________________            ____________________________  

  חתימה                               שם                                                                                
  

  תפקיד:________________                                     
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                                     שם                                                                          

  
  _______________:העירייהמקבל המבנה מטעם 

  
________________________________            ____________________________  

  חתימה               שם                                                                                                
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  4ז' 9נספח 
  
  
  

 סופי לחודש **/**** -ן מספר **-חוזה *******/***** ח
 
 

  שכר חוזה וסילוק תביעות
  
  

  שם חוזה: _______________
  

  שם קבלן: _______________
  
 

 אישור החשבון וסילוק תביעות
 

  אנו מאשרים בזה כי:
  

                                                לפי החוזה הנ"להחשבון הסופי עבור העבודות שבוצעו על ידנו   .1

 לא כולל מע"מ.₪ יעמוד על סך __________          

קבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל תהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של כל  .2

 תביעותינו מתוך ובקשר לחוזה הנ"ל.

תהייה לנו או למישהו אחר בשמנו  עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל לא .3

מדינת ישראל או עובד מעובדיה מתוך או בקשר החברה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

 לחוזה הנ"ל.

  
  
 

  
  
  

  
  

______________                ________________           ________________    
  חתימה                                   תאריך                                שם החברה           
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  5ז' 9נספח מס' 
  

  
  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  טופס החלפת מפקח
  

  בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
  
  

  ישוב:  
  

  מספר חוזה /     אתר:
  

  מס' מכרז /         
  

  
  נושא העבודה : 

  
__________________________________________________________________________  

  
  

________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך      מר /גב'  

  __________משעה______

  

  הערות :  

  ה_______ מפקח זה מחליף את המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ בשע

  את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

  
  חתימות :

  
  

  __________________           ____        ____________     ראש צוות/מנה"פ      מפקח : ___________ 
  חתימה                          שם                                             חתימה              שם        

  
  

  ____________           קבלן : ___________ 
                                חתימה              שם        

  
  

  להחלפת המפקח : חברהאישור ה
  
  
/      

                                                                       ____________   
  חתימה                   שם                                                          

  
  

-------------------------------------------------------------------------------------  
  

   תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
  ראש צוות / מנה"פ –חברה מנהלת   

  אגף הפעלת הביצוע -משרד הבינוי והשיכון
 

 

  
  

אריך:     ת       
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  6ז' 9נספח 
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 ח' 9נספח 
 חוזהנוסח ערבות 

 

 שם הבנק/ חברת הביטוח______________________

 מס' הטלפון_______________________________

 מס' הפקס________________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

 

 הנדון: ערבות מס'__________________

 

₪ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ אנו 
)במילים:___________( שיוצמד למדד ____________ מתאריך ____________ )תאריך 
תחילת תוקף הערבות( אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם 

 חוזה___________.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

 שיכולה לעמוד לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך___

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו ___________________

 מספר הבנק ומספר הסניף________________

 

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת          
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  'ט 9נספח 

  "ביטוח"

לערוך  הקבלןעפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של  .1
ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים בנספח 

ביטוח חבות המוצר וביטוח וכן לעניין  וזאת במשך כל תקופת ההסכםזה, על כל תנאיו, 
שנים נוספות מתום ביצוע  3ולמשך  הקבלןאחריות מקצועית, למשך כל תקופת מתן שירותי 

 . העבודות

  ביטוח עבודות קבלניות 1.1

  נזק רכוש -) 1פרק (   1.1.1

לבניה לעבודות, לחומרים, לציוד קל  ביטוח כנגד אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם
  ם ארעיים  הנמצאים באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה.ולמבני

  אחריות כלפי צד שלישי -) 2פרק (   1.1.2

רוע בלתי יביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש מא
  צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה, ועקב ביצועה.

רוע ובסה"כ לתקופת ילא₪  10,000,000 -ביטוח זה לא תפחת מאחריות המבטח בגין 
  הביטוח.

  חבות המעבידים -) 3פרק (  1.1.3

, בביצוע העבודהלכיסוי חבות הקבלן ו/או קבלני המשנה בגין כל העובדים המועסקים 
לכיסוי מקרה מוות ו/או נזק גופני (כולל נזק נפשי ו/או שכלי) כתוצאה מתאונה ו/או מחלה 

  גרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.ים לההעלולי

רוע ובסה"כ לתקופת ילעובד, לא₪  20,000,000 -אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא תפחת מ
  הביטוח.

 -ביטוח העבודות הקבלניות יכלול את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל 1.2
 משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם בשם המבוטח.   

כלי רכב וכל  עבור 1975 – לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה ביטוח חובה 1.3
 . ביטוח חובה קיוםהמחייבים  ן,בשימוש הקבלציוד ומתקנים 

כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע אחר  ביטוח נזק לרכוש צד ג' 1.4
לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, מכבשים וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או 

ו/או מי מטעמו ובגבול אחריות  הקבלןציוד מכני הנדסי או אחר, המובאים לאתר על ידי 
 לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח.₪   1,000,000 -שלא יפחתו מ

עקב שימוש בכלי רכב מנועי לרבות ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה לבטחם  ביטוח נזקי גוף 1.5
 -בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מ

 תובע, מקרה ולתקופה הביטוח.ל₪   10,000,000

לכלים (צ.מ.ה), ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל  ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" 1.6
ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט (למעט  הקבלןציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי 

לרבות חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט) ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
מנופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל ציוד 

 הנדסי אחר ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט. 

על אף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי שלא לבטח את רכושו ו/או רכוש שבאחריותו ו/או  1.7
ו/או לטעון כנגד המזמין ו/או מנהליו קבלני משנה וזאת בתנאי כי  ויתר על כל זכות לדרוש 
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משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה  -ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל
 הרצ"ב. "כתב ויתור"ימתו על נספח מטעמם, בחת

 

 חבות המוצר  ביטוח 1.8

 הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של המזמין ו/או כל צד חבותהמבטח את 
בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק ₪,  8,000,000שלישי בגבולות אחריות ע"ס 

 (נוסח חדש). 1968 הנזיקיןועל פי פקודת  1980 –האחריות למוצרים פגומים 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור ביטוח  הקבלןבתנאי כי לא נערך על ידי 

באישור זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
  המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

פגיעה גופנית ו/או  , הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בשל מוות,הקבלןלמען הסר 
 נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייעודו.

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
 -מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראלהביטוח כאמור יורחב לכלול את המזמין ו/או 

בגין אחריותם למעשי ו/או משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 
, מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות הקבלןמחדלי 

  כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  צולבת לפיו נחשב הביטוח
יהיה רשאי להמציא את האישור לקיום ביטוח המתייחס לפרק  הקבלןעל אף האמור, 

  "חבות המוצר", ביום המסירה של העבודה לידי המזמין.

  ביטוח אחריות מקצועית 1.9

ו/או בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי  הקבלןביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות 
, מנהליו, הקבלןהפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של 

כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי בגין עובדיו ו
 4,000,000ו/או עקב מתן שירותי התכנון ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות ע"ס 

  ה"כ לתקופת ביטוח שנתית. לאירוע ובס  ₪
  

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
  

עקב אי תשלום פרמיות הביטוח יורחב לכלול סעיף, על פיו במקרה שהביטוח יבוטל שלא 
או לא יחודש מסיבה כלשהי, יוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 

למעט במקרים של מרמה  חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח 12מוארכת, למשך  
וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר  ו/או אי תשלום פרמיה ע"י המבוטח

תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך 
ההודעה במהלך תקופת הביטוח, אלא אם נערכה בחברת ביטוח אחרת באותם התנאים 

  ובגבולות אחריות זהים.
  

 -ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראלאת המזמין  לכלולהביטוח כאמור יורחב 
בגין כמבוטחים נוספים משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 

ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  הקבלןאחריותם למעשי ו/או מחדלי 
  לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
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 עיכוב/שיהויהביטוח בסעיף זה יהיה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: אובדן השימוש, 
עקב קרות מקרה הביטוח, אובדן מסמכים, כמו כן הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של 

  בגין אי יושר של עובדים ו/או מנהלים וכן בגין חריגה מסמכות. הקבלן
  

 יפים שלהלן:בביטוחים המפורטים לעיל יצוינו הסע 1.10
 

ו/או מדינת קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין  הנ"לביטוחים הכי  1.10.1
וכי משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם  -ישראל

חברת הביטוח מוותרת על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין 
 .לחוק חוזה הביטוח 59ו/או הבאים מטעמו על פי סעיף 

 
אי קיום החובות המוטלות על הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  1.10.2

המבוטח, לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או 
הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויותיו של המזמין על 

 פי הפוליסות.
 

ות תחלוף כי הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף בדבר ויתור על זכ 1.10.3
)SUBROGATION כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בעלי (

משרד השיכון והבינוי  -ו/או מדינת ישראל מניותיו ו/או כל הפועלים מטעמו
וכל קבלני המשנה, המתכננים, ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 

והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו 
התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה הביטוח (בהתייחס לויתור כאמור 
כלפי המתכננים והיועצים העצמאיים, הויתור יהיה מותנה כי בביטוחי 

) ובכל מקרה הקבלןכלפי  היועצים והמתכננים העצמאים קיים ויתור הדדי
 הויתור כאמור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון.

 
המזמין יהיה פטור מכל חובת הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  1.10.4

יהיה האחראי היחידי  הקבלןו הקבלןתשלום לפרמיה כלשהי בגין ביטוחי 
ללו יכ הקבלןוהבלעדי לתשלומי הפרמיות והשתתפויות עצמאיות וביטוחי 

תנאי מפורש על פיו לא נהיה רשאים לבטל את הביטוח או לצמצם את הכיסוי 
הביטוחי, אלא אם כן תימסר לכם הודעה בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן 

 יום מראש ובכתב. 60 -לא פחות מ
 

או כל נוסח  2013לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הביטוחים הנ"ל,כי  1.10.5
 . ביטול חריג רשלנות רבתי , לרבותאחר שיחליף אותם

 
מזמין יהיה רשאי לממש את הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי הכי  1.10.6

 .הקבלן, גם ללא הסכמת הקבלןזכויותיו ע"פ ביטוחי 
 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הקבלן 1.11
 הקבלןלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 
מצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצ

יישא בכל מקרה  הקבלןולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה. יודגש, כי 
 . הקבלןבסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 

יום  14 -להמציא למזמין, לא יאוחר מ הקבלןללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב  1.12
 הקבלןעפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי  הקבלןלפני מועד תחילת מתן שירותי 

 נוסח אחיד" כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. -בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים
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ום כדין הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור כשהוא חת 1.13
על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן שירותי הקבלן על ידו, ואולם אי 

 המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 
 

כדי לצמצם או לגרוע  הקבלןבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  1.14
בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין, ולא יהיה בעריכת  בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו

מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו  הקבלןהביטוחים כדי לשחרר את 
 בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 

בידי  ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד 7 -לא יאוחר מ 1.15
נוסח אחיד" בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך  -המזמין, "אישור עריכת ביטוחים

נוסח אחיד" מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת  -להפקיד את אישור עריכת ביטוחים
 . שנים נוספות מתום ביצוע העבודות 3ולמשך  ההתקשרות על פי ההסכם

  

 הקבלןי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי המזמין יהא רשא 1.16
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  הקבלןכאמור לעיל, ו

 על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
 

מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  הקבלן 1.17
לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי 
הביטוחים על פי אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת  הקבלןת על בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטל
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.
 

בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן, יהא המזמין זכאי, אך לא  הקבלןלא עמד  1.18
ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו  הקבלןחלק מהם במקומו של  חייב, לערוך את הביטוחים או

 כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר.
  

יכללו סעיף לפיו זכויות המזמין לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי הפוליסות לא  הקבלןביטוחי  1.19
ו/או מי  הקבלןידי  תפגענה עקב אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה, חריגיה והגדרותיה על

מטעמו בתם לב ו/או  עקב אי עמידה בתקנות ו/או הנחיות ו/או הוראות ו/או העדר רישוי 
 ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 

 

המזמין יהא רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  1.20
ריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותם בצירוף הצמדה ו קבלןממנו ל

 בכל דרך אחרת. הקבלןמ
 

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  הקבלן 1.21
הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך ם וראות והתקנים המתייחסים לשירותיהה

חר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח מתחייב למלא א הקבלןיובהר, כי 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע  1995 –משולב, תשנ"ה 

, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני הקבלןבכלליות האמור לעיל, באופן ש
שיעסקו בעבודות האמורות  , לרבות אלההשירותיםהמשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן 

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל 
 פי החוק הנ"ל. 
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מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה הנה בבחינת דרישת מינימום  1.22
לבחון את  הקבלןשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על  הקבלןהמוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  הקבלןחשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות 
האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  הקבלןדעת על ידו. היה ול
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים /הנוסף כאמור. בכל ביטוח  הקבלןלביטוחים, מתחייב 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי  הקבלןרכוש נוסף ו/או משלים שיערוך 
בויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח המזמין ו/או הבאים מטעמו. לעניין ביטוח ח

 לכלול את המזמין בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
  

 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  1.23
כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 

לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות שהתחייב 
הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו מכל אחריות לנזק 

 כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי ביטוחיו.
 

קבלני משנה מתחייב, כי בהתקשרותו עם מתכננים ו/או יועצים אחרים לרבות  הקבלן 1.24
ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי  במסגרת

סעיף לפיו המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך  ההתקשרות עמם,
ולקיים את ביטוחיהם המתאימים  בתנאיהם לביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי 

ולעניין אחריות מקצועית, למשך כל  הקבלןתקופת התקשרותם עם  כל וזאת למשך הקבלן
תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות הקיימת על פי דין, 

להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על ידו ולכלול את  הקבלןלחילופין, מתחייב 
 מטעמו ו/או בשמו.   המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה אשר פועלים

 

 עיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.להפרת כל אחת מהוראות סעיף זה ד 1.25
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  __________תאריך                                 

  

    לכבוד

   ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מעדי הדר 

  

  

  .ג.נא

  

  לסעיפי הביטוח בחוזה זה) 13.7(לפי סעיף  ויתור כתב:  הנדון

  

 מטעמכם הפועלים כלאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי כלפיכם  ומתחייבים מצהירים הננו

 כקבלני משמשים הנכם בהם, חברות בקרה מטעמם משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי -ו/או מדינת ישראל

 נזקאו /ו אובדן  כל בגין, פרויקט כמנהלי משמשים אתם בהם לרבות אחר תפקיד כל בעלאו /ו יועציםאו /ו ביצוע

 שבבעלותנו(להלן: "הציוד" ),   הנדסי מכני ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקניםאו /ו ציודאו /ו מכונותאו /ו עבודה לכלי

"י עאו /ו ידנו על, זה הסכם נשוא לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות,  דין פי עלאו /ו הסכם פי על באחריותנואו /ו

  .עבורנואו /ו מטעמנו אחריםאו /ו משנה  קבלני

, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או לציוד לנו כי כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה ידוע

ר, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים דרישה כאמו

  ים ו/או קבלני משנה ו/או משכירים של "ציוד" מכל סוג ותאור. נקבלשלישיים כלשהם לרבות 

)  משנה קבלניאו /ו יםנקבל באמצעות(לרבות  לאתר כלשהוא מנועי רכב כלי ונביא  ככל כי כלפיכם מתחייבים הננו

 יחול הנדסי ציודאו /ו מנועי רכב כלי לאותו שייגרם נזק וכל כחוק חובה ביטוחי הרכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא

 .ביטוחיכם שיתוףאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו

          

  על החתום,                                                                         

  

  

_______________________        _________________  

  (החברה) קבלןה חתימת                           קבלןאישית של מנהל ה חתימה  
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  'א נספח -ביטוח

הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים
  )DD/MM/YYYY(האישור

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

  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
  *האישור מבקש מעמד  *העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם
ייזום, יעוץ  -עדי הדר

וניהול כלכלי בע"מ 
ו/או מדינת ישראל 

  משרד הבינוי והשיכון

    שם

  נדל"ן☐

  שירותים ☒

  אספקת מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011 

  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

סוג 
  הביטוח

  
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ 
  סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  רכוש 
  

X  328; 316;  314; 313; 312; 309          ביט  
  

              
              
                

                

 אחריות
  המוצר

 –מדינת ישראל  308; 307; 302  ₪   8,000,000      ביט  
משרד השיכון והבינוי, רמ"י, 

; 309חברות בקרה מטעמם ; 
הגופים המצוינים  320; 315; 311

  329; 328; 322; 321לעיל; 
אחריות 

  מקצועית
X        4,000,000   ₪  301 ;302 ;303 ;308  מדינת

משרד השיכון והבינוי,  –ישראל 
רמ"י, חברות בקרה מטעמם ; 

הגופים המצוינים  320; 311; 309
; 328; 327; 326; 325; 321לעיל; 

332  
                אחר

  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

  חתימת האישור
  המבטח:

    ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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  'ב נספח -ביטוח

 האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
)DD/MM/YYYY(  

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

  האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור*
  כתובת ביצוע העבודות*

  מעמד מבקש האישור*

  שם
וניהול ייזום, יעוץ  -עדי הדר

כלכלי בע"מ ו/או מדינת 
  ישראל משרד הבינוי והשיכון

      שם

  קבלן הביצוע☒

  קבלני משנה☐

  שוכר☐

  אחר:_______☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

  פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
  פוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

 סכום/  האחריות גבול
  העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
  ד'

  מטבע  סכום

כל הסיכונים עבודות 
  קבלניות

 ניתן( לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

  ):הפוליסה

X            307 ;308  מדינת ישראל
משרד השיכון והבינוי,  –

רמ"י, חברות בקרה 
; 313; 309מטעמם ; 

הגופים  317; 316; 314
; 318המצוינים לעיל; 

328;  
    כלול          ופריצה גניבה
משווי  10%          עובדים עליו רכוש

העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

משווי  10%          סמוך רכוש
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

  ₪  500,000          בהעברה רכוש
משווי  10%          הריסות פינוי

העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

מבני עזר ותכולתם 
  מתקנים וציוד קל

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    

שכ"ט מהנדסים 
  אדריכלים ויועצים

משווי  20%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

 ₪    

הוצאות מיוחדות 
  לאחר נזק

  

  

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    
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  כיסויים

נזק ישיר מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

משווי  5%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

    

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

      כלול        

רעידת אדמה ונזקי 
  טבע

      כלול        

מדינת  X        20,000,000   ₪  302 ;307 ;308  ג' צד
משרד השיכון  –ישראל 

והבינוי, רמ"י, חברות 
; 309בקרה מטעמם; 

311 ;312 ;315 ;320 
הגופים המצוינים לעיל; 

321 ;322 ;328 ;329  

 –מדינת ישראל  X        20,000,000    ₪  308  אחריות מעבידים
משרד השיכון והבינוי, 

רמ"י, חברות בקרה 
;  319; 309מטעמם ; 

הגופים המצוינים  320
  328; 321לעיל; 

הרחבות  -אחר
  במסגרת פרק ב'

              

נזקי גוף הנגרמים ע"י 
שימוש בכלי צמ"ה 
שאין חובה חוקית 

  לבטחו בביטוח חובה

        4,000,000 
 -למקרה ו

20,000,000 
  לתקופת ביטוח

 ₪    

ויברציה, הסרה רעד, 
  או החלשה של תמיכה

        5,000,000   ₪    

נזקי רכוש מעבר 
לגבולות האחריות 
בביטוח צד שלישי 

  בביטוח רכב

        2,000,000   ₪    

נזק ישיר כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

      כלול        

נזק תוצאתי כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  תת קרקעייםוצינורות 

        4,000,000   ₪    

  

  

  *:)ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
  

  

  ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
  

  חתימת האישור
  המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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  י' 9 נספח

  

  פיתוחעבודות  נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה

  

לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם צורך הפעלת המערכות ועדכונם השוטף נדרש הקבלן ל

  להוראות החוזה.

  

) שיבוצעו על ידו על גבי מדיה מגנטית, על פי "מפרט As Madeהקבלן מתחייב להכין את תכניות העדות ( .1
), www.moch.gov.il)", המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון (GISשכבות למערכות מידע גיאוגרפיות (

 והמהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה במהדורה התקפה ביום ההגשה. 
  

 2010גירסה  AUTOCADהקבלן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תוכנות מסוג תיב"ם כדוגמת  .2
המתאים  DWG או DXFובתנאי שיפיק הקבצים בפורמט החברה ומעלה או שווה ערך. הכל על פי אישור 

ומעלה. התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית  בצורת תקליטורים או  2010מגירסה  AUTOCADלתכנת 
 .החברהבדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת אשר תיקבע על ידי 

 

בעל רישיון לעסוק במקצוע המדידה, כמשמעות המושג בתקנות את תכנית העדות יכין מודד מוסמך  .3
   .1982-המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב

 ).1998-התשנ"ח ,)מדידות ומיפוי(ם בהתאם לתקנות המודדי תבוצעהמדידה 
 

באתר המשרד הנמצא  CADניתן להסתייע בקבצי העזר לעריכת התשריטים בפורמט  .4
)www.moch.gov.il.( 

  

ם העדכניים ולהתאים את  הליהנבמטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, הקבלן מתחייב לפעול על פי  .5
 ובהתאם למפרט השכבות, שיעודכן מעת לעת. החברהלדרישת התוכניות 

  

ך מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות, תבוצע בדיקה של עמידה התוכנית יקלטו לפי הגדרות מפרט זה לתו .6
בדרישות המפרט. עבודות שלא יעמדו בדרישות המפרט יוחזרו למבצעיהן להגשה חוזרת, עד להגשת 

 תכניות העומדות בדרישות המפרט.
 

את תכנית העדות במדיה מגנטית כמפורט לעיל עם סיום העבודה חברה המנהלת הקבלן מתחייב להגיש ל .7
 ולפני הגשת החשבון הסופי, וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת.

  

הנדרשים בחוזה  םמהשירותימובהר בזה כי כל הנדרש מהקבלן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .8
זה,  וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל  

  ם.מהווה תנאי לאישור תשלו
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  יא' 9 נספח
  

  י קבלניםזמכר –תוספת למפרט המיוחד 
  עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח

  ושימוש בחומרים ממוחזרים
  

  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. תמעודד החברה :  כללי
  

  התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות 

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים  .א

 השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושרים כדין.  .1
בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או כל  .2

ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של חלק 
 המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז  .3
ומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל ח

 הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.
אשר עיכובים בביצוע העבודה תלא  חברההקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים  והמועדים שנקבעו בחוזה וה .4

המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים 
 ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

 שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמשך.  - לתשומת לב .5
  

 תהליך אישור השינויים:  .ב
את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים מקבלת  חברהרצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר ל .1

 "צו התחלת עבודה".

 (להלן המנהל). _____________אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של  חברהה נהנת .2

האדריכל והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את  לרבות אנשי מקצוע, לאחר התייעצות עם המנהל .3

 השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצוע מטעמו מנוסים  .4

 ות התכנון המקורי.ומתאימים לפי כל דין ו/או באמצעות צו

. אישורי התכנון כאמור הינם תנאי הגורמים הרלבנטיים אשר יקבעו על ידי החברההתכנון ייבדק ע"י  .5

 לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים, ובלבד שהתוכניות  30מתחייבים לתת אישורים תוך והגורמים הנ"ל המנהל  .6

"בקרת  – 04/02/01  של משרד הבינוי והשיכון  שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמור בנוהל

 התכנון לצרכי ביצוע".

לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות (אם יידרשו)  .7

יום. רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע  30-והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד השינוי. 

 בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

כרזים וחתימת מורשי במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של ועדת המ .9
 על השינוי לחוזה. חברההחתימה של ה

 
 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים:  .ג

במפרט הכללי הבין משרדי  55  51ממוחזרים (ראה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה 

  )55לפרק  2ודף תיקון מספר  51לפרק  3דף תיקון מספר 
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מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה ממוחזרים ובשאר  החומר ויישומו בשטח יעמדו בדרישות

  דרישות המפרט.

  באתר המשרד להגנת הסביבה. מאושרים ניתן למצוא רשימות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים 

 זרים:חשימוש בחומרי מילוי ממו  .ד
ש בחומר חפירה המצוי במקום בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לשימו

). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע "חומר מקומי"העבודה (בפסקה זו: 

), הרי שבכפוף "חומר מובא"העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה (בפסקה זו: 

מן  לפחות (עשרים אחוזים) 20%לחומר מובא זה כדלקמן: לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנהוג ביחס 

החומר המובא אשר ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך 

במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך, הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין ממוחזרת, אשר טופלה 

רשימת "המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה [ראה  על ידי אחד מן המפעלים

"המתקנים (בפסקה זו:  במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת] "המפעלים למחזור פסולת בניין

"פסולת בניין או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים (בפסקה זו:  ),המאושרים"

  : בתנאים הבאים במצטבר בלבד ששימוש זה יעמוד"), וממקור אחר

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .2

מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר (לדוגמה: מפעל) עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו להפעלתו כל  .3

       ישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.הא

בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות שקילה של משאיות,  .4

כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף לקבלת 

  האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש. כל

 :התחשבנות בגין השינויים  .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .1

של שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "למדידה" 

 המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבניה.

המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי השינוי מוזיל עלויות העבודה.  .2

 הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

  כללי:  .ו

המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והוא רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה   .1

 בעניין.

 אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.   .2

 רשימות של מפעלי מחזור ומגרסות פסולת בניין ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה. .3
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