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 1-סמך אמ

 במכרז הוראות למשתתפים 

 

 בחומר המכרז..             על המציע לקיים כל התנאים המוקדמים המפורטים 1

 

אינה מתחייבת להזמין מהזוכה את העבודות במלואן ורשאית לערוך  "מ"עדי הדר בע"  2.1.     2

 ותוספות ולהנחות על פיצול לשלבי משנה. תותבהן שינויים, הפח

   

איננה מתחייבת להזמין מהזוכה את העבודות כהגדרתם בתכניות  "מ"עדי הדר בע"

 בכל טענה ו / או תביעה. "מ"עעדי הדר ב"כולן או חלקן, והזוכה לא יוכל  לבוא אל  

 

, ןקלחתחליט להזמין אצל הזוכה את העבודות כולן או  "מ"עדי הדר בע"במידה ש 2.2

 שעות.  48ל בעבודות תוך תינתן על כך הודעה  והקבלן יידרש להתחי

בקבלת האישורים הדרושים ו המתאים תקציבהבקבלת  צו התחלת עבודה מותנה 2.3

 ת לכך.לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכו

 על הקבלן המבקש להגיש הצעה לעשות הבאות: .3

התוספת את גובה ההנחה או  ,ךבעמודה המיועדת לכ 2-לרשום בדיו, במסמך ד 3.1 

באחוזים למחירים המצוינים ע"פ אמדנא ואת גובה הצעתו בהתאם להנחה או 

יהווה סכום הצעת הקבלן ומחיר העבודות  2-במסמך דהסך הכולל  לתוספת שהציע.

 .מכרזמסמך ב' למסמכי ה -מטרת החוזה ל

 

ח האדם וסיונו, פרויקטים דומים שבוצעו על ידו וכיפרטי נ -5-לפרט במסמך א 3.2  

לצרף למסמך זה אישורים בדבר רישום בפנקס והאמצעים העומדים לרשותו, ו

הוראות חוק  פי-על ותונהקבלנים, תעודת עוסק מורשה, אישור על ניהול ספרים וחשב

 -1976 - בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ויעסקאות גופים צ

חרונה )עדכני לחצי שנה הא בדבר מעמד הקבלן  וזכויות החתימהאישור רו"ח/עו"ד   -

 .ממועד ההצעה(

 על"הצעת הקבלן", וכן לחתום  -של המכרז  -3-לחתום בחתימה מלאה על מסמך א 3.3 

פרוטוקול  , וכן לחתום עלעל כל התכניות ללא יוצא מהכללו מסמכי המכרזדף מ לכ

, ואולם במקרה שמסמך כלשהו כחלק בלתי נפרד של החוזה ולצרפו סיור הקבלנים

כהסכמה מצדו  "עדי הדר בע"מ"עצם הגשת ההצעה מצידו ללא נחתם על ידו, תחשב 

יראו אותם כאילו יהם ופל ע לכל המסמכים הכלולים במכרז וכהתחייבות לנהוג

 גרום לפסילת ההצעה.נחתמו על ידו, או שהדבר עלול ל
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ובצרוף  כאמור וית כל מסמכי המכרז מושלמים וחתומיםולהגיש הצעת הקבלן בל 3.4 

עדי הדר " בתוך מעטפה סגורה לתיבת ההצעות במשרד כרזמה קבלת חומראישור 

עד  7.5.20 יום לא יאוחר מ יןיעאזור התעסוקה במוד 4בע"מ רחוב המעיין  "מ"בע

 בצהריים. 12:00שעה 

וההצעה  גיע לכתובת הנ"ל במועד לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועדתמעטפה שלא 

     .תיפסל

באופן   א בהתאם להוראות דלעיל יעשו בדיו או בדפוסכל הפרטים שעל הקבלן למל  3.5        

 בהיר וברור לקריאה.

ההסתייגות"( " –הסתייגות )להלן קה, הערה או , מחיתתוספאין לרשום כל שנוי,  .4

ואי או בכל אופן אחר שהוא, ובכל ובמסמכי המכרז בין בגוף המסמכים ובין במכתב ל

רשאית להתעלם ממנה  בע"מ" "עדי הדרמקרה שנרשמה הסתייגות כאמור, תהיה 

ת ללפסיויראו ההצעה כאילו לא כללה  ההסתייגות ו/או עלולה ההסתייגות לגרום 

 עה.ההצ

חסים למכרז ילפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבקר באתר ולבדוק כל  הפרטים המתי 5.1 .5

ולבצוע העבודות ולא תשמע כל  טענה מצד הקבלן, כי לא ידע  פרט כלשהו או לא 

 בחשבון גורם כלשהו בעת הגישו הצעתו.הביא 

ירות, צא סתמאו יאם יהיה לקבלן ספק בקשר למובן המדויק של איזה פריט  5.2 

בכתב,  "עדי הדר בע"מ"הודיע על כך לשגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות עליו ל

אלא במידה וצוין ), ועד הסופי להגשת ההצעותלפני המקלנדריים ימים  7לפחות 

 .לשאלות בחומר המכרז(מועד אחר 

 30:09 בשעה 16.4.20 שיתקיים בתאריךחובה  בסיור קבלניםגם נתנו יהסברים י 5.3 

 המזכירות בבית יוסף.בחדר 

ו/או מנציגיו, הן  "עדי הדר בע"מ"למען הסר ספק לכל תשובה ו/או הסבר שינתן מ  

א יהיה תוקף ו/או בכל מקום אחר, ל "עדי הדר בע"מ"במהלך הסיור והן במשרדי 

, ההשתתפות בסיור "עדי הדר בע"מ"אלא אם כן ניתנו בכתב וחתומים על ידי 

 חובההקבלנים 

איננה אחראית לכל פירושים או הסברים שינתנו בע"פ אפילו אם  עדי הדר בע"מ"" 5.4 

, עדי הדר לא תהיה חייבת להשיב לשאלות או לעיל 5.3תנו במסגרת האמור בסעיף ני

מובהר בזאת כי אחריות המציע לקבל לידיו מהחברה את  לבקשות להבהרות.

  פרוטוקול.ת הלבקאי  לא תוכר כל טענה בדבר פרוטוקול סיור הקבלנים.

מכרז ו/או מסמכים שיסופקו למשתתפים השימת לב המשתתפים מופנית לכך, כי מסמכי  .6

רק ומושאלים בזה למציעים אך ו "עדי הדר בע"מ"כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של 
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"עדי למטרת השתתפותם במכרז. כל מי שיקבל מסמך ממסמכים אלה, חייב להחזירם ל

 צילום או העתק ממנו. כל ודר ביולא ישאי הדר בע"מ"

 הגשת הצעה ע"י הקבלן מהווה: .7

אישור כי קרא והבין כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור  7.1 

 בהם.

"עדי הדר על החוזה על כל נספחיו וזאת מיד לפי דרישת  התחייבות מצדו לחתום 7.2 

 .בע"מ"

 כרז רק בגין תנאי ההשתתפות במים דדציב ההוראות אלה הנן בבחינת מסמך המחי .8

דים , המסמכים היחי3-עם חתימת החוזה יהיו החוזה על נספחיו והצעת הקבלן, מסמך א 

 לעיל. 3המחייבים בין הצדדים בכפוף להוראות סעיף 

  הצעה שהיא.תר או כל ביו הלהזו מתחייבת לקבל ההצעה "עדי הדר בע"מ"אין  . 9

"עדי את למשתתף כלשהו במכרז לפי פנייתו אינו מחייב  "עדי הדר בע"מ"מתן הסברים ע"י  .10

לא תהיה חייבת להשיב , עדי הדר במתן אותם  הסברים ליתר המציעים הדר בע"מ"

 לשאלות או לבקשות להבהרות.

לפועל על ידי הקבלן ולהוציא  ים,עיצפר מלפצל העבודות בין מס  "עדי הדר בע"מ"הזכות ל .11

 ו/או קבלנים חלק מהעבודות בלבד.

לנהל מו"מ עם  "עדי הדר בע"מ"המכרז, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית  היה ובוטל .12

 .מכרזת, כולם או מקצתם, או גם עם קבלנים אחרים שלא בדרך של המשתתפים בהצעו

, וידוע ת הזמנת העבודה אצל הקבלןל אצפלכות החברה המנהלת שומרת לעצמה את הז .13

( עשוי לממן את הפרויקט בשלבים. מובהר בזה, כי משרד הבינוי והשיכוןלקבלן שהיזם )

לעיל ולא תהיה לקבלן כל עילה ייתכן ויקטן החוזה מהאמור במכרז כתוצאה מהאמור 

 לתביעה או טענה בגין עובדה זו.

קבלן רשום )ביום ההגשה(  ן להיותראל וכיש תניבמד תאגיד רשום כדין תעל המציע להיו .14

(, 1969-בפנקס הקבלנים )על פי חוק לרישום קבלנים לעבודות בנייה הנדסיות התשכ"ט 

מוכר  -עם כוכבית 1-ועל סיווג ג' 200ענף ראשי  - כקבלן לעבודות כבישים ותשתיות ופיתוח

 .1לעבודות ממשלתיות בסיווג ג'

במכרז שתתף ים להר אינם רשאעובדים עבור יזמים באותו את ם.  קבלנים אשר ידוע כי הנ15

 ות עבור יזמים בתחום האתר.עבודות הפיתוח, קבלן שזכה במכרז לא יוכל לבצע עבוד

 

      

 הנחיות לבחירת קבלן זוכה

5



 

 הנחיות לקבלן להגשת הצעה למכרז

 

 

)לא יתקבלו  במשרדי החברה המנהלת (םולש ללא ת)את מסמכי המכרז  קבלחובה על המציע ל .1

 .קוריים(ם משאינ עתקיםה

 

. הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעות המזמיןשל  וכל מסמכי המכרז והתוכניות הם רכוש  .2

 מזמין עד מועד הגשת ההצעות בין אם יגיש ובין אם לא יגיש.והגשתם. יש להחזירם ל

 ם מטרה אחרת.וש לאין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם       

 וכניות למכרז.מהוות את הת הקטנהמות בהתוכניות הכרוכות המצול .3

 

יום מתאריך הגשת  90פה על כל פרטיה במשך תקופה של וקתחשב כעומדת בת ת המציעהצע .4

 לא במידה ונאמר אחרת במסמכי המכרז.א ההצעות
 

ברשם  ןלהצעת המחיר שתוגש לא תעלה על ההיקף הכספי ע"פ הסיווג המאושר של קב .5

 יווג המותר תפסל. י מהסהכספ הקבלנים. הצעה אשר תחרוג בהיקפה
 

 אישור רישום בפנקס הקבלנים בסיווג הנדרש בתנאי המכרז.על המציע לצרף  .6
 

)ניהול  ור שלטונות המס על פי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםאישלהצעתו על המציע לצרף  .7

ר ואישושנה האחרונה ממועד ההצעה(  לחצי ינ) עדכספרים( וכן מעמד הקבלן בזכויות חתימה 

 .ק מורשהעוס

 

, וכן את מסמכי ההבהרות )במידה וייצאו םוקול סיור קבלנים חתופרוט  להצעתו לצרף על המציע .8

לאחר סיור  תהחברה המנהלאת הפרוטוקול ניתן יהיה לקבל במשרדי  הבהרות למכרז(

 הקבלנים.
 

, יכניסם למעטפה וישים את חברה המנהלתופקו ע"י הכרז שסכי המ ל מסמ המציע יחתום על כ .9

 .ר מסמכי ההצעהשבמשרדי החברה המנהלת יחד עם כל ית המעטפה בתוך תיבת המכרזים
 

 חתימה הקבלן:_____________________
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 תוספת לתנאים כלליים

 

 

ותו  בבעל ן מציע יחיד וחברהשהו, אך לא רק, כגו לכ  מציעים קשורים באופן .1

אגידים. חברות מהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברת אם וחברת בת או תה

אי להשתתף  יהיה אחד מהמפורטים לעיל רש  –שלובות וחברות קשורות 

 במכרז זה. 

 

כמו כן יצהיר הקבלן המציע בטופס המצורף לגוף המכרז על קבלני המשנה  

ן הסר  . למעהעסיקן או היתר לפי כל דין, שיש בכוונתו לוי שבעל רישום, רי

 ספק, קבלני המשנה אלה לא יוכלו להגיש הצעה במכרז הנ"ל. 

 

   :סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .2

 ר לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו  מבלי לגרוע באמו

ה  לבצע כל פעולה שיש ב וא לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/

   סנות.תכסי משום קנוניה או 

 

 : ניגוד עניינים .3

המציע לא יהיה בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת מכרז זה  

צועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובת  ובין קשריו העסקיים, המק

גוד  ינ הנאה כלשהי ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה

אחר הנוגעים לתחומים שבהם   גורם  ין כלעניינים, ואין קשר כלשהו בינו לב 

עוסק מכרז זה, זולת במסגרת מכרז זה ולצורך ביצועו. "ניגוד עניינים" 

 עניינים כאמור.   משמעו אף חשש לניגוד
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 קריטריון מינימום לשביעות רצון

 

אשר לגביו היה למשרד   עישומר לעצמו את הזכות, לפסול על הסף מצ המזמין

מזמין או בעבור משרד  הותי בעבודות שביצע עבור הכשל מתגלה ניסיון רע או שנ

 בשלוש השנים האחרונות.   הבינוי והשיכון 

ין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת  ניסיון רע או כשל מהותי לעני 

 בות: רל  וועדת המכרזים, בביצוע העבודה, מטרותיה או תוצאותיה,

לביצוע  בות זמן תגובה איטי ם, לרהזמניאי עמידה בדרישות החוזה ובלוח   .1
 המשרד.   הוראות

 המזמין ו/ או משרד הבינוי והשיכון. אי היענות לדרישות  .2

 צו סילוק יד.  .3

ביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם  כשל ב .4
 המזמין ו/ או משרד הבינוי והשיכון. 

של  יומה או ק  מעותית מעבודתו של המציע עות רצון משיבש קיומה של אי  .5
על טיב  המזמין ו/ או משרד הבינוי והשיכוןדעת שלילית בכתב של  חוות 

 עבודתו. 

לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה   במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון

 בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 
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 "ש לחישוב המדד הפרויקטאלי במכרזי משבר בסהדף 

 

  

לערוך לכל פרויקט מדד משלו לצורכי  הצמדה, מדד  החשב הכללי הנחה את משרדי הממשלה

דדים המוכנים ומעודכנים מידי חודש ע"י הלשכה שישקף את מאפייני הפרויקט ויתבסס על המ

יה כאשר מחירי הפלדה הש המרכזית לסטטיסטיקה )הל.מ.ס(. הנחייה זאת באה בעקבות המצב

ורה משמעותית והדבר לא השתקף במידה מתאימה בעלויות לו בצות( ע)וגם תשומות אחר

קף בצורה מהימנה כל המדדים של פרויקטים שונים שהיו עתירי פלדה. המדד הנ"ל, שאמור לש

 יומשרד הבינפרויקט ייקרא "המדד הפרויקטאלי" של אותו פרויקט. בעקבות ההנחיה הזאת יזם 

בצע ל עבודות התשתית אותן הוא מטים שפרויקהליך של הכנת מדד פרויקטאלי שיתאים ל

וישקף את מאפייניהן המיוחדים. ההליך מבוסס על שני מהלכים שהמקשר ביניהם הם הפרקים 

שונים של המפרט הכללי. במהלך הראשון מובאים לידי ביטוי המשקלות השונים של הפרקים ה

 – 51ר , פרק האתוח יתפ – 40המאפיינים פרויקט מסוים )פרק  יללהמתאימים של המפרט הכ

כבישים ופיתוח , וכו'.(, שנקבע לגביו אומדן הנדסי מתאים. המשקל של כל פרק מבוטא ע"י 

מתייחסות לפרק זה בסך העלויות של כל הפרקים ובעצם בסך העלויות של חלוקת סך העלויות ה

י כל ע לגבלך השני שקל צוות הנדסי של המשרד וקבהמבכל הפרויקט, שהוא אותו אומדן הנדסי. 

פרק של המפרט הכללי הרלבנטי לעבודות המשרד את אותם מדדים ותתי מדדים מתוך טבלאות 

ופיתוח( המאפיינים פרק זה לרבות משקלותיהם היחסיים  הל.מ.ס. )המתייחסים לעבודות בנייה

 באותו פרק. 

 

כל  יהמהלך הראשון משתנה לגב -הפרויקטים   לבעוד אשר המהלך השני הוא קבוע לגבי כ

,  בהתאם למהות הפרקים ממנו הוא מורכב.רויקטפ  

 

המדד  ההליך המפורט במסמכי החוזה מאחד כאמור את שני ההליכים ומפתח לכל פרויקט את

הפרוייטאלי שמבוסס על הפרקים  ומשקלותיהם לגבי אותו פרויקט ועל המדדים ותת המדדים 

קה שבין הפרויקט ר הזימבעב ומכאן שלמעשה מוטמעת בצורה טובה יותר .םהמאפיינים אות

 לבין המדדים ותתי המדדים המאפיינים אותו. 
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  מינהל הנדסה וביצוע

  5/7/2012       יר ואי קבלת עבודהטבלת סטיות המותרת עם ניכוי מח

 עדכון צוות למחע  בעבודות פיתוח וסלילת כבישים 
ניכוי ביגלל סטיות בתחום שבין  הדובסוג הע סוג הבדיקה

המותרת וגבול אי וצעת ה הממהסטי
 בודהקבלת הע

סטייה מקסימלית מותרת 
לפני אי קבלת העבודה   

 )פירוק וביצוע מחדש(

יכוי עקב טיב סעיפי כתב כמויות לנ
 עבודה ירודה

דיוק הביצוע 
בעובי השכבה 

והמפלסים 
 המתוכננים.

עבודות עפר 
       כולל

       וי,   מיל ,החפיר

   51לפי מפרט  51ט לפי מפר יישור שטח

       צורת דרך

       מצעים

       אגו"ם

       אספלט

      
צפיפות ההידוק 

בשכבות 
השונות של 

עות, המס
הרחבות, 

המדרכות, 
השבילים 

ועבודות עפר 
 במגרשים וכו'

 עבודות עפר,
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

תהנדרש חרו אברר אבא )נעבור מילוי מו   במידה ויוחלט לא לתקן  )  

 הסעיפים לניכוי כוללים  את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר  %10מהנדרשת ינוכו  מילוי מובא,

 מילוי מקומי
סטיה מהצפיפות  %2עד   עבור

 הנדרשת
סטיה  %4עבור עד  

 את החומר וההידוק. מהצפיפות 

 ריחממה  %15מהנדרשת ינוכו  
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

%60   
חומר מקומי/בור מילוי עבור מ

 השאלה

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
 הסעיפים לניכוי כוללים  מהמחיר הנדרשת

 את מחיר החפירה/חציבה וההידוק.   חירמהמ  %25מהנדרשת ינוכו   

 יישור שטח 
מהצפיפות  סטיה %1  עבור עד

ןקתלבמידה ויוחלט לא  הנדרשת      

   השכבה )מנת עיבוד( תא חירמהמ  %20מהנדרשת ינוכו  שתית

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %4עבור עד  
 יישור שטח והידוק  מהצפיפות 

 מהמחיר  %30ינוכו  מהנדרשת  
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

%100     

  
סטיה מהצפיפות  %3עבור עד  
   מהמחיר הנדרשת

     מהמחיר  %60נדרשת ינוכו המ  

 מצעים
עד עבור מהצפיפות  סטיה %1  

     במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 וקמצעים והיד את השכבה )מנת עיבוד( מהמחיר  %15מהנדרשת ינוכו   

  
סטיה מהצפיפות  %2עבור עד  
 הנדרשת

סטיה  %3עבור עד  
   מהצפיפות 

 מהמחיר  %40מהנדרשת ינוכו   
דרשת מהנדרשת ינוכו נה

   מהמחיר  %75
      

 אגו"ם
סטיה מהצפיפות  %1עבור עד  
     במידה ויוחלט לא לתקן הנדרשת

 אגו"ם והידוק ד(את השכבה )מנת עיבו מהמחיר  %20מהנדרשת ינוכו   

    
סטיה  %2עבור עד  

   מהצפיפות 

    
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

   מהמחיר %50

         

 אספלט*
 מהצפיפות סטיה %1  עבור עד

שתהנדר  
סטיה  %3עבור עד  

   מהצפיפות 

 מהמחיר  %15מהנדרשת ינוכו   
הנדרשת מהנדרשת ינוכו 

 אספלט   %50

  
מהצפיפות  סטיה %2עבור עד  
   מהמחיר הנדרשת

     מהמחיר  %30מהנדרשת ינוכו   

  51ם יהיו בהתאם למפרט ייולכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכ * 

   .02בהתאם למפרט  -לקוי  וןבטור ניכויים עב 

  על חשבון קבלן יישקל ע"י המשרד חיזוק מבנה הכביש בנוסף לניכויים 
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 פרקי הזמן המינימלים המחייבים תשלום הצמדה מפורטים במסמכי המכרז/חוזה.

 

המדד הפרויקטאלי שייקבע במכרז ובחוזה לא ישתנה לאורך כל חיי הפרויקט גם אם יחולו 

ששימשו בסיס לקביעתו, לרבות ביטולי עבודות של פרקים מסוימים ם שינויים כלשהם בנתוני

דה וכו'.בחוזה במהלך העבו  

האמור  –ה נועד לתת הסבר כללי בלבד ליישום המדד הפרויקטאלי במשב"ש,  ובכל מקרה דף ז

 במסמכי המכרז הוא הקובע.
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7/2012 

 מכרזי קבלנים –תוספת למפרט המיוחד 

 עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח 

 ושימוש בחומרים ממוחזרים 

 

 משהב"ש מעודד  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. : כללי

 

ין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי להלן הנחיות המזמ

 המכרז והחוזה:

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים .א

השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים  .1
 שרים כדין. תקניים ומאו

יבו, באיכותו ובקיים בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בט .2
של האלמנט או כל חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה 

 בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

יה בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יה .3
יבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, המופיעות במסמכי המכרז לרבות ט

שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, הטיב והאיכות והקיים לחומר או 
 לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.

ים  והמועדים שנקבעו בחוזה והמשרד לא יאשר הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנא .4
ידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים עיכובים בביצוע העבודה ואי עמ

 ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

 שך. שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים למילוי בכפוף לדרישות סעיף ג' בהמ - לתשומת לב .5

 

 תהליך אישור השינויים: .ב

מחוז את פירוט השינויים המבוקשים, רצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר ל .1

 תוך שבועיים מקבלת "צו התחלת עבודה".

נתן המחוז אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של ס. מנהל מינהל תכנון  .2

 והנדסה לביצוע )להלן המנהל(.

נהל תכנון והנדסה לביצוע, לאחר התייעצות עם מנהלי התחומים, האדריכל סגן מנהל מי .3

כננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא והמת

 לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

י ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנש .4

 ורי.מקצוע מטעמו מנוסים ומתאימים לפי כל דין ו/או באמצעות צוות התכנון המק

התכנון ייבדק ע"י מנהלי התחומים, האדריכל והמתכננים הרלבנטיים. אישורי התכנון  .5

 כאמור הינם תנאי לביצוע.

יום מקבלת  30המנהל ,מנהלי התחומים והמתכננים מתחייבים לתת אישורים תוך  .6

ים, ובלבד שהתוכניות שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול תוכניות השינוי

 "בקרת התכנון לצרכי ביצוע". – 04/02/01   כאמור בנוהל
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לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות  .7

יום.  30-והאגרות )אם יידרשו( והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

א יחל  בביצוע רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן ל

השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד בתנאי היתר הבניה והתוכניות 

 המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

פי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של ועדת המכרזים במקרה ויידרש שינוי בסעי .9
 מה של המשרד על השינוי לחוזה.וחתימת מורשי החתי

 

 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים: .ג

במפרט  55  51תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה ממוחזרים )ראה גם בפרקים  

 (55לפרק  2פר ודף תיקון מס 51לפרק  3הכללי הבין משרדי דף תיקון מספר 

לוי בחומרי בניה החומר ויישומו בשטח יעמדו בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למי

 ממוחזרים ובשאר דרישות המפרט.

רשימות חלקיות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים שנערכו ע"י המשרד 
 להגנת הסביבה נמצאות באתר המשרד להגנת הסביבה. 

 

 זרים:חושימוש בחומרי מילוי ממ .ד

ימוש בחומר חפירה בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבודה, לש

(. מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין "חומר מקומי"המצוי במקום העבודה )בפסקה זו: 

די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום 

(, הרי שבכפוף לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב "חומר מובא"זו: העבודה )בפסקה 

מן החומר המובא אשר  לפחות )עשרים אחוזים( 20%חס לחומר מובא זה כדלקמן: לנהוג בי

ישמש את הקבלן יהיה חומרי בנייה ממוחזרים, אשר עומדים בדרישות שנקבעו לכך 

הקבלן יוכל להשתמש בפסולת בניין  במסמכי החוזה ו/או כל תקן ו/או כל דין. לצורך כך,

לים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי ממוחזרת, אשר טופלה על ידי אחד מן המפע

ה במסמכי מכרז ז רשימת המפעלים למחזור פסולת בנייןהמשרד להגנת הסביבה ]ראה 

או בפסולת בניין ממוחזרת  (,"המתקנים המאושרים")בפסקה זו:  והמתעדכנת מעת לעת[

"(, ובלבד "פסולת בניין ממקור אחרמכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים )בפסקה זו: 

 : רבתנאים הבאים במצטב ששימוש זה יעמוד

ורך פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצ .1

 שימוש בה.

 ניתן על כך אישור בכתב של המזמין או מי מטעמו. .2

מקורה של פסולת הבניין ממקור אחר )לדוגמה: מפעל( עומד בכל דרישות הדין ונתקבלו  .3

רישות ואישורים למקור להפעלתו כל האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים ד

      כאמור.

אישורי הטמנה ו/או מחזור וכן תעודות  בשלב ההקמה, הקבלן הזוכה יידרש להמציא .4

שקילה של משאיות, כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את 

13

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=building_waste&enZone=building_waste


 

 

מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף לקבלת כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות 

  ן עסק, ככל שנדרש.רישיו

 :התחשבנות בגין השינויים .ה

גין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו לא תשולם לקבלן כל תוספת, ב .1

כתוצאה משינוי שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן 

 הבניה. בהתייחסות לחלקים "למדידה" של המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת

השינוי מוזיל  המזמין שומר לעצמו הזכות לדרוש הפחתה ממחיר החוזה , אם יסתבר כי .2

 עלויות העבודה. 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   .1

 בעניין. כל טענה ו/או דרישה

 ין.אישור/ אי אישור השינויים הוא לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמ   .2

 

 

          
 אגף לטיפול בפסולת מוצקה                 

                                 

    2008נובמבר                       

 

 

 )רשימה חלקית(   מפעלי מיחזור פסולת בניין נייחים

 

 עיל פרטי מפ שם 

 36אזור תעשייה צפוני, אשדוד, רח' המתכת  י.א. הארי

 נונו מנכ"ל: מישל וע

 8535525-08טלפון: 

 אזור התעשייה עד הלום  מיחזור למען הסביבה 

 מנכ"ל: איציק כראדי 

 2625945-052, 7795886-057טלפון: 

מחלף הסירה )תחנת   -בני וצביקה .1

 מעבר יוסי פרי(.  

 ולון(.דרום תל אביב )תחנת מעבר ח .2
 .     ברקת.  3       

 .0524577851 –צביקה דוד 

 029917350 –משרד 

 דורון נגרין, פארק מחזור חירייה אקולוגי טכנולוגיות עתידיות )א.ס( בע"מ  

14



 

 

 (52190, רמת אפעל, 9182)ת.ד 

 03-6318771טל: 

 03-7301059פקס: 

E-Mail: doron_n@ecologi.co.il 

 089726175עין חכ"ל מודי -מודיעין בן ארי 

 0528317767 -צומת קריית אתא גיא  יופי נוף מגרסות

 מחצבות הצפון, פ.צ. 

 אתר גוש חלב 

 052-6662337ארז פרידמן 

 

רשימה זו היא רשימה חלקית ובלתי מחייבת. אין אנו ממליצים על ספק זה או  •

 אחר. יש

 לפנות אל הספקים לקבלת פרטים והצעות מחיר.               

 

 

 

          
      האגף לטיפול בפסולת מוצקה               

 

 

 

 : )רשימה חלקית( ל מגרסות פסולת בניין ניידותמפעילים ש

 

 

רשות  ישוב מחוז שם מפעל
 מקומית

 טלפונים כתובת

ראשון  ראשון לציון מרכז בר עופר
 לציון

שדרות משה דיין  
 , ראשון לציון 1

0505313863 

גייפר הנדסה  
 ת בע"מותשתיו

מושב בצרה, חוף   חוף השרון חוף השרון מרכז
 60944השרון, 

0544559663 

דניאלי בסביבה  
קרן היסוד,   -

 קרית אתא

,  6קרן היסוד  קרית אתא קרית אתא חיפה
 קרית אתא

048403112 

י.ע.ז. חב'  לבניה  
 ופיקוח בע"מ

תל 
 אביב

-תל אביב 
 יפו

-תל אביב 
 יפו

, תל 20אשכנזי 
יפו, -אביב 
69864 

036478859 

ערד מיחזור 
 בע"מ

תל 
 אביב

-תל אביב 
 יפו

-תל אביב 
 יפו

, תל 1ת נתיבו
 יפו-אביב 

039031044 
0577718443 
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רשות  ישוב מחוז שם מפעל
 מקומית

 טלפונים כתובת

 0508292890  פרדס חנה פרדס חנה חיפה אסף טכנולוגיות 
046271694 

מושב  מושב רנתיה מרכז ג.א.ן תברואה 
 רנתיה

 039722888 53מושב רנתיה 

 0505218034 טרה רהט רהט דרום הייכל
089018693 

 

 

ה לשינויים מעת לעת ובלתי   חלקית ונתונ ההנתונים באחריות החברות, הרשימ*

 מחייבת.

 * רשימה זו לא מהווה המלצה כלשהי לחברה זו או אחרת.

                                                                                                            

ים  * אין אנו ממליצים על ספק זה או אחר. יש לפנות אל הספקים לקבלת פרט

 והצעות מחיר. 
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 _____________  אל: הקבלן / החברה 
 
  

 צו התחלת עבודה ומסירת שטח
 ( 04/12)ע"פ נוהל 
 

 מספר חוזה /      
 

 מס' מכרז /      ראשי -מחוז   
 

 
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________ 
 

 . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף לתנאי החוזה  39יף בהתאם לסע
 

 ________________   מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה.     מר /גב'  
 זה )המצוין במשבצת מטה(. ימים מתאריך צו  7בתום נים תתחיל התקופה שנקבעה בחוזה לביצוע המב

 
 ________________________________________________________________הערות : ___

 
_________________________________________________________________________ 

 
 _____________      מנהל החברה             _______________       

 חתימה                      שם                                                    
------------------------------------------------------------------------------------- 

 במעמד מסירת השטח:
 ת השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנהל בזה לרשות הקבלן א 40בהתאם לסעיף  .1
 השטח נמסר בנוכחות בא/י כח משרד הבינוי החתום מטה. .2

 
 מנהל עבודה:מינוי 

 תיקון: תשנ"ח( 1988 –)מתוך: תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח   
מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה  תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של  .1

 מנהל עבודה שהוא מינהו.
יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו,  מבצע בניה  .2

סיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום יו המקצועית ונמענו, השכלת
 בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע  על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח  .3
לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו ויירשום העבודה האזורי, ימסור 
 מענו של מנהל העבודה שנתמנה כאמור.בפנקס הכללי את שמו 

ההודעה לפי תקנות משנה )ב( או )ג( תימסר על גבי טופס שניתן להשיגו במשרדו  .4
של מפקח העבודה האזורי, תיחתם בידי מבצע הבניה ובידי מי שנתמנה מנהל 

ואר רשום, למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מתבצעת עבודה ותישלח, בד
 ק למחוז משהב"ש.העבודה , עם העת

 1988אין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה( התשמ"ח 
 וכל דין אחר.

 
 הקבלן / החברה _______________________________ תאריך _____________

 
 
 
 

 ______________________     ראש צוות/מנה"פ___________    _     קח : ___________ מפ
 חתימה             שם                             חתימה            שם       

 
  תפוצה: קבלן/חברה                                                            

 הנדסהס/מנהל מינהל תכנון ו 
 ראש צות/מנה"פ 

 מפקח
 

וזי ביצוע           לח

 בלבד

תאריך:     

_________________

___ 
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07/04/2014 
 
 

 _____________  אל: הקבלן / החברה 
 
  

 טופס החלפת מפקח
 

 בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
 
 

 ישוב: ראשי -מחוז   
 

 מספר חוזה /    אתר:
 

 מס' מכרז /      
 

 
 נושא העבודה : 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

מונה להיות המפקח לביצוע המבנים על פי חוזה זה מתאריך    ________________     מר /גב'  

 __________משעה______

 

 הערות :  

מפקח זה מחליף את המפקח  _______________ שמונה בצו התחלת עבודה מיום ___________ 

 בשעה_______ 

 פקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______את המ או

 
 ת :חתימו

 
 

 ___________________     ראש צוות/מנה"פ___________           ____     מפקח : ___________ 
 חתימה             שם                             חתימה            שם       

 
 

 ____________          ____ קבלן : _______
                             חתימה            שם       

 
 

 אישור עדי הדר  להחלפת המפקח :
 
 

 
 ____________                                                          מנהל החברה                         

 חתימה                  שם                                                          
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
 מחוז )לתיק המחוז( 
 ראש צות/מנה"פ 

 

 

ע           לחוזי ביצו

 בלבד

תאריך:            

_________________

___ 
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 תוספת למפרט הטכני המיוחד
 

 קרקעיות -חפירה ומילוי תעלות לתשתיות  תת
 טיחותב

תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, חציבה, מילוי, כבישה, הידוק והחזרת השטח 

לקדמותו, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש. 

כוחו באתר העבודה,  -ושלטי זיהוי של הקבלן ושל באכלומר לגדר, להציב שלטי אזהרה 

בור בהתאם לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות,  להאיר כחוק כל חפירה או

 להבטיח מעברים בטוחים להולכי רגל, ולהציב שמירה מתאימה.

לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, אזניות מגן, כובע מגן, כל כלי  

 ודה והמכשירים יהיו תקינים, שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש.העב

 הכנות מחייבות
 -לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא:

הצטיידות באמצעי הבטיחות  , הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות .1
 המתאימים לפי פרק הבטיחות.

י עבודות ההכנה  קיום הנחיות או תוכניות מפורטות של החברה/משרד לגב .2
 והפירוק וחפירת התעלה. 

אם לא התקיים אחד או יותר מן   אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. .3
 התנאים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה. 

 כללי
. הכנות לפני תחילת החפירה, יכין הקבלן במקום העבודה את החומרים הדרושים 1 

 לעבודה, כולל 
ות וחומרי עזר  גידור, תאורה, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל, שילוט וכל ציוד בטיח      

 הנדרשים.
 . דיפון ותמוך 2

ציידי החפירות ידופנו ויתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון ובהתאם לתקנות 
הבטיחות של משרד העבודה, בין אם נציג החברה/המשרד דרש זאת ובין אם לאו. 

מכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע הלוחות והתו
ת או תזוזה אופקית של הדיפון. לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, ולמנוע מפול

 יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצב את ציידי החפירות לפי השיפועים הטבעיים.
 . אחריות ליציבות 3

 הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי  ההוראות הכלולות במפרט זה,     
 כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי ההוראות אין בו     
 באחריות מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות     
 ך. בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכ    

 
 

 
 

 : פיקוח המשרד על עבודות בניה ופיתוח 4/14תוספת לנוהל משהב"ש 
בטיחות: המפקח יפקח על אופן ביצוע הוראות החוזה באופן שוטף, לרבות מחויבות  3.5

הקבלן לנושאי הבטיחות ומינוי מנהל עבודה וכולל הפסקת עבודה באם הקבלן לא מבצע 
 הוראות החוזה. 

       
 

19



 

 

20



 

   הנחה / תוספת לפי פרקים מאומדן המכרזמכרזים בשיטת 

 ( 2017 מאי  –)שיטה משודרגת  

 

 

כולל כתב כמויות   המכרז  חומר  -לפיה מופעל מכרז זה   הם לשיט בהתא .1
התמחור מתבסס בעיקר "(.  המשרד אומדן "  –)להלן   המזמיןמתומחר ע"י  

 . המשרד על מחירון לעבודות פיתוח המעודכן של 
  

אומדן   עומתלבנפרד    לכול פרק וספת  תחה/לציין שיעור הנ  המציעעל  .2
. הקבלן הזוכה ייבחר  של אותו פרק ההוא יבצע את כל העבוד המשרד, לפיה

 . להלן לפי הליך כמצוין) או ייפסל (  
  

המבטאים  לכתוב בבירור את גודל הנחה/תוספת במספרים המציע חובה על  .3
כוללת ההנחה/תוספת  אם  .לכול פרק בנפרד  (0%הוא   )גם אם  אחוזים

לא יותר משתי   אשר יכלולשבר עשרוני שברי אחוזים, היא תכתב בצורת 
 . הנקודה פרות אחר ס

 

 מודגש בזאת כי במידה ושיעור ההנחה/תוספת הנ"ל לא יהיה ברור וחד .4
 .לפסול את ההצעה על הסף  המזמין רשאי     –משמעי  

  

   ,של אותו פרק ההנחה/תוספת הנ"ל תהיה נכונה לביצוע כל העבודה כולה .5

 

ני הפרקים אשר אומד סכום  משוקלל של סכום השווה להצעה יהיה  ה  מחיר .6
שניתנה ע"י המציע עבור   או בתוספת בניכוי  ההנחה מזמין, הרו ע"י תומח 

 . כפי שהוצע ע"י כל מציע ל והכ  , כול פרק בנפרד
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : אופן בחירת הזוכה .7
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  25מתוך  4עמוד 

 

עם הגבלות סטיות מהממוצע  מכרזים בשיטת החה / תוספת לפי פרקים מאומדן המכרז
  ל פרקבכ

  )7201 מאי – לבחירת הצעה זוכה(שיטה 

  ]פרק זה יחול רק על הצעות כשרות העומדות בתאי הסף של המכרז[

  :בחירת ההצעה הזוכהאופן 
  
תיבחן במספר שלבים, אשר הוגשה בהתאם להחיות המפורטות להגשת הצעה, מחיר למכרז ההצעת .   3

 כמפורט להלן:

  -(בדיקה לפי פרק)שלב א' . 3.1

י כל אחד מן המציעים מתוך המבוקש על ידהחה/התוספת  האחוזמהו  יבדוק שרדמה 3.1.1
 100%המשרד לעיין זה ייחשבו  מחירי אומדן המשרד לכל פרק, כאשר מחירי אומדן

 "). לפרקהצעה (להלן: "

, כי אז )-)12%ה יה פלוי לפרק מציעהמוצעת על ידי  /התוספתההחה במקרה בו :דוגמא
  . 88% היהת לפרק ההצעה

הצעות, לכל פרק ופרק מתוך האומדן הל כשל לפרק  של ההצעות ממוצעחשב י משרדה 3.1.2
 –בחישוב הממוצע (להלן  יתווסף אליהן כהצעה וספתבפרד, כאשר אומדן המשרד 

 ").לפרק ממוצע"

 הבא ממוצע לפרק באופןשיעור של ההצעה לפרק מההאת ביחס לכל הצעה יחשב המשרד  3.1.3
 : )100%עיין זה יחשב (כאשר הממוצע לפרק ל

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

, תיבחן כל הצעה בכל פרק ופרק רק לאחר חישוב האחוז מהממוצע לפרק של כל ההצעות 3.1.4
 :במקרים הבאים לשלב הבא ךמשיתלא  ההצעו ,בהתאם למפורט להלן

 10%עד מהווה מהאומדן הכולל של המשרד היחסי הכספי  אשר היקפופרק קטן ב 3.1.4.1
מוך  מהממוצע לפרקהאחוז , במקרה שבו ההצעה לא תמשיך לשלב הבא – (כולל)

 .150% - או גדול מ 50%-מ

למעלה מהווה מהאומדן הכולל של המשרד היחסי הכספי אשר היקפו פרק גדול ב 3.1.4.2
לפרק  מהממוצעהאחוז , במקרה שבו ההצעה לא תמשיך לשלב הבא - 10%-מ

  . 115% - או גדול מ -85%מוך מ

  חישוב היקפו היחסי של הפרק יעשה באופן הבא: לעיין סעיף זה,  3.1.4.3

  =  היקף יחסי של הפרק                  סה"כ המחיר של פרק (לפי אומדן המשרד)
  אומדן המשרד                     

  
   

   

7 : הכוזה ןלבקה תריחב ןפוא
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  דוגמא מסכמת לשלב א':

ההחה/התוספת   
יע שתן המצ

לפרק בהצעה 
  שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
  האומדן

ממוצע 
  לפרק

האחוז 
 עמהממוצ
  לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
  הבא?

 פרק קטן 

על מת ( 
לעבור צריך 

להיות 
 % חווטב

50-150   

 פרק גדול 

על מת ( 
לעבור צריך 

 חווטבלהיות 
% 115 - 85   

אומדן 
  המשרד

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%

  

 -(בדיקה לפי הצעת מחיר) שלב ב'  3.2

של  ממוצעהת המשרד ייחשב אהצעות או יותר שעברו את שלב א' לעיל,  3כאשר ותרו  3.2.1
שעברו את שלב כל ההצעות של ) "הצעה כספית" –ה הכספית הכוללת למכרז (להלן צעהה

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

, יתווסף אליהן לעיל א'שעברו את השלב ומעלה הצעות  4קיימות במקרה ש 3.2.1.1
 לצורך חישוב הממוצע המתוקן.  אומדן המשרד כהצעה וספת

הצעה קיצוית " -( להלן הכספית המוכה ביותר ההצעה יחושב, ללא מתוקן הממוצע ה
מבייהן ) "הצעה קיצוית גבוהה" –(להלן  ביותרהכספית הגבוהה ההצעה ללא ו) "מוכה
הצעה קיצוית.  חשב, לרבות במקרה בו אומדן המשרד ")ההצעות הקיצויות" –(להלן 

הן קיצויות גבוהות או זהות והן קיצויות ויותר שהן זהות ושתי הצעות יש במקרה בו 
מבין ההצעות הזהות חת ארק המתוקן ל בחישוב הממוצע ויכל המשרד -מוכות 

  .)לא תיכלל בחישוב(השיה  הקיצויות בכל מקרה
  

אין יובהר כי טרול ההצעות הקיצויות במסגרת חישוב הממוצע המתוקן כאמור לעיל 
  פסילת הצעות אלה. משמעות הדבר

  

יתווסף אליהן אומדן המשרד , לעיל א'שעברו את שלב הצעות  3קיימות במקרה ש 3.2.1.2
 וללא טרול הצעות קיצויות., לצורך חישוב הממוצע המתוקן כהצעה וספת
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 :ג'הצעות שלא ימשיכו לשלב  3.2.2

 

 3.2.1כמפורט בסעיף  מהממוצע המתוקן 95% -מ המוכ תהאאשר ה כספית הצע 3.2.2.1
בהר כי כלל זה יחול רק כאשר חושב ממוצע מתוקן, וי. לשלב ג'ר ועבתלא  ,לעיל
  . ב'שהגיעו לשלב  או יותרכספיות הצעות  3קיימות כאשר  –קרי 

  

א יחול ל, שעברו את שלב א' לעיל אחתכספית או הצעה כספיות הצעות  2במקרה שקיימות  3.2.3
 .הן ימשיכו אוטומטית לשלב ג'שלב ב' ו

 -(בחירת ההצעה הזוכה) ' גשלב  3.3

מבין ההצעות הכספיות שותרו לשלב  ביותר זולהההכספית ה תהיה ההצעה ההצעה הזוכ 3.3.1
  , בכפוף לתאים הבאים:יהןמבי ג'

 

 )או יותר( הצעות 2יש , דהייו הזולות ביותרהכספיות ההצעות במקרה של שוויון בין  3.3.1.1
(עד שתי ספרות אחרי  והצעות המחיר הן זהותאת כל תאי המכרז  ותהמקיימ
 .באמצעות הגרלהזוכה, מבין  ההצעות האלה, ההצעה ה תיבחר - הקודה)

 

רשאית ועדת המכרזים להחליט על  -  בלבד שעברה לשלב ג' הצעה אחתקיימת במקרה ש 3.3.2
, לפי שיקול דעתה בהתאם לתאי המכרז או על ביטול המכרזזוכה הצעה כ הבחירת

 .הבלעדי

  
ה המפורטת במסמך זה, יביא למצב בו יובהר כי במידה והליך בחירת ההצעה הזוכה, על פי שיטת הבחיר

זוכה, יהיה רשאי המשרד כ המועמדת להיקבע כל ההצעות שהוגשו פסולות ולא תישאר הצעה כלשהי
, מבלי להתחשב באומדן הקבועה לבצע בדיקה מחודשת לקביעת ההצעה הזוכה, בהתאם לשיטת הבחירה

ף להחלטה מומקת של ועדת , בכפולעיל 3.2המתוקן כמפורט בסעיף  כהצעה שמשוקללת בממוצע
  .המכרזים

  
  דוגמא מסכמת:

  

 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 
 מהממוצע

 100% 103% 75% 100% 114%  

24



  25מתוך  7עמוד 

 

  

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      פער מהממוצע 

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

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

  מהממוצע.  15%מעל  - סל מציע ה' נפ 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

       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

 
   

 
 

 
 

 בשלב ב'ממוצע 
      

2,203,750 

אחוז מהמוצע 
  ב'שלב 

97.33% 99.82% 
 

97.11% 
  

 
       

אין  - מסקנה 
     פסילה שלב ב'.

 הזוכה
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 3-מסמך א
 הצעת הקבלן

 618/2019מכרז מספר 

 לכבוד

 יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ -עדי הדר

 .71730מודיעין 

 א.נ.,

 ת יוסףבייח"ד  37  פיתוח והכנת תשתיות  הצעה לביצוע עבודות הנדון:

 יוסףבית  –יח"ד  37תיות פיתוח והכנת תשהננו מתכבדים להגיש פרטי הצעתנו לביצוע עבודות 

( ₪      )במלים ₪______________המבוקש הוא  סכוםה .1 

 )להלן: "הסכום המוצע"( בתוספת מע"מ.

 

 צהירים כי:הננו מ . 2

ים המצורפים אליו, התנאים הכלליים והתנאים המיוחדקראנו בעיון טופס החוזה ו 2.1 

רים אשר חהמפרט וכתב הכמויות, עיינו בתכניות הנוגעות לעבודות וכן במסמכים הא

והעתידים כולם יחד להוות החוזה לביצוע העבודות האמורות. ביקרנו  למכרזפו צור

 ות הסמוכים להם, דרכי הגישה וכיוצ"ב.באתרי העבודה ובכל המקומ

צהירים, כי המפרט הטכני הכללי של הועדה הבין משרדית הידוע בשם "הספר נו מהנ  

 וידועים לנו. הכחול" על  פרטיו ועדכוניו, עד חודש פרסום ההצעה מוכרים

הבנו כל מסמכי ההצעה על פרטיהם וכי מקום העבודה, טיב הקרקע ותנאי הגישה  2.2 

העבודה ידועים ומוכרים לנו  וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאותאליו 

 וע לנו מהו משך ביצוע החוזה וכי על כך ביססנו הצעתנו.כמו כן, כי יד

ידיעה כל שהיא ססות על טענות של אי הבנה או אי לא נציג תביעות או דרישות המבו  

 מראש על טענות כאלה. של תנאי החוזה או של יתר המסמכים ואנו מוותרים בזה

ת האמורות בהתאם לתנאים המפורטים להוציא לפועל העבודוהננו מתחייבים  2.3 

במסמכים הנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בכתב הכמויות והננו מקבלים על 

תוך תקופת  עדי הדרצמנו לסיים העבודות האמורות לשביעות רצונה הגמורה של ע

 הביצוע הנקובה.

עשר( יום מיום הודעתכם על כך, )חמישה  15צעתנו תתקבל הננו מתחייבים תוך אם ה 2.4 

אחר שיקבע על ידכם, לבוא ולחתום על החוזה, התנאים הכלליים, המפרט או תוך זמן 

ת וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ולהפקיד וכתב הכמויות, התכניו

 8ם בשיעור הנקוב בסעיף אית לזכותכבידיכם במעמד חתימת החוזה ערבות בנק
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יד עם הצעה זו ערבות הנ"ל תוחזר לנו הערבות הבנקאית שנפקלחוזה. עם הפקדת ה

ן יבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמיאם לא נמלא אחר התח. 3כמפורט במסמך א

כלפינו ותהיו זכאים למסור העבודה למציע  האמור, תהיו פטורים מכל התחייבות

כם עם מסירת ם לחלט הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיאחד, ובנוסף תהיו זכאי

ומוסכם מראש ללא צורך בהוכחת נזק או מתן הנמקה הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע 

"הוראות  -1במסמך א 2סעיף כלשהי. האמור לעיל בא להוסיף על האמור ב

 למשתתפים במכרז" ולא לגרוע ממנו.

בע או כפי שהוארך, אם תינתן אורכה, הננו במקרה שלא נסיים העבודה בזמן שנק 2.5 

של החוזה, לשלם לכם פיצוי הנקוב תחייבים, נוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר מ

ויים"( בעד כל יום של בחוזה בתור פיצויים מוסכמים הקבועים מראש )להלן: "הפיצ

 איחור בסיום העבודה.

ו מכם בין עפ"י החוזה או אתם תהיו רשאים לנכות הפיצויים מכל סכום המגיע לנ 2.6 

בנקאית שנמציא לכם, בינינו או לגבותם על ידי מימוש כל ערבות  עפ"י כל חוזה אחר

 עפ"י החוזה או כל חוזה אחר בינינו.

ו תיקון ועומדת בתוקף ואינה ניתנת לביטול, שינוי אהצעתנו זו היא בלתי חוזרת  2.7 

, אלא במידה להגשת ההצעהיום מהמועד האחרון  90ומחייבת אותנו לתקופה של 

 .המכרז וצוין אחרת במסמכי

חתם יאנו מסכימים בפירוש שכל עוד לא חתמנו על החוזה ואף במקרה שהחוזה לא י 2.8 

לראות בהצעתנו זו וקבלתה על ידכם  -אך לא חייבים  -על ידנו, אתם תהיו זכאים 

במכרז ת כאמור ב ביניכם ובינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם האחרוחוזה מחיי

וכן לנכות סכומי ההפסדים  העבודה לכל אדם אחרחוד מזכותכם למסור י, וביזה

 והנזקים מערבות קיום ההצעה.

על הצעה זו. כן הננו  הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו הננו זכאים לחתום כדין 2.9 

ם בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או גופימצהירים, כי הצעתנו זו מוגשת 

 ות.אחרים  המגישים הצעות לביצוע אותן העבוד

אין כל מניעה, בין על פי דין, בין על פי חוזה ובין אחרת, המונעת או מגבילה הגשת  2.10 

 הצעתנו זו.

 סיון הדרושים לביצוע העבודה מושא מכרז זו.יות והניש לנו הידע, המומחי 2.11 

קבלנים לביצוע עבודות מסוג זה במקצוע הננו קבלנים רשומים אצל רשם ה א.  2.12       
 ג הנדרשים.ווובסי

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק  מורשה" לצרכי מע"מ. ב.  
 ד השומה.נמצא ברשותנו אישור על ניהול  ספרים מרואה חשבון או פקי ג.  
 ו  אישור על שיעור הניכוי במקור.ננמצא  ברשות ד.  
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 התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר אנו מוותרים על הצורך במשלוח  2.13 

בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי עם אי מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה 

 התראה כנ"ל.או הפרה של הוראה כלשהי מההוראות הנ"ל תשמש במקום 

 הצעתנו זאת, כוללת בתוכה כל התנאים האמורים במכתב המכרז על נספחיו. 2.14 

בין שאר מטלותיו יכלול גם  לן יעסיק בכל תקופת הביצוע מודד מוסמך אשרהקב 2.15 

 כמויות המצורפים לחשבונות חלקיים ולחשבון סופי. יחישוב

על חשבון הקבלן,  עם רשות העתיקותאת עבודות החפירה של הקבלן ילווה מפקח מט 2.16 

 .אלא אם כן צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז

 .לם בגין חומרים אשר הובאו לאתר ולא הורכבו המזמין לא יש.      3
מוותרים   ו זו תתקבל ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, אנו נאנו מצהירים בזאת, כי בין אם הצעת  .4

זכות,  י מסוייג, בלתי מותנה ובאופן בלתי חוזר על כל על זכותנו בזאת באופן מלא, מוחלט בלת 

ע פוטיות לקבלת צו מניעה, בין זמני ובין קבו אם ובמידה שתהיה לנו כזאת לפניה לערכאות שי

ו/או כנגד  זה אשר לביצוע העבודה מושא מכרז גדכם ו/או כל גוף אחר שהצעתו התקבלה ב כנ 

ן עקיף, וכל שיתאפשר לנו היא דרך הבקשה המינהל מקרקעי ישראל, הן באופן  ישיר והן באופ 

 יים, אם בכלל.לקבלה סעד של פיצו 

סעיפים "לא קיימים ות מוילכך שבכתב הכ  ואנו מסכימים כי ידוע לנו ת, בזא  אנו מצהירים.    5

פי סעיפים אלו יבוצעו במסגרת הוראת -כי ידוע לנו שעבודות על אנו מצהירים בזאת, לסיכום". 

ם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולאחר קבלת תוצאות המכרז, שינויי שתבוצע בהתא 

 או/ ת וחייה לביצוע עבודה זו, לא נוכל לבוא בטענו תן לנו הנ י מין ימודגש כי במידה והמז 

וספת תקופת ביצוע ו/או כל טענה ו/או דרישה אחרת דרישות לשינוי מחיר היחידה ו/או לת 

 בנושא.

דות בתחום השכונה וכן ברחבי רשאי לדרוש מאיתנו ביצוע עבואנו מצהירים כי המזמין יהיה    . 6

 וספת כלשהי ובכפוף לכך שהבקשה תהיה בתקופתהעיר/יישוב במחירי היחידה החוזיים ללא ת 

 לוח הזמנים החוזית.

אנו מצהירים כי אנו מודעים שטרם התקבלה הזמנת עבודה לחברה המנהלת ממשרד הבינוי    . 7

תועבר הזמנת עבודה לא ייחתם החוזה ולא יהיו לו טענות ודרישות עקב והשיכון וכן כל עוד לא 

 כך. 

ה שהיא, אנו ב י ין אם הצעתנו זו תתקבל ובין אם לאו, מכל ס אנו מצהירים בזאת, כי ב  .8

פן מלא, מוחלט בלתי מסויג, בלתי מותנה ובאופן בלתי חוזר מוותרים על זכותנו בזאת באו 

ו כזאת לפניה לערכאות שיפוטיות לקבלת צו מניעה, בין  על כל זכות, אם ובמידה שתהיה לנ 

תו התקבלה באשר לביצוע העבודה מושא אחר שהצע זמני ובין קבוע כנגדכם ו/או כל גוף 

 . ה מכרז ז 

 

 

                                                   

 בכבוד רב,         

 

                                                                                 _________ 

)הקבלן(    
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 5-מסמך א

 פרטי המציע 

 

 

 

  שם:  . 1

  מען:  .2

  מס' ת"ז / מס' תאגיד:  .3

   הלים:מנ .4

  תחום עיסוק:  .5

  כח אדם ואמצעים:  .6

  סיון: יפרטי נ .7

 העתקי אישורים מאומתים על ידי עורך דין כזהים למקור. . 8
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 מסמך ב' 

 "(.עדי הדר)להלן:  "  מ"בע כלכלייזום, יעוץ וניהול   עדי הדרבין:     

 )להלן :  "הקבלן"(.  -______________ לבין:  

 

)להלן:   בית יוסףבשכונה  עבודות פיתוח והכנת תשתיותרוצה  בע"מ עדי הדרחברת ל ואיהו

-______________ רת סכום של"העבודות"( וקיבלה את הצעת הקבלן לביצוע העבודות תמו

____ ₪                         

 (₪ _______________________________________________________ )ובמילים:    

 

 תאם להוראות חוזה זה, באו שני הצדדים לידי הסכם כדלהלן:הב

 

 המסמכים דלהלן יהיו חלק בלתי נפרד מחוזה זה: .1

 (.חוזהמכתב ההצעתו של הקבלן )כולל  .א

 הקבלן.תנאי החוזה לביצוע העבודות על ידי  .ב

 טחון ומע"צ.יהמפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משהב"ש, משרד הב .ג

 ד.ני מיוחמפרט טכ .ד

 אופני מדידה ומחירים. .ה

 כתב כמויות. .ו

 התכניות. .ז

 תנאים מיוחדים. .ח

 אישור חברת הביטוח. .ט

 נוסח הערבות הבנקאית. .י

 

וראות ע העבודות בהתאם להוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצתמורת תשלום שכר החוזה, כמ .2

 חוזה זה.

 

לשלם לקבלן את  עדי הדר רתת חבחייבתמורת ביצוע העבודות על ידי הקבלן כאמור לעיל, מת .3

שכר החוזה כמוסכם בחוזה. הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לעובדה שהכספים אותם מעבירה 

 "( וכל עוד לא העבירהמשרד)להלן:  " יכוןינוי והשממשרד הבלקבלן מתקבלים  עדי הדרחברת 

 .רעדי הדעבור הקבלן לא יהיה הקבלן זכאי לדרשם מ עדי הדרהכספים ל המשרד

 

  :ופת הביצועקת .4

 התחלת עבודה )כולל תקופתמיום מתן צו  חודשים קלנדריים 10ופת הביצוע הינה תק  

 מסירות(.התארגנות ו
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 אבני דרך לביצוע:   

פרויקט בהתאם ללוח הזמנים מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבלן לבצע את ה לגרועמבלי 

להשלמתן. מובהר  המרבייםהזמן לל משכי הכולל המפורט, להלן פירוט פעילויות משנה כו

מפורט בסעיף זה נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע וכוללים את משך ומודגש שמשכי הביצוע כ

לם כתנאי יות הקבלן לקברחרים שבאבלת כל האישוזמן הנדרש לקההתארגנות של הקבלן וה

 האמורות הקבלן מאת המזמין אישור על השלמת פעילויות המשנה חלת הביצוע. לא קיבללהת

זכות אחרת של  לות כאמור להלן, ומבלי לגרוע מכלהנקוב ביחס לפעי המרביעד ההשלמה עד למו

המוסכמים  החודשיים לום הפיצוייםה ו/או על פי כל דין, יחויב הקבלן בתשהמזמין על פי החוז

עד בביצוע פעילות המשנה ביחס למו של חודש או חלק מחודש עיכוב את בגין כלכקבוע בחוזה, וז

 .להשלמתה שנקבע

אם הקבלן לא יבצע את העבודה ו/או כל חלק ממנה שנקבע מועד להשלמתו, בהתאם ללוח 

 , או תוך)ראה פירוט מטה( זההתקופה הנקובה בחוזה  הזמנים, ו/או לא ישלים אותה תוך

מערך החוזה כולל  0.05%של העבודה, ישלם הקבלן למזמין סכום  הארכה שניתנה להשלמת

לבין השלמת העבודה להשלמת אבן הדרך  בחוזה ור בין המועד המתוכנןאיחום כל י עבור מע"מ

ל פיגור, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת בגין כל יום ש אותה אבן דרך,למעשה של 

הקנסות . השלמתה, על פי אבני דרך בחוזה זהל בביצוע העבודה ביחס למועד שנקבע ,כאמור

 מחשבון ביצוע של אותו חודש עבודה החברה המנהלת ו ע"ידה יקוזזם בביצוע העבובגין פיגורי

 . או בהתאם להחלטת החברה המנהלת

גרוע מכל זכות אחרת העומדת למען הסר ספק, מובהר במפורש כי אין באמור בסעיף זה כדי ל

 ין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין.למזמין כלפי הקבלן, ב
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 618/2019   כרז מס'אבני דרך למ

 יח"ד בית יוסף  37עבודות פיתוח והכנת תשתיות לביצוע : 

 

לא תאושר כל תוספת תשלום בגין הפסקה בעבודות או בגין תאום שלבי הביצוע עם קבלנים . 5

 ר.יעבדו באת באם

₪ על כל  2,500המזמין רשאי להטיל על הקבלן קנס יומי בסה"כ חוזה בנוסף לרשום במסמכי ה. 6

שעות ממועד  12אופן מיידי תוך ה בופלבמידה ולא טדרישת הפיקוח בכתב פיגור בביצוע יום 

 הרישום ביומן.

 חומישלה בתזי הממהתייקרויות יחושבו בהתאם להנחיות החשב הכללי להצמדות במכר. 7

ה הידוע במועד האחרון להגשת בניהתשומות מדד הבסיס לחוזה יהיה מדד  תית והבנייה,התש

 הצעות.

 לצורך עבודה זו יהיו כתובות הצדדים כדלקמן: .8

 .7177872מודיעין  4ין יהמע:  עדי הדרת כתוב

 :  כתובת הקבלן

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 
 

 הקבלן:  _________________                          ________ _:  ______בע"מ" עדי הדר"
 

תיאור תמציתי של הפעילות )מובהר כי מדובר בעיקרי העבודות  מס'

 ה שנדרש עפ"י התכניות, כתב הכמויות והמפרטים(בלבד ולא בכל מ

מועד סיום נדרש מיום הוצאת 

 )חודשים(צו התחלת עבודה 

כנדרש בחוזה, קבלת כל  קבלן הקמת מחנההתארגנות כולל  1

האישורים הנדרשים לתחילת העבודה והיתרים מכל הגורמים 

 הרלוונטיים, קבלת פוליגונים, קבלת השטח. 

 חודש 1

, לוח  הציוד )עמודים, פנסים, ניקוז, מים ביובא של כל אישור מל 2

חתימת חוזה עם חברת חדר  טיפול בהעתקות חברת בזק,...( מרכזיה

עבודות כל הפירוקים ו+ השלמת  ותשלומםחשבונות  נאים קבלתהש

 עפר בכל האתרה

 חודשים 3

+ ההעתקות , מסלעותגומחות  נישות האשפה,כל ביצוע של השלמת  3

 וההטמנות.

 חודשים 4

 חודשים 6 שרוולים לרבות השלמת ביצוע כל התשתיות התת קרקעיות  5

 חזור,נת מיפ רה, השלמתחדר שנאים, התקנת מרכזייה, חיבוחיבור  6

 אבני שפה, ריצופים ומצעים והתקנת עמודי התאורה

 חודשים 8

 חודשים 9 קט בשלמותו והכנת האתר למסירהביצוע אספלט והשלמת כל הפרוי 7

 חודשים 10 מסירה סופית 8
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 תנאי החוזה לבצוע עבודות על ידי קבלן - 1-מסמך ב

" 3210ידוע "כמדף " שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הבין הצדדים, כי "חוזה קבלן מוסכם בזאת

חייב זה זה ומוההסכם הממשלתי( הינו חלק בלתי נפרד מח –, )להלן 2005התשס"ה אפריל נוסח 

 יים ולתוספות שיפורטו להלן.דים לכל דבר וענין, ובכפוף לשינוהצד

וספות הממשלתי בכפוף לשינויים ולתיחסי הצדדים לפי חוזה יהיו בהתאם לקבוע בהסכם 

ה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות המפורטות בחוזה זה ובין הוראות שיפורטו להלן בחוזה ז

. הצדדים מצהירים כי הם מכירים רטות בחוזה זהפווראות המהתחייבנה הההסכם הממשלתי 

תמך על כך ומתוך היטב הוראות ההסכם הממשלתי, קראו אותו לפני החתימה על חוזה זה, ובהס

יחולו עליהם הם חותמים על חוזה זה. ההסכם  מה כי הוראות ההסכם הממשלתיידיעה והסכ

 מן:פות כדלקים והתוסיהממשלתי יחייב במלואו את הצדדים בכפיפות לשינו

 1לסעיף  .1

 (1) 1תת סעיף  א. 

בכל מקום בהסכם הממשלתי בו מופיעה המילה "הממשלה" ו/או "ממשלת ישראל"   

 מקומם "עדי הדר".ו/או "מדינת ישראל", יבוא ב

 ח'. מסמךיבוא במקומו  - 1כתב בחוזה זה נספח בכל מקום בו י  

 (2) 1תת סעיף  ב. 

, כפי שנוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן -1974 של"דתחוק חוזה קבלנות   

 לבין עדי הדר לפי חוזה זה.

 2לסעיף  .2

 )ה( 3תת סעיף  א. 

 ת המפקח".קום "לדעת הקבלן" יבוא "לדעבמ  

 3לסעיף  .3

 (1) 3תת סעיף  א. 

 תבוטלנה שתי השורות האחרונות, החל מהמילים "על אף האמור לעיל". (1  

כל סעיף אחר בחוזה הממשלתי בו נאמר "אלא בהסכמת המזמין בועיף זה סב (2  

ל פי שיקול דעתו בכתב" )או בכל נוסח דומה( יש להוסיף "אשר תינתן או תסורב ע

 הבלעדי".

 (2) 3תת סעיף   ב. 

 יבוטלו ארבע השורות האחרונות של הסעיף החל במילים "הודיע הקבלן למנהל...".  
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 8סעיף  .4

 במקומו יאמר:ו -יבוטל   8סעיף  

 ערבויות: .8 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לעדי הדר עם חתימת  .א

ל ' המצורף לחוזה זה בשיעור שנקאית בנוסח המפורט בנספח חהחוזה ערבות ב

המשמש בסיס לחישוב  . הערבות תהיה צמודה למדדמערך החוזה כולל מע"מ 5%

ידה ולא נקבע מדד לחוזה, הערבות תהיה ע ובמונקב ידהמב ההתייקרות בחוזה

. הערבות תהיה למשך צמודה למדד הבניה האחרון הידוע בעת הגשת ההצעות

 אישור של חשבון סופי.הגשה ווגמר  ע ועד למתן תעודת גמרהביצו

הוארך משך הביצוע מעבר לתקופת הביצוע ו/או לא ניתנה תעודת גמר או עומד  .ב

ימים לפני  10הי יחדש הקבלן הערבות סיבה כלשהערבות מ להסתיים תוקפה של

ת של חודש. היה ושוב לא הסתיים סיומה למשך הביצוע החדש ולתקופה נוספ

ף הערבות ר יהיה על הקבלן להאריך תוקהביצוע ולא ניתנה תעודת גמ משך

והשלמת הגשה  ר וחוזר חלילה עד למתן תעודת גמרלאותה תקופה שתורה עדי הד

 .בון סופישואישור ח

לא חידש הקבלן הערבות כאמור לעיל, ו/או הודיע המפקח בכתב כי הקבלן אינו  .ג

ם כלשהם מהקבלן לעדי הדר ממלא אחר הוראות החוזה ו/או מגיעים סכומי

כולה או חלקה, בבת אחת או בחלקים חלקים ולט הערבות לטובת עדי הדר, תח

, ס דרישתהח או לבסיבמספר פעמים, וזאת מבלי שתהיה חייבת עדי הדר להוכ

הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או עיכוב כל תשלום שעדי הדר 

 תדרוש בתוקף הערבות.

רבות ( להלן, לשינוי סכום הע7) 60הסכמתה במועד האמור בסעיף תן יעדי הדר ת .ד

( הנ"ל, 7) 60האמורה בס"ק )א( לעיל, לגובה של ערבות בדק הקבועה בסעיף 

( 7) 60ש כערבות בדק, כמפורט בסעיף ינוי תשמה לאחר שרכשהערבות האמו

 להלן.

עותיה מוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את עדי הדר בתבי .ה

סכום הערבויות, תהיה עדי ע לעדי הדר מהקבלן יעלה על מהקבלן, ובמידה שהמגי

 הדר זכאית לגבות מהקבלן הסכום העודף בכל דרך שתמצא לנכון.

על אף האמור בכל מקום, מוצהר כי אין לקבלן זכות עיכבון על , פקהסיר סלבכדי  .ו

 .העבודות ו/או החומרים בגין כל  סכום שיגיע לו מעדי הדר

הביא את כל הדר על כל מסמכי החוזה ולהקבלן חייב לחתום עם עדי  .ז

 10ההתחייבויות , ערבויות וביטוח וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך 
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ימים  15כייה במכרז, באם הקבלן לא יחתום תוך עה על הזריך ההודאימים מת

והוא  מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על העבודה

נקטו כל הצעדים ציע במכרז זה. כתוצאה מכך ימסרב לעמוד בהצעתו שה

המתחייבים מסירוב לעמוד בהצעה ובחתימה על החוזה. חתם הקבלן על אחד או 

ז הטעונים חתימת ידו, תיחשב הצעתו כבת תוקף, כאילו רהמכממסמכי  ריות

לן אל המזמין מן הקבלנים. אם יוזחתם על כל המסמכים כולל פרטי כל סיור הקב

 -י חתומים, ויסרב הקבלן לחתוםעל כל מסמכי המכרז הבלתעל מנת לחתום 

 י שחזר בו מהצעתו.ב כמשיח

 10לסעיף   .5

 (1) 10תת סעיף  

 "באופן  סביר". המילים  ימחקו 

 בטל. -( 2) 10תת סעיף  

 11לסעיף  .6

מוחשב באמצעות תכנת בנוסף לאמור בסעיף ומבלי לגרוע ממנו, לוח הזמנים חייב להיות מ 

PROJECT של  MICROSOFT העדכנית ביותר, על הקבלן לעדכן אחת לשבוע את , גירסה

, הקבלן ה יומיתיה בחלוקזמנים יההלוח הזמנים בהתאם לדרישות הפיקוח, מודגש כי לוח 

יעסיק יועץ לוחות זמנים שזו התמחותו וזהו עיסוקו העיקרי הן לצורך הכנת לוח הזמנים והן 

 זאת הפיקוח.גישות השבועיות כאשר ידרוש ך עדכונו, יועץ זה ישתתף בפלצור

 12לסעיף  .7

 בטל, ובמקומו יאמר: -( 1) 12תת סעיף  

קודות יחוס לגבהים העיקריים ת הקבע ונם, נקודולן הציריב( א. המפקח ימסור לק1)12 

הדרושים לסימון העבודה. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של 

ומנו על ידי שב עם נקודת הקבע שנקבעו וסבהים, המדדים וההכוונה בהתחהג

המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחולו על הקבלן וישולמו על 

 ידו.

הסימון הדרוש לביצוע המבנה על פי הנתונים כאמור בס"ק )א(, לן יבצע הקב ב.  

נמסרו על ידי המפקח. היה וישמור על קיומו ושלמותו של סימון זה והנתונים ש

ו נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו ימון או נתונים אלו נהרסו אוס

 הוא.

ר יבצע העבודה מטעמו אשד מוסמך דבכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מו ג.  

 ותיבדקנה על ידי המפקח. וכנדרש על פי דין במיומנות

 14לסעיף  .8

 ( בטל.5) 14תת סעיף  
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 15עיף לס .9

 יתווסף: (1) 15לתת סעיף  א. 

 לאחר המלה "כנדרש" יכתב "על ידי המפקח".  

 ( )א( יתווסף:2) 15לתת  סעיף  ב. 

חדר  יכלולמטר,  6*10ודל מינימלי של גב הקבלן יממשרדמשרד המפקח יהיה נפרד   

ולל כחלונות בכל חדר,  2עם  נוספים חדרים 2 מטר וכן  6*3ישיבות בגודל מינימלי של 

 1מתלים לתכניות,  2כיסאות,  12ס"מ,  16080במידות  שולחנות 4ריהוט משרדי: 

גן נעול, מזמ, ארון מתכת עם (4)כדוגמת תמי  מיםוקירור מכשיר לחימום  1מקרר, 

ללא תשלום )הן בגין  עם קו אינטרנט מהיר לשני החדרים,  טלפון מפוצל

 ומכונת צילום. כל הציוד פקסהשוטף(, מכשיר  שהרכישה/התקנה והן בגין השימו

כלי רכב לפחות,  5 -. בסמוך למבנה תוסדר רחבת חניה ליהיה חדש )לא משומש(

משרד המפקח ואביזריו  ם קיימת.ידרך מצעלמחומר מצע מהודק, שתחובר לכביש או 

 יהיו לשימוש המפקח בלבד עד לסיום הפרויקט ומסירתו.

 מבנה שירותים  

מים הכל מחובר אל מערכת ורז םשטפת וכן כיור עם ברז מייוצב מבנה עם אסלת ישיבה נ

המים והביוב או ע"ג בור ספיגה לפי האפשרויות בשטח. לחילופין ניתן להציב מתקן 

 או שווה ערך.מוצאות" ם מסוג "ישירותים כימי

בנוסף למשרד המפקח, על הקבלן לספק מבנה זהה למבנה המפקח בעבור הבטחת 

האביזרים והריהוט שנדרשים  מבנה שירותים זהה וכן את כלהאיכות, המבנה יכלול גם 

 למשרד המפקח.

 

 .הקבלן יהא אחראי לשמירת המבנים ולניקיונם היום יומי ולתאורתם והזנתם בחשמל

ה. פק ע"י גנרטור שיותקן ע"י הקבלן ויהיה חלק בלתי נפרד מהמבנמבנה יסוהחשמל ל

רשאי  נפרד מהמבנה, והקבלן לא יהאהמבנה שיסופק ויוצב ע"י הקבלן יהיה חלק בלתי 

ו. כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה יישאר לעשות בו שימוש לצרכי

למתה ובאישורו של המפקח. דה עם השאתר העבומכרכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו 

טיפול והוצאות בגין רישוי העמדתו הזמנית של מבנה המפקח לתקופת החוזה באחריות 

חוק החשמל באחריות מבחינת בטיחות, כיבוי אש ו חשבון הקבלן. תקינות המבניםועל 

קבלן הבאם ניזוק ו/או התקלקל הריהוט ו/או מכשיר במשרד המפקח, מתחייב הקבלן. 

על הקבלן לספק לאורך  .שעות ממועד קבלת הודעה בכתב מאת המפקח 24נו בתוך לתק

ה תקינה לפקס, נייר וכל הנדרש לעבודכל זמן הביצוע דיו או טונר למדפסות , טונר 

 בטחת איכות.ורציפה של המפקח וה
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 (:2) 15תת סעיף  ג. 

 ימחקו המילים "שנקבעו בחוזה".   

 

 16לסעיף  .10

 יעה המלה "כתוצאה" יכתב במקומה "שנגרמה במישרין על ידו".פוום בו מקבכל מ 

 (:5) 16תת סעיף  

 ים "במפרטים או".תבוטל השורה מהמילה "כתוצאה" עד  למיל 

 17 לסעיף .11

 בטל. -( )ב( 2) 17תת סעיף  

 20, 19לסעיפים  .12

 מבוטל. 20( מבוטלים. סעיף 3( )2( )1) 19תתי סעיפים  

 

 "ביטוח"

ותו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, מתחייב הקבלן לערוך מאחרי לגרוע ליבמ .13
דין, את הביטוחים המפורטים ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כ

ביטוח חבות המוצר וכן לעניין  ת במשך כל תקופת ההסכםבנספח זה, על כל תנאיו, וזא
שנים נוספות  3ולמשך ן ותי הקבלמתן שיר תאחריות מקצועית, למשך כל תקופוביטוח 

 . מתום ביצוע העבודות

 ביטוח עבודות קבלניות 13.1

 נזק רכוש -( 1פרק ) 13.1.1

לציוד קל לבניה  , שייגרם לעבודות, לחומרים,בדן או נזק פיזי, בלתי צפויביטוח כנגד א
 ולמבנים ארעיים  הנמצאים באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה.

 אחריות כלפי צד שלישי -( 2)רק פ  13.1.2

רוע בלתי יביטוח חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש מא
 .ביצוע העבודה, ועקב ביצועה גרם באתר העבודה במשך תקופתצפוי שיי

רוע ובסה"כ לתקופת י₪ לא 10,000,000 -אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא תפחת מ
 הביטוח.

 מעבידיםות החב -( 3) פרק 13.1.3

, בביצוע העבודהלכיסוי חבות הקבלן ו/או קבלני המשנה בגין כל העובדים המועסקים 
ו או שכלי( כתוצאה מתאונה ו/אזק גופני )כולל נזק נפשי ו/לכיסוי מקרה מוות ו/או נ

 גרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.ימחלה העלולים לה

רוע ובסה"כ י₪ לעובד, לא 20,000,000 -אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא תפחת מ
 לתקופת הביטוח.

מדינת ביטוח העבודות הקבלניות יכלול את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או  13.2
חברות בקרה מטעמם בשם  הבינוי ו/או רמ"י ו/או גופימשרד השיכון ו -ישראל

 המבוטח.   
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כלי רכב וכל  עבור 1975 – ה"לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל ביטוח חובה 13.3
 . ביטוח חובה קיוםהמחייבים בשימוש הקבלן, ציוד ומתקנים 

ו/או ממונע אחר יוד מכני הנדסי וכל כלי נע כתוצאה משימוש בצ ביטוח נזק לרכוש צד ג' 13.4
ם, מלגזות, טרקטורים, מכבשים וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או לרבות מנופי

ר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ובגבול אחריות באים לאתאחר, המו ציוד מכני הנדסי או
 ₪  לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח. 1,000,000 -שלא יפחתו מ

וד מכני הנדסי אשר אין חובה כב מנועי לרבות ציעקב שימוש בכלי ר נזקי גוף ביטוח 13.5
ות שלא ילבטחם בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחר

 ₪  לתובע, מקרה ולתקופה הביטוח. 10,000,000 -פחת מי

מכונות, מתקנים וכל  לכלים )צ.מ.ה(, ציוד, כלי עבודה, ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" 13.6
לן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט )למעט רכוש אחר שהובאו על ידי הקבציוד ו

כלליות האמור, לגרוע מ ט( ומבליקחומרים וציוד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרוי
לרבות מנופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים 

 עבודות הפרויקט. אחר ואשר אינו מהווה חלק מ וכל ציוד הנדסי

על אף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי שלא לבטח את רכושו ו/או רכוש שבאחריותו ו/או  13.7
כל זכות לדרוש ו/או לטעון כנגד המזמין ו/או ויתר על נאי כי  תקבלני משנה וזאת ב

ו רמ"י ו/או גופי חברות משרד השיכון והבינוי ו/א -מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל
 הרצ"ב לסעיפי הביטוח בחוזה זה. "כתב ויתור"ה מטעמם, בחתימתו על נספח בקר

 

 חבות המוצר  ביטוח 13.8

 גופו ו/או רכושו של המזמין ו/או כל צדרמו לזקים שיגנהקבלן בגין  חבותהמבטח את 
ל פי בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם ע₪,  8,000,000שלישי בגבולות אחריות ע"ס 

 )נוסח חדש(.  1968 הנזיקין ועל פי פקודת 1980 –פגומים "חוק האחריות למוצרים 

שהיא, כל סיבה מחודשים לאחר תום תוקף הביטוח  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
ניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור נאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעבת

ודעה במהלך תקופת קופת הביטוח ושעליו תימסר הבאישור זה וכל אירוע שיארע בת
וארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הגילוי המ

 הביטוח.

ינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בשל מוות, פגיעה גופנית וח אלן, הביטבלמען הסר הק
 עודו.ו/או נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" ליי

ין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הם על ידי הקבלן למזמאם ניתנו שירותים כלש
ועד מף אם חל אכאמור,  השירותיםהביטוח על פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

 זה לפני מועד תחילת הפוליסה.
 -מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראלהביטוח כאמור יורחב לכלול את המזמין ו/או 

בגין אחריותם למעשי טעמם מ"י ו/או גופי חברות בקרה ממשרד השיכון והבינוי ו/או ר
עיף בכפוף לס ו/או מחדלי הקבלן, מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת

 וטח. ות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבאחרי
המתייחס לפרק  מציא את האישור לקיום ביטוחעל אף האמור, הקבלן יהיה רשאי לה

 , ביום המסירה של העבודה לידי המזמין."חבות המוצר"

  ביטוח אחריות מקצועית 13.9

ו מחדל מקצועי ו/או ין מעשה ו/אהקבלן בגאת חבות  ביטוח אחריות מקצועית המבטח
הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הקבלן, 

או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר /ם מטעמו וכל הפועליבגין יו, עובדיו ומנהל
חריות בגבול א םארע תוך כדי ו/או עקב מתן שירותי התכנון ו/או במהלכם ו/או במסגרת

 לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.   ₪ 4,000,000ס ע"
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ד חתימת ההסכם יחול אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הקבלן למזמין לפני מוע
כאמור, אף אם חל מועד  השירותיםד תחילת מתן על פי פוליסה זו למפרע ממועהביטוח 

 זה לפני מועד תחילת הפוליסה.
 

ו במקרה שהביטוח יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות , על פילול סעיףכהביטוח יורחב ל
וי נזקים ותביעות או לא יחודש מסיבה כלשהי, יוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גיל

למעט במקרים של  עד בו פג תוקף הביטוחחודשים נוספים מהמו 12משך  מוארכת, ל
ושעליו  הביטוח ע בתקופתרוכל אירוע שיא מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ע"י המבוטח

תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו 
חברת ביטוח אחרת באותם ופת הביטוח, אלא אם נערכה בנמסרה ההודעה במהלך תק

 ים ובגבולות אחריות זהים.התנא
 

 -ת ישראלאו מדינ/וו/או מנהליו ו/או עובדיו את המזמין  לכלולהביטוח כאמור יורחב 
בגין כון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם כמבוטחים נוספים משרד השי

 ת בכפוף לסעיף אחריות צולבתי הקבלן ו/או מי מטעמו, וזאאחריותם למעשי ו/או מחדל
 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 
 עיכוב/שיהוילה בדבר: אובדן השימוש, או מגבסייג ו/ ופשי מכלחהביטוח בסעיף זה יהיה 

את אחריותו  עקב קרות מקרה הביטוח, אובדן מסמכים, כמו כן הביטוח יורחב לכסות
 לים וכן בגין חריגה מסמכות.אי יושר של עובדים ו/או מנהשל הקבלן בגין 

 
 בביטוחים המפורטים לעיל יצוינו הסעיפים שלהלן:  13.10

 
משרד  -ו/או מדינת ישראלם לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין דמיקו הנ"ל םביטוחיהכי  13.10.1

חברת הביטוח מוותרת על  וכיהשיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 
 59ביטוחי המזמין ו/או הבאים מטעמו על פי סעיף  דרישה ו/או טענה בדבר שיתוףכל 

 לחוק חוזה הביטוח.

 
אי קיום החובות המוטלות על המבוטח,  קובע, כיו סעיף הלהביטוחים הנ"ל יכלכי  13.10.2

י מתנאי לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנא
 על פי הפוליסות. א תפגע בזכויותיו של המזמיןהפוליסות בתם לב, ל

 
 לפיכ( SUBROGATIONכי הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף ) 13.10.3

ו/או מדינת  או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל הפועלים מטעמוין ו/המזמ
וכל קבלני מטעמם רמ"י ו/או גופי חברות בקרה משרד השיכון והבינוי ו/או  -ישראל

המשנה, המתכננים, והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי 
ה הביטוח )בהתייחס לויתור כאמור כלפי קרות מקרכתב טרם בשכלפיו התחייב המזמין 

המתכננים חי היועצים והמתכננים והיועצים העצמאיים, הויתור יהיה מותנה כי בביטו
רה הויתור כאמור לא יחול לגבי מי ר הדדי כלפי הקבלן( ובכל מקהעצמאים קיים ויתו

 שגרם לנזק בזדון.

ור מכל חובת תשלום לפרמיה יהיה פטהמזמין  יהביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, ככי  13.10.4
כלשהי בגין ביטוחי הקבלן והקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי לתשלומי הפרמיות 

לא נהיה רשאים לבטל  לן יכללו תנאי מפורש על פיותפויות עצמאיות וביטוחי הקבוהשת
ואר דאת הביטוח או לצמצם את הכיסוי הביטוחי, אלא אם כן תימסר לכם הודעה ב

 יום מראש ובכתב. 60 -תנו לעשות כן לא פחות מעל כוונ רשום

כל נוסח אחר שיחליף או  2013לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הביטוחים הנ"ל,כי  13.10.5
 . ת ביטול חריג רשלנות רבתירבו, לאותם
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מזמין יהיה רשאי לממש את זכויותיו ע"פ הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי הכי  13.10.6
 סכמת הקבלן.גם ללא ההקבלן,  יביטוח

הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  13.11
טוחי דאוג ולוודא, כי פוליסות ביי הביטוח במלואם ובמועדם, להיתר, לשלם את דמ

הקבלן תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על 
עשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים שות כל מם, לא לעכפי ההס

, כי הקבלן יישא בכל ולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה. יודגש
 נקובים בביטוחי הקבלן. סכומי ההשתתפויות העצמיות המקרה ב

יום  14 -וחר מאללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הקבלן להמציא למזמין, לא י 13.12
ור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן ני מועד תחילת מתן שירותי הקבלן עפ"י הסכם זה אישלפ

 ם כדין על ידי המבטח.נוסח אחיד" כשהוא חתו -וחיםבהתאם לנוסח "אישור עריכת ביט

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור כשהוא חתום כדין  13.13
קדמי להתחלת מתן שירותי הקבלן על ידו, ואולם אי מתלה ומ ינו תנאיהעל ידי המבטח 

 פי כל דין. של הקבלן על פי הסכם זה ועל המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

ת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע , כי אין בעריכבהקשר זה מובהר 13.14
בעריכת  ולא יהיהכל דין,  בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה ועל פי

הביטוחים כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו 
 על פי כל דין.  חראי לו על פי הסכם זה ו/אובגין כל נזק שהוא א

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי  7 -לא יאוחר מ 13.15
אחיד" בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך  נוסח -יםכת ביטוחיהמזמין, "אישור ער

ך כל תקופת חיד" מדי שנת ביטוח למשנוסח א -להפקיד את אישור עריכת ביטוחים
 . שנים נוספות מתום ביצוע העבודות 3ולמשך  ההסכםההתקשרות על פי 

על ידי  אהמזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצ 13.16
ו/או התאמה ו/או הרחבה מור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון הקבלן כא

 ם זה. ים להתחייבויותיו על פי הסכשיידרשו על מנת להתאים את הביטוח

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  13.17
ובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי עמו כל חאו מי מט/לעיל אינן מטילות על המזמין ו

ואין לגבי העדרם,  הביטוחים על פי אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או
פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ה שהיא המוטלת על הקבלן על בהן כדי לגרוע מכל חוב

ישור דקו את אבין אם ב וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,
 עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

כאי, אך לא לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן, יהא המזמין ז 13.18
של הקבלן ועל חשבונו ו/או לשלם  הביטוחים או חלק מהם במקומוחייב, לערוך את 

 ר. ל סעד אחכבמקומו כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין ל

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכויות המזמין לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי הפוליסות  13.19
מי גדרותיה על ידי הקבלן ו/או י מתנאי הפוליסה, חריגיה והלא תפגענה עקב אי קיום תנא

מטעמו בתם לב ו/או  עקב אי עמידה בתקנות ו/או הנחיות ו/או הוראות ו/או העדר רישוי 
 מאת הרשויות או הגופים המתאימים.  מתאימים אישורים וו/א

כום שיגיע המזמין יהא רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי סעיף זה בכללותו, מכל ס 13.20
בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותם ף הצמדה וריבית על פי חוק, ממנו לקבלן בצירו

 מהקבלן בכל דרך אחרת.

קנות, הצווים, ת כל החוקים, התמדוקדק אקפדני ו ןהקבלן מתחייב לשמור ולקיים באופ 13.21
הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן ם ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותי
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ות החוק לביטוח לאומי  ב למלא אחר כל דרישות והוראצורך יובהר, כי הקבלן מתחייה
אך ובעיקר,  ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, 1995 –נוסח משולב, תשנ"ה 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהקבלן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו מבלי 
ת אלה שיעסקו רבו, להשירותיםם שיועסקו במתן ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיה

בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות 
 "ל. החוק הנ יזכאים לכל הזכויות שעל פ

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה הנה בבחינת דרישת  13.22
זה. על הקבלן אותו ממלוא חבותו לפי הסכם מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת 

תו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר לבחון את חשיפ
כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל  או דרישהטענה ו/ לבזאת כי הוא מנוע מלהעלות כ

יסוי הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכ
עריכת ביטוחים נוספים ו/או היה ולדעת הקבלן יש צורך ב הביטוחי שהוצא על ידו.

הנוסף המשלים / משלימים כלשהם לביטוחים, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח
מור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שיערוך הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור כא

ביטוח חבויות משלים ו/או הבאים מטעמו. לעניין  המבטח על זכות תחלוף כלפי המזמין
 סף יורחב שם המבוטח לכלול את המזמין בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ו/או נו

ה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או י לא תהיהקבלן, כ, מצהיר למבלי לגרוע מן האמור לעי 13.23
שיפוי על פי תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בגין כל נזק שהוא זכאי ל

היה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות יב לערוך כמפורט לעיל, או שהביטוחים שהתחי
מכל  או בשמו/מטעמו ו יהעצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מ

 אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי ביטוחיו.

ת קבלני משנה נים ו/או יועצים אחרים לרבוהקבלן מתחייב, כי בהתקשרותו עם מתכנ 13.24
ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי  במסגרת

או היועצים ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך /ו המתכננים סעיף לפיו ההתקשרות עמם,
כת ולקיים את ביטוחיהם המתאימים  בתנאיהם לביטוחים המפורטים באישור ערי

כל תקופת התקשרותם עם הקבלן ולעניין אחריות מקצועית,  ביטוחי הקבלן וזאת למשך
על  ת הקיימתולמשך כל תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנ

ין, לחילופין, מתחייב הקבלן להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על ידו פי ד
 ים מטעמו ו/או בשמו.  ו/או קבלני המשנה אשר פועל יועציםולכלול את המתכננים ו/או ה

 עיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.להפרת כל אחת מהוראות סעיף זה ד 13.25
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                                 תאריך __________

 

  לכבוד

  ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ עדי הדר

 

 

 .ג.נא

 

 י הביטוח בחוזה זה(לסעיפ 13.7)לפי סעיף  ויתור כתב:  הנדון

 

 הפועלים כלאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי כלפיכם  ומתחייבים היריםצמ הננו
 הנכם בהם, נוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמםייכון והבמשרד הש -ו/או מדינת ישראל מטעמכם
  כל בגין, פרויקט נהלימכ משמשים אתם בהם לרבות אחר תפקיד כל בעלאו /ו יועציםאו /ו ביצוע כקבלני משמשים

לן: )לה דסינה מכני ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקניםאו /ו ציודאו /ו מכונותאו /ו עבודה לכלי נזקאו /ו אובדן
 נשוא לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות,  דין פי עלאו /ו הסכם פי על באחריותנואו /ו שבבעלותנו"הציוד" (,  

 .עבורנואו /ו מטעמנו אחריםאו /ו משנה  קבלני"י עאו /ו ידנו על, זה הסכם

ל תביעה ו/או ראש על כוותרים ממ, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו לציוד לנו כי כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה ידוע
ע"י צדדים ה כאמור, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו דריש

 ים ו/או קבלני משנה ו/או משכירים של "ציוד" מכל סוג ותאור. נבות קבלשלישיים כלשהם לר

(  משנה קבלניאו /ו יםנקבל באמצעות)לרבות  לאתר אכלשהו עיומנ רכב כלי ונביא  ככל כי כלפיכם מתחייבים הננו
 הנדסי ציודאו /ו מנועי רכב כלי לאותו שייגרם נזק וכל כחוק חובה ביטוחי הרכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא
 שיתוףאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו יחול

 .םביטוחיכ

     

 על החתום,                                                                      

 

 

_______________________    _________________ 

 )החברה( קבלןה חתימת                         קבלןשל מנהל ה שיתאי חתימה  
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 27לסעיף  .14

 בטל, ובמקומו ייאמר: - 27סעיף  

עול, חשמל, יכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תן אחראי שהקבל )א(  

הקלקול  ביצוע העבודות, בין שהנזק אולהעברת דלק וכיו"ב תוך כדי  , הטלפון וצינורותתקשורתה

ל ביותר ינגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, יתוקן על חשבונו הוא באופן היע

צונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקוח על הטיפול בכביש, בדרך, לשביעות רו

הטלפון וצינורות להעברת דלק או , תקשורתחשמל הה ,עוליתהוב, ביהמים, הרשת בבמדרכה, בשביל, 

 מובילים אחרים וכיו"ב כאמור.

לת מפות ונתונים על כל ו כולל קבע עבודותיוהקבלן יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות ביצ )ב( 

לתית או עיף )א( וכולל אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או הממשהנזכר לעיל בס

 הפרטית.

 92לסעיף  .15

 בטל. -( 2) 29תת סעיף  

 30לסעיף  .16

 (.2) 30יבוטל תת סעיף  

 31לסעיף  .17

 (:3) 37תת סעיף  

 קוי והסילוק הנ"ל לפי הוראות כל דין".ניפעולות ה יפעל בכל ן"הקבל -הרישא  תהא  

 32לסעיף .  18

 ( בסופו יבוא:2) 32תת סעיף  

 כמוה כהודעה לקבלן". "הודעה  לב"כ הקבלן 

 לסעיף:תוספת 

   הקבלן חייב על פי הצו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים )יהודה 

    אזור בישוב הנכלל יק תושב הלא להעס 1982 –(, התשמ"ב 967ושומרון(   )מס'      

 במסגרת  ההתיישבות הישראלית אלא באמצעות לשכת העבודה באזור.     

 עזה. על ההתיישבות הישראלית בחבל צו זה חל גם     
 

 הגבלת העסקת עובדים זרים  

 
ת הממשלה ומודגש בזאת, כי הפרויקט הינו פרויקט ממשלתי, המבוצע במימון ממשלתי, ובהתאם להחלט

, למעט מומחי חוץ במסגרת הפרויקט, עובדים זריםהחשב הכללי, הקבלן הזוכה יהיה מנוע מהעסקת ולהנחיות 

מצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה או די הקבלן הזוכה עצמו ובין באן ובין בעקיפין, בין אם על יוזאת בין במישרי

הימנע מהעסקת עובדים זרים כאמור חייב להזוכה ית ןמובהר כי הקבל .כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן הזוכה

ת של תנאי המכרז לעיל, בחוזה ההתקשרות. מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה יסודי
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לבטל את חוזה המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  ם הקבלן הזוכה, ובמקרה כאמורוההתקשרות ע

פי כל דין,  עלזמין , וזאת מבלי לגרוע מזכויות המושברשותערבות ט את הלחל אוההתקשרות עם הקבלן הזוכה ו/

 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א לרבות

יהיו רשאים להתיר ביצוע עבודות בתחום הבניה והתשתיות תעשייה, המסחר והתעסוקה יצוין כי שר האוצר ושר ה

 אים:בתנאים הב על ידי עובדים זרים, שאינם מומחי חוץ,

 העובד הזר יועסק בישראל לצורך ביצוע עבודה בטכנולוגיה ובמיכון מיוחדים, .א

 שאינם בנמצא בישראל.            

 עות גורם זר. ניתן לבצע את העבודה רק באמצ ב.

 הגדרות המונחים הבאים בסעיף זה הן כדלקמן:

יהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם ב יהאוטונומהתושבי שהנם מעט עובדים זרים עובדים זרים, ל – עובדים זרים

הסכם בדבר רצועת עזה לחוק יישום ה פרק ו', ושעליהם חל היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל

 .1994-ת שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"הריחו )הסדרים כלכליים והוראוואזור י

 :כל אלהתושב חוץ שנתקיימו לגביו  – מומחה חוץ

 תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתתדי י עלהוזמן  אהו .א

 .לתושב החוץ מומחיות ייחודית תושב ישראל בתחום שבו יש שירות לאותו             

 .שוהה בישראל כדיןהוא  ב.

 .עסק בתחום מומחיותו הייחודית הואבכל תקופת שהייתו בישראל  ג.

 חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים לו הכנסה םתשוליותו חבעד עיסוקו בתחום מומ ד.

 השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית             

 .http://www.cbs.gov.il/readerתובתו: לסטטיסטיקה שכ             

 

 

 עלות הקבלן, שחייב גם בשמירתם וביטוחם.נשארים בבם המבנה, פקו לבמקווהחומרים שיס -(2) 33. סעיף 19

 34לסעיף  .20

 בטל. - 34סעיף  

 35לסעיף  . 21

 )ב',ג'(: 2ף תוספת לסעי

א יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים תוצרת רת הארץ או יבוכל החומרים תוצ .א

תקנים זרים של מדינות מפותחות בעולם רישות יתאימו לד הארץ או מיבוא שלגביהן אין תקנים ישראלים

 .מת"יהמוכרים ע"י 

המעבדה המפקח מבעוד מועד את הזמנת  על הקבלן החובה לתאם עםבנוגע לבדיקות להבטחת איכות:  .ב

התקדמות העבודה.  משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא לביצוע בדיקות על פי 

ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עיכוב ם העבודה יכוב לסיועיכול לשמש עילת 

 בעבודה הנובע מעיכוב בביצוע הבדיקות.

 

44

http://www.cbs.gov.il/reader


 

 יבוא: ין" ירשם "יחולו על הקבלן" בסופולו על המזמבמקום "יחו(  11) 35תת סעיף 

וע בדיקות עבדה לביצי לבחור מאכל הבדיקות לרבות בדיקות לבקרת האיכות יחולו על הקבלן. המזמין רש

כות( יחולו על המזמין למעט בדיקות שנכשלו שהקבלן יחוייב להבטחת איכות, בדיקות אלו )להבטחת אי

  גינם.ב

את כל הנדרש לביצוע ויבצע  )להבטחת איכות( מזמיןהמעבדה המאושרת ע"י ההקבלן ישתף פעולה עם 

 ת לא הגיעו בזמן.ך שהתוצאובלן עקב כקהבדיקות בשטח, מודגש כי לא תוכר כל תביעה של ה

 ולקבלן, למפקח )משהב"ש( תוצאות הבדיקות למרכז איכות הבנייה במחוזהמעבדה )של הקבלן( תעביר את 

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב השלב בדיקות שבוצעו בבהתאם לתוצאות ה. יחד

העבודה, ובנוסף שומר   או תפורק ןתוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוק באם

למבנה הכביש על חשבונו  לעצמו בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן תוספת חיזוק מזמיןה

( או לחיזוק כל אלמנט אחר שנמצאו לגביו , תוספת יריעות שריון וכדומהלרבות המרת שכבות מצע באספלט)

 ים מהאלמנט/מבנה.קוד הנדרשחוזק והתפהליקויים והכל לפי קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת 

 36סעיף   21.1

כתוב במפורש בתנאים תוספת לסעיף: המזמין ישלם לקבלן עבור חומרים שסופקו לאתר רק אם תנאי זה 

 מסמכי החוזה יצויינו החומרים עבורם הקבלן יכול לבקש תשלום.של המכרז ו/ או של החוזה. ב המיוחדים

 39סעיף   21.2

ימים, מיום צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנון ביצוע, בהם יתחיל הקבלן  7ך עבודתו תובהקבלן יתחיל 

 בעבודה )תכנון( מיד עם קבלת הצו.

 42עיף ס . 22

  יום(. 60יום מתום "התנאים" )ולא  -30 יחס לי( )ב( ית4) 42כל האמור בתת סעיף 

  הכולל כר החוזה שהוצאות התקורה ישולמו לקבלן עם סילוק  - 7לתת סעיף תוספת 

התייקרות כפוף להכללת הבקשה לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי שיוגש על ידי הקבלן   בהתאם 

 בתנאי החוזה. 60 - ו  42לסעיפים 

 45ף לסעי .23

)חמישה לעשרת אלפים( מערך  0.05%של החוזה יהיה   45סכום הפיצויים הקבועים מראש, בהתאם לסעיף  

 שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה.ין המועד ם איחור בוהחוזה עבור כל י

כי המכרז או ויים ייקבע מראש ויופיע במסמבנוסף, לעבודות מסוימות, לפי שיקול עדי הדר, סכום הפיצ

 ויי נוסף מעבר לסכום זה.יתווסף סכום פיצ

 46סעיף  . 24

 (:9) 46ווסף תת סעיף תי 

או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות על ידי כל מעשה  כולו וע המבנה,הפסקת ביצ נגרמה -"למען הסר ספק  

 זה. 46זכאי לכל תשלום עפ"י סעיף  או מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו, לא יהא הקבלן
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 48לסעיף  . 25

 (: המילים "פרט לשינויים מהותיים באופי המבנה" ימחקו.1) 48תת סעיף  

 :49לסעיף  א'. 25

 ל ובמקומו יבוא הסעיף הבא:טו(  מב1) 49סעיף  

ת הנקובים בכתב (: ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויי , ייקבע לפי מחירי היחידו1) 49לסעיף  

ייקבעו מחירי  -היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי  נקבעו בכתב הכמויות כל מחיריהכמויות. לא 

ן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת אין הקבל ( ואולם2) 49היחידות החסרים כאמור בסעיף 

 ערכו של השינוי.

 ף הבא: (:  מבוטל ובמקומו יבוא הסעי2) 49סעיף  

 (; 2) 49לסעיף  

 ם בהיקף החוזהויישינ

המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות על כל שינוי בעבודות נשוא התקשרות עם הקבלן,  .1

, בגודל, בכמות, בגובה, במתאר ובמימד של העבודה וכל סוגון, באיכות, בורה, בסגנבחומר, בצ לרבות:

ר לות ותכונות העבודה וזאת לאו"(, ובהתאם לכך לעדכן את תכושינוי בהיקף החוזהחלק ממנה )להלן: "

 הצרכים כפי שיתבררו לאחר תחילת העבודה.

תנאים בכל אחד מהמקרים ת בהתאם לאת העבודו שינוי בהיקף החוזה כאמור יחייב את הזוכה לבצע .2

 רטים להלן, לפי העניין:המפו

חידות המקורית לבין הכמויות של הי התאמת כמויות ביחידות המופיעות בכתב הכמויות בהתקשרות 2.1

 התאמת כמויות(, העומדת בלפחות באחד התנאים שלהלן: –ועל )להלן בהתאם לביצוע הנדרש בפ

מערך ההתקשרות המקורית  50%-או יקטן ביותר מ א יגדלבמצטבר ל ת הכמויותמא. ערך כל השינויים בהתא

 לפני מע"מ.

ותה יחידה בהתקשרות מהכמות של א 50%-טבר ביותר מב. הכמות ביחידה בכתב הכמויות לא תגדל במצ

 המקורית.

טבר על צג. ערך השינוי הכספי הכולל של התאמת הכמויות ליחידה מסוימת בכתב הכמויות אינו עולה במ

 ₪ כולל מע"מ  50,000של  סך
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 תשלומים בגין התאמת כמויות, יבוצעו בהתאם למפורט כדלקמן:
 
 

-מדרגות התאמת הכמויות )ב
)% 

 תשלום לכל מדרגה 

 לפי החוזה  100 - 0
 ללא שינוי מהמחיר בחוזה 150ועד  100מעל 
מחיר היחידה בהתאם להנחה/ תוספת שנתן  300ועד  150מעל 

עבור הכמות  זה( עיף)לסכרז מהקבלן ב
 50%הנוספת, במכפלה של 

מחיר היחידה בהתאם להנחה/ תוספת שנתן  300מעל 
ור הכמות עב )לסעיף זה(הקבלן במכרז 

 הנוספת
 
 

שאינה כלולה בתכולת העבודות כפי שהוגדרו בהתקשרות המקורית ואשר נדרשת נוספת עבודה  2.2

עבודה נוספת(, ובלבד שהיקפן של כל  –)להלן  וכה בהןרלהשלמת העבודות נשוא ההתקשרות המקורית וכ

מקורית לפני מע"מ. מערך ההתקשרות ה 15%העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה לא יעלה במצטבר על 

 ספת ייקבע בהתאם לקבוע להלן:לקבלן עבור ביצוע עבודה נוהתמורה 

כוי לן, בניעם הקב תמחיר היחידה בעבודה הנוספת יהיו מחירי היחידה בהתקשרות המקורי 2.2.1

 ההנחה של הקבלן לאותה יחידה במכרז.

ת המקורית במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכללה בכתב הכמויות של ההתקשרו 2.2.2

קבע התמורה עבור רכיב השינוי, על פי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעתו נוי(, תירכיב שי –)להלן 

 בלן.ת עם הקישל המזמין, בכתב הכמויות בהתקשרות המקור

ככל שסבר המזמין כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי בכתב הכמויות בהתקשרות  2.2.2.1

לפי שיקול דעתו  שינוי לפי מחיר יחידה דומההמקורית עם הקבלן, ייקבע המחיר לרכיב ה

במחירון לעבודות פיתוח של משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר משרד  של המזמין

התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת  משרד(רון החימ –הבינוי והשיכון )להלן 

 המכרזים של המזמין, בניכוי ההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז. 

ד, ייקבע המחיר לרכיב השינוי במחירון המשרהמזמין כי אין יחידה דומה ככל שסבר  2.2.2.2

ה ילרכיב השינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעתו של המזמין במאגר מחירי בנ

בוצת דקל, התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים של ות של קותשתי

שי, ללא תוספת כלשהיא )קבלן ראהמזמין, בניכוי ההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז 

 וכדו'(.  תוספת אזור, מרחק כמות

בהעדר סעיף מתאים במחירון משהב"ש ודקל יתומחר רכיב השינוי על פי המחירונים  2.2.2.3

מכל אחד מאגר משולב ו/או מחירונים אחרים המקובלים במשק.  הופעתם:פי סדר ללהלן 

 מהמחירונים תופחת הנחה המשוקללת שנתן הקבלן במכרז
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היחידה המחירון ללא תוספת כלשהיא  מעלה התמחור יהיה לפי סעיףודגש כי בכל אחת מהחלופות מ

 )קבלן ראשי, תוספת אזור, מרחק, כמות וכדו'(

נוי בהיקף החוזה, יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן לפי פי שי וספת עלנעל כל עבודה  2.2.3

 הסכם זה.

לחרוג בכמויות מבלי לקבל אם לשינוי בהיקף החוזה או :  אין להתחיל בביצוע עבודה חריגה בהתהערות

ישור מראש ובכתב ממנהל החברה המנהלת/המזמין שאכן השינוי בהיקף החוזה אושר על ידי הגורמים א

 התחיל לעבוד.וניתן לוסמכים מה

 במידה , כלפי המזמין,ובכלל זה כספית יכלשהו/או טענה ו/או דרישה  התביעמוותר בזאת על כל הקבלן  

 נתן.יוהאישור הנ"ל לא י

 54סעיף . 62

 יושלם כדלקמן: –( 1) 54סעיף 

 ה לאכלסרלהסב את זכויותיה לפי החוזה לחברה מאכלסת או רשות מקומית האמו תרשאי עדי הדר .א

 נה או להשתמש בו.את המב

ל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות המקומית או לחברה קעבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפרטי .ב

 והחברה המאכלסת, או הרשות המקומית. עדי הדרי אכלסת בנוכחות הקבלן ונציגהמ

 59לסעיף  . 27

 (:1)59תת סעיף  

לחודש ייחשב כאילו הוגש  28-הל חשבון שיוגש לאחר . כבו 28 -ההחשבון מידי חודש לא יאוחר מ מועד הגשת 

 מבלי שעבור האיחור ישולם ריבית חשב. בחודש העוקב

 ד הגשת החשבון.גש במהלך החודש העוקב למועחשבונית מס תו 

 ( )ד(:1) 59יש להוסיף תת סעיף  

השלמת  ב למועדון העוקביגיש הקבלן חישוב כמויות עד למועד הגשת החש -"לגבי עבודות שהסתיימו  

 העבודות הנ"ל".

 

 (:3) 59תת סעיף  

עיף קטן )ב( ימחק ובמקומו הקטע המתחיל בשורה השלישית, החל מהמילים "ולגבי היתרה" ועד לסוף ס 

מתום החודש הקלנדרי השוטף בו הוגש החשבון. היתרה לא תישא  60-הביום יבוא: "היתרה תשולם לקבלן 

החל מיום הגשת החשבון ועד ליום הנקוב לעיל לתשלום לתקופה כלשהיא  הפרשי הצמדה ו/או ריבית

 היתרה".

לן ועל ידי מודד מוסמך ומדידות חתומים על ידי הקבהקבלן יצרף לכל חשבון חישובי כמויות כולל תרשימים 

 מו.מטע

 (:7) 59תת סעיף  

לנדרי השוטף בו דש הקם החותומ 60-המיום הגשת חשבון או דרישת ריבית" יבוא "ביום  44-הבמקום "ביום  

 את הסעיפים הבאים: 59הוגש החשבון". יש להוסיף לסעיף 
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 ימציא הקבלן לחברה -החוזה מסכום  25%לסכום העולה על  56( גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף 10) 

 מערך השינויים כולל מע"מ. 5%, בגובה 8ערבות נוספת, כאמור בסעיף 

מגיע לו, יחזירם לחברה מיד עם דרישתה, ובתוספת ריבית ר מעל לים כאמומבל הקבלן תשלוי( אם ק11) 

 החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל. 

 או החשבון הסופי, הקטן מביניהם. מערך החוזה 95%יים לא יעלה על כל חשבונות הבינ ( סך12) 

 60סעיף  .28 

 :מם יאמרם ובמקוימבוטל  -( 6( )5( )4( )3) 60תת סעיפים  

וכן כל  59משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  (3)60 

, ובניכוי כל סכום קצוב חשבון שכר החוזה, אם שולם שולם לקבלן עד אותה שעה עלסכום אחר ש

כל סיבה לן או מבין הקבלהמגיע לעדי הדר מהקבלן על פי החוזה או על פי חוזה אחר בין עדי הדר 

אחרת כשסכומים אלה משוערכים לפי המדד ממועד תשלומם בפועל ועד למועד השלמת העבודות. 

פי על ידי הקבלן. יתרת שכר החוזה, לא החשבון הסו מיום הגשת - 135 -ן ביום ההיתרה תשולם לקבל

עד  ודת גמרקבלת תעותישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהיא לתקופה החל מיום השלמת העבודות 

 ליום תשלום החשבון הסופי.

בכתב. לא הגיש הקבלן ( לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד הנקוב בחוזה תישלח לו ע"י המפקח התראה 4)60 

התראה תערוך עדי הדר החשבון הסופי לפי מיטב הבנתה. במקרה יום מקבלת ה 30סופי לאחר  חשבון

 די הדר.ספות לעיעות נובזה מצהיר הקבלן כי לא תהיינה לו ת

 יחולו על הקבלן. -הוצאות הכנת החשבון    

 60לסעיף  .29

 ובמקומו יאמר: -( יבוטל 7) 60תת סעיף   

א הקבלן לעדי הדר הצהרה על חיסול כל לקבלן כאמור לעיל, לכשימצייתרת שכר החוזה תשולם  (7) 60 

הדר ובנוסח שיקבע על של עדי ת דעתו חלהנ -תביעותיו וכן ימציא לה ערבות בנקאית לתקופת הבדק 

 מערך השכר הסופי של החוזה כולל מע"מ. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד 2%בשיעור של  -ידו 

 לחוזה. 62מור בסעיף מדה יהיה החודש  הבסיסי כאכשהחודש הקובע לחישוב ההצ

)א(  8ף רה בסעיהאמו - רמוסכם בזאת כי הקבלן יוכל במקום זאת לשנות סכום הערבות שנתן לעדי הד  

והערבות הנ"ל לאחר שינויה תשמש כערבות בדק, לשיעור של סכום ערבות הבדק האמורה לעיל,  -לעיל 

 ערבות זו. בדק ותנאי הצמדתה יחולו עלר לעיל לגבי תקופת ערבות הוכל האמו

 :(10) 60לתת סעיף  . 30

 וטל.בהסיפא המתחילה במילים "תשלום ריבית הפיגורים כאמור"  ת 

 60לסעיף  .31
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 ( בטלים.12( )11) 60סעיפי משנה  

י העתקים בליוו 3-בון סופי ב: הקבלן יגיש חישובי כמויות לחשבון סופי על גבי טופס חש60יתווסף לסעיף 

חברה ובכללם: מערך בדיקות, נספח לעבודות בניה, נספח לעבודות תשתיות המסמכים שידרשו על ידי ה

הקבלן, ומודד מוסמך מטעמו, וכן חישובי כמויות, המדידות  על ידי חתומים תופיתוח, תרשימים ומדידו

תוכניות עדות בהתאם קבלן,   בנוסף הקבלן יכין והחישובים יהיו לכל העבודות שבוצעו בפרויקט על ידי ה

ת החברה והמכרז, מחיר המדידות וכל החומרים כלול במחירי ביצוע העבודות שבמכרז ולא ישולמו להנחיו

 החשבון הסופי לבדיקה יהיה התאריך שבו יושלמו כל המסמכים החסרים. יך קבלתרד. תארפבנ

 62לסעיף  .32

למסמך זה  1כמוגדר בסעיף   ה יהיה המדד כי מדד החוז עדי הדר  קבעה( לחוזה המדף 1) 62עפ"י סעיף 

 ולא מדד מחירי תשומות הבניה למגורים, או כל מדד אחר.

 מסמך זה "נספח המדד". תוספת ב' לורטים בשובו מפיאופן קביעת המדד ושיטת ח

לא ישתנה לאורך כל יודגש כי המדד הפרויקטאלי שנקבע במכרז )וחוזה( זה  "נספח המדד הפרויקטאלי."

 שהם בנתונים ששימשו בסיס לקביעתו. זה גם אם יחולו שינויים כלחיי החו

 

 ההצמדה תופעל לפי הכללים הבאים:  

על אף  שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו כלל. ים כפיחודש 12ועם עד צ.הסכמים אשר משך בי1

ור בשיע  המדד הפרויקטאליירד או מהלך תקופת ההתקשרות כאמור לעיל יעלה אם ב האמור לעיל

תחול גם על   הנחייה זאת או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלום במקדם עדכון. 4%ל ש

קשורים לקבלן,   נושאים שאינםצוע, ע"י המשרד, בשל הלך הביונה, במשאשר משך ביצועם י חוזים

בערך  של המדד הפרויקטאלי שיעור השינוי -במקרה זה מקדם העדכון  חודשים. 12-אל מעבר ל

או ירד אם במועד התשלום עלה  -. לדוגמא 4%הבסיס, בניכוי   במועד התשלום לעומת מדד מוחלט

(, כך שהסכום הנומינלי 4%בניכוי  11%  ) 7%יהיה  כוןהעד  דםק, אזי מ11%-המדד הפרויקטאלי ב

ה של ירידת המדד במקר 0.93 -ב בעליית המדד הפרויקטאלי   או .1.07-לתשלום יוכפל ב

 י.הפרויקטאל

  

על אף  חודשים כפי שהוגדר בחוזה ההתקשרות לא יוצמדו כלל. 12-.הסכמים אשר משך ביצועם גדול מ2

המדד הפרויקטאלי  או ירד סעיף זה יעלהכאמור לעיל בתקשרות מהלך ההבהאמור לעיל, במקרה ש

 במקרה זה  ם במקדם העדכון.או יותר לעומת מדד הבסיס, יעודכן הסכום לתשלו 6%בשיעור של 

  התשלום לעומת מדד במועד בערך מוחלט שיעור השינוי של המדד הפרויקטאלי -דכון מקדם הע

אז מקדם  11%-ויקטאלי ברהמדד הפאו ירד ו עלה עד כלשהו. לדוגמא: אם במ6%הבסיס בניכוי 

במקרה של עליה  .1.05-יוכפל ב ( כך שהסכום הנומינלי לתשלום6%בניכוי 11%) 5%העדכון יהיה 

חישובי  ההצמדות  במקרה של ירידה של המדד הפרויקטאלי. 0.95 -רויקטאלי  או יוכפל בבמדד   הפ

 תתבצע הצמדה רטרואקטיבית. וזה ולאהתאם לחבייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה 

 67לסעיף  .33

 מ.       מע" המע"מ יתווסף לסה"כ מחיר החוזה, אלא אם הקבלן אינו עוסק לצורכי 

 הקובע כדלקמן: 68ה סעיף ווסף לחוזתי .34
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 שיונות.יבכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות וקבלת ר .68

 הקובע כדלקמן: 69ה סעיף סף לחוז.  יתוו35

נאי ההסכם יהיה רשאי, במהלך תקופת ההתקשרות, להודיע לקבלן כי הוא מבקש לשנות את ת המזמין . 69

היינו, תמורה מוסכמת  –קבלן תהיה בשיטה הפאושלית ר במסגרתו התמורה שתשולם לולעבור להסכם אש

לקבלן כי הוא מבקש לעבור להסכם  המזמין הודיע  בפועל. תוקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודו

מנגנון התמורה למנגנון  ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את –לפי השיטה הפאושלית 

באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי בהתאם להסכמה בנושא זה יתוקן ההסכם אושלי וככל שיגיעו הצדדים הפ

המשרדית י שיטת המכרז מחייבת אישור וועדת המכרזים על שינוהחלטה  ההשיטה הפאושלית. בכל מקר

 במשרד הבינוי והשיכון אשר תבחן את הבקשה ע"פ שיקול דעתה.

 

ומוחלף במונח "ריבית  מבוטל, ובנספחיו 3210רטי לבינוי, מדף " המופיע בחוזה הסטנדהמונח "ריבית פיגורים.  36

 החשב הכללי".

 

כל פריט או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה ערך  –צוין המושג "שווה ערך" ם מבודה בהע: בסעיפי שווה ערך. 37

 .טעון אישור המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי

דתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים , הנובע ום במהלך עבוהקבלן לא יגר:מטרדים. 38

אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, ארוזיה של  ,םמזיקי םחומרי מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק,

 וכיו"ב.  קרקע

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

    

 הקבלן עדי הדר 
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 מסמך ג'

 

 לתי נפרד המהווה חלק ב

 

 618/2019מספר ממכרז 

 מסמך ג' )לא מצורף( 

 המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משהב"ש, משרד  הביטחון ומע"צ 

 מהדורה אחרונה פרקה שם פרק רמספ

 2009דצמבר  מוקדמות 00

 2011 עבודות עפר      1

 2013                  עבודות בטון יצוק באתר                    2

3 

8 

 מוצרי בטון טרום

 חשמל

1990 

2008 

 1991 עבודות אבן 14

 2009דצמבר  פיתוח האתר 40

 2009דצמבר  גינון והשקיה 41

 2001 אחזקת גנים –השקיה גינון ו 41.5

 2014 כבישים ורחבות –עבודות סלילה  51

 2000 אספקת חומרים לתשתיות ולבניה 55

 1990 ם, ביוב ותיעולקווי מי 57

 

רט יהיו למועדים העדכניים ביותר, וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך וע"פ הפניות שבפרקים המפ פרקי

 דלעיל, או  במפרט המיוחד.

 : ההער

בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה  מקוםבכל 

 פות למשרד הביטחון ולצה"ל. שהב"ש או בהוצאת ועדות משותהמיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומ
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אה צואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה  בהולחוזה המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו 

 , ת"א.107ד  הביטחון, רח' החשמונאים של משר לאור

 

 הצהרת הקבלן 

הבין את חוזה זה, קרא ובים הנזכרים הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכללי •

קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. תכנם, 

 זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. זהחולספח נהצהרה זו מהווה 

עיים הקבלן מצהיר כי ברשותו הידע והניסיון הדרושים, כושר הביצוע הנדרש, הכישורים המקצו •

צע את הפרויקט, ברציפות וללא עיכובים כולת הכספית הדרושים כדי לבהנדרשים וכן הכושר והי

 בכפיפות להוראות מסמכי החוזה השונות.

לרבות כל מידע  פורמציה המשלימה הדרושה לו לשם הכנת הצעתונכל האי קיבל את הקבלן מצהיר כי •

ח התנועה מכיר היטב את תנאי האתר, נפכי הוא ביקר באתר ו שיזדקק לו לשם מתן הצעת מחיר,

 .העוברת בו, תנאי הקרקע וכי לקח בחשבון את כל הנ"ל בעת הכנת הצעתוהמוטורית והרגלית 

אלץ לבצע את העבודה בקטעים קטנים, לא אתר הוא יתנאי ה כי בגלל הקבלן מצהיר כי ידוע לו •

 (.ו'וכ משטרה-הרשויות )העירייה בהכרח רצופים ובשעות שונות של היממה וכל זה עפ"י הוראות נציג

הקבלן מצהיר כי מחירי היחידה כוללים את כל ההוצאות הישירות והעקיפות מכל סוג שהוא  •

 ה על כל מסמכיו ונספחיו ואת הרווח הקבלני.החוזהוראות פיפות לכביצוע פרויקט זה במהמתחייבות 

 ובמסגרת החוזה /וראות המכרזהקבלן מתחייב לבצע את הפרויקט נשוא מכרז זה בכפיפות לתנאי וה •

 ח והמזמין.פקהזמנים הנקוב ולשביעות רצונם המלאה של המלוח 

 והמפקח.ראש ע"י העירייה מ ומאושר ךורה מוסמהקבלן מצהיר כי עבודות התאורה יבוצעו ע"י קבלן תא •

 והמפקח. העירייההקבלן מצהיר כי עבודות הגינון יבוצעו ע"י גנן מוסמך ומאושר מראש ע"י  •

תמשיך בפעילות  , קווי המים, הדרכים והתשתיותן בהצעתו שהתאורהבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבוהק •

פעילותה הרציפה של אבטחת  . לצורךעסדירה ורצופה לאורך כל קטעי העבודה ובמשך כל שלבי הביצו

רה זמנית ובקטעים שהנ"ל יהיה בלתי אפשרי הקבלן התאורה ישתמש הקבלן בתאורה הקיימת כתאו

וכן יבצע על חשבונו מעקפים לתשתיות  רצונם של המפקח והמזמין, ש לספק תאורה זמנית לשביעותנדר

 היחידה. וכל זאת  על חשבון הקבלן  וכלול במחיר קיימות ככל שידרש

הקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבון את מורכבות הפרויקט, ודרכי ההגעה אליו, וכי לקח בחשבון כי  •

 עים.יתכן והפרויקט יפוצל לקט

וכחות המפקח של כל האתר וסביבתו לפני הכניסה  אמצעות צילום וידאו בנעל הקבלן לבצע תיעוד ב •

 ה.ת העבודלדיסקים עם קבצי הוידאו לפני תחי 3ולהעביר לפיקוח 

)מאושר כולל כל הרשיונות הנדרשים( לפחות על הקבלן לבצע צילום של כל אזור העבודה באמצעות רחפן  •

 בלן וכלול במחירי היחידה.חשבון הק . הנ"ל עלאת התיעוד לפיקוח אחת לחודש ולהעביר
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ח מל  מפקשאת עבודות החפירה של הקבלן ילווה ככל שיידרש ע"י רשות העתיקות, בזק, טל"כ וחברת ח •

 .ולא ישולמו לקבלן. עלות הפיקוח הינה חלק ממחיר היחידה מטעמה

תוכנית תאום  של גורמי תשתיות שונות וכי הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בשטח האתר קיימים תשתיות •

ייתכן כי התשתיות נמצאות וייתכן אף שקיימות תשתיות שלא סומנו בתוכנית וכי  מדויקתהתשתיות אינה 

זאת כלול במחיר היחידה ולא ישולם תוספת עבור  העבודה בסביבתם וכל יקשה אתד דבר שובעומק רד

 זאת.

רק מתן צו התחלת העבודה יהיה  ח האתר טרם נפדה במלואו וכיששטכי ייתכן הקבלן מצהיר כי ידוע לו  •

א בכל ולאחר פדיון מלא של שטח הפרויקט ו/או לשיקולה הבלעדי של החברה המנהלת. הקבלן לא יוכל לב

 שא.ענה בנוט

תבטל  המזמינה, במידה ולא יתקבל היתר, ייתכן ומהרשות המקומיתתחילת הביצוע מותנת בקבלת היתר  •

ולא תהיה לקבלן כל עילה לתביעה "פ שיקול דעתה הבלעדי תשהה אותו עד למתן ההיתר ע את המכרז או

 או טענה בגין ביטול / השהיית המכרז.

הסעיף הקובע יהיה המחמיר מבניהם  –חוזה מכרז/כי הבין מסמסתירה  תהקבלן מצהיר כי במידה וקיימ •

 וכי המזמין יהיה הקובע הבלעדי בנושא זה.

וכדו' לבצע עבודות  לחברות התקשורת, חברת חשמל לו כי בכוונת המזמין לאפשר הקבלן מצהיר שידוע •

על  נותתית השודות התשובתוואי וכי הקבלן יידרש לבצע תאומים איתם ככל שיידרשו ולאפשר ביצוע עב

תקופת הביצוע בעבור  הארכתוידי קבלנים מטעמם, הקבלן מצהיר כי לא ידרוש כל תוספת כספית 

 חברות התקשורת והחשמל. בטיחות באתר )גם על עבודות ו בעבור מינוי הקבלן כאחראיתיאומים אלו א

קרבתם עבודה במל וכל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בשטח העבודה קיימים קווי מתח של חברת ח •

 מצריכה פיקוח של חברת חשמל.

, הקבלן ידה ואכן כך()במ העובדה שחלק מהעבודה תהיה בשנת שמיטההקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לאור  •

 .יבוא בכל טענה בנושא זהאת בחשבון ולא לוקח ז

 .והשיכון ממשרד הבינויחתם בכפוף לקבלת הזמנה תקציבית יהחוזה ישהקבלן מצהיר כי ידוע לו  •

 

 

 

 :  _________________חותמת וחתימת הקבלן   
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 1 - ך גמסמ

 מוקדמות 00פרק 

ף או מיוחד זה בא להשלים, להוסי לכתב הכמויות לביצוע. מפרט מסמך זה מהווה מפרט מיוחד 00.1

 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו. 00לשנות את פרק 

 ם:סמכים הבאיפרד מהמבלתי נ קמפרט מיוחד זה מהווה חל  

 . הדר החוזה לביצוע העבודה בין הקבלן לבי עדי א. 

משדדי -הבין ההוצאה לאור )המפרט -טחון יהמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הב ב. 

 במהדורתו האחרונה להלן: "המפרט הכללי"(.על כל פרקיו ו

 . על הקבלן להחזיק ברשותו באתר מפרט זה  

תוספות והבהרות למפרט הכללי לתכניות ולכתב הכמויות אולם אינו ל המפרט המיוחד כול  

 מבטל את האמור  במפרט הכללי אלא אם הודגש הדבר במיוחד.

יגבר הסעיף המחמיר ואם לא ניתן לאתר מה מחמיר  במקרה של אי התאמה בין מסמכי העבודה  00.2

 יותר, יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:

 לצרכי תשלום                            כי ביצועלצר    

 כתב הכמויות  א.  התכניות א. 

 המפרט המיוחד  ב.   המפרט המיוחד  ב.   

 התכניות  ג.   כתב הכמויות ג.  

 המפרט הכללי ד.  המפרט הכללי ד.   

 לי. עבודות שאינן נזכרות או שאינן מפורטות במפרט המיוחד, תבוצענה לפי המפורט במפרט הכל 

יש לקרוא מפרט טכני מיוחד זה ביחד עם כתב הכמויות. מס' הסעיף בכתב הכמויות זהה למספר   

 הסעיף במפרט הטכני המיוחד.

ביחד עם המפרט הטכני המיוחד וביתד עם התכניות מהווה יחידת מידע   האמור בכתב הכמויות 

 אחת שלמה שעליה חל מחיר היחידה שבכתב הכמויות.
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 תאור העבודה 00.3

פריצת כבישים, עבודות עפר, קירות תמך ואופציה לביצוע מערכות תת קרקעיות עבודה זו כוללת  

 ובין היתר את סוגי העבודות הבאים:  ושרוולים

 ות הכנה. עבוד .1

 עבודות עפר וקירות תמך. פריצת כבישים,  .2

 .  אופציה - עבודות תשתיות )מים, ביוב וניקוז( .3

 . אופציה - עבודות אספלט בכבישים .4

 אופציה  -צוע שרוולים לחציות כבישים בי .5

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן  00.4

ר את כל הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכי א. 

 .חפרטי השט

 על הקבלן לתאם עבודתו בין השאר עם הגורמים הבאים: ב. 

                        

חברת חשמל, בזק, מקורות,   המים והביוב המקומי/אזורי,תאגיד  ,הרשות המקומית/עירייה  

, רשות העתיקות  מקרקעי ישראל רשות, החברה הלאומית לדרכים קק"ל, רשות הניקוז, 

 וקצא"א. 

קרקעיים, -קרקעיים והתת -הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של המבנים והמתקנים העל ג. 

וכו', וכל  תקשורתוך ומתח גבוה, קווי מים וביוב, קווי חשמל מתח נמקו קצא"א , כגון: 

 ת ובין שאינם מסומנים.ומבנה אחר הנמצאים בתחום עבודתו, בין שהם מסומנים בתכני

מנת שלא לגרום נזק למתקנים  ט בכל אמצעי הזהירות הדרושים עלהקבלן מתחייב לנקו ד. 

 חשבונו.  עלמידית רותים הנ"ל, ובכל מקרה של פגיעה בהם עליו לתקנם יולמערכות הש

קרקעיים, השימוש   -קרקעיים או העל-נורות, הכבלים והמבנים התתיהחפירות לגילוי הצ ה. 

יאום עם הגורמים המוסמכים, במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם ולגילויים, ות

שלמותם של המבנים האלה, ההגנה עליהם והעברתם הזמנית אם יהיה צורך בכך, האחריות 

 על הקבלן, ולא יגררו תשלום נוסף.לכך וכל ההוצאות יחולו 

שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים, כמי רואים את הקבלן  ו. 

ח לרבות עבודת ידיים או עבודות נוספות אחרות. לא שירותים וחומרים הנמצאים בשט

 אלה.נדרשות  עבודות ביצוע ישולם כל תשלום נוסף עבור 

56



 

דע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רואים את הקבלן כאדם היו ז. 

רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא 

ם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי נה

ועליו להפנות את תשומת לבו  לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו

של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום 

. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל  לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי

 האחריות הכספית והאחרת.

שיונות  ילמנהל ולמפקח את כל הר לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך ח. 

והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב עדי הדר לספק לקבלן לפי  

שיונות יוהקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר דרישתו מספר מספיק של תכניות

הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת 

.  וכן תשלום עבור פיקוח ע"י רשויות אלו במידה וידרשו על ידי הרשויות שיונותיהר

 תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

ה רשויות בסעיף זה הינה עירייה, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד כוונת המל ט. 

לקותיהם, רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחחברת "הוט", התקשורת, חב' "בזק", 

,  משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, קק"ל, רשות העתיקות החברה הלאומית לדרכים, 

 וכו'. קצא"א 

ללי, פרק מוקדמות, מובא לזה לידיעת הקבלן, כי של המפרט הכ 00.48בנוסף לאמור בסעיף   

 במהלך עבודתו יפעלו בשטח:

 תנועת הרכב הרגילה והקבועה. .1  

 במגרשים הסמוכים לכבישים המפותחים. יזמים שרכשו זכויות .2  

 .    יזמים המבצעים עבודות בנייה במגרשים. 3

כרת לעיל במינימום  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנז  

הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו  

 וכו'.

את בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים על הקבלן להביא כל ז  

 אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה 

 חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים.

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן 00.5

ו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי  רואים בקבלן כאיל 

רגים. לא תוכר העבודה היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החו
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ע"י המזמין כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י  

 הקבלן.

 חומרים וציוד 00.6

העבודות הנזכרות בכתב הכמויות כוללות אספקת החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות כל  

 גם אם לא צוין הדבר במפורש.

הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו בכל   כל החומרים אשר ישתמש בהם 

שר אושרו ע"י מקרה ובכל הבחינות לדרישות התקנים הישראליים ולדוגמאות אותם החומרים א

המהנדס לפני כן. חומרים אשר לא יתאימו לדרישות הנ"ל יסולקו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו,  

 . וחומרים אחרים, מתאימים, יובאו במקומם

כל ציוד שישתמשו בו לעבודה טעון אישור המהנדס לפני התחלת הביצוע. ציוד שלא יאושר ע"י  

המהנדס נוכח בזמן העבודה שהתוצאה זו פגומה או  המהנדס או ציוד שאמנם אושר על ידו, אולם 

 לא בהתאמה מלאה לדרישות הנ"ל יסולק מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו, וציוד אחר יבוא במקומו. 

 קבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין בכל הסוגים. על ה 

ום בכמות  לא יוחל בשום עבודה עד אשר כל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא במק 

 ובאיכות הדרושים לפי החוזה לשביעות רצון המהנדס.

 לא תשולם כל תוספת בגין החומרים הדרושים לביצוע העבודה. 

גמר, מכסים לתאי בקרה, ריצופים, אבני שפה, קירות, מדרגות, מעקות וכדו' יאושרו כל אביזרי ה          

ורק לאחר ור זה הקבלן יבצע דוגמאות איש על ידי המזמין והמועצה טרם ביצוע העבודה, לצורך

 אישורם יאושר לבצעם. 

 

 

 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות  00.7

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה   חוזהת ומסמכי העל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניו 

כתב המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני וב

, במידה ולא הוגש בתוך שבועיים הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב

 ייה זו תחול על הקבלן ולא תשולם.מיום קבלת התוכנית, כל שינוי שידרש כתוצאה מסט

יובאו מיד ע"י  המדידה או בתוכניות הביצוע ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות 

לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך שבועיים לאחר צו   הקבלן

ביעה מצד הקבלן על סמך  התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל ת

 טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות. 
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 אישור דגימות 00.8

המפקח באתר אינו גורע במאומה  /אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס 

מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המסופקים במתכונת אותן  

 במפרט ו/או בתקנים. דגימות, כפי שטיב זה מוגדר 

 בדיקת  דגימות  00.9

רטיבות, הנדרשים במסגרת  /  דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפות 

עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו  הכללי והמפרט המיוחד מפרטה

  העבודות השונות. על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכללו במסגרת מחירי היחידה של

 כל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י המפקח בלבד.  

 

 וחשמל  אספקת מים 00.10

בכמויות והחשמל נו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר, את המים הקבלן יספק על חשבו 

 קיימים. שמל וחובטיב הדרושים לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורות מים 

ע"י הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י   םספקתא 

 המהנדס/המפקח באתר ובהתאם לדרישות לוח הזמנים.

על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי   

 ההובלה.

נורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים  יד, את כל הצבגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו בלב 

 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות. 

יזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפ 

במחירי היחידה של העבודות השונות. הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר  

 קור מים קיים או חדש.אל מ

 נורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל יצ 00.11
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ק ויוודא את מיקומם של כל נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדויבשטח העבודה קיימים צ 

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יהכבלים והצ

ות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת  נורות, הכבלים והשוחיחפירות לגילוי הצ 

מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת  

 רשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.הנד

תחול על הקבלן  על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם  

 ללא תשלום נוסף. 

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח  

 הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.צמוד של מהנדס 

 תאורה.  / אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל 

ן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום  על הקבל 

 נוסף.

ושל חברת חשמל וכל האישורים  קצא"א חברת העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של  

)לרבות   והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים

צוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו  ילפני ובזמן ב תשלום בעבור פיקוח(

 של הקבלן.

 אי כלשהו.המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנ  

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.12

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור  

 לל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים.העבודה או בג

מחירים כאילי נלקח הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את ה 

 דבר זה בחשבון. 

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך  

 יפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בעבודות רק כשיושלם הט 

 אחריות הקבלן 00.13

התכניות, המפרטים, רשימת  רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את  

הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי  

 בוצע העבודה. העבודה המיוחדים לשטח בו ת
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לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו  

קח לכל פרט בתבניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות  ועליו להפנות את תשומת לבו של המפ

וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי 

 עדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.בל

 

 מניעת הפרעות 00.14

תנועה הסדירה הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים וה 

המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג  

 שהוא.

ת או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודו 

ע במתקנים  בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגו

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט, תמרור, צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים 

 וכו'.

 דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. הבטחת תנועה כנ"ל ולרבות ביצוע  

רגלית בכל  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה  

מקומית. כל ההוצאות הנוספות  ההאתר הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורם של מע"צ ושל המועצה 

ה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן  הכריכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחיד

 בנפרד.

למניעת  כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים 

    פרעות.ה

הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח, בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו  

העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב   כן מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל 

 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה. 

 

 קיימיםתנועה על פני כבישים  00.15

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  

גלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב  ם. יש לוודא שגליאומטיימצוידים בגלגלים פנ

תאם הקבלן יבצע נקיון של כל שטחי העבודה בסוף כל יום ו/ או בה אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
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להנחיות הפיקוח באמצאות טיאוט של כל הכבישים, הדרכים והאזורים המשמשים את הציבור  

 לרבות הכניסות לאתר העבודה והדרכים המובילות אליהם.

 אמצעי זהירות 00.16

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  א. 

ת הקשורות בעבודות תפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת תאונות עבודה, לרבות תאונו

חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם 

תר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות בא

ם, מעקות, גדרות זמניות, אורות  העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פגומי

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם 

, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום של בורות, ערמות עפר, פגומים

העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את  

ת והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה הערמו

קיטת אמצעי אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נ

זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת  

תם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום או

או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך אן 

סכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה חלוקי הדעות בה

יים לאובייקט  לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצו 

כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין ונציגיו  

יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות  בלן הק שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.ילא י

בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם 

 . ים נוספים בחוזים אחריםיפעלו במקום קבלנ

 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע  ב.  

בדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים בהוראות כל דין, על הקבלן ל

 ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו: 

סה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של לפני כני .1  

כנס לתא הבקרה אלא לאחר יחמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין לה

ררים מכנים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת ושהתא אוורר כראוי בעזרת מאו

 לנושאי מסכות גז.הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק 

שעות לפחות לפי הכללים  24רור הקו, לתקופה של ומכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם או .2  

 הבאים:
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מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני   -לעבודה בתא בקרה קיים  -   

 התאים  הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.

 החבור.המכסים משני צידי נקודת  -לחבור אל ביוב קיים  -   

ישאר אדם נוסף חוץ לשוחה אשר יהיה יכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ילא יורשה לה .3  

 מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

ה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי הנכנס לשוחת בקר .4  

י  מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופש

 יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

 שא מסכת גז מתאימה.ימ' י 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .5  

ה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניס .6  

 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

יצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' )כמופיע בסעיף  כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הב ג. 

 שלעיל( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. 00.14

 י רשת חברת החשמל המחוברת למתח: התקנת זרועות ופנסים על עמוד ד.  

העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט   

זהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו  בכל האמצעים וה

חברת   להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם

 החשמל מועדים להפסקת המתח.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת    

 כנדרש.   אמצעי זהירות

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק  ה. 

 שהוא.  ים מכל סוגיוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 ו. שמירה על יציבות מבנים קיימים:

מ' ממבנה כלשהו וכן בקרבת מערכות קיימות  5 -כל עבודות החפירה והמילוי במרחק הקטן מ  

תוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק ומ

 למבנים הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות.

מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות  עבודות 

ברציה, ויש לנקוט זהירות מיוחדת  קיימות ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלים, וללא וי

 על מנת לא לפגוע במבנים אלו.
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חפירת  ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות

 גישוש אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים.

ס"מ על העומק המתוכנן של  10 -ב מ' ולעומק שיעלה 1 -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 החפירה ליד המבנה הנדון. 

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית. 

 

רת הגישוש ולקבל את הנחיותיו  יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפי

לביצוע העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על 

 עבודה.המבנה לפני המשך ה

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי 

ם ויתאים את העבודה בהתאם הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלי

 לתוצאות הבדיקה.

 

כל העלויות הכרוכות בביצוע האמור לעיל תשולמנה כמפורט בסעיף "חפירות גישוש" או   

 פים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן.בסעי

 אחראי בטיחות  .ז

באחריות הקבלן למנות אחראי בטיחות שהוסמך לכך ע"י הרשויות ולהעביר למפקח את    

 רוף האישורים המתאימים לפני תחילת העבודה.פרטיו בצי

    תוכנית בטיחותח.         

ות על פי פקודת הבטיחות בעבודה , חוקי הבטיחות על הקבלן להכין על חשבונו תוכנית בטיח                    

 בעבודה והנחיות לעבודות בנייה ובניה הנדסית . 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.17

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע  

טפונות, רוח, שמש וכו'.  יי מפולות אדמה, שועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"

ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים  

תר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת להגנת הא

 ני מסירת העבודה.המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפ

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא  כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם 

 עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 מכויות המפקח ס 00.18
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האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט    א. 

 והחוזה.

והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין  ב. 

 בהירות לפי מיטב הבנתו. -התאמה  ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי

 הפוסק הבלעדי  בשטח בנושא זה. בכל מקרה המפקח הוא  

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  ג. 

 צריכות להתבצע. 

חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני  הקבלן  ד. 

ל הקבלן לפעולות או  משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה ש

 מחדלים של קבלני המשנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח   ה.  

יע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או רשאי להוד

דה בהתאם לסדר חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבו

 העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  ו. 

רט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק החוזה ו/או המפ

ר את הקבלן  לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחר

 מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

ת לביצוע ושל  המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרו  ז. 

המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות 

לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע 

 יחולו על הקבלן. 

 תכניות 00.19

"למכרז בלבד". לפני הבצוע  התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת  

ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס  י ימסרו תכניות אשר 

 יבות כל שהן.לתכניות למכרז מס

או   לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה 

 מזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות נוספות. עקב עדכונים שיעשו בשלב הביצוע, ה

 

65



 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.20

 AS)ם שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  יעל הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינל 

MADE) .תכניות אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת המפקח .

ראנה ילה הינה תנאי לקבלת העבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות תהגשת תכניות א

ם נמסר גובה מתוכנן וכן  האת המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם הנקודות שב

במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של 

 הכל לשביעות רצון המפקח.נורות וכו' יכל המערכות, הצ

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור   

 לכיסוי המערכות. 

כניות אלה יוגשו על רקע התכנון, באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי ת 

 לאישורם.

 "י מודד מוסמך.חתומות ומאושרות עתכניות אלה תהינה  

  על קבלן   ,בסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע חתומות ע"י מודד מוסמך   1.1

( בצורה ממוחשבת באחת מהתוכנות: AS-Madeע" )ולהכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצ

AutoCAD, CivilCAD, Civil 3D   העותקים הצבעונים, לחתום ולמסור   5-להדפיסם ב

ובץ אלפא נומרי ממוחשב על גבי דיסק בשכבות העונות על הדרישות  וכן גם כקלמפקח. 

)מספר   וע"י  המפרט מצ"ב והרשות המקומיתשל משרד הבינוי והשיכון  GISהמערכת 

 .ייקבע ע"י המפקח( העותקים המודפסים

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.  

 

 שורים ישיונות ואיר 00.21

שיונות והאישורים  יפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הר ל 

המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק   לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם  ישל תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

שיונות. תשלומים אלה יהיו על יל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרלרשויות את כ

 חשבונו ולא ישולם לו עבורם.

שמל, משרד התקשורת, חב' "בזק",  ח הינה: משרדי ממשלה, חברת כוונת המלה רשויות בסעיף זה 

,  , משטרה, מקורותהחברה הלאומית לדרכיםרשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, 

 רשויות הניקוז רשות העתיקות וכו'.

66



 

 לוח זמנים ותקופת ביצוע  00.22

ים מחייב לבצוע נודה לוח זמביום מיום מתן צו התחלת הע 15הקבלן יגיש למפקח תוך   .1

העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים 

יוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות צול ציוהשלבים של הבצוע, כולל הספקת חומרים, נ

השונות והשלבים השונים של הבצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים 

הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב,   אחרים בהתאמה ללוח

 נט"אהעדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "ג 

לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן  בחלוקה יומית, MS projectבאמצעות תוכנת 

  לחשבונות שיגיש. בלא שינוי מועד הסיום המאושר ויצורף על ידו

מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון תקופת התארגנות של לפחות חודש ולפחות חודשיים 

 הביצוע בפועל.מתקופת  20%למסירות וכן תקופת בנ"מ  של 

מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש 

י וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של ובכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינ

מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך  

 הביצוע.

ובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את מ

 אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים. 

 1במסמך ב' 6להוסיף ולא לשנות האמור בסעיף  סעיף זה בא 

 סדרי עדיפויות 00.23

קדים ביצועו של  סדר עדיפויות לבצוע חלקי מבנה שונים, להמעת לעת רשאי לקבוע  ההמזמין יהי 

חלק זה או אחר ו/או לעבוד במקביל במספר חלקים, הכל כפי שייקבע על ידו, וזאת תוך תקופת  

האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת   להביצוע המצוינת בחוזה זה. כ

 כספית כל שהיא או להארכת תקופת הביצוע. 

 

 מדידות  00.24

שנעשתה ע"י מודד   1:500ניות נלקחו ממפה טופוגרפית בקנ"מ הגבהים הקיימים בתכ א. 

 .מוסמך

יום  14תוך  םהמפלסים הנ"ל ישמשו בסיס למדידת הכמויות אלא אם ערער הקבלן עליה  

 מקבלת התכניות לידיו. 

מודגש כי לצורך ערעור על המצב הקיים על הקבלן לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך                       

 ורך בדיקת המפקח / מודד האתר, מדידה זו תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בעבורה.לצ
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עם רשימת קואורדינטות   .I.Pקודות נלקשורת הרומים,  B.Mלקבלן יימסרו בשטח נקודות  ב. 

 של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשתות  ורדיוסים.

 . במידת הצורך ם באתרכמו כן יימסרו רשימת קואורדינטות של פינות מגרשי 

 כל הסימונים שימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.  

שים במידת הצורך. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות  יעל הקבלן לסמן את צירי הכב ג. 

ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל 

 ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן. העבודות הנ"

במקרה של  ןהקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדש ד. 

נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה  

 ע"י המפקח.

יבצע המודד של הקבלן מדידות ביקורת הדדית,   - לפני שימוש חוזר בנקודות בסיסיות  

 לצורך וידוא שהנקודות לא נפגעו ולא הוזזו. 

מיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  ואחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון  ה. 

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, -יה או אייסט

יה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה  יו של המפקח. אם כתוצאה  משגיאה,  סטולשביעות רצונ

ת רצונו, עבודת  ועבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביע

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר  ו. 

ל נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן  ביקורות ע

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

כל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת ל ז. 

אופן הבטחת צירים מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח 

 שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבד לתוואי וכיו"ב(.

 בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה כפוף לאישור המפקח.  

וית. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי  ואת נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל ז .ח 

 נמחק ובצורה ברורה. 

כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד  נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב  ט. 

ם וולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום בתיא

 עם המפקח ובאישורו. 
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המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה   י. 

פקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למ

 ולרומים המתוכננים. 

ת מדידה אחרות,  ועל הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבוד יא. 

אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו  -באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

 תקנות המדידה. שהמדידות בוצעו בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י 

ופינות של   B.Mנקודות  .I.Pאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות  יב. 

ת אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך. כל הנקודות  ומגרשים( הוא יחדש וינעץ נקוד

 ת כנדרש בסעיף  ט' שלעיל. וישתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זו

 לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.העבודות האמורות כל  יג. 

עם קווי   1:250על הקבלן לבצע את המדידה עם כמות הנקודות המתאימה לתוכניות בק.מ.     יד. 

לקבלת הכמויות והכנת    Civil 3Dאו ,CivilCAD ס"מ. יש להשתמש בתוכנות  25גובה כל 

 .החשבונות

 

הבטחת האיכות בהתאם להחלטת הבטחת האיכות   טו. מדידות אימות ומשותפת עם מודד

 ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה מדידות של הבטחת איכות.  

 שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת   יש להפריד בין שתי          

 מדידת אימות:          

 ו מיקום אלמנטשטח ו/א דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד   - 

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות תועברנה    -

 להבטחת איכות 

 צענה מדידות ע"י מודד ה"א.  ובשלב שלישי תב     -

 באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך בעבודות  -

 דים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת באם מדידות של שני המוד   -

 מדידה משותפת:    -

תן נקודות מדידה, כל  ופירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובא    

 מודד ישתמש בכלים משלו.

 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.      

 ת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות בפרויקט.על הקבלן לקח     
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  קבלני משנה 00.25

על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם   העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק 

ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני ייאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז 

 ום ביניהם. המשנה והתיא

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.  

כל פועל של הקבלן, אשר לפי   והמפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, א 

ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל  

 שבונו של הקבלן.תעשה באחריותו ועל ח

 כמויות 00.26

 כל הכמויות ניתנות באומדנא. 

לא תשפיע ולא   חוזהכל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות ה  

   1-תגרום לשינוי במחירי היחידה ובתקופת הביצוע כמוגדר במסמך א

 

 תאום עם  גורמים אחרים  00.27

פרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי  של המ 0048בנוסף לאמור בסעיף  

שות ר,  רשות העתיקות,מע"צ קצא"א ,באחריותו לתאם ולאשר ככל שיידרש את עבודתו עם 

 הטבע והגנים וכל רשות מוסמכת אחרת.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,   

 האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.כולל השגת כל 

ולה מלא עם גורמים אלה,  ע על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פ 

והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של 

ועבודה עפ"י הנחיות הגופים הנ"ל ו/או פגיעה  , פיקוחיםהקבלן בגין התיאום, קבלת האישור

 כלשהי בטיב העבודה עקב כך.

 

 הוראות בדבר אי פגיעה בנוף 00.28

 כלליא. 

דרש להקפיד הקפדה יתרה על הוראות הביצוע המפורטות בסעיפים דלהלן,  למניעת חריגות יי הקבלן

 ופגיעה בנוף. 
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עבודות הפיתוח והשיקום הנופי באות הישוב הבנוי.  מחוץ לשטחתוואי הכבישים המתוכנן עובר  .ב

צוע עבודות ילהקטין ולמנוע פגיעה בערכי הטבע והנוף, ולצמצם את המפגעים הנופיים הנגרמים עקב ב

 פיתוח.

 

שא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה בנוף עקב אי מילוי יתיקון נזקים וחריגות בעת הביצוע: הקבלן י ג.

דרש לתקנם בהתאם להוראות המפקח ועל חשבונו. אופן תיקון  יקום הנופי, ויהוראות הפיתוח והשי

ע התיקון יושלם לא יאוחר מתום והנזק או החריגה יקבע ע"י אדריכל הנוף )להלן "האדריכל"(. ביצ

עם זאת  שלושים יום ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בע"פ באמצעות המפקח. 

והמפקח לדרוש תיקון מידי של הנזק וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר  יהיו רשאים האדריכל

עקב ביצוע עבודות תיקון הנזק  ייעשה לתיקונם. במקרה זה לא יהיה הקבלן רשאי לדרוש פיצוי כלשהו

 או העיכוב בעבודתו. 

 איסור חריגה מקווי הדיקור ד.

התוויית דרכים זמניות, דרכי גישה,   לא תותר כל חריגה מקווי הדיקור לצורך עבודות חפירה ומילוי, .1

  אתר גריסה ומחנה עבודה, שפיכת עודפי חפירה וכיו"ב.

רות מרבית תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת יעבודות החציבה, החפירה והמילוי יבוצעו בזה .2

   העפה או דרדור של סלעים או עפר ושפיכת חומר אל מעבר לקווי הדיקור.

לעיל, גרם הקבלן לשפיכה או דרדור חומר מעבר לקווי הדיקור,   2  -ו  1 היה ולמרות האמור בסעיף .3

ר או ריסוקו בשטח וקבירתו על מיהיו רשאים המפקח והאדריכל לדרוש סילוק ידני או מכאני של החו

 ל העבודות לפי סעיף זה יבוצעו על חשבון הקבלן.כמנת להחזיר את השטח לקדמותו. 

ן כלי רכב וצמ"ה, סדנאות לטיפול בציוד, אתרי גריסה, יציקות בטון, חנה עבודה )כולל משרדים, חניומ .4

אסר כל יודות העפר בלבד. תבהכנות ליציקות בטון ובניה, צנרת מים וביוב וכד'( ימוקמו בתחום ע

פעולה ליצירת רחבות או דרכי שירות מחוץ לקווי הדיקור אלא בהיתר בכתב מהמפקח. מיד עם תום 

חר מחודש מתום סיום העבודה ינוקה השטח וסביבתו מכל  פסולת, שאריות השימוש במחנה, ולא יאו

שטח המחנה שאינו  במקום. םחומרי בניה וסלילה, יסולקו כל המבנים, הכלים והציוד שהיו מוצבי

ס"מ. מחנה העבודה ימוקם בשטח לאחר  20מיועד לסלילה יחופה באדמת חיפוי בעובי מינימלי של 

 ולאחר  שהוגדרו וסומנו גבולות המחנה.   תאום מראש ובאישור המפקח

במידה ויתגלה צורך בפינוי עודפי חפירה  וחציבה  וכל פסולת אחרת, יקבע מיקום אתר השפיכה  .5

אום ובאישור המפקח. גמר השימוש באתר וסילוק העודפים, יעוצב השטח ויוסדר לפי הנחיות  יבת

 אדריכל הנוף. 

קרים חריגים, לחרוג מקווי הדיקור עקב  אילוצי ביצוע או  לעיל ניתן יהיה במ 1למרות האמור בסעיף   .6

המפקח. היה מעל מנת לצמצם פגיעה אפשרית בנוף. חריגה כזו תותר רק לאחר קבלת אישור בכתב 

 והחריגה זמנית, מיד עם תום החריגה יבוצע טשטוש והסדרת השטח על פי הנחיות אדריכל הנוף. 

בתחום הדרך ובשוליו. עצים שבתחום העבודה יועתקו  חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים הנמצאים .7

 לצורך שתילה במקום אחר, כמפורט בתכניות או על פי הנחיות אדריכל  הנוף. 
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יועתקו למקום אשר יוחלט  תחום הדרך ואשר ימצאו ע"י המפקח מתאימים להעתקה,בעצים אשר  .8

עת הדרך בסמוך לה או כל ואדריכל הנוף, בתחומי רצו האזורית המועצהבתאום עם מח' הגנים של 

 אתר אחר אשר בתחום השטח העירוני. 

 

 חובת תיאום עם פקחי רשויות שמירת הטבע ה.

קווי הרחוב חייב יהיה הקבלן לדאוג בנוסף לחובת תיאום עם המפקח מבכל פעולה או עבודה החורגת   

ל המשאבים , לתאום מוקדם עם פקחי רשויות השמירה על נכסי הציבור ועהמועצה האזוריתועם 

הטבעיים כגון: רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים, החברה להגנת הטבע, המשרד לאיכות 

יע  פקח  אחד מן הרשויות  או הגופים הנ"ל, על ערכי טבע ד הסביבה, קק"ל ורשות העתיקות. היה  והו

ר תאום ונוף או עתיקות מיוחדים, או נדירים, ימנע הקבלן מכל פגיעה  וימשיך בעבודתו רק לאח

 הפעולות הנדרשות לפינויים או שימורם עם הרשות המתאימה ועם המפקח.

 

 ותקתאום עם רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים ורשות העתי ו.

לפני תחילת ביצוע הכבישים תימסר הודעה מתאימה לפקח רשות שמירת הטבע והגנים   .1  

 הלאומיים ולרשות העתיקות.

ווח יהיה לרשות יי וממצא ארכיאולוגי שנתגלה במהלך העבודה. הדיש לדווח על כל גילו  .2  

 העתיקות ולפקח רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים.

 לבי הביצועשתיאום מועדי ו 00.29

הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח באתר לצורך תיאום מועדי   

זה, וכי ידוע לו כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע   עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים במסגרת חוזה

 העבודה שלו מבוצעות עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים.

ך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח הזמנים  והקבלן מתחייב לבצע את העבודה ת 

 של הפרויקט כולו ובתיאום עם הקבלנים האחרים העובדים באתר ובהתחשב עם צרכיהם.

הבנות או חוסר  -וכרנה כל תביעות, הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע, עקב אילא ת 

 תיאום בקשר לדברים אלה.

 ביקורת עבודה 00.30

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם   א. 

תוך התקופה שתקבע לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח 

 לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על חשבונו.  

ימים לעבודה במבנה.  אומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתחהמפקח רשאי לפסול כל  ב. 

כמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים 

 סר לבדיקה בלי אישור המפקח. הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמ
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המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים,  ג. 

 דה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח.ואם לפי דעתו אין העב

יב  המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לט ד. 

 העבודה ולאופן הביצוע. 

יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי  יהקבלן  ה.  

 בוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה.קלאפשר לו בקרה ול

  במקרה שלא תתקבל הודעה כזו רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או    

 לפרק כל חלק מהעבודה, על חשבון הקבלן. 

 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה   00.31

ודה, כגון מחסנים וכד', יהיו ארעיים בהחלט. בהמבנים שהקבלן יקים לצורך ביצוע הע א.  

, רשות מקומית ,  מיקומם וחומרים שמהם ייבנו המבנים הנ"ל טעונים אישורו של המפקח

ות מוסמכת אחרת לרבות תשלום בגין הקמתם , הצבתם או כל תשלום אחר  קיבוץ וכל רש

 שידרש.

ו הוקמו המבנים הנ"ל שפורקו  יעם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו. השטח שעל ב.  

וסולקו ייושר וינוקה מכל פסולת ושברי בנין, והשטח יימסר יחד עם העבודה הגמורה, 

 חשבונו. -נ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועלכשהוא מיושר ונקי בהחלט. כל ה

 

 החזרת השטח למצבו הקודם  00.32

ע"י סילוק כל השיירים   םבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקוד 

פני -המבנים הארעיים ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש את עקבות עבודתו על

קח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה  השטח לשביעות רצונו המלאה של המפ

 שונים שלידם ביצע עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו. 

 שטחי עבודה    00.33

 שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יוגדרו בסיור הקבלנים. 

 

 הגנה על המבוצע   00.34

עים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים  הקבלן יאחז בכל האמצ  

 מים,  וכיו"ב.ש מיוחדים ליציקת בטון בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני ג
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הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע  

טפונות, רוח, שמש וכו'.  יגרם ע"י מפולות אדמה, שועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להי

ושים  רובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הד

להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

מתם לפני מסירת העבודה. כל עבודות המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתי

 העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא  כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים 

 עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 אישור שלבי העבודה  .3500

כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של  

ע"י אחד השלבים הבאים אחריו. תנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי   המפקח לפני שיכוסה

ינתן לגבי שלב  שבוצע" למפקח של אותו שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשי

כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה  

 פי, המושלם ו/או לכל חלק ממנה. ולשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הס

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים   00.36

דא את מקומם של כל  בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוו 

הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות לגילוי  

למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים,   תהצינורות, הכבלים והשוחו

 איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום

שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על שלמות 

ל על הקבלן ללא תשלום נוסף. עבודה והמתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תח

בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של  

 בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. מהנדס הרשת בחב' "

ר ואותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה באיש 

מוקדם ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודות  

פקוח צמוד מטעם הרשות המקומית. כל בקרבת קווי ביוב, מים וניקוז יבוצעו באישור מוקדם וב

התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן  

ות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר בכל  דבצוע עבו

 תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 
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 אחריות 00.37

לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים  בנוסף 

עודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות  תתעודות אחריות לצנרת, אביזרים, אחרונות וכל  -כגון 

 אחריות אלה יוסבו לחברה.

 בטלת ציוד 00.38

ה הנדרשים בשטח בכל זמן הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבוד

 וזמן. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן. 

 החוזה  שינויים בהיקף  00.39

מהיקף החוזה  50%המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף החוזה עד  

 או בחלק מהסעיפים. הכללי. השינוי יכול להתבטא בסעיף שלם או פרק שלם 

 לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה בגין שינויים אלה. 

 יקף החוזה. ההקבלן לא יוכל לבוא בתביעות כלשהן עקב שינויים ב  

 הובלות 00.40

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים  

ל הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה  בכתב הכמויות. לא ישולם ע

 חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. 

 אתר סילוק פסולת  00.41

הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד זה רים וסילוק חומר תהשגת ההי 

 עבור עבודה זו. 

ת לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומי 

 שיון. לא תוכר כל תביעה בגין עבודה זו. יהר

 שמירה על הנוף 00.42

בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת  הקבלן יעבוד וינוע אך ורק 

 מחוץ לגבול העבודה )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 ציר הפרויקט  00.43

י הבסיס משך כל זמן וקבלן יקבל קווי בסיס המסומנים בשדה. על הקבלן לאבטח ולשמור את קוה 

 לפי דרישת המפקח.  והעבודה ובאופן שיוכל לחדש אותו לצרכיו הוא א
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 קבלת העבודה 00.44

מפקח בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע  רשות המקומית ולמסר ליהעבודה ת א.  

עבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע". מושלם של כל שלבי ה

ע של ומפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצרשות המקומית והחתימת ה

העבודה. מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' 

אין הוראותיהם מחייבות את   הבשום מקרהחשמל, חב' "בזק" והמועצה המקומית, אולם, 

הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח מטעם עדי הדר בנהלים המקובלים. רק הוראות  

 בות את הקבלן. יהמפקח מטעם עדי הדר מחי

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה,   

  תאגיד מים וביוב,  ית המתאימה: עירייה,מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבור

 .)מודגש כי האחריות  למסירת העבודה לרשויות חלה על הקבלן( חב' בזק, חב' חשמל וכו'

ה ותיערך מדידת בקורת ע"י גורם חיצוני ויתגלו הפרשים מעל המותר בין מדידה זאת  רבמק ב. 

לן בכל   ההוצאות ישא הקביאשר הוגשה ע"י הקבלן למפקח,  ”AS MADE“ובין מדידה 

 חיצונית.ההקשורות בביקורת 

 שילוט הפרויקט 00.45

 מ'  6.0 -5.0מתכת בגודל של  ( שלטי2הקבלן יציב על חשבונו, למשך תקופת ביצוע העבודה, שני )  

 .עם לוגו ותמונת הדמייה של הפרויקט

 על גבי השלטים יופיעו:  

 ם משותף נוסף. הרשות המקומית או יז ,היזם, חברת הניהול  מותש - 

 והעבודות המבוצעות. טמהות הפרויק - 

 פרטי הקבלן. - 

 פרטי המתכננים.  - 

 פרטי הפיקוח. - 

 פרטי הניהול. - 

 ף התאום ההנדסי בעירייה / מועצה ופרטי ג  - 

 .הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקומם המדויק יקבעו על ידי המפקח 

 וקי עזר מקומיים של הרשות המקומית.השלט יוצב בכפוף לח 

 במחירי היחידה.  יםכנכלל םלא ישולם בנפרד  עבור שלטים אלה ורואים אות 

 מס בולים 00.46

 בוטל.  םמס בולי 
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ההתחברות אל מקור מים חשמל וטלפון, וחשבונות המים, החשמל לביצוע העבודה, יהיו באחריות   00.47

 .00.42, 00.41מות( סעיפים הקבלן ועל חשבונו. כמפורט בפרק )מוקד

 תכנית עבודות עפר    0.48

בודות עפר  עיום מיום מתן צו התחלת עבודה תכנית צבעונית לביצוע  15הקבלן יגיש למפקח תוך  

והכוללת סימון באדום של שטחי החפירה/ החציבה, סימון בכחול של שטחי המילוי   1:250בקנ"מ 

   Civil 3D או  ,CivilCAD בתוכנות   1:250תוכנית יוגש בק.מ., וכן טבלת נפחים

 

 מהנדס ביצוע באתר  00.49

 ות:א בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הב 

בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים   

סיון מספיק,  יובעל נבתחום הרלוונטי )חמש( שנים לפחות  5והאדריכלים עם ותק מקצועי של 

 לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.

 המהנדס יימצא באתר במשך כל שעות העבודה.  . 1 

 תנאי לביצוע יציקות תהייה נוכחות  מהנדס הביצוע לאורך כל משך היציקה.  . 2 

המהנדס מטעמו כ"אחראי   בעבודות קונסטרוקציה ובניה הקבלן מקבל על עצמו את אחריות . 3 

כמשמעו התיק בנין )היתר בניה( וגם אם לא קיים היתר  ואחראי לביקורת לביצוע השלד" 

 סעם הקבלן כ"אחראי לביצוע השלד".מבניה יחתום  מהנדס הביצוע 

 עבודות בלילה ובשעות נוספות .5000

כך יהיה עליו   על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה, גם אם לצורך

לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או בלילה, אם הוראות הבטיחות יאפשרו 

תשלום נוסף כלשהו. אין סעיף זה בא לאשר עבודות   זאת. הקבלן לא יקבל עבור שעות אלה

בשעות הלילה. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן לקבל את האישורים  

ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים לעבודה בלילה לרבות התאורה, אתתים,   הדרושים

 פקחים, שוטרים וכדו'. 

המאשרות )משטרה, רשות מקומית וכדו' ( ולתאם   תמודגש כי באחריות הקבלן לפנות לרשויו

איתם את שעות העבודה באתר, מודגש כי לא תאושר עבודה בשבתות ובמועדי ישראל, מודגש כי  

בודות הינם באחריות הקבלן ולא תוכר דרישה / תביעה עקב הגבלה של שעות העבודה  שעות הע

 על ידי המשטרה, הרשות המקומית, הפיקוח וכדו'. 
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 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע   -100.5

 

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן הסדרי תנועה זמניים באמצעות מהנדס   .1

ל התאומים הנדרשים לצורך קבלת רישיון מהרשויות כולל תאומים עם גורמי  תנועה ולבצע את כ

ת הרישיון כלולים בתקופת  להעיריה, משטרה, רכבת ישראל, מע"צ וכדו', מודגש כי התכנון וקב

 הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות. 

יינתנו על ידי משטרת ישראל, הרשות והגורמים האחרים הקבלן יביא בחשבון כי באישורים ש .2

ת תנועה  ולפני תחילת ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעי

ומסיבות אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר  

אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יגרום  טח בהתאמה, ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בש

 .לשינוי במחירי היחידה, ו/או בלוח הזמנים, ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו

ן לבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות כל אביזרי הבטיחות, מעקות בטיחות  לעל הקב .3

, דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי  בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה

רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, פלטות פלדה / בטון מזוין  

על חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום בהתאם לצרכים מלגישור 

אספלט קר  מהיר התקשות ו CLSMולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש ב 

בכיסויי תעלות, סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל  

אות המפקח, שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמניים  רעל פי תוכנית הסדרי התנועה והו

', כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים ואספלט וכדו

 תאורה זמנית במידת הצורך.

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו   .4

 המוחלט.

אי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה  שהמזמין ר .5

 ת. הזמניים ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תוכניותיו ואישורי הרשויו

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל   .6

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

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך   .7

 הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.העבודה ובכל שעות 

 מודגש כי הסדרי התנועה הזמניים יהיו בכל השטח בכל תקופת הביצוע עד למסירת הפרויקט.  .8

עבור התכנון והביצוע של הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי  בהתשלום  .9

דרי תנועה זמניים ואזיי סעיף  היחידה השונים אלא במידה וקיים סעיף פרטני בכתב הכמויות להס

 זה יהיה השתתפות של המזמין בעלות )אולם לא כיסויי העלות במלואה(. 
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 בטיחות וגהות בעבודה - 00.052

 

 )בטיחות בעבודה( לחוזה: 24בלי לגרוע מהאמור בסעיף מ

ש  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדר .1

בתקנות הממשלתיות, בהוראות מקצועיות של עירית ירושלים בתחום הבטיחות והגהות על פי  

 נות אחראי בטיחות. מהוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן ל

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר.  .2

 .יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים  שאר ללא שינוי גם אםימצב זה י

  בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, גיחון, 

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם,  -בזק, הוט, סלקום, פרטנר,וכיוצב'(

בכל   ור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. כחלק ממחירי היחידה, ולא ישולם לו תגמול כלשהו עב

לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי   תמקרה האחריות הראשי

 , וללא תוספת כספית כלשהי. ובע ממנהנעל כל ה

בכתב הכמויות קיימים סעיפים לעבודות סלקום ופרטנר, לאחר הזכייה חברות פרטנר וסלקום 

א חייבות( להתקשר עם הקבלן הזוכה לביצוע עבודות התקשורת בעבורם  יהיו רשאיות )אך ל

יתקשר עם קבלן   ןבהתאם למחירים בהם יזכה הקבלן במכרז זה, לצורך ביצוע העבודות הקבל

משנה המאושר על ידי החברות הנ"ל לביצוע עבודות אלו בעבורם. לא תאושר תוספת כספית או  

 תוספת בלוח הזמנים עקב עבודות אלו.

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים  ו/או עדי הדר רשאים  המפקח .3

 רשויות ו/או לדרישות המפקח.הגרועים או לא מתאימים לדרישות  וגהותייםבטיחותיים 

הקבלן יעסיק בפרויקט זה ממונה בטיחות חיצוני מטעמו אשר יפקח על ניהול הבטיחות באתר.   .4

מנהל העבודה., ממונה הבטיחות יבקר באתר באירועים מיוחדים ובאופן גורם זה יהיה בנוסף ל

לן יהיה מחויב לבצע  בשוטף לפחות אחת לשבוע. ויוציא דו"ח כתוב לקבלן עם העתק למפקח, הק

שעות, הנחייה זו תהיה בתוקף גם כאשר  24 -את תיקון הערות באופן מיידי ובכל מקרה לא יותר מ

 לקבלן מהפיקוח. הנחיות בטיחות יועברו בכתב 

מכל אחריות עבור הנזקים   לרבות המתכננים והיועצים מטעם המזמין הקבלן משחרר את המזמין .5

או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים /שייגרמו למבנה או לעבודה ו

 אלה. 

מצעי בטיחות שונים(  .    קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת א6

 אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט. 

אי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים ר.    הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאח7

כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי 

יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש   לבטיחות

 נחיות הקיימות. השחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל הדרישות וה
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.    אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע, השילוט והתמרור ואמצעי  8

ות הועדה הבין משרדית להתקני תנועה ובטיחות, סוג השלט ו/או  הבטיחות הזמניים יעמדו בדריש

 התמרור יהיה מסוג עירוני או בינעירוני בהתאם לתוכניות

 

  עתיקות 00.53

 )מציאת עתיקות, מחצבים וכו'( לחוזה. 19שומת לב הקבלן לאמור בסעיף ת .1

 מקדים סקר במהלך שנתגלו עתיקות אתרי ישנם התוואי לאורך כי על אף האמור בחוזה לעניין זה, מובהר .2

 רשות עבור ראשי קבלן ויהווה בשטחו הצלה חפירות לבצע העתיקות לרשות יאפשר הקבלן   -.שבוצע

 לשלב ידאג הוא, עבודתו במהלך חפירה תידרש ואכן במידה. שהיא כל תשלום פתסתו ללא העתיקות

 ע"י מזמין העבודה.כל העלות הנדרשת לרשות העתיקות תשולם  .שיכין הזמנים בלוחות אותה

כל הסדרי התנועה הזמניים )תכנון אישור וביצוע( כולל המעקות הזמניים, גדרות וכיוצ"ב, הנדרשים לליווי  .3

)הסדרי תנועה  00.65העתיקות, יבוצעו במסגרת הסדרי התנועה לפרויקט כאמור בסעיף  עבודת רשות

 ובטיחות( למסמך זה ולא ישולם תשלום כלשהו נוסף עבור כך.

דגש כי פינויי חומרי חפירה של רשות העתיקות במידה ויידרש יהיה באחריות הקבלן וישולם בסעיפי מו .4

 ישולם בנפרד. החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא

 מול בנוסף תתבצע התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .5

 .אחר לנושא טירלוונ גורם כל או קדישה אתרא

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.54

 םהפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקיעם סיום 

 :דיסקים עם כל תכולת תיק החשבון הסופי ותיק המסירה במדיה )סרוק בצבע(  3 -מודפסים ו

 תיק חשבון סופי הכולל: -א 

  ( ו/אוEXCELלפי פרקים וריכוז בטבלה )בתוכנת  חישובי הכמויות מסודרים  .1

 )בינארית(.

 סקיצות חתומות והעתקי מדידות משותפות מאושרות.  .2

 שאושרו. ים חריגיםפריכוז ניתוחי מחיר לסעי .3

 ריכוז יומני עבודה חתומים.  החיובים השונים מיומני העבודה המאושרות. .4

 

 תיק מסירה הכולל: -ב 

ת: חתומות ע"י הקבלן ומודד מוסמך עפ"י העיקרון כי כל התוכניות תכניות לאחר ביצוע צבעוניו .1

למסור עם חלוקת  שאת התוכניות י והנתונים שנמסרו לקבלן  עליו למסור  מדודות וחתומות.

תנוחה של כל התשתיות  ע"ג רקע גיאומטרי סופי  - גיליון א התשתיות  לגיליונות כמפורט להלן:

פיתוח, ריצופים, אדריכלות, תכסית,  -גיליון ב   ..I.L. + T.L כולל חציות בצירוף גבהים

של תחתית  בגיליון זה יסומן מיקום העבודות כפי שבוצע כולל קואורדינטותהשקיה, עצים.  

תכנית תנועה  - גיליון דכביש, קווי גובה, תנוחת ניקוז.   - גיליון ג.  (x, y, z)התשתיות 

חתך למערכות  עפ"י מה שנמסר לביצוע לקבלן.   - ן הגיליו כולל שילוט, תמרור וסימוני כביש.

 .XYZפינות, עומק ונתוני   4בורות נטיעה  עם סימון  - גיליון ו
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 עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף קודם.  DWG , PLTבפורמט  CDעל הקבלן לצרף  .2

 האחרונההצבועה על הקבלן לצרף העתקים של כל התוכניות "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם  .3

 ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה.   DWG , PLT בפורמט CD בצרוף  לביצוע 

 יש לצרף  את המסמכים הבאים: .4

 ום ומאושר.תהעתק טופס היתר חפירה  ח .5

 היתר בניה )אם קיים בפרויקט(. .6

 במועצה המקומיתחתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות  .7

בצרוף  מכתב נלווה של  משהב"ש והרשות המקומיתי מפרט החתמת כל המתכננים לפ .8

  ים ננמתכ

 המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת התוכניות לביצוע.

 לפי מפרט קבלת עבודות  תקשורת וכו'(אישור גורמי חוץ עירוניים )בזק, הגיחון,  .9

בבירור שם החותם, תפקידו בחברה, חתימתו  מודגש כי בכל טופס יצוין   .במועצה או עירייה              

 וחותמת החברה

 יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן. .5

 יכוז נתוני גובה של חציות תשתית.ריש לצרף טבלת  .6

: צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים. מס CD-תיק צילומים ו .7

 מיקום הצילום.עם פירוט  סידורי ומפה

כולל הקלטת ודו"ח המצורף ומותאם  לתוכנית   וובוידיאצילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות  .8

לום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. )לתשתיות אורכיות, ישלאחר ביצוע, יש לצרף את הצ

 חציות וחיבורים לקולטנים(

 ת האיכות, ובדיקות הבקרה.יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקר .9

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה, מיקום  .10

 סומנות הבדיקות שנלקחו.מהנטילה ותוכנית עליה 

 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. .11

 המפקח. על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש  .12

הרשות המקומית, החברה התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי 

תיקים ה  מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת העבודה. . השלמת כל המפורט לעילהמנהלת ומשהב"ש

 .יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום מיוחד או נוסף ורואים את תמורתו ככלול

 

 

 חציבה ועבודות מילוי חוזר: עבודות חפירה, - 00.55

בכל מקום בו רשום חפירה הכוונה חפירה ו/ או חציבה גם כאשר כמות החציבה גדולה מאוד ביחס לכמות החפירה 

 ו שקיימת חציבה בלבד.א

 לא תשולם תוספת בעבור חציבה בסלע קשה או באבן צור.

לאתר פסולת מוסדר כולל תשלום כל  כל סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינויי עודפי החפירה / חציבה

 האגרות הנדרשות.
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רת וכדו' וכל אלמנטים נכל סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צ

אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישולם בנפרד 

 חפירה השונים.והנ"ל יכלל בסעיפי ה

כל עבודות החפירה לתעלות )מים, ביוב, ניקוז, תאורה, תקשורת וכו'(  כוללים מילוי חוזר מחומר נברר שיבוצע 

ס"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא צויין במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב  20יעלו על  בשכבות שלא

 ם לא ישול ,  כל האמור לעילCLSMבכל נפח החפירה בחומר  לתאי בקרה בכבישים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר

 .השוניםבנפרד וכלול במחירי היחידה 

 פי העפר לאתר מוסדר לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות.דכל סעיפי החפירה כוללים גם את פינויי עו

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה: – 00.56

או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות יידרש על ידי הפיקוח על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 .בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרשיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקט

מזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה ה

 ם ורשיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום.בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרי

 טיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים.במנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי 

 נלקח דבר זה בחשבון לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 .ת מתן הצעתובע

 

 גידור הפרויקט -00.57

תאם המ' ב 2.0גדר את כל שטח העבודה בכל תקופת הביצוע בגדר איסכורית לבנה חדשה ונקיה בגובה הקבלן י

הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב תקין להנחיות העירייה והמפקח, 

הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה לשטחי  בכל עת עד מסירה סופית של העבודות.

 י יחידות אחרות.רבגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחי העבודות.

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים  .1

 ילים מבחינת תושבים ומסחר.ופע

הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות קבלנים אחרים  .2

 יות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלןתוגורמי תש

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול התשלום עבור  .4

של כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא בבתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן 

 תימדד לתשלום בנפרד.
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 אחזקה ותחזוקה – 00.65

כמפורט בהמשך, למשך  פרויקטכל שטחי ה החל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את .1

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית לרבות  חודשים על חשבונו 12תקופה של 

ום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון לתש

, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים

לה וכדו', לכולל משטחים בשטח האתר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצ

 חודשי התחזוקה. 12מודגש כי באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 3חודשים הראשונים, אזיי  3ותחזוקת הגן לאחר במידה ובכתב הכמויות קיימים סעיפים לאחזקה  .2

 החודשים הנותרים יהיו בתשלום. 9-החודשים הראשונים יהיו על חשבון הקבלן ו

 

 ות תכנון תאום ואישוריםדעבו -00.66

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על הקבלן ועל  

 חשבונו.

וימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של בנושאים מס .1

ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים  העבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבוד

 מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.

עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות  התמורה עבור .2

 הגיש הקבלן בהצעתו.שוהתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז 

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 רגי גישה, גשרונים וכדו'.תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות ד  .א

דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות   .ב

לאלמנטי מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על  זמניות ככל שיידרש

 יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.

 הסדרי בטיחות באתר. .ג

 לטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.מערכי פ .ד

י ט: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנShop drawings .ה

 ריצוף, מסגרות וכדו'.

 תכן תערובות בטון. .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות. .ח

ל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע מודגש כי כ 

 קבלן ולא ישולם לו על כך בנפרדהלכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על 

 

  ___________חותמת חתימת הקבלן:  ___                        תאריך: 
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 2מסמך ג'
 תנאים מוקדמים.-אופני מדידה מיוחדיםמפרט טכני מיוחד ו

 00המהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי פרק מוקדמות 
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 כללי  08.1
  

מפרט זה מהוה תוספת למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאת משרד הבטחון על כל פרקיו. כל מקרה 
 עדיפות מפרט זה על המפרט  הכללי. 

 
 רשויות ה מולמוקדמים  תיאומים 1.0108.

ומוסדות אחרים את הפרטים ואופן הביצוע של העבודה הוט על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל, בזק  
 עת למערכות שלהם ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות הדרושות לשם כך. המבוצ

 נדרש ליידע את חברת בזק , הוט וחח"י על מועד תחילת העבודה במיידית עם זכייתו במכרז.  
 יש לדאוג להזמנת הפיקוח לביקורת של הרשויות הנ"ל בשלבי העבודה ובסיומה. 

 
 ניהול העבודה ע"י הקבלן  1.0208.

היה יהחשמל  ןהקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מנהל עבודה. קבל 
"חשמלאי מוסמך" לפחות. מנהל העבודה  " לפחות ומנהל העבודה במקום בעל רשיוןראשיבעל רשיון "חשמלאי 

 יהיה מוסמך לייצג את הקבלן בהחלטות מנהלתיות וכספיות. 

 
 
 איתור חלקי המתקן  3.1.008

לפני תחילת בצוע העבודה, סימון המקומות המדויקים )מידות וגבהים( של   אביזרים כגון: ע.ת, לסמן על הקבלן 
צורת ל הקבלן לקבל אישור . נוסף לכך עלולקבל אישור מטעם המפקח ארונות חשמל ותקשורת ומרכזיית תאורה

צמודים זה לזה. אין להסתמך על מדידות בתוכנית )לפי  קנה מידה האביזרים הנ"ל הסמוכים וההתקנתם של 
 . מפקחמתאים( ללא אישור ה

 
 בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל, המזמין ורשויות  4.1.008

לה וות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומרים ובדיקת פעולת המכשירים, פעבגמר העבודה, תערכנה בדיק 
בורים וכו' י, חיםניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה איתו בפרוק מכס

 ללא כל תוספת מחיר.  -והחזרתם 
יתוקן מיד ועל חשבון הקבלן וללא השהיות  כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו 

כחו. במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, הרי -לשביעות רצונו של המזמין או בא
 רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. 

דיקת המתקן על ידי חברת של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לב ממוחשבות הקבלן יכין תכניות 
, ו/או בודק מוסמך , הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי חברת החשמלו/או בודק מוסמך, בזק וכו' החשמל

בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון 
 שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות. 

 
 

  תאור העבודה 208.
 

 .משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עם מו"א עמק המעיינות מתכננות הרחבה בישוב בית יוסף 
 מפרט זה כלולות העבודות הבאות: ב 

 
 מתקן תאורה: .א

 מתקן התאורה יכלול:                         

    העבודה תכלול ביצוע חפירה , הנחת צנרת , הנחת מוליך ארקה , השחלת  ,ביצוע מתקן תאורה חדש   -

 כבלים , יסודות , שוחות , עמודי תאורה וגופי תאורה . 

 ,והנחת צנרת  חפירה , אספקהתכלול , ביצוע תשתית למתקן תאורה   -                         

 .יסודות לע"ת והתקנת הגנת פח על היסודות  ,   35CUמוליך ארקה

    

 :לתשתיות חח"י , בזק והוטהכנת מעברים  ב.    

 .שירות  פילריבכניסה לתוכננה צנרת מעבר    -                     

86

mailto:danim@bareketeng.com
http://www.bareketeng.com/
mailto:danim@bareketeng.coml


    BAREKET  Y.R.D  י.ר.ד   ברקת
 .Electrical & Lighting Engineering LTD הנדסת חשמל ותאורה בע"מ 

 

  217ת.ד.  20175ד.נ. משגב –רקפת 
                       077-6647450טלפון: 

                           057-7978438   פקס:
  danim@bareketeng.com:  דוא"ל

www.bareketeng.com 

Rakefet POB Misgav 20175 M.B 217 

Tel: +972-77-6647450   
Fax:  +972-57-7978438 

Email: danim@bareketeng.com 

 

3 

 .יציאה למגרשיםבותוכננה צנרת מעבר      -          

 מגומחות ארונות מונים למגרשיםיציאה בותוכננה צנרת מעבר בכניסה      -       

 
  דרישות מיוחדות 3.08
 

 דוגמאות וחומרים  3.0108.
דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן, במיוחד מגופי  למהנדס במשרדועל הקבלן יהיה לספק  

התאורה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות 
ההתקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המהנדס או המזמין לפני 

וד שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו באם ידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה התקנתם. צי
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרי המסופקים כפי שמוגדר במפרט, התקנים, ו/או הדרישות 

 במפרט המיוחד. 

 
 תוצרת ודגמים   3.0208.

לדגם יסופק ויותקן בהתאם  -ד לעמודי חשמל, אביזרי גמר וכו' כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ציו 
בתנאי שאושר ע"י  - בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. זכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שוה ערך ותוצרת

המהנדס, על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: חשמליות מכניות, פיזיות 
 תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין.  בעל תו תקן או

תשמר  -הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת(  
או בכ"כ  בזמן הצגת ציוד ש"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד ש"ע יחד עם הציוד שהופיע בתוכניות  למהנדס.

 קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.   במידה ולא לא יאושר ש"ע.

 
 : הבאים איפיוניםהעבור גופי תאורה, קביעת שווה ערך יקבע לפי  

 איפיון צורני  א.
 יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צבע, טיב החומרים, גימור חיצוני, מידות וכו'.  

 איפיון ביצוע  ב.
 נקודות ההשוואה תהיינה.  -ע"י מתכנן התאורה  
 השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות.  - 
 הנדרשת. CUT OFF רמת  - 
  Ra/CRIINDEX. ומקדם מסירת הצבע (K) גוון האור במעלות קלווין  - 
 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.  - 
  μLB.נצילות  - 
  DIN ,UTE ,CIE.CIBS,התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת"י,  - 

עם טבלת ריכוז תוצאות     DXF ע"י הגשת תוכנית חישובי תאורה על בסיס תוכנית התנוחה בקובץ  -
 בנקודות שידרשו ע"י המתכנן .

ע"י ניסוי תאורה שיעשה בשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו במועד שיקבע ע"י המפקח תוך הצגת ג"ת אשר  -
 מכרז וג"ת המוצע.במופיע 

 איפיון תקציבי  ג.
יש לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה הערך המוצע. הצעת אלטרנטיבה תהיה  

 והשוואה כספית.  מלווה במסמכים טכניים

 בפני המזמין מכתב התחיבות של הספק באם הקבלן יציע שוה ערך, יהיה עליו להציג  .ד
  שנים לפחות. 10למתן שירות חלפים)בתשלום( לג"ת לתקופה של      
  הספקה ה.  

 המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק, להחליף/להוסיף גופי תאורה שיותאמו באופן מיוחד לפרטי
 הפרוייקט.  התכנון בשלבים המתקדמים של

כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט. באם ידרשו להשגת המטרה גופי תאורה אשר לא נכללו 
במפרט, תהיה הוספתם טעונה אישור מראש בכתב, ממתכנן התאורה. האישור ילווה ע"י ניתוח מחירים 

 ות. שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את הבסיס להתחשבנות עם הקבלן. לא תתקבלנה כל דרישות אחר
 אחריות לגופי תאורה ו.   

שנים, ממועד קבלת מתקן  7 -שנים ועמודי תאורה ל 5אחריות הקבלן לגופי תאורה תהיה לתקופה של  
 התאורה ע"י המזמין.
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 :בארץ התאורה גופי מספק סף דרישותז.   

 
 :הבאים האישורים את יצרף המציע

 
 בעל בארץ המציעשל  ארגונו כי המעיד ' וכו טכניון ,הישראלי התקנים מכון כדוגמת ,מוסמך ממכון אישור .1

 יש(החשמל" ותחום "מערכות תאורה של בתחום ISO-9001:2008לתקן  מאושרת איכות מערכת
 בתוקף(. תעודה או אישור לצרף

 ,שרות המציע למתן את מסמיך אשר ,בארץ הרשמי נציגו מאת או התאורה גופי יצרן מאת הסמכה כתב .2
 כתב להציג יש( שנים לפחות 5 של לתקופה ,התאורה גופי של בארץ טכנית ותמיכה חלפים ,אחריות
 רשמי(. הסמכה

 או כל מניעה אין וכי התאורה גופי של הקניין זכויות של הבעלים הוא כי ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת .3
 יפורט ,שלישי לצד התאורה שייכות בגופי הקניין זכויות בהם במקרים .למזמין המציע הצעת על הגבלה
 יתחייב ,כן כמו .התאורה גופי את להציע למזמין המציע של זכותו מקור הסבר בתוספת ,בהצהרה הדבר

 .ידו על המוצעים התאורה בגופי הקשורה שלישי תביעת צד של מקרה בכל המזמין את ישפה כי המציע
 כוונה אין כל וכי שוטף ביצור הינם המוצעים התאורה גופי רכיבי שכל ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת .4

 .ייצורם של מתוכננת להפסקה
 או/ו יצור ,תאורה תכנון בביצוע ,האחרונות השנים בחמש לפחות ,ניסיון בעל הינו המציע כי הצהרה .5

 .תאורה גופי אספקת
 יצרן של ,גופי תאורה לאספקת ,האחרונות השנים בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל הינו המציע כי הצהרה .6

 .ידו על המוצעים הגופים
 בכל ,)מ"כולל מע לא( לפחות ₪ 2,000,000 של בסך עסקי שנתי מחזור בעל היותו על המעיד ח"רו אישור .7

 .האחרונות השנים משלוש אחת

  LED מבוססיפ "ושצ כבישים תאורת גופי באספקת התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון פירוט עם הצהרה .8
 1,000 של , בכמות)בארץ הרשת לתדר ומתח מיועד שהציוד לוודא יש(ב "בארה או/ו באירופה הותקנו אשר

 2010-1013. השנים  במהלך לפחות יחידות
שנים בפיתוח  3-ו קונבנציונלייםשנים בפיתוח וייצור גופי תאורת כבישים ורחובות  15 –ניסיון של יצרן  .9

 וייצור גופי תאורת כבישים ורחובות עם מערכות לד.
 

 להלן כמפורט הרשימה נדרשת:
  

 ההתקנה. בוצעה שבהם אתרים ❖
 .ושם המתקין רההתאו גוף יצרן שם ,ההתקנה תאריך ,התאורה גופי דגם ,הספק ,כמות  ❖
 .LED – יצרן ה שם כולל ,זו בהתקנה ( שסופקו  LEDהאור ) מקורות והספק דגם ❖
 .ל"הנ באתרים ומס' טלפון קשר איש שם ❖

 
 המניין עובד מן יהיה התפקיד בעל .טכנית תמיכה למתן המציע בחברת קבוע קשר איש פרטי עם מסמך .10

 תאורה גופי לפחות בהתקנת שנים 3 של מוכח ןניסיו עם , מתאים חשמלאי ןרישיו בעל ,המציע בחברת
 .רלוונטיים פוטומטרים חישובים לערוך מוכחת ויכולת

 
 .ב"המצ טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלת"ב הנדרש כל את ימלא המציע  .11

 
    LEDמבוססי תאורה לגופי מיוחד טכני מפרטח. 

 
 הספק,תפוקת אור בעל   LEDמסוג לנורות ייעודיים תאורה גופי הנם זה מכרז במסגרת הנדרשים התאורה גופי

 המזמין בהתאם לדרישות ,נתון שטח או/ו כביש עבור תאורה תכנון דרישת על יענו אשר אור ופיזור חשמלי
  .ישראלי ותקן

 
 :להלן כמפורט הטכני המפרט לדרישות יתאימו תאורה גופי

 

( -10 (של בטמפרטורות סביבה לעבודה ויתאים 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל יתאים התאורה גוף .1
 .מלאה בדיקה תעודת להציג יש +( 35עד )

 ממקורות האור המופק החום ופיזור מכאני חוזק להבטחת ,אלומיניום מבנה בעל יהיה התאורה גוף .2
 .ההפעלה וממערכת
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ייעודית אינטגרלית  אלקטרונית הפעלה מערכת באמצעות לזינה ולהתחברות להתקנה מיועד התאורה גוף .3
(driver) ההפעלה מערכת .היצרן של המקוריות ההתקנה להוראות בהתאם תתבצע ההתקנה 
 +10%).הרשת ) במתח בשינויים תלות ללא ,ויציבה קבועה תאורה תאפשר האלקטרונית

 התקן ליישום דרישות ,פוטומטרי פיזור עקומות מספר בעלי יהיו התאורה גופי סדרת או התאורה גוף .4
 ואיכותה התאורה עוצמת ויאפשרו קיום ,אתר בכל הנדרשים פ"השצ או/ו הכבישים סוגי כל עבור לתאורה
 .ישראלי ותקן המזמין לדרישות בהתאם

בהתאם  )בידוד כפול או בידוד מוגבר( 2מסוג  חשמלי הלם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .5
 . 20  ישראלי תקן לדרישות 

 .  IP-65ואבק לחות מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה וףג .6
 .IEC-62262תקן    לדרישות  IK-08וזעזועים  מכאני הולם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .7
 .לקיר או לזרוע או התאורה עמוד לראש חיבורו יאפשר התאורה גוף .8
 לרשת בהתחברות ישירה ,מלאה בהעמסה לפחות  0.92של  הספק מקדם בעל יהיה המוצע התאורה גוף .9

 .הרשת מתח תחום ובכל החשמל
 .וערך איכות ,תכונות שווה או   CREEמתוצרת  LEDמסוג יהיו האור מקורות  .10
 .לפחות 70% של צבע מסירת בעל יהיה האור מקור  .11
 מעלות 35 סביבה של בטמפרטורה לפחות שעות 50,000 הנדרש התאורה וגוף LEDהאור  מקור חיי אורך  .12

 . - IES LM-80ל בהתאם 70% עד האור שטף ירידת מותרת ,צלסיוס
 שגוון תאורה כל גוף להחליף יהיה הספק על המזמין. לדרישת בהתאם5500K עד  יהיה האור מקור גוון  .13

 .התכנון דרישות על עונה אינו הצבע
   ,לרשת החשמל ישירה בהתחברות זה במפרט כנדרש התקנים כל לדרישות יתאים המוצע התאורה גוף  .14

 :להלן וכמפורט
 

 :הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש
 

 התאמת ואישור טמפרטורת סביבה תחום לרבות , 2.3 חלק 20 ישראלי לתקן מלאה בדיקה תעודת ❖
 .2.13חלק  61347 ישראלי תקן לדרישות הדרייברים

 .אלקטרומגנטיות מוקרנות( )הפרעות 2.1 חלק 961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת ❖
 (.זרמי הרמוניות ,מולכות הפרעות( 12.3חלק  961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת ❖
 .שינויים רגעיים( ,מולכות )הפרעות 12.5חלק  961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת ❖

 

 תעודות או הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש ,כן כמו
 ממעבדה ח"דו יוגש החומר הגשת ובמועד במידה , ISO17025 מוסמכות ממעבדות בדיקה

 - התקנים מכון של בדיקה גם ההגשה מיום חודשים 6 תוך יעביר המשיב ISO17025 מאושרת

 ד(:"עו י"ע חתומה התחייבות לצרף יש(     
 

 לסוג בהתאם ,מאושרת- ממעבדה ביולוגית( פוטו )בטיחות IEC 62471לתקן  להתאמה בדיקה תעודת ❖
 .הרלוונטי בתקן כהגדרתו המוצע התאורה גוף
 .(LED)-ה מנורת בטיחות )דרישות IEC 62031לתקן  להתאמה בדיקה תעודת ❖
 .(IK08וזעזועים  מכאני הלם מפני הגנה )דרגת IEC 62262 לתקן להתאמה בדיקה תעודת ❖

 .)תאורה מגנטית לציוד אלקטרו וחסינות )תאימות IEC 61547 לתקן להתאמה בדיקה תעודת ❖

 .)תאורה מציוד רדיו–בתדר משודרות הפרעות EN-55015   (RFIלתקן להתאמה בדיקה תעודת ❖

     או  IESדיגיטלי בפורמט קובץ יסופק ובנוסף ,ממעבדה אור פיזור ועקום מלא פוטומטרי ח"דו  ❖
LUMDAT מוצע תאורה גוף סוג כל עבור. 

 

 התאורה גופי ותחזוקת אחריות ט.
 

 לפעול במהלך שפסק תאורה גוף כל יחליף הספק .שנים חמש של אחריות נדרשת התאורה גופי דגמי לכל .1
 .הספק על תחול והעבודה התאורה גופי החלפת עלות .האחריות תקופת

 .המזמין לאישור והתחזוקה ההתקנה הוראות את יגיש המציע .2
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 טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלתי. 
 

 תהיה לתוכן וההתייחסות בלבד המציע לנוחות מרוכזת דרישה רשימת הינה הטבלה( הטבלה למילוי הערות
 (.המפרט במסמכי שנדרש כפי המסמכים

 
 סף(. תנאי( הנדרשים המסמכים את ויגיש הטבלה את ימלא המציע .1
 הדרישה המפורטים מסעיפי יותר או לאחד מלאה התייחסות באין ,בטבלה הנתונים את למלא המציע על  .2

   .הסף תפסל על והצעתו הנדרש את לממש היכולת את למציע שאין המזמין יפרש ,להלן בטבלה
 לענותהמציע  ביכולת אין אם .ההצעה לאישור הכרחי תנאי המהווה סף סעיף הינו להלן בטבלה סעיף כל .3

 .הסף על תפסל הצעתו ,זה מסוג בדרישה לעמוד המציע ביכולת אין או/ו מפורטת תשובה
 ,המסמכים הנדרשים י"ע התשובות את ולגבות להלן בטבלה המפורטים הדרישות סעיפי כל על לענות חובה  .4

 ליד המסמך את מספר לסמן יש ,בטבלה כמפורט ימוספרו המסמכים .זו לטבלה המציע ידי על שיצורפו
 .באותו המסמך סעיפים למספר להפנות ניתן ,המציע שמצרף במסמך המתאימה הפסקה

 .המכרז כמפורט במסמכי בהרחבה לדרישות להתייחס המציע ועל תמציתי הינו להלן בטבלה הדרישות תאור  .5
   סעיפי הדרישות ליתר התייחסות מחובת המציע את פותר ואינו תמציתי הינו להלן בטבלה הדרישות תאור                       

 .המכרז במסמכי המפורטות                        
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מס'  הדרישה

 מסמך

 תשובת המציע

 בתחום ISO-9001:2008 לתקן הסמכה תעודת
 וחשמל תאורה

1  

  2 ......אחריות שירות למתן היצרן מאת הסמכה כתב

 וכתב ...התאורה בגופי קניין לזכויות היצרן הצהרת
 לשיפוי התחייבות

 .....'ג צד תביעת של במקרה המזמין

3  

 ביצור התאורה גופי רכיבי שכל היצרן הצהרת
 ........שוטף

4  

 הותקנו אשר התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון
 במערב או/ו בארץ

 -2010-2013  בשנים 'יח 1,000 בכמות אירופה

5  

 בחמש לפחות ,ניסיון בעל...המציע כי הצהרה
 ,האחרונות השנים
 גופי אספקת או/ו יצור ,תאורה תכנון בביצוע
 .תאורה

6  

 בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל המציע כי הצהרה
 השנים

 הגופים יצרן של ,תאורה גופי לאספקת ,האחרונות
 .ידו על המוצעים

7  

 בסך עסקי שנתי מחזור בעל הינו המציע
 בשלוש ,לפחות 2₪ 000,000,של

 .ח"רו אישור לצרף יש .האחרונות השנים

8  

 או מקורי לציין( המוצעים התאורה גופי ט"מק
 )וערך איכות שווה

9  

 הכולל המוצעים התאורה גופי של טכני מפרט
 ,חומרים ,המבנה פירוט

 .'וכו

10  

  11 יבואן/היצרן שם

  12 חשמליים גדלים

  13 )לומן( אור שטף

  14 )קלווין 'טמפ( אור גוון

  15 (Wכוללת ) חשמל צריכת

  16 האור ומקורות התאורה גוף של חיים אורך

  17 "כפול חשמלית"בידוד הגנה דרגת

  IP65 18ואבק  לחות מפני הגנה דרגת

   IEC62262לתקן להתאמה בדיקה תעודת
(IK08). 

19  

 גופי דגמי לכל 10 י"לת מלאה בדיקה תעודות
 .........המוצעים התאורה

20  

  IEC61547   21לתקן להתאמה בדיקה תעודת

   961    ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 2.1 חלק 

22  

    961     ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 12.3חלק 

23  

חלק    961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
12.5  

24  

  IEC62471  25לתקן להתאמה בדיקה תעודת

  IEC62031  26לתקן להתאמה בדיקה תעודת
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 התקנת אביזרי תאורה  3.0308.

בנוסף למפורט בסעיפי המפרט וכתב הכמויות השונים של מפרט זה, יש להדגיש שהתקנת אביזרי תאורה כולל  
 את הכוונים השונים, אשר יעשו בשעות חשיכה מוחלטת, לצורך הפעלה נסיונית וכוונים יכין הקבלן: 

 מכשירי קשר עם אזור להשתמש בהם.  3 . 1
 דיזל גנרטור להפעלת המערכת.  . 2
 לילות.  2עובדים עם כלי עבודה. )חשמלאי ועוזר( למשך  3צוות של  . 3
 כבלים וחבורי קיר ניידים לחבור אביזרי תאורה.  . 4
 לוח מפסקים להדלקה והפסקה של אביזרים אלה.  . 5
 חומרי עזר.  . 6

 
 שלוט  3.0408.

על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צנורות ואביזרים כגון: לוחות, עמודי תאורה, עם סרט  
. השלוט יהיה שלט סנדויץ למתקנים, ושלט נירוסטה עם חבקים על לרשום בתכניותנירוסטה או צביעה בהתאם 

 הכבלים הן במוצא והן יעד, על השלוט יכתב מספר המעגל. 
 כבלים בכל השוחות מעבר.נדרש לבצע שילוט   
פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתאור ההתקנות או ימסר מאוחר יותר. מחיר השלוט כלול במחיר  

 היחידות בכתב הכמויות. 
 כן יהיה שלוט סנדויץ בארונות חשמל, דלתות לארונות עם לוחות חשמל. 

 
 קבלה סופית של המתקן 08.3.05

 של המתקן. בגמר העבודות יערך סיור קבלה 
על אף הקבלה ע"י הפיקוח והמתכנן, ועל אף האישורים השונים מהרשויות כגון: חברת חשמל, חברת בזק,  

הקבלן יראה כאחראי בעתיד לאיכות העבודה, או לליקויים שיתגלו בהמשך בעבודות השונות שבוצעו על ידו. 
 חודשים. 18לכבלים, לחיבורים, הזנות וחפירות וכו' לתקופה של 

המתכנן כולל הערות )במידה וקיימות( יתקן הקבלן את הדרוש  ע"י עברת דו"חהכמוכן לאחר ביצוע סיור קבלה ו 
תיקון ללא עוררין ויערך סיור קבלה סופי לבדיקות תיקון הערות ע"י המתכנן במידה ולא תיקן הקבלן את כל 

וייב הקבלן על בסיס של תעריף משרד הביטחון הדרוש תיקון בהתאם לסיור הראשון על כל סיור נוסף באתר יח

 .100%לשעות מזדמנות לפי 
 

 ”AS MADE“תכניות עדות     08.3.06
 הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת             

 לא תשלום תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע המתקן ע"י חברת חשמל, בזק וכו'. כן ימסור הקבלן ל             
 סטים ותקליטור. 3למזמין              

  

  IEC62031  27לתקן להתאמה מלאה בדיקה תעודת

 ,לפחות 0.92 התאורה גוף של ההספק מקדם
 תחום ובכל מלא בהספק

 הרשת מתח

28  

 מוסמכת ממעבדה אור פיזור ועקום מלא ח"דו
   ISO17025לתקן

29  

  30 .קיר ,זרוע ,עמוד ראש על ת"גו תפיסת אמצעי

אינטגראלית  אלקטרונית הפעלה מערכת
(driver)  

31  

  32 לפחות  שנים לחמש אחריות כתב

  33 המוצע התאורה לגוף ותחזוקה התקנה הוראות

  34 קשר איש פרטי
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 הגדרות למדידה ולתשלום    08.4
 

 כללי  4.0108.
ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי מכלולים: כל העבודה  א.

ועובדת, כולל כל העבודות, החמרים העיקריים וחומרי העזר. בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמת 
 ם. מיהמתאי יפיםבסע 08למתקני חשמל  כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי

מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי ההגדרות מטה(.עבודות,  ב.
 חומרי העזר כלולים בכל מקרה. 

תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים במפרט הכללי,  ג.
הכמויות כולל את ההספקה  וסעיף בכתבכל סעיף המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה 

 פרט אם צויין אחרת במפורש.  התקנה וחיבור

    בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב הכמויות      .ד
 יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל. ,של הקבלן    

 הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב הכמויות, לפי המזמין שומר לעצמו את      .ה
 ראות  עיניו.    

 
 תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן:    

 
 תכולת המחירים  4.0208.

 ם, דרישות מיוחדות. יכלליהאת המפורט בתנאים  א.
: קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא 08למתקני חשמל את המפורט במפרט הכללי  ב.

 ימדדו בניפרד. 
 כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(.  ג.
כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים, ומכונות, סתימות בבטון,  ד.

 קו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן. בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזו
 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.  ה.
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מתואמים עם העבודות  ו.

 האחרות. 
 ת שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם. אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודו ז.
 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.  ח.
 הוצאות כלליות של הקבלן: )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמיקריות.  ט.
 ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'.  י.

 רווחי הקבלן.  יא.
 בעבודות עפר יכללו בנוסף לאמור לעיל:  

 לחפירה.  המדידה והסימון, וזיהוי מתקנים אחרים בשטח וקבלת אישורים מהרשויות יב.
 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.  יג.
 שימוש בציוד מכני, פיגומים, טפסות, דרכים זמניות וכל ציוד אחר.  יד.
 הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, במשך תקופת הבצוע וביטולן לאחר גמר העבודה.  טו.
 הכשרת ניקוז זמני.      טז.
 בדיקת המתקנים ע"י הרשויות שהעבודה בוצעה עבורם.  יז.

 
 

 כבלים, חוטים, מוליכים, צנרת וכו'   140-100.1.08
ופחת לא ימדדו. הנ"ל כוללים חומר עיקרי, חיזוקים, הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות  08.3.166-485

 קשירות שלות, שלטי זהוי, סופיות, סגירות,מחברים, מופות, זויות, כיפופים, חיבורים גמישים וכו'. 
 .כבלים ימדדו לפי מטר אורך נטו     

 
 תאים/שוחות בנויים ו/או יצוקות  270-200.1.08

וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ' ויכלול גם את הטפסות, המכסה בניית התאים תכלול במחירה את 
תאים לתאורה, חשמל וטל"כ ימדדו קומפלט כולל המכסה ושילוט על מכסה וכל המתואר הזיון והחפירה. 

 בסעיף זה.
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  חפירה/חציבה 310-290.1.08
תנתן שום תוספת עבור תעלות )חפירה/חציבה( בהם יותקנו בנוסף לנאמר בסעיפים הנ"ל, מודגש שלא 

ו/או עבודה בסמוך לתשתית קיימת כולל חפירה זהירה בידיים ו/או עם כלים מכניים. כל  מספר צנורות
רוחב ועומק החפירה תהיה לפי הוראות  נזק שיגרם לתשתית הקיימת יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

תעלה נחשב מפני השטח הסופיים או מפני השטח הקיימים לפי של המפקח. עומק ה בכתבמפורשות 
החלטת המפקח. ובכל מקרה כולל סימון תואי, רפוד חול, כסוי חול, סרטי סימון, לבני הגנה מכנית ו/או 

 והחזרת פני השטח לקדמותו.  ריצוף במידת הצורךתחליף מאושר, מלוי בחומר שאושר ע"י המפקח 
 

 יסוד לע"ת  .451-1.39008
 היסוד כולל את כל עבודת הטפסנות ,ברזלי הזיון,ברגי עיגון ע"ת ,הבטון,צנרת וחישובי קונסטרוקטור                   

 לאישור המזמין.                 
 

 פירוק עמוד תאורה וגוף תאורה קיימים .520-500.108
 פירוק הנ"ל יעשה בתאום עם גורמי העירייה הנוגעים בדבר ופיקוח יכלול פירוק חשמלי ומכני כולל פירוק 

היסוד של עמוד התאורה)במידה וידרש( ופינוי הפסולת ופירוק גוף התאורה, הובלתם ופריקתם במקום 
 הנ"ל.שיורה נציג העירייה בתאום עם הפיקוח וכל זאת מבלי לגרום נזק לציוד 

 
  עמוד תאורה    520-005.2.08

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     העמוד והעמדתו יעשו בהתאם 812העמוד, פלטת יסוד, ברגי היסוד, פתח לחיבורים ולציוד עזר, יוצרו לפי ת"י .
המעודכן )משרד הביטחון(. ע.ת. יהיה בהתאם לתוכנית המפורטת, ללא  08למפרט הכללי למתקן חשמל, פרק 

או ביטומן,  817ס"מ באספלט חם אלסטקס  10העמוד כולל חלקה התחתון תצבע עד גובה עיוותים. פלטת בסיס 
 לאחר גלוון. בתא הציוד יהיה פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבלים ע"י שלות ובורג הארקה מרותך לעמוד.

 
 גימור העמוד:

  פעמיים צבע יסוד + עליון אפוקסי918אבץ חם בטבילה לפי תקן ישראלי . 
    של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג  אלקטרוסטטיתבשיטה  צביעה בתנורhight bild  בעלת תכונותout free 

gasing  מיקרון לשכבה אחת מאושרת לפי תקן  80בעוביG.S.B .הגרמני לדהייה 
 גוון עליון לפי דרישת מזמין 
 " מוד בעזרת שרשת או חוט פלדה עם ציפוי מנירוסטה. חיבור המכסה אל הע 1/2בורג מכסה פתח החיבורים אלן

 ניילון.
 .ברגי יסוד מרותכים ומגולוונים באבץ חם 
  10 -בפלטת היסוד החורים מאורכים כך שניתן יהיה לסובב את העמוד סביב הציר בכ. 
 

 מספור העמוד:
  ת בלתי מחלידה מ"מ )קוליר( שעליו מותקנים מספרים ואותיות מוטבעים ממתכ 20 -סרט נירוסטה ברוחב כ. 
 
 .צבוע בעזרת שבלונה ופונטים מאושרים ע"י האדריכל / המתכנן 
 

 שונות:
 דגלים. 2-העמוד כולל הכנות לחיזוק ל 
 .העמוד יכלול שלט עם פרטי היצרן 
 :קומפלט "מכלול" הכולל: העמוד + תא האביזרים ללא המגש אך ההכנות לחיזוק המגש +  שיטת מדידת העמוד

הארקה מרותך לגוף העמוד בתא האביזרים + הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה + הובלת העמוד + בורג 
אחד לאבטחה מגולוונים  -אומים מלמטה ושניים מלמעלה  3ברגי היסוד הכוללים כ"א  4הצבת העמוד + 

 ודיסקיות.
 .לא כלול במחיר העמוד: היסוד, הזרועות, גופי התאורה  ומגש החיבורים 
 
 ערה:ה

 מאחר ובקצה הזרוע יותקנו גופי תאורה מסוגים ומשקלים שונים, בכל מקרה יבדוק הקבלן את החוזק 
 .812הקונסטרוקטיבי של העמוד, הזרוע, גוף התאורה ועמידות המכלול בתנאי התקן הישראלי 

 על הקבלן להגיש את החישוב הקונסטרוקטיבי של העמוד, הזרוע וגוף התאורה.
 
 

94

mailto:danim@bareketeng.com
http://www.bareketeng.com/
mailto:danim@bareketeng.coml


    BAREKET  Y.R.D  י.ר.ד   ברקת
 .Electrical & Lighting Engineering LTD הנדסת חשמל ותאורה בע"מ 

 

  217ת.ד.  20175ד.נ. משגב –רקפת 
                       077-6647450טלפון: 

                           057-7978438   פקס:
  danim@bareketeng.com:  דוא"ל

www.bareketeng.com 

Rakefet POB Misgav 20175 M.B 217 

Tel: +972-77-6647450   
Fax:  +972-57-7978438 

Email: danim@bareketeng.com 

 

11 

 
  גופי תאורה035-005.3.08

 דרייבר,, ארגזי ציוד )אם הם מותקנים בנפרד(, את הלדיםבנוסף לאמור, במחיר גופי התאורה יכללו 
כיסויים, ברגי הארקה, חווט פנימי, מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר הדרושים אם אין תכ' מפורטת 

 לגוף התאורה. 
 במחיר הגופים יכללו התנאים הבאים: תאום הגופים עם הגורמים השונים:     

 הקבלן יספק דוגמאות של כל גופי התאורה ולא יזמינם עד שלא יקבל אישור הדגמים ע"י היועץ.    -
 תבניות ביציקה במידה וידרשו.   -
 לא תנתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים.    -
  אישור קבלתם בשלמות מהספק תוך בדיקתם, ספירתם, הובלתם לאתר ואכסונם בשטח העבודה.  -
הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים גם בעת ההובלה, ההטענה והפריקה, וכן באתר עד השלמת   -

 התקנתם ומסירת המתקן למזמין. 
 

 קיים  ארון חשמלחיבור לעמוד/    625.3.08
יכלול במחיר את התאום עם הרשות לגבי אופן החיבור כולל העבודות הנדרשות לביצוע החיבור, כגון 

וכל העבודות  החיבור מחדש וחומרים אחרים ,צינור או הגנה אחרת, הפרוק ,התקנת שרוולחציבה, 
 . ימדד כמכלול. המכניות והחשמליות

  
  בדיקה    665.3.08

. על הקבלן לקחת מפקחהוראות הל  בנפרד בהתאםחלקו או  המתקןבדיקת המתקן מתייחסת לכל 
בחשבון בעת קביעת המחירים את כל הבדיקות שידרשו במסגרת העבודות הנכללות בחוזה זה, ולחלק את 

ת הוצאותיו בין הסעיפים השונים. מחיר הבדיקה כולל גם פיצול הבדיקות לשלבים ולחלקי מתקן, בדיקו
 חוזרות ובדיקה כוללת של הפרויקט כולו, הכל בהתאם לדרישות המהנדס. 

 
 צנורות  256-8.251.08

צנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש בעתיד ביוטה ובטון רזה. סמון קצה הצנור יכלל 
 .במחיר הצנור ולא ימדד בנפרד

 

 הספקה חומרים/ציוד ע"י המזמין     0.4.108
באם יחליט המזמין לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על הקבלן לקבל את החומרים/ציוד במחסן 
הספק להוביל לאתר העבודה, לאחסן ולנקוט בכל הפעולות הדרושות הכלולות בשיטות מדידה השונות 

 למעט התשלום לספק עבור החומר/הציוד. 
א הקבלן את כתב הכמויות כך, שבעמודת החומר יכלל החומר/הציוד כולל כל למען הסר כל ספק ימל

 -ובסעיף העבודה יכללו כל העבודות, חומרי עזר והסעיפים הרלוונטיים מ 08.4.02 -הסעיפים הרלונטיים מ
08.4.02 . 

 
 ניסוי תאורה   208.4.1

 חיבורם למקור ההזנה קבועה ו/או זמני ע.ת כולל פנסים  5הניסוי יכלול העמדה קבועה ו/או זמנית של        
 ומעבדת תאורה במידת הצורך.     

 
 גומחות בטון            .13.408

העבודה ,מידות גומחות הבטון יהיו עפ"י הארונות ו/או המונים שיסופקו ע"י הרשויות )חח"י ,בזק והוט( 
תכלול אספקה והתקנה או לחלופין יציקה באתר עפ"י החלטת המזמין. כמוכן העבודה תכלול את 

נו כלול במחיר התפסנות ,ברזלי הזיון,בטון ותכנון קונסטרוקטיבי של מתכנן קונס' מטעם הקבלן ועל חשבו
 היחידה.

לפני הזמנת הגומחות הקבלן נדרש לבצע תיאום עם חח"י ולקבל מידות ארונות ולוודא שגודל גומחות 
 מתאים לדרישות חח"י.
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 מפרט טכני כבישים
 

 העבודה רתיאו
 

 העבודות הכלולות במכרז זה: 
 

 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1

 

 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1
 

 עבודות הכנה ופירוק  51.1

 

 עבודות עפר  51.2

 

 מצעים ומילוי מובא 51.3

 
 עבודות תיעול וניקוז     51.6

 

 תמרורים צביעה ואביזרי דרך 51.9
 

 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות   52.1
 

 שונות    52.2
 
 
 
 

 מהות ותנאי העבודה והדגשים מיוחדים: 
 

, עבודות הפיתוח הן  תכוללת עבודות פריצה לדרכים בהתאם לתב"ע מאושר  בית יוסףהעבודה בפרוייקט 
 כדלקמן:

 
 כן עבודות הכנה ופירוק. צה לכבישים כמועבודות פרי .1

 

 עבודות פיתוח ותימוך לכבישים. .2

 

 וטל"כ.  חשמל -ביוב -קרקעי -ביצוע עבודות משק תת .3
 
 עבודות סלילה הכבישים.  .4
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 נספח מפרט מיוחד

 עבודות סלילה פיתוח וניקוז
 
 

 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1
 

 תלבותריצוף באבנים מש 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-מיוחד סביב המכסה והשלמת יציקת בטון ב ו/או סידור
 .מותאם לצבע הריצוף סביבו

תחילת הביצוע( או בדוגמאות לפי דרישת המתכנן. הסידור יתכן בגוונים שונים )הגוונים ימסרו לקבלן לפני 
דה ויידרש יבצע הקבלן קטע הנחת האבנים תהיה בצורה שתימסר לקבלן ע"י המפקח/ התוכניות. במי

 ניסיוני  ללא תמורה נוספת מצד המזמין.
 

ס"מ מצע סוג א' והידוקו,  20ס"מ, הספקת האבנים,  4המחיר כולל שכבת חול בעובי  המדידה לתשלום:
וצורת דרך, השלמות והתאמות יבוצעו ע"י יחידות חצי או ע"י ניסור במקום במסור מכני בלבד וכל יתר 

 של המפרט הכללי.    4004ט בסעיף העבודות כמפור
 התשלום לפי שטח במ"ר בהתאם למסומן בתוכניות.

 
 אבני שפה 40.1.480

ת אוויר או פגמים אחרים, לפי  האבנים תהיינה מבטון טרום מרוטט, שלמות וישרות ללא סדקים, בועו
ת יציקת היסוד ובמידות כמצוין בתוכניות. התקדמו 15-החתכים שבתוכניות. יסוד בטון יבוצע מבטון ב

תתואם לקצב הנחת אבני השפה כך שבשום מקרה לא יהיה מרווח זמן של יותר משעה בין יציקת היסוד 
 חת האבנים עליו. והנ

 . 19ני תעלה. אבני גן, אבני תעלה ואבני שפה חייבים לעמוד בדרישות ת"י כל הנ"ל נכון גם לגבי אבני גן ואב
וגים. כמו כן כולל מבטון, אספקה והנחת אבני השפה מכל הס המחיר כולל את החפירה, יסוד מבטון, גב

 המחיר הנחת אבני שפה בקווים שבורים, מעוגלים בקשתות והנחת אבן שפה מונמכת.
מטר המיוצרות במפעל. במקומות נדרשים יבוצע  1/4 -1/2שפה באורך  בקטעים מעוגלים יותקנו אבני

שפה בפטיש. בקשתות ובפינות יידרש שימוש באבני ניסור אבני שפה להתאמה. לא תאושר שבירת אבני 
 שפה חרושתיות מותאמות לקשת או זווית, הכלולות במחיר.

 התשלום לפי אורך במ"א בהתאם למסומן בתוכניות.
 
 

 ןאדמת ג 41.1
 

 אדמה גננית 41.1.012
 ס"מ. 30במקומות המסומנים בתכנית, יפזר הקבלן אדמה גננית מאושרת בעובי שכבה 

במפרט הכללי. האדמה תהיה מטיב מאושר, משכבה  41.02.06אם לדרישות בסעיף בוצע בהתהעבודה ת
 עליונה נקייה מעשבי בר.

 המדידה לתשלום תהיה לפי נפח במ"ק מדוד בשטח.
אספקת האדמה, פיזורה, ערבוב האדמה והקומפוסט, יישור האדמה בהתאם לרומים  המחיר כולל

 והתכניות לביצוע מושלם ולשביעות רצון המפקח.  המתוכננים וכן כל הדרוש על פי המפרט
 

 
 מפרט מיוחד לסלילת כבישים ורחובות: -51פרק 

 
 מדידה וסימון:

ת, תימסרנה לקבלן נקודות מוצא לסימון צירי הכבישים ונק' מוקדמו 00של פרק  003בנוסף לאמור בסעיף 
 אורדינטות.סף רשימת קולן יקבל בנובלבד, הנקודות תימסרנה בשטח והקב (.B.M)מוצא לגבהים 

(, נקודות ביניים של צירי הכבישים ולרבות הקשתות וכל  IPכל הסימונים, לרבות סימון נקודות מפנה )
העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, על פי נתוני הסימון שבתוכניות  שאר הסימונים שיידרשו לביצוע

 ועליו תחול האחריות לדיוק הסימונים. 
 ע"י מודד מוסמך בעל רשיון, באמצעות ציוד אלקטרואופטי תקין ומכויל. אך ורק  ים ייעשומונהסי

אלא אם כן ערער הקבלן  כל הגבהים המופיעים בתוכניות כרומי מצב קיים ישמשו כבסיס לחישובי כמויות
 יום מיום קבלת צו התחלת העבודה.  14על הנתונים תוך 

פר ובמידה ולא ערער הקבלן ת עבודות העדה, עם התחלביצוע העבו בדיקת המדידה ע"י הקבלן תיעשה לפני
 על נתוני המצב הקיים, רואים כאילו קבל הקבלן את מדידת המודד מטעם המזמין.

 
ב קיים בכל נקודה המסומנת על ידו ולקבל  את אישור המפקח. מדידה על הקבלן למדוד רומי מצ ❖

 לרוחב(. זו תשמש כבסיס לחישובי הכמויות )אישור חתכים 
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דות המדידה כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים. בסיום עבודתו יהיה על הקבלן עבוכל  ❖
הים כולל אבטחות למסור למפקח את נקודות המפנה של צירי הכבישים ונקודות מוצא לגב

 לנקודות הנ"ל בשטח, ולהכין תוכנית "לאחר ביצוע". 

שו במקרה של נזק ן בשטח יחודנקודות שסימהקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל ה ❖
 אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.או 

ימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, ס ❖
עות רצונו של נוסף ולשבי , ללא תשלוםהתאמה, אשר נובעת ממדידות, סימון ומיקום כנ"ל -או אי

י התוכניות, התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפ-המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי
 ביעות רצונו, על חשבונו המלא של הקבלן. יתקן אותן הקבלן לפי דרישות המפקח ולש

ר לה היא לאפשעל הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים, מטרתם של קווים א ❖
נוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שי ביקורת על

 הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע ע"י המפקח. 

נה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת מרחקים לכל נקודה שסומ ❖
חת צירים שונה  קח אופן הבטי להציע למפוהן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשא

הצירים יהיה  מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(. בכל מקרה, אופן הבטחת
 טעון אישור המפקח.

יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או יתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא את נקודות הסימון  ❖
ס"מ. כל  70 -של כקרקע לעומק ות יוכנסו לס"מ. היתד 90ובאורך  4* 40*40 -תהיינה קטנות מ

 היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

חייב למדוד ולסמן נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן  ❖
 חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום. 

חר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה אדה אך ורק ללקבלת העבו המפקח יערוך מדידת בקורת ❖
ע"י הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים 

 המתוכננים.

ופינות של המגרשים( הוא יחדש  IPהקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות אם פגע  ❖
דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות מוסמך ברמת , ע"י מודד ויינעץ נקודות אלה, על חשבונו

צלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף לפר
 ח' שלעיל. 

בודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הסעיפים השונים של כל הע ❖
 הקבלן. 

 חלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.גבולות ה -קווי מדידה בכל מקרה של סתירה בין ❖
 
 

 

 
 עבודות הכנה ופירוק 51.1

 
ן. ביצוע עבודות ההכנה  כל עבודות ההכנה והפירוקים צריכים לקבל אישור מראש ע"י המזמי כללי:

הקבלן,  והפירוקים כולל פינוי העודפים כמו כן הובלה למחסני המועצה לפי דרישת המזמין ועל חשבון
 י על שלמותם עד להתקנתם מחדש, ללא דרישות תשלום נוספות. לן יהי אחראהקב

שפיכה מאושר ע"י פסולת כלשהי לרבות שברי בטון, אבן, צמחיה וחומרים אורגניים אחרים יסולקו לאתר 
 הרשות המקומית לאחר שהקבלן קבל אישור מהרשות המקומית לשפיכת הפסולת. 

 
 

 עצים כריתת 51.1.030
 במפרט הכללי.  51013בסעיף  ת את המפורטהעבודה כולל

לא יתחיל הקבלן בביצוע הכריתה/ עקירה לפני שסימן וקיבל את אישור המפקח למיקום ולכמות העצים 
 כריתה ועקירה עפ"י סיווגם בכתב הכמויות.וכד', המיועדים ל

 המחיר כולל את סילוק החומר לאתר פסולת מאושר.
 ת ולכמות המבוצעת בפועל בשטח. כתב הכמויואם לסיווג בהתשלום לפי יחידות בהת

 
 פירוק משטחי בטון 51.1.090

 של הספר בכחול.  51בפרק  51.01.51בהתאם לרשום בסעיף 
 

 הדברה וריסוס 51.1.100
( בכמות 101)טרודון  D 4.2ברה וריסוס בחומר קוטל עשבים מסוג דיורן )דיורקס(+ חומצה פיקוליניט הד

"ק לדונם. ירוססו שטחים מכוסי עשבים, שטחים מ 40ה תהייה כמות ההשקי ליטר לדונם 1.5ק"ג +  7של 
 מהם הוסרה צמחיה ובורות מהם נעקרו עצים.  

 ח באתר.הריסוס עפ"י הנחיות בכתב בלבד של המפק
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 פירוק כבישים ומדרכות אספלט 51.1.110
ת התאם להוראוניות ו/או בבמפרט הכללי, באזורים המסומנים בתוכ 510152יבוצע בהתאם לסעיף 

הקיימת עד פני השתית, וכולל סילוק החומר לאתר פסולת  המפקח. הפירוק ייעשה לכל עומק המיסעה
 מאושר.

 יקונים, תנוסר השכבה האספלטית בגבולות הפירוק.אם הפירוק הנו לצורך סלילה מחדש או ת
 המחיר לא כולל את פירוק אבני השפה שיימדד בנפרד. 

 טח במ"ר.התשלום לפי ש
 

 פירוק אבן שפה 1.1.1305
 הפירוק יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח. 

עלה במידה וקיימת לרבות פרוק תושבת הבטון העבודה כוללת את פירוק אבני השפה עצמן ו/או אבן ת
 וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר.

ייה והנחתה מחדש במקום השפה, ניקוירה על אבן ירוק תוך שמבמידה ותידרש הנחה מחדש, ייעשה הפ
 שיקבע המפקח לרבות תושבת הבטון וכל הנדרש. 

 כמויות.התשלום לפי מטר אורך לכל סוגי אבני השפה עפ"י הסיווג בכתב ה
 

 פירוק תמרור 51.1.170
פשר ת בצורה שתאתנועה ושלטים מכל סוג, עמודי תחנות, עמודי תמרורים וכד' יפורקו בזהירותמרורי 

 וזר בהם. שימוש ח
ושא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכד', במידה והנ"ל מיועד לשימוש הקבלן יידרש שבמשך העבודה לא יפגע נ

 חוזר.
דים, סילוק היסוד, ניקויים מבטון, ואכסונם באתר במקום שיורה המפקח העבודה כוללת פירוק העמו

 שויות.אושר ע"י הרלצורך שימוש חוזר או לחלופין לאתר שפיכה מ
 התשלום לפי יחידות. 

 ד והתמרור המחיר יהיה כולל יסוד.במידה ויידרש שימוש חוזר בעמו
 

 הנמכת/ הגבהת תא והתאמת גובה מכסה 51.1.220
הגובה תבוצע בדיוק עד למפלסים המתוכננים בקרבת התא, ללא הפרשי רומים. המחיר לכל  התאמת  כללי:

ם מקומן במסעה ובין אם במדרכה.התאמת גבהי תאי זהה, בין א ניקוז וכו' סוגי השוחות כגון ביוב, מים,
 בזק, עבודת ההתאמה תיעשה בזהירות המרבית תוך שימושטלפון תבוצע בתאום ובנוכחות נציגי חברת 

 בכלי עבודה מתאימים.
 התשלום לפי יחידות בהתאם לסיווג בכתב הכמויות.

 הנמכת תא והתאמת גובה מכסה
ול עבודת הריסה של חלק מקירות השוחה הקיימת, וכן יציקת תקרה במידת לני השוחה תכהורדת מפלס פ

שלמת הצורך ו/או לחילופין אספקה והתקנת תקרה שטוחה טרומית, הרכבת המכסה וכל הדרוש לה
 העבודה לשביעות רצון המפקח. 

 הגבהת תא והתאמת גובה מכסה
ון והוצאת קוצים, לגילוי הזי הבטון הקייםהגבהת התא תכלול הסרת המכסה והתושבת שלו, סיתות 

הנחת ברזל זיון, יציקת תקרה במידת הצורך ו/או לחילופין אספקה והנחת תקרה שטוחה אספקה ו
 מכסה וכל הדרוש להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח.טרומית, יציקת צווארון, הרכבת ה

 
 פירוק גדר רשת 51.1.440

ורך והתקנתם מחדש במקום במידת הצ סון החומריםל הקיים. אחהפירוק יעשה בזהירות תוך שמירה ע
 שיורה המפקח. 

 התשלום לפי יחידות. המחיר כולל יסודות. 
 העתקת עמודי בזק, חשמל ותאורה 51.1.570

 עמודי טלפון/ תאורה המחוברים לרשת תיעשה אך ורק ע"י בזק/ חברת החשמל.  העתקתם של
עמודים בצורה ירוק זהיר של ה שת כוללת: פם קשורים לרהעתקת העמודים מסוג טלפון/ תאורה שאינ

שתאפשר שימוש חוזר בהם. ניקויים, אכסונם באתר או במקום שיורה המפקח לצורך שימוש חוזר. 
 דש במקום שיורה המפקח.במקרה הצורך הצבתם מח

 התשלום לפי יחידות. המחיר כולל יסוד. 

 
 פירוק גדר חיה 51.1.610

 ל. ל הספר בכחוש 51בפרק  51011בהתאם לרשום בסעיף 
בכל מקום בו נוצרים בורות או תעלות עקב הפינוי והפירוק הנ"ל, יסתום הקבלן את הנ"ל בעפר   הערה:

מויות ויהדק את המילוי בשכבות עד לגובה הדרוש לפי  מקומי מטיב מאושר בהתאם למצוין בכתב הכ
 ר היחידה. כלולים במחיזר וההידוק התוכנית או הוראות המפקח. עבודת פירוק, ההובלה, המילוי החו

 התשלום לפי מ"ר.
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 עבודות עפר 51.2
 

 חפירה/ חציבה בשטח 51.2.060
רה, הכוונה היא לחפירה ו/או חציבה  בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפי

בכל סוג קרקע שהוא בכלים מכל סוג שהם, ובכל שיטות העבודה )כולל בידיים(. כמו כן כולל סעיף זה 
 חפירה של מסעות קיימות, פירוק אספלט כולל ניסור אספלט לפי הצורך ולפי דרישת המפקח.

 העבודה כוללת: 
 מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במי תהום. ע כלשהי לרבות סלעים, בולדרים,חפירה בקרק .א

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים,  גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידיים במידת  .ב
 הצורך. 

 מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך לצורך שימושים שונים כגון:   .ג

 אדמה לצורכי גינון.  ▪

 גס בשכבות נמוכות.מילוי  ▪

 משובח לשכבות עליונות וכד'.מילוי מטיב  ▪
 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
חומר החפור, יהיה הנ"ל כלול  הכללי. הקבלן יביא בחשבון שבמקרה ויידרש עירום זמני של ה

 חיר.במ

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 

 ק כנדרש.ס"מ תוך הידו 15בשכבות שעוביין לאחר הכבישה לא יעלה על 

פסולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או למקום בו יורה העמסת ופינוי עודפי ה  .ז
 ס"מ.  20ק"מ מגבול האתר ופזורו בשכבות של  10המפקח עד למרחק של 

 פירוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכד' שבתחום החפירה.  .ח

ות החומר החפור העודף שיפוזר בשכבסתימת תעלות קיימות עקב הרחבת כביש תבוצע ממיטב  .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.

עשה על  מדידת מצב קיים באזור בולדרים )ששבירתם לצורכי מילוי כלולה בעבודות החפירה( וסלעים תי
ז'. המדידה לתשלום   -תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים א'קרקע טבעית ביניהם. לא 

 לא תורשה חציבה בעזרת חומר נפץ.  לפי  מ"ק ממוחשב כאמור במפרט הכללי.
 

 יישור והידוק של שתית 51.2.160
ע בכל שטחי החפירה ושיעור צורת דרך יבוצ -לאחר גמר עבודות עפר )צורת דרך( יישור והידוק שתית

 במפרט הכללי.  510273וק יהיה בהתאם לחומר המהודק, כמפורט בסעיף ההיד
בכל מקום בו בוצעה חפירה/ חציבה לעומק גדול מהנדרש, בכבישים תיקון הרומים יבוצע בחומר מצע 

 בלבד ללא כל תוספת תשלום. בשטחים המיושרים יבוצע התיקון בעפר מקומי מובחר.

 
 צעים ומילוימ 51.3

 
 מצעים 051.3.010+51.3.03

של המפרט הכללי לסלילת כבישים  5103חומרי המצעים בכל העבודות באתר יהיו סוג א' לפי סעיף 
ס"מ לפי  20ס"מ או  15מוד. א.א.ש.ו. ובשכבות בעובי  100%ורחבות. המצע יהודק לדרגת צפיפות של 

 100%שה באתר המצעים עד לקבלת הצפיפות הדרו המפורט בתוכניות ובחתכים הטיפוסיים. כבישת שכבת
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. 
 עבודות תיעול וניקוז .651
 

ל המפרט הכללי. אם לא צוין אחרת הבטון יהיה ש 02ובפרק  51בפרק  5105סעיף  העבודות תבוצענה על פי
 . 118, ויוכן בתנאי בקרה טובים בלבד לפי ת"י 30 -מסוג ב 

 רךים תוצרת וולפמן תעשיות בע"מ או שווה עיתאי הבקרה ותאים לקליטת מי גשם הנם טרומ
 ועל פי מפרט היצרן.  

 בטון רזה.התא יוצב בשטח על גבי מצע מהודק ו
 ים המצוינים בתוכניות ויש להציבו תוך כדי הנחת הצנרת.התא יפולס על פי רומ

 ס"מ מפני שטח סלול כאשר התא מוצב בכביש. 25עד  20 –פני תקרת התא יהיו נמוכים ב 
התאמת גובה סופי נעשית ע"י הרכבת המכסה בגובה ובשיפוע של פני השטח הסלולים, ולצורך התאמה זו 

 בטבעות הגבהה טרומיות סטנדרטיות.ווארון מבטון מזוין או להשתמש יש לצקת צ
 את הרווח מסביב לתא יש למלא בשכבות של חומר מילוי מתאים תוך כדי הידוק מבוקר.

 את הכיסוי מעל תקרת התא יש לבצע בהתאם לשכבות המצע המתוכננות, בהידוק מבוקר.
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זר כמפורט בפרק זה ים ובטון רזה, חפירה ומילוי חוהמחירים בכל סעיף כוללים אספקה והנחה על גבי מצע
 ו/או מופיע בתוכניות. 

 שוחות ניקוז יהיו תאי בקרה מלבניים תוצרת וולפמן או ש"ע, במידות ועומקים לפי המצוין בתוכניות.
 

 צנרת ניקוז מבטון 
 

 בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצינור וסוגו. 
 הנחת הצינור: 

 את השלבים הבאים:  וחד או בתוכניות, העבודה כוללתאם לא מצוין אחרת במפרט המי
ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל   50חפירה ו/או חציבה לצינור בעומק מינימלי של קוטר הצינור החיצוני +  ❖

 בשטחי מילוי. 

 יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח. ❖

 מפלסים המתוכננים. ס"מ, הנחת הצינור ופילוסו ל 10פזור חול בעובי  ❖

ס"מ מעל צינור מבוצע בשני שלבים )ראשון עד מחצית גובה הצינור( והידוקו ע"י  30ד גובה מילוי חול ע ❖
 הרטבה.

מילוי חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות של  ❖
 (. וי הרחוב בהם מספיק הידוק רגילס"מ והידוק בבקרה מלאה, )למעט שטחים פתוחים מחוץ לק 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  

ים חדים בהידוק בלתי מבוקר. לרצועות הכביש המילוי החוזר יהיה מילוי מקומי נקי מאבנים וחומר
ני החפירה יש לבצע חיתוך במסור באספלט. המפקח רשאי לאשר  חומר מילוי גרוס מאושר ע"י לפ

 המתכנן כתחליף למצע. 

 50בשטחי כבישים ומגרשי חניות מתוכננים המילוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות  ❖
 א'."מ יהיה המילוי החוזר מצע סוג ס 50 -ס"מ עד פני שתית, במידה והעובי קטן מ

 המדידה לתשלום היא במ"א כמסווג בכתב הכמויות. ❖
 

 תעלת ניקוז מרצוף אבן 51.6.820
 

נורות ניקוז. המחיר כולל את כל עבודות ההכנה, חפירה, הידוק שתית את יפ במוצאי צאריצוף מאבני ריפ ר
 ים.לל כל האמור וכל החומרים הנדרשהריפוד במצע ובבטון הכל כרשום בתוכניות. המדידה במ"ר כו

 המחיר כולל את כל עבודות ההכנה הנדרשות לפי פרט ואת כל החומרים לרבות ברזל הזיון 
 נדרשה
 

 מתקני כניסה ויציאה 51.6.828
 

 מתקני היציאה והכניסה יהיו מבטון גלוי, לכן יש להשתמש בתניות "שימוש ראשון". 
 הבאות:יות, העבודה כוללת את העבודות בנוסף לאמור במפרט הכללי ובכתב הכמו

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: ❖

 מעבירי המים הבאים  האיטום ייעשה בפנים החיצוניים של הכנפיים באזורי הכניסה והיציאה של •
קרקע )פרט לתחתית החלקים הנ"ל(, וכן בפנים החיצוניים של גוף מעביר המים במגע עם ה

הבאים במגע עם הקרקע. כמו כן יבוצע איטום באותם חלקי המבנה שלגביהם יורה מהנדס האתר 
 בכתב שיש לבצע את האיטום.

 העבודה תבוצע לפי הסדר הבא:  •

 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 -כמות של כ)רק לאחר ייבוש השכבה הראשונה( ב 40/50שכבת אספלט שניה  עם ביטומן  .ג
 וה ערך )באישור המהנדס באתר(.ק"ג/ מ"ר או שו

מ"מ. אין למרוח שכבת אספלט לפני קבלת אישור  3 -סה"כ עובי השכבות יהיה לא פחות מ 
 המפקח. 

 אין להתחיל בעבודות המילוי לפני שכל השכבות התייבשו. 
 ש ראשון.אם לא נאמר אחרת בכתב הכמויות, יצוק בתבניות שימו 30-סוג הבטון ב ❖

 פרי התפשטות בהתאם לתוכניות או הנחיות המתכנן.העבודה כוללת ביצוע ת ❖
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מ"מ ולסלק מי צמנט לפני יציקת הבטון  7 -בכל הפסקת יציקה יש לחספס את פני הבטון בעומק כ ❖
בקירות, ובכל הפסקת יציקה אופקית יש להבטיח אטימות החיבור בין הקירות האנכיים והאלמנטים 

 ת בהתאם לפרט.יציקת רולקות לאחר פירוק תבניוהאופקיים ע"י 

 כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. ❖
 המדידה לתשלום במ"ק כולל כל האמור לעיל בהתאם לכתב הכמויות והתוכניות.

 
 

 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9
 

 הכללי לסלילת כבישים ורחבות. במפרט 51.068עבודות הצביעה תהיינה בהתאם לאמור בפרק 
המונח סימני דרכים כמתואר פה, כוונתו צביעת פסים וסימנים על פני מיסעות האספלט ומשטחי בטון, על 

 גבי אבני שפה או קירות.
 הצבע  .1

"סימון צבעים לסימון דרכים" ויתאימו לשימוש  935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י 
 בלעדיה.עם כדוריות מחזירות או 

 יה עשויה מכדוריות זכוכית המיוצרות במיוחד.השכבה מחזירת האור תהי
 הצורה  .2

 צורת הסימנים, רוחבם ומדידת מקומם יבוצעו בהתאם למצוין בתוכניות הביצוע וגליונות הפרטים.
 כל הסימנים על האספלט, למעט מגרשי חניה, יהיו מחזירי אור.

 מראש. בעזרת תדמיות )שבלונות( מוכנותחיצים, מעברי חציה ופסי עצירה, יסומנו 
-תנועה צבועים קווים לבנים מסוג ד -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי

וכדומה, יבוצעו בעקומות אחידות. קצוות העקומות ישיקו למסלולי הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין  4
 קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה. 

 הצביעה  .3
 ן סלילת פני האספלט העליונים ובין ביצוע הסימנים עליה. יום לפחות, תפריד בי 15ופה של תק

הכנת פני כבישי  -"סימון דרכים  -934הכנת פני האספלט תתבצע לפי כל הדרישות המפורטות בת"י 
 אספלט וצביעת סימנים". 

 . 934הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום, ובהתאם לנדרש בת"י 
גרם  200כוכית אל פני הצבע הרטוב, בכמות של אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זשכבה מחזירת 

 למ"ר )ימדד בנפרד במידת הצורך(.
 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתוכניות יימחקו ע"י קירצוף הכביש. 

סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות רצון המפקח, 
 ש. ק ע"י קירצוף הכביש ותיבצע מחדתמח

 . 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 -יסודות עמודי התמרורים יהיו מבטון ב
 ס"מ. 55 -לתוך היסוד ב

 ויוצבו באנכיות מוחלטת. 3העמודים יהיו מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר "
מ' גובה והכוונה היא למרחק האנכי בין תחתית  2.2התמרורים הנזכרים בכתב הכמויות יוצבו בגובה 

 התמיכה ובין פני הקרקע.
 
 

 עבודות אספלט 52
 

 ומדרכותשכבות אספלטיות במיסעות  52.1
 

עבודות שונות במפרט הכללי  51.06 -עבודות אספלט ו -51304העבודות תבוצענה לפי המתואר בפרקים 
 לסלילת כבישים ורחבות. 

 
 ס"מ 5שכבת בטון אספלט בעובי  52.1.100

 
אים למצוין בטבלה גרגיר  של המפרט הכללי. הדירוג ית 51.0411טיב האגרגט יהיה סוג א' כמוגדר בסעיף 

 .5% -ותכולת ביטומן לא תפחת מ 3/4י "מקסימל
 

 ס"מ 4שכבת בטון אספלט נושאת עליונה  52.1.180
 

" ספר -תכולת הביטומן תהייה לפי התערובת המאושרת שתיקבע עפ"י תוצאות תהליך התכינה כמפורט ב
 הירוק". האספלט יושם באמצעות מגמר אלקטרוני בלבד.

 סעיף זהאחראי על טיב הביטומן במסגרת  הקבלן יהיה
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 שונות 52.2

 
 ציפוי יסוד 52.2.010

 
ק"ג/מ"ר. אספלט קיים אותו מצפים  1בשיעור  MS 10ריסוס על פני שכבת מצע לאחר גמר, בביטומן 

מוחלט בביטומן בשיעור ½ ק"ג/ מ"ר, על פי הוראת מפקח  ןבשכבת אספלט נוספת ירוסס לאחר ניקיו
 לבד.באתר בכתב ב

 
 ציפוי מאחה 52.2.020

 
פלט קיימים, ובין שתי שכבות אספלט חדשות תפוזר שכבת ציפוי מאחה מאמולסיית ל שטחי אסמע

 ליטר למ"ר.  0.3)מים: אמולסיה( בכמות  2:1ביטומן קרה 
 

 מישק התחברות לאספלט קיים 52.2.040
 

 יתוך האספלט ייעשה במשור מכני,לפני ביצוע חיבור יש לחתוך אנכי וישר את דפנות האספלט הקיים. ח
 ה חיתוך בעבודת ידיים. ולא יורש

זמן קצר לפני פיזור האספלט החדש. עבודה זו כלולה   80/100דפנות האספלט הקיים יימרחו בביטומן חם 
 במחיר היחידה לסעיף זה. 

לט חדש בביצוע החיבור יש להקפיד על דיוק פני האספלט להבטחת רציפות מלאה בין אספלט קיים לאספ
 ה. זמן הנסיעבאופן שלא יורגש התפר ב

החיבור למסעה קיימת יבוצע לפי המופיע בתוכניות ותכלול את ניסור שכבת כביש קיים ושכבות המבנה, 
ביצוע מדרוג, הידוק שכבות ההתחברות לרבות חפיפת האספלט כמופיע בתוכניות, העבודה אינה כוללת 

 האספלט. את אספקת החומרים, המחיר כלול במחי של 
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2 
 

 

 כללי 

 

 אתר העבודה:  

  בית יוסףמיקום הפרויקט 

 כנות למדרכות  כולל שרוולי השקייה, נישות אשפה , הכולל הביצוע שלב א  –במסגרת עבודה זו תוקם  

 באזור תעלת ניקוז . סיביסטנעבודות עפר בשצ"פ כולל פיתוח אק

  

 תיאור העבודה: 

 שלב א  -בית יוסףתוקם שכונה חדשה בפרויקט זה 

 

 הכנה ועבודות קדמותמו   -  40.00 פרק

 

 הכללי המפרט 40.00.01

 המתאימים הפרקים ולכל" הכחול הספר" בנין לעבודות הכללי למפרט בצמוד יקרא המיוחד המפרט 

 המדידה ולאופני העבודה ואופני לשיטות ובאשר, ניתדכעה בהוצאתם מוקדמות פרק לרבות

 .ותהכמוי בכתב או המיוחד במפרט אחרת צויין אם למעט, והתשלום

 

 המפרט היקף 40.00.02

 בתכניות המתוארת עבודה כן ועל הכמויות ולכתב לתכניות כהשלמה המיוחד המפרט את לראות יש 

 לביצוע תכניות כן כמו. להיפך או, המיוחד במפרט הנוסף ביטויה את שתמצא ההכרח מן זה אין

 נפרד בלתי כחלק התיחשבנ העבודה ביצוע במהלך לקבלן שתימסרנה הבהרה או השלמה ותוכניות

 או/ו לביצוע תוכניות או/ו" בלבד למכרז" התכניות והשלמת עדכונים. זה חוזה/מכרז ממסמכי

 .היחידה במחירי םלשינויי עילה יהוו לא והשלמה הבהרה לצרכי נוספות תכניות

 

 מסמכים בין עדיפות 40.00.03

 :כדלהלן תהיה המסמכים בין עדיפות 

 המיוחד המפרט – שלישית בעדיפות, הכמויות כתב – שניה בעדיפות, תהתוכניו – הראשונה בעדיפות 

 .הכללי המפרט – רביעית ובעדיפות

 

 הפרוייקט לקבלת תנאים 40.00.04

 הינו שהקבלן המקומית ולרשות העבודה למזמין בכתב הוכחות תרמסי הינו הפרוייקט לקבלת תנאי 

 למסור עליו. זה בפרוייקט העבודות היקףוב מסוג בעבודות גבוהה וברמה בפועל מוכח נסיון בעל

 .המזמין י"ע הנדרש וכל האחרונות השנים 5-ב שבוצעו הנידון מהסוג פרויקטים רשימת למזמין

 

 במקום ביקור 40.00.05

 לפרוק הנדרש כל ואת הקיים המצב את ולבדוק במקום לבקר הקבלן על המחירים תקביע לפני 

 תוספת כל תשולם לא. החוזה מסמכי לפי ולדרוש ציאותלמ בהתאם המחירים את ולקבוע ולהריסה

 .העבודה להשלמת תדרשנה אשר לעבודות חריג סעיף או

 .במפרטים והאמור, הכמויות בכתב המתאימים לסעיפים בהתאם הכל 

 

 המיוחד והמפרט הכמויות כתב, התוכניות בדיקת 40.00.06

 למצב והתאמתם המיוחד ובמפרט הכמויות בכתב, בתכניות המתואר כל את לבדוק הקבלן על 

 .העבודה התחלת צו קבלת מיום ימים 7 מאשר יאוחר לא למזמין יוגש המתואר על ערעור כל. באתר

 ולא חשבונו על תהיה לקבלן שתגרם הוצאה וכל, ןבחשבו תלקחנה לא מכן לאחר שתועלינה טענות 

 .כלשהי אחרת טענה או ז"בלו עיכוב יוכרו
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 ובכל הכספית האחריות בכל ישא הוא, החלטתו אחר ימלא ולא למזמין מיד יפנה לא הקבלן אם 

 המזמין החלטת. לא אם ובין מראש נראות הן אם בין, האפשריות התוצאות כל עבור אחרת אחריות

 .ומכרעת סופית יההת בנידון

 

 הקבלן את יפטור לא, המזמין דעת על שאינו וביצוע החוזה מסמכי בין בסתירה בזמן הבחנה אי 

 .המזמין י"ע שיידרש כפי, חשבונו על, התיקון את מלבצע

 

 הכמויות כתב 40.00.07

 יותמוכה בכתב הסעיפים שתיאור לעובדה, לעבודות היחידה מחירי קביעת בעת, לב לשים הקבלן על 

 במפרט, הכללי במפרט הנדרש כל את ולבצע המלאים בתיאורים להתחשב ועליו ביותר תמציתי הוא

 .היחידה במחירי אותם ולכלול בחוזה המלאות ובדרישות ותבתוכני, המיוחד

 

 בניה והיתר ועירוניות ממשלתיות עבודה תקנות 40.00.08

 שנקבעו והמקומיות והעירוניות תלתיושהממ העבודה ותקנות הוראות אחר בדיקנות ימלא הקבלן 

 הקבלן מצד תביעות כל תאושרנה לא. העובדים ובטיחות העבודה לביצוע בקשר השלטונות י"ע

 איחור עקב ביצוע תקופת הארכת לקבלן תינתן לא. ל"הנ ההוראות או התקנות ידיעת מאי הנובעות

 בניה היתר ולהוציא לטפל ןלהקב על. ל"הנ והתקנות ההוראות מילוי אי או מילוי י"ע שנגרם

 .הנדרשות לעבודות מהרשויות

 

 ורשויות גורמים עם תיאום 40.00.09

 .במחירים כלול – המזמין דרישות ולפי המקומית הרשות עם מראש יתואמו העבודות כל 

 

 בדיקות ודמי חומרים בדיקת 40.00.10

 עבור התשלום. מיןזהמ י"ע ובכתב מראש שתאושר מוסמכת במעבדה תתבצע החומרים בדיקת 

 .הקבלן חשבון על שתהיינה חוזרות לבדיקות פרט, המזמין חשבון על יהיה הבדיקות

 

 עבודה ומנהל ביצוע דסמהנ 40.00.11

 נסיון בעל צמוד ובאופן מטעמו מוסמך ביצוע מהנדס ביצוע תקופת כל ובמשך בקביעות יעסיק הקבלן 

 בפנקס רשום יהיה זה מהנדס. העבודות על וחקובפ בתאום אישי באופן יטפל אשר דומות בעבודות

 המזמין עם מלא תאוםב יעבוד זה מהנדס. המפקח לאישור בכפוף ויועסק והאדריכלים המהנדסים

 .העבודה של וקפדני מושלם לביצוע וידאג

 בכל באתר נוכח יהיה אשר עבודה מנהל הביצוע תקופת כל במשך וברציפות בקביעות יעסיק הקבלן 

 העבודה משרד י"ע מוסמך יהיה זה עבודה מנהל. העבודה בניהול אישי באופן טפליו העבודה זמן

 ולעבודות בגובה לעבודות הבטיחות לאישור מוסמך גם יהיה ההעבוד מנהל. למזמין בכפוף ויועסק

 .קיימים למבנים בסמוך

 

 כלליות עבודות 40.00.12

 עבורן ישולם ולא העבודות ריחיבמ כלול ומחירן ימדדו שלא הבאות העבודות את יבצע הקבלן 

 :בנפרד מחיר תוספת

 זמני גדור .א

 ויניח העבודה תקופת כל למשך זמני בגידור מזמיןה י"ע המאושר הפרוייקט איזור את יגדר הקבלן 

" איסכורית" מפח בנויה תהיה הגדר. המזמין עם בתאום המגודר האתר בתוך והציוד החומרים את

 מיד תסולק הגדר. הביצוע תקופת בכל הגדר תחזוקת על אחראי בלןקה. מטר 2.0 ובגובה לבן בצבע

 .העבודה קבלת לאחר

 גישה דרכי .ב

 המצב החזרת לרבות, המזמין לדרישות ובהתאם חשבונו על זמניות גישה דרכי ריכשי הקבלן 

 .המזמין דרישות לפי הכל – לקדמותו

 ומסמכים תכניות . ג

 .והתכניות המסמכים כל את העבודה במקום להחזיק הקבלן על 
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, בברור לקראם יהיה ניתן שלא או יזדהמו והם במידה. לקריאה וניתנים נקיים יהיו המסמכים 

 .חשבונו על הקבלן יחליפם

 

 

 מוסמך ומודד מדידה מכשירי .ד

 משך לכל מוסמך ומודד מדידה מכשירי, העבודה במקום המזמין לרשות ולהעמיד להחזיק הקבלן על 

 הקבלן עבודות כל – בנוסף. שנעשו העבודות בבדיקת לו ולסייע המזמין שידרוש י"עפ הביצוע תקופת

 מוסמך מודד של הצמוד ועבודה פיקוח תוך יבוצעו

 עבודה ושלבי שינויים .ה

 .המזמין י"ע העבודה במהלך שידרשו בשלבים העבודה וביצוע שונים שינויים 

 פירוקים .ו

, טלפון, חשמל, מים כמו אחרים בסעיפים מפורטות אלש דרשויי במידה הקיימות התשתיות פירוק 

 רק יבוצע לקדמותו המצב להחזרת דשמח והרכבה התאמה/שינויים לרבות, הקיים השאר וכל כבלים

 העבודות את לבצע הקבלן על קיימים אלמנטים פירוק יאושר ולא במידה. בכתב המזמין הנחיות לפי

 .התשתיות פרוק ללא הנדרשות

 קיימים מבנים תבקרב עבודות .ז

 על לשמירה הנדרשים והניטור הבטיחות אמצעי בכל הקבלן ינקוט קיימים מבנים בקרבת בעבודות 

 קונסטרוקטור/שמאי סקר יבוצע ,העבודות תחילת לפני בכל מקרה .בהם והיושבים המבנים בטיחות

 במידת', וכו ליםכה מעבודות כתוצאה זעזועים וניטור םמיהקיי יםהמבנ מצב לתיעוד מטעם הקבלן

 .בשטח המצב לפי הכל, קטנים בכלים שימוש או, הנדרש י"עפ פעולתם הגבלת, הצורך

 .על חשבון הקבלן בתחום מיומנים מעבדה/מקצוע אנשי י"ע יהיה הנושא ליווי 

 פסולת פינוי .ח

 לא וחומרים פסולת, פירוק חומרי כל והסביבה מהאתר להרחיק יש העבודה ובגמר במהלך 

 ומאושרים מותרים שפיכה למקומות ידרוש שהמפקח עת בכל, האתר לגבולות מחוץ לא שייםשימו

 השפיכה מקומות מבעלי הדרושים ההיתרים כל את הקבלן ישיג כך לשם. המוסמכות הרשויות י"ע

 .היבטיו בכל בדבר הנוגעים הגורמים ומכל

 את לנקות עליו העבודה בגמר. לתנועה פנויים יהיו והשבילים שהדרכים לדאוג הקבלן על כן כמו 

 .קחהמפ רצון לשביעות נקי במצב האתר כל את ולמסור וכדומה חומרים, לכלוך מכל השטחים

 עבודות של לכלוך או פגיעה מפני לשמור וכן האתר נקיון על לשמור הקבלן על זה בפרק העבודות בכל 

 קטעים/מנטיםלא חליףהל הקבלן על יהיה המפקח הוראות פי על. העבודה תהליך תוך הפיתוח

 .לתיקון ניתן לא המפקח דעת שיקול שלפי באופן שנפגעו

 

 הקבלן אחריות 40.00.13

 לקווי או/ו קיימים למבנים נזק שיגרם במקרה והיחידי הבלעדי, המלא האחראי היהי הקבלן 

 ונזקים פגיעות או/ו שלישי לצד או המזמין לרכוש שהוא סוג מכל פגיעות או/ו קיימים שונים מערכות

 .אורח ולעוברי הבניינים לדיירי, לעובדים בנפש

 לכל נזק יגרם שלא כך המכסימלית ירותבזה העבודות כל את לבצע מיוחד באופן להקפיד הקבלן על 

 במסגרת שייגרמו הנזקים כל לתיקון הבלעדי האחראי הינו הקבלן. לאתר ובסמוך באתר הקיים

 .רשכנד לקדמותו המצב ולהחזרת העבודה ביצוע

 במהלך שייגרמו הנזקים כל תיקון גם כוללים העבודות מחירי, כלשהי מסיבה נזק ויווצר הידבמ 

 .הקבלן חשבון על, המתכננים ידי על שיידרשו בחומרים בשימושו בצורה העבודה

 משרד של והבטיחות הזהירות וכללי להנחיות בהתאם יבוצעו העבודות שכל להקפיד הקבלן על 

 על הבלעדית האחריות. המתבקשים הבטיחות אמצעי כל נקיטת בותרל, דין כל פי ועל העבודה

 .בלבד המבצע הקבלן על יחולו ונפש לרכוש נזקים ומניעת בעבודה הבטיחות

 .הקבלן חשבון על יהיו שיתבקשו הבטיחות לאמצעי התשלומים כל 

 אושבנ הן, והבלעדית המלאה באחריותו נמצא העבודה באתר הבטיחות נושא כי מצהיר הקבלן 

 העבודה במשרד ורשום מוסמך עבודה מנהל ימנה וכי, הציבור בטיחות בנושא והן העובדים בטיחות

 .העבודה זמן בכל באתר נוכח יהיהש, לאתר
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 השטח מסירת 40.00.14

, הצמחייה עקירת, הפינוי, הפירוק עבודות כל את ויבצע הקיים במצבו השטח את יקבל הקבלן 

 העבודה לביצוע הקרקע את להתאים מ"ע הדרושות העבודות שאר וכל יבההחצ, החפירה, החישוף

 .הנדרשת

 

 

 כללי 40.00.15

 בחשבון הקבלן יקח, הכללי והמפרט המיוחד המפרט, התוכניות במלוי רוכותהכ ההוצאות כל את 

 העבודות במחיר כלולות תהיינה והן עבורם מחיר או תוספת כל לו תשלם ולא הצעתו הכנת בעת

 .זה במכרז

 

 עפר עבודות  -  40.01 קרפ

 כללי 40.01.01

 .הכללי במפרט 51, 40 בפרקים הנדרש לפי תבוצענה העפר עבודות 

 חציבה/חפירה 40.01.02

 :זה מונח מציין, חציבה או/ו חפירה בו שנאמר החוזה במסמכי מקום בכל 

 שהקבלן גיםהסו מכל ותושכב שהוא שטח כל פני על קרקע של שהוא סוג בכל חציבה או/ו חפירה .א

 .הנדרש כל ועבור בהן להתקל עלול

 הצעתו את ולהגיש באתר הקיימים קרקעה סוגי את בעצמו לבדוק הקבלן על כי במפורש כאן מודגש 

 .בהתאם למכרז

 ההריסה עבודות לרבות, העפר עבודות. אחרת מצויין לא אם, שידרש עומק לכל חציבה או/ו חפירה .ב

 .מכניים בכלים בשמוש והן ידיים בעבודות הן תהיינה

 אישור לאחר קר מותר יהיה, המפקח שיקבע כפי ובאזורים השונים לסוגיהם מכניים בכלים השמוש 

 .המפקח

 יתר חציבת/חפירת 40.01.03

 בהתאם או בתכניות המסומנים והמפלסים המידות לפי בדייקנות תבוצע החציבה או/ו החפירה 

 למטה לחצוב או/ו לחפור הקבלן והעמיק במידה. ודהבע ביומן פקחמה הוראות לפי אחרים למימדים

 98%-ל מהודק' א סוג במצע או רזה בבטון החפור העודף את חשבונו על ימלא, הדרוש מהמפלס

 עקב שיגרמו הנזקים בכל ישא וכן, המתכנן להוראות בהתאם הכל – אאשהו מודיפייד

 .העודפת החציבה/החפירה

 השטח חישוף 40.01.04

 קומפלט כנדרש הכל – ופינוי ניקוי, השורשים לרבות הצמחיה כל הסרת גם ללוכ השטח חישוף 

 .בפועל חישוף ר"מ לפי המדידה. בכתב יןהמזמ הנחיות לפי מושלם

 עצים עקירת 40.01.05

 .בכתב המזמין ידרוש אם אלא, עצים עקירת על מוחלט איסור חל  

 קרקעיים תת מתקנים 40.01.06

 מערכות של בשטח הימצאותם וברור חפירה אישורי קבלת טרם ודההעב לביצוע יגש לא הקבלן 

 נזקים על הבלעדי האחראי ויהיה', וכו ביוב, מים, טלפון, חשמל קוי כמו קרקעיים-תת וקווים

 .ולאחרים ל"הנ למתקנים החפירה בגין שייגרמו

 קרקע ח"דו 40.01.07

 המזמין באמצעותרק  לפנות יכול ןהקבל הבהרות עבור. והביסוס הקרקע יועץ של קרקע ח"דו קיים 

 .היועץ למשרד

 .הקרקע נתוני של ידיעה אי או בנהה אי על המבוססת הקבלן של תביעה כל תתקבל לא 

 יועץ את לעדכן יש. רצונו ולשביעות הבסוס יועץ דרישות כל מילוי כוללות העבודות כל מחירי 

. המזמין באמצעות הכל – שלב בכל העבודה להמשך ורואיש את ולקבל העבודות שלבי בכל הביסוס

 ליועץ להודיע יש. הקבלן ידי על לויותהפעי כל של מדויק רישום וינוהל צמוד בפיקוח יבוצעו העבודות

 .המזמין באמצעות חריג ממצא או שינוי כל על הביסוס

 .בעבודות שינויים יהיו אם ישתנה לא העבודות מחיר 

 נפץ חמרי 40.01.08
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 .זו עבודה במסגרת נפץ בחומרי להשתמש ןיא 

 אישורים 40.01.09

 והמצע המילוי חומרי של וההרכב ידוקהה רמת התאמת על מוסמכת מהמעבדה אישורים לקבל יש 

 .ובמפרטים בתוכניות לנדרש – השונים

 .הטבעית מהקרקע הנדרשת ההידוק רמת התאמת על אישור לקבל יש כן כמו 

 .העבודות להמשך אישורו וקבלת למפקח האישורים מסירת אחרי רק וחיתהפ בעבודות להמשיך יש 

 .המפקח של מוקדם אישור ללא שתבוצע עבודה כל חשבונו על ולסלק לפרק הקבלן על 

 שעבורן החוזרות הבדיקות למעט, המזמין חשבון על הקבלן עם בתיאום המפקח י"ע יוזמנו הבדיקות 

 .הקבלן ישלם

 מילוי עבודות 40.01.10

 המפקח י"ע כנדרש למילוי והמתאימים במקום המצויים החומרים כל לויימ לשם שנוצלו לאחר 

 לפי הנדרשים החוץ מן המילוי חומרי הקבלן יספק – שונים מסוגים נוספים מילוי חומרי ויידרשו

 במפורש המצוינות לעבודות פרט הנדרשות העבודות כל את כוללים העבודות מחירי. החוזה מסמכי

, פיזורם, הובלתם, העמסתם, החומרים הספקת כוללות המילוי ריומוח עבודות. הכמויות בכתב

 הקבלן. מ"ס 20 של בשכבות הנדרשת צפיפות לדרגת, מתאימים םבכלי כנדרש והידוקם הרבצתם

 .חשבונו על הדרושים התיקונים כל את לעשות חייב ויהיה במילוי שקעים להתהוות אחראי יהיה

 מדידה אופני 40.01.11

 .שידרש עומק לכל הוא והמחיר, בתוכניות למידות בהתאם נטו היא המדידה 

 ורגבמד חפירה עבור תוספת תשולם לא 

 מחירים תכולת 40.01.12

, כדלהלן הנדרש את גם כוללים המחירים המיוחד ובמפרט הכללי במפרט ולנדרש למתואר בנוסף 

 :בנפרד מחיר תוספת כל עבורם תשולם ולא

 .ביצוע במהלך שינתנו כפי דרישותיו לרבות, קרקע יועץ של ח"בדו המופיעות הדרישות כל .1

 .המזמין דרישות לפי הכל – העבודה לביצוע הנדרשים באתר וריםהאז לכל גישה דרכי הכנת .2

 .המזמין הנחיות לפי הכל – מתאימים מכניים כלים או/ו, ידני, בקומפרסור חציבה עבודות . 3

 משרד בתקנות לנדרש ובהתאם במקום המזמין שיורה פיכ, מתאים ושילוט לאתר במסבי גידור .4

 .העבודה

 ופינוי פירור וכן האתר ניקוי לרבות, שהוא עומק ובכל הקיימים הקרקע סוגי בכל חציבה או/ו חפירה . 5

 .הנדרשים הסלעים כל

 ".אתר"ה בתחום הנדרשת הובלה כל . 6

 .המזמין ותהורא לפי, העבודה גמר םע ופירוקן זמניות דרכים התקנת . 7

 .מאושר שפיכה למקום הפסולת והעברת הצמחייה הסרת . 8

 .הדרושים המדרגות או השיפועים, המפלסים לפי שיעשה, החציבות/פירותהח קרקעית יישור . 9

 .אאשהו מודיפייד 98%-ל מכניים במכשירים, כנדרש החפירות קרקעית הידוק . 10

 .בבטון' וכד מערות, פתוחים סדקים, החללים ויומיל, רופפת אדמה או פרע כיסי כל סילוק . 11

. המפקח הוראות לפי מילוי לצרכי בערמות למילוי והמאושר הנחפר החומר כל של ואיחסון איסוף . 12

 הנדרש לשטח הכללי במפרט כמפורט' א מסוג כמצע המאושר החומר העברת גם כוללים המחירים

 .הנדרשת פיפותהצ לרמת והידוקו, מ"ס 20 בעובי בשכבות ופיזורו

 שיבחר למקום, סוג מכל תופסול למילוי מתאים שאינו חומר כולל החפירות חומר עודפי כל סילוק .13

 בכתב אישור כך על וקבל זה לצורך מיועד זה שמקום בתנאי, הקבלן חשבון על, מרחק הגבלת ללא

 .המפקח שידרוש הזמן תוך יהיה סילוק. המקום ומבעלי מהמפקח

 אין. מוסמך מודד ידי על להעשות חייבים אלו עבודות. שיידרשו המדידה עבודות וכל, סימונים . 14

 הקבלן את משחרר אינו אישורו אך. המפקח ידי על הסימונים אישור לפני בעבודות ללהתחי

 הקבלן יצטרך, כראוי נעשה לא שהוא כל שסימון והתברר והיה. הסימון לנכונות הבלעדית מאחריותו

 במשך ושלב שלב בכל ומדידות חוזר סימון. בסימון מטעות כתוצאה תיקון טעון כל חשבונו על לתקן

 .מוסמך מודד י"ע העבודה ביצוע תקופת כל

 .הכמויות ברשימת מצוינים ולא העבודות במהלך שיתגלו שהוא סוג מכל מכשולים וסילוק הסרת . 15

 .שונות בדיקות לצורך המהנדס תדרישו לפי חפירה כמו שונות עבודות . 16

 .המפקח אישור קבלת לאחר מיד יעשה אשר החפירה מילוי . 17
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 .ועפר חומרים, לכלוך, פסולת מכל העבודות ביצוע ואזור םהדרכי כל ניקוי . 18

, למערכות, לסככות, למבנים, לגדרות, בטון לרצפות, למדרכות, לכבישים שייגרמו הנזקים כל תיקון . 19

 .העבודות מביצוע אהכתוצ הנדרש ולכל לציוד ,לחומרים

 י"ע שתדרש ובשיטה בדרך, דההעבו במהלך לסוגיהם ומובילים צנורות, כבלים של והבטחה הגנה . 20

 .ותיקונם נזקים למניעת הקבלן של הבלעדית מאחריותו לגרוע מבלי זאת. המזמין

 .לאנשים נפילה סכנת קיימת שבהם השטחים גידור . 21

 .העבודות ביצוע קוםמ וניקוז שטפונות בפני הגנה . 22

 .והמילוי החפירות כל של יעיל ודיפון יעילה תמיכה . 23

 .הנדרש כל עבור חציבה או/ו החפיר . 24

   . המזמין י"ע ובכתב מראש שתאושר מוסמכת במעבדה תתבצעש החומרים בדיקת       .25

    שתהיינה ותחוזר לבדיקות פרט, זמיןהמ חשבון על יהיה הבדיקות עבור התשלום            

 .הקבלן חשבון על            

 .הכמויות ובכתב ותבתוכני, זה במפרט והנדרש המפורט כל . 26

 השקיה .241

העוסק בנושא גינון והשקיה. הוראות  41מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק  

אם לא נאמר אחרת במפרט, תבוצע לי ואינן באות במקומן. המפרט המיוחד מהוות תוספת למפרט הכל

 העבודה לפי המפרט הכללי.

וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, אביזרים, עבודות קרקע,  העבודה כוללת את כל התאומים 

 הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה, מסגרות, צביעה, לפי פרטים ומפרטים. 

ת לציוד של יצרנים שונים. ניתנת הבחירה לקבלן בתאום ואישור ובמפרט זה ישנה התייחסובתכנית ההשקיה, 

 ה ערך, אולם האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד.המפקח, להשתמש בציוד שוו

 תאומים והכנה לעבודה: 41.02.01 

 על הקבלן בתאום עם המפקח בשטח והמתכנן, לתאם חיבור ראשי המערכת למקור מים.  א.

ם מקדימים עם כל הגורמים המתאימים )עירייה/רשות מקומית/בזק/חב' על הקבלן לבצע תאומי ב.

ם עלולים להיות נחצים בזמן חפירה לשם הנחת ציוד השקיה/שרוולים/ראש הכבלים( שהקוים שלה

מערכת, וקווי צנורות. על הקבלן לקבל את כל האישורים מהגורמים המתאימים לפני תחילת 

ת עבודה הם: מפקח העבודה, מחלקת המים/ביוב של רמים שיש לתאם עימם התחלעבודתו. הגו

 הנדסה חברת חשמל, בזק, כבלים וכו'. הרשות המקומית, מהנדס הרשות המקומית,

לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים תת"ק קיימים  ג. 

 נו, ללא תשלום נפרד.ים. העבודה תעשה על חשבולרבות גילוין הזהיר בעבודות ידי

 ישור מהרשויות בכתב.אין לפרק ו/או להעביר מערכות תת"ק עיליות כלשהן ללא קבלת א ד.

 לחץ וספיקה 41.02.02 

אטמוספ' )בכניסה לראשי המערכת( על הקבלן לבדוק בפועל  3.5התכנית מבוססת על נתוני לחץ מינימלי של  

אטמוספ' יש להתקין מקטין לחץ  -4.5ה והלחץ יהיה גבוה מכנן על חריגה מהנ"ל. במידנתון זה ולדווח למת

 כמפורט בפרט ראש המערכת.

 בדיקת הלחץ לא תמדד בנפרד, והנה כלולה במחיר העבודה. -23:00ו 17:00ש לבדוק הלחץ בשעות י 

 התחברות לקו המים העירוני )חיבור מערכת ההשקיה(: 

החיבור יהיה  3ו ע"י רוכב בקוטר הצנור היקים, עם יציאה "מים עירוני והתחברות אלי העבודה כוללת גילוי קו 

ו" וציפוי פנימי קולואידלי. העבודה כוללת אספקת החומרים, תיאום העבודה עם מצנור פלדה עם ציפוי "טרי

 הרשות המקומית, והחזרת השטח לקדמותו.

 ראש מערכת, מחשב וארגז הגנה 41.02.03 

 בתאום עם המפקח ו/או המתכנן.דויק של ראש המערכת יקבע מיקום מ א.

 ראש המערכת יבוצע עפ"י התוכניות והפרטים. 

החיבור )כמו: ניפלים, מופות, צנוריות פיקוד, רוכבים, שלוחות וכו'( לא פורטו ולא נמדדו  אביזרי ב.

 בנפרד, מחיר העבודה כולל אביזרים אלו.

 מהאביזר הקרוב ביותר.ס"מ  20שדפנותיו מרוחקים מידות ארגז ראש המערכת יהיו כך  . ג

 ויכלול מנעולי תליה. ארגז ראש המערכת יהיה מסוג פוליאסטר דגם כמפורט בתוכניות .ד

העבודה כוללת אספקת והתקנת כל האביזרים הרשומים במקרא לראש מערכת כולל מחשב  .ה

 ת למחשב ההשקיה.ההשקיה ואביזרי חיבור להפעלה באינטגרציה מלאה בין ראש המערכ
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" כמפורט בתכנית, עם 6ה כוללת אספקה והתקנה של מחשבי השקיה מסוג מחשב "גלקון העבוד .ו

 הגנה מקורי, מותקן בדופן ארגז ראש המערכת מבחוץ. ארגז

 

 MADE-ASתכנית  41.02.04 

עלות. על הקבלן כלולה במחיר העבודה. צנרת טמונה בקרקע תסומן בתכניות לפני סגירת הת AS-MADEתוכנית  

למתכנן ( והקבלן ימסור את התוכנית AS-MADEימון השרוולים ע"ג תוכנית לאחר ביצוע )תוכנית חלה חובת ס

 .רשות המקומיתולמחלקת הגינון ב

 

 צנרת פוליאתילן ושלוחות טפטוף 41.02.05

התאם להנחיות העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טפטוף ומחברים עפ"י תוכנית וב 

 כדלהלן:

ו ל החומרים, צנורות, שלוחות טפטוף אביזרים, רוכבים, מכשירים וחומרי עזר אשר יותקנכ א.

 במערכת, יהיו חדישים ותקינים בעלי תו ת"י.

 ס"מ. 5יונחו בתוך הקרקע בעומק של  וקוים מאספים קוים מחלקים .ב

תוכנית, יתדות ויונחו ע"ג הקרקע כמפורט בשלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגרלי מווסת רב עונתי  . ג

להקפיד שלא לשנוק את  מטר )יש 2מ"מ מכופפים בצורה זו יעגנו את השלוחות כל  3ברזל בעובי 

השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון(. העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחות 

 טפטוף.ה

 השקיית עצים: 41.02.06 

 4טפטפות, כל טפטפת בספיקה של  5בעתית סביב העץ עם יה ע"י צנור טפטוף מחובר טעצים מתוכננים להשק 

 קנת החומרים והאביזרים עפ"י פרט בתוכנית.ליטר. העבודה כוללת אספקה והת

 לוח הפעלות: 41.2.07 

ת לוח ה הפעלות מחושב לחודשי הקיץ, בעונות השנה האחרות ניתן לרווח את מחזורי ההשקיה ו/או להקטין א 

 לשם כך יש להתייעץ עם אגרונום.כמויות המים בכל השקיה. 

 גינון ונטיעות .0341

 סופקו ממשתלה מאושרת ע"י משרד החקלאות.העצים הבוגרים או מחבית י א.

 כיוון הצפון יסומן על גזע העץ לפני הוצאתו מהמשתלה. ב.

 נטיעת עצים 41.03.01

 הקרקע שבסביבת העץ.ס"מ מגובה  -5ש יהיה נמוך בהעץ יונח במרכז הבור כך שגובה צוואר השור א.

 מתחתית העץ. 1/3בה העץ ייתמך ברצועות בד לצורך ייצובו. נק' התמיכה תהיה בגו ב.

יש להקפיד על הצבת העץ בכיוון צפון, בהתאם לכיוון הצפון המסומן על הגזע, כדי למנוע חשיפת צדי  ג. 

 עץ בלתי מוקשחים לקרינה.

 ודשנים כמפורט קודם. א באדמת גן מעורבת בקומפוסטשליש מהבור ימול ד.

 סביב השורשים.יש למלא את הבור במים, לצורך הידוק ולמניעת כיסי אויר  ה.

 חצי נוסף מהבור ימולא באדמת גן, כמפורט קודם, ויש למלא את הבור במים. ו.

 הבור כולו ימולא באדמה ויושקה במים. ז.

 כללי. -, ראה פירוט בסעיף א' דש ימים, להבטחת קליטה מלאהיש לדאוג להשקיה רצופה במשך חו ח.

ו באדמת גן, בגמר הנטיעה יציב הקבלן סמוכה לעץ יש לחפור בור נטיעה בגודל כמפורט בהמשך ולמלא .ט

ס"מ, הסמוכה מקולפת ומחוטאת נגד ריקבון. קשירת העץ לסמוכה  6מ' בקוטר  2.5ישרה ועגולה באורך 

 בורתתבצע לאחר שקיעת האדמה ב

 עייםמתקנים תת קרק 41.03.02

ים להיות להם מתקנים תת לפני נטיעת העצים על הקבלן לברר אצל המפקח והגורמים השונים אשר עשוי 

קרקעיים כגון חב' "בזק", חב' חשמל, מקורות, מח' המים והביוב של הרשות המקומית, אם והיכן קיימים 

 בשטח מתקנים כאלה.

כפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט קעיים ו/או העבודה בקרבתם יעשו בגילוי המתקנים התת קר 

 ות הנוגעות בדבר.הבין משרדי ולהוראות המפקח והרשוי

 כל נזק שיגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו וחשבונו של הקבלן. 

 פירוט אופן בדיקת דרגת העץ 341.03.0  

 להרכבה. ס"מ מעל 10מעל צוואר השורש, או  ס"מ 20המדידה במ"מ, נעשית  -עובי גזע  א.
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 נמדד בס"מ מצוואר השורש עד לקדקוד הבד המרכזי. -גובה  ב.

 עפ"י מידות מיכל תקניות. -גוש המצע  -מיכל נפח  ג. 

 

עובי היקפי לכל הבדים 

נמדד בס"מ )מדידת  

ס"מ   10ההיקף נעשית 

מהסתעפות הבד  

 מהגזע(

מס' בדים  

הכרחיים מעל 

ס"מ   190גובה 

 מפני הקרקע 

גובה השתיל בס"מ  

 (   -מ   )החל

קוטר/עומק גוש  

השורש בס"מ )החל 

 (      -מ

עובי גזע נמדד עפ"י  

במ"מ )החל    קוטר 

 (      -מ

 דרגת העץ

 8          ( 1"-מ"מ )כ 25 35           250           1            ס"מ  7.5

 

 פירוט אופן בדיקת דרגת השתיל
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 פירוט אופן העבודה 41.03.04

מחיר הנטיעות כולל הובלה, אספקה ונטיעה בהתאם לתכנית הנטיעות, כולל השקיה, עיבודים  א.

או במערכת השקיה זמנית רה סופית. הטיפול כולל השקיה ידנית ואחריות לקליטה מלאה עד למסי

חלפת שתילים פגומים שלא נקלטו, נטיעות על חשבון הקבלן, עידור ועישוב בכל שטח הנטיעה וה

 שלא יקלטו יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

הבורות . הרשותיחפרו או יחצבו, החומר השפוך יסולק למקום שפך מאושר ע"י  -בורות נטיעה  ב.

 דמת גן מדושנת כמפורט.החפורים ימולאו באותו יום בא

 מפרט.תסופק ממקור מאושר ותענה לדרישות ה -אדמת גן  ג. 

 הנטיעות יבוצעו ע"י גנן מוסמך בעל ניסיון מוכח. ד.

 לפני הנטיעה יש לרסס בחומר קוטל עשבים. ה.

לא התקבל  -ם חתימת החוזה על הקבלן לדאוג להזמנת שתילים ממשתלות בתוך חודש ימים מיו ו.

מחסור בשתילים. יש לקבל את אישור המפקח והאדריכל לגבי טיב השתילים  טענה בדבר

 שתלות.והמ

 על הקבלן להודיע שבועיים מראש למפקח ולאדריכל הנוף על מועד ביצוע הנטיעות. ז.

שעות  24צע בתוך אין לבצע עבודות נטיעה ביום שרבי או כאשר נושבות רוחות חזקות. נטיעה תבו ח.

 ת השתילים לאתר.לכל היותר מיום הבא

וע וסימון העצים ושטחי הנטיעה במצב לפני מועד המסירה הסופית יבצע הקבלן מדידת השטח הנט ט.

( כולל ספירת כל העצים והשיחים שנטעו. מפה זו תשמש לצורך בדיקת האחריות, AS-MADEקיים )

 .אחזקה השוטפת ולצורך חשבונות סופייםקליטה והתפתחות, כבסיס לעבודות בתקופה 

פה באופן סדיר על הקבלן להשקות לאחר כל נטיעה ונטיעה את השתילים במים בהשקיה רצו י.

להבטחת קליטה מלאה. השקיית הנטיעות תהיה סדירה במערכת טפטוף זמנית או באופן ידני עד 

ריסוס נגד עשבייה קיצית למסירת העבודה. יש לבצע עבודות עידור ועישוב בכל שטח הנטיעה ו

ו שתילים קיון כללי של שטח הנטיעות מפסולת כלשהי, כמו כן להחליף שתילים פגומים אוחורפית וני

 שלא נקלטו, כל זאת עד למסירה הסופית של העבודה כפי שיקבע המפקח באתר.

ים מיום חודש 3עבודות הגינון כוללות את אחריות הקבלן להחלפת שתילים במידת הצורך במשך  יא.

 .מועצה/זמין והעירייהמסירת העבודה וקבלתה ע"י המ
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 עבודות מים וביוב  - 57פרק 

  57פרק לעבודות בנייה הכללי פרט מהכל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות  ,בפרק זהבנוסף לאמור 

  .םוהפרקים הרלוונטיי ותיעול ביוב , מים לקווי

 

 אור העבודהית

והתחברות לתשתיות  שכונתיתביוב ומים להרחבה  יזו יבצע הקבלן הנחה של קוו במסגרת עבודה

. עבודות אילו יכללו עבודות חפירת תעלות בתת הקרקע לצורך הנחת הצנרת, הנחה וחיבור קיימות

   ו.והידוקהחומר החפור מילוי ו, כפי שמצוין בתכניות אביזרי הצנרת, הנחה וחיבור אלמנטים

 

 העבודות עפר וחפיר 57.0

 כללי 57.1.1

 קיימים םמופנית בזאת תשומת לב הקבלן לעובדה שעבודות החפירה עלולות להתבצע בשטח עם מתקני

. אי לכך הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להימנע מפגיעה תאו צנרת תת קרקעית קיימ

 במכשולים לאורך התוואי. 

 

 חפירה/ חציבה  57.1.2

ס"מ לפחות מכל צד מקצה הצינור ועד דופן  15רוחב מינימלי של החפירה יהיה קוטר הצינור ועוד 

ס"מ עבור  30ס"מ )או  20התעלה. עומק החפירה/ חציבה יהיה לצורך הנחת הצינור לפי התכנית ועוד 

בנים, צינורות פלסטיים( עבור מצע חול דיונות, מהודק. במידה ובזמן החפירה/חציבה יגלה הקבלן א

 פסולת ברזל אשפה או כל דבר אחר יהיה עליו לפנותם ולסלקם מיתר האדמה המקומית.

 עבור החפירה/ חציבה ישולם כחלק בלתי נפרד מהנחת הצינור.

המדידה לתשלום תתייחס מגובה עבודות עפר ועד לגובה תחתית הצינור במקרה של חפירה/חציבה 

רה לצינור ועד לתחתית הצינור במקרה של הנחת ומגובה עבודות עפר שבוצעו למעשה לפני החפי

 הצינורות באזורי מלוי. עבודות מילוי או חפירה עד לצורת הדרך יחושב לפי עבודות עפר כללי.

ס"מ  60בכל מקרה לא יורשה הקבלן להניח צינורות באזורי המילוי לפני שיבוצע מלוי בגובה של לפחות 

 מודיפייד א.ש.ש.הו. 96%צפיפות של לפחות תחתית התעלה תהודק למעל לתחתית הצינור. 

 חפירת תעלות לא תימדד ולא תשולם בנפרד, ומחירה כלול במחיר הצינורות.

 יש לקחת בחשבון שמחיר החפירה/חציבה יכלול גם את המרווחים עבור מצע החול.

 סילוק עודפי העפר כלולים במחיר.

 

 

 מצע ועטיפת החול 57.1.3

ס"מ מפוזר באופן שווה לכל  30, יונחו על מצע חול דיונות נקי מהודק בעובי מחומר פלסטיצינורות 

רוחב החפירה. לאחר הנחת הצינורות יכוסו הצינורות בחול דיונות נקי ומהודק בשכבות ובהרטבה כל 

 ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה. 30ס"מ עד  20
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ס"מ ימלא הקבלן את יתרת החפירה  30או  ס"מ 20במידה והקבלן יחפור מעבר לדרישות המצע של 

 בחול דיונות מהודק נוסף על חשבונו.

 המצע ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול במחיר הצינור.

 

 סילוק הפסולת 57.1.4

הקבלן יסלק מאתר העבודה על חשבונו את כל הפסולת ועודפי הקרקע שיצטברו כתוצאה מהחישוף, 

ובזמן העבודה. הפסולת תסולק לאתר מורשה על ידי הרשויות, כולל תשלום אגרות ניקוי עודפי חפירה 

לרשות לפי הצורך ובתאום עם המפקח. עבודת חישוף וסילוק הפסולת לרבות צמחיה ושורשים הנה על 

 חשבון הקבלן ולא תשולם לו בגין עבודה זו כל תוספת.

 

 אופן המדידה והתשלום 57.1.5

יחזיק הקבלן על חשבונו, מודד מוסמך המצויד בכלי מדידה. כך שאופן במשך כל תקופת בצוע העבודה, 

בצוע העבודה יהיה מושלם ויתאים לתכניות. המודד יכין בתום העבודה, תכנית לאחר בצוע שבה יסומנו 

 כל הקווים והמתקנים עומקם ומיקומם המדויק.

 עבודות אלו כלולות במחירי העבודה ולא ישולם עבורן בנפרד.

פר )כולל החלפת קרקע(, מצע ומעטפת חול ים לצינורות כלולים במחיר היחידה של הצינורות עבודות ע

   בהתאמה. 

 סילוק עודפי עפר כלולים במחיר היחידה של הנחת הצינורות.

 (AS MADEתכניות לאחר ביצוע )תכניות   57.1

יוכנו באותה (, שיוכנו ע"י הקבלן ישורטטו במערכת ממוחשבת. התוכניות As Madeתוכניות עדות )

מידה, על רקע התוכניות המקוריות לביצוע, כפי שהוגשו לקבלן לביצוע. התוכניות -מתכונת ובאותו קנה

יכללו נתונים בסיסיים על העבודה כפי שבוצעו, כגון: סוג החומר ממנו עשויים הצינורות, שנת הנחת 

פלסי הקרקע לאחר כיסוי, רום הצינורות, קוטר ועובי הדופן של הצינורות. כמו כן ימסרו פרטים על מ

תחתית הקווים ושיפועם, דרכים סלולות, מבנים, קווי צינורות, מתקני טלפון וחשמל, גדרות,  מפגשים 

וחציות עם תשתיות קיימות כולל מפלסים, סכמות ואיורים של פרטים מיוחדים שאילצו שינויים 

קנ"מ אמיתי. -ם אחרים ישורטטו במהמתוכנן במהלך הביצוע, מידות וקואורדינאטות. שוחות ומבני

ומרחקים אל  GISהתוכניות תישאנה אישור וחתימת מודד מוסמך. יש לציין בתוכניות קואורדינטות 

עצמים קיימים בשטח על מנת לאפשר איתור הקו לצורך אחזקה שוטפת, תיקונים וכו'. הקבלן נדרש 

לפני כיסוי התעלות. לפיכך יהיה  לבצע את המדידות להכנת תוכניות העדות במהלך ביצוע העבודה,

המפקח רשאי לקבל מהקבלן את פרטי הביצוע בכל שלב משלבי העבודה. יש לקבל את תוכניות העדות 

שבוע לפחות בטרם מתבצעת הקבלה של המתקן. מודגש בזאת שללא תוכניות עדות לא תבוצע הקבלה 

 של המתקן. 

 
 
 

 HDPEמסוג פוליאתילן ואביזרי צנרת  מים צינורות 57.2
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 כללי  57.3.1

ים המופעים בתכנית טרבק, PE-100מטיפוס  HDPEהצינורות יהיו צינורות פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה 

. הצינורות יחוברו 5392/499מתוצרת "מריפלקס" או שו"ע מאושר מיוצרים לפי תק"י  ובכתב הכמויות

 בריתוך ע"י מכונה מתאימה לריתוך פנים או ריתוך אלקטרופיוז'ן. 

 

 אספקת קשתות  57.3.2

 

הקשתות תהיינה קשתות מוכנות סטנדרטיות בזויות בהתאם לדרוש עם מקשרי אלקטרופיוז'ן. מחיר 

אספקת הקשתות וכל יתר הספחים הדרושים כלולים במחיר מ"א צינור. כל האביזרים יהיו חרושתיים 

 דרג "פלסאון" או שוו"ע .

 

 שרוולי מגן לצינור )שרוולים( 57.3.3

 

 כללי א. 

בתוך צינורות מגן  המיםבמקומות בהם יורה המפקח ובמקומות המסומנים בתוכנית, יושחלו קווי 

 )שרוולי פוליאתילן( בקוטר ובעובי דופן כמוראה בתוכנית וכמפורט בכתב הכמויות.

 

 הנחת שרוול בחפירה פתוחה ב. 

גדול יותר מהצינור ס"מ  2.5 של לפחות בקוטר 10דרג,   HDPE  PE-100השרוול יהיה עשוי מפולאיתלין 

 ה .א. חיבור בין האיבזרים יהיה בריתוך אלקטרויפויז'ן עם בקרה מלשמושחל בתוכו

התשלום לסעיף זה כולל בין היתר את השרוול, הנחת השרוול, פינוי מטרדים, חפירה/חציבה לעומק 

תהום וכן את  הנדרש, תמיכת תשתיות קיימות ודיפון החפירה, עטיפת חול, מילוי מהודק, שאיבת מי

 כל יתר העבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות, ויימדד לפי מטר אורך.

 

 השחלת צינור בתוך השרוול ג. 

 הצינור המושחל בתוך השרוול יהיה בעל עובי דופן כמפורט בכתב הכמויות ובתוכניות .

 2.5"ע במרחק כל או שו MA-50דגם  DIMEXהצינור המושחל יותקן עם שומרי מרווח פלסטיים מתוצרת 

מ' לאורך הצינור. בקצוות יותקנו תומכים מתחת לצינור עשויים פוליאטילן עם ריפוד גומי תוצרת 

DIMEX  או שו"ע. החלל בין הצינור והשרוול יאטם ע"י אטם חרושתי עשויEPDM  תוצרתDIMEX  דגם

DU  316או שו"ע אשר יוצמד לצינור ולשרוול על ידי חבקים מפלב"מL. 

 

ם לסעיף זה כולל בין היתר את ההובלה, האספקה וההשחלה של הצינור, שומרי המרווח, התשלו

התומכים, החיתוכים, הריתוכים, איטום הקצוות וכן כל יתר העבודות והחומרים הנדרשים להשחלת 

 הצינור, בשלמות, וימדד לפי מטר אורך.
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 הובלת הצנרת ופריקתה באתר 57.3.4

 

 ביד או בעזרת כלים מכניים, באופן שימנע כל פגיעה בהם.פריקת הצינורות תעשה בזהירות, 

 

אין לזרוק או "לשפוך" צינורות ממוביל ואין לגרור צינורות בשטח. גלגול צינורו מותר רק על   -

 משטחים ללא עצמים חדים או בולטים תוך זהירות והקפדה שלא לפגוע בצינור.

 בפריקה עדיף להשתמש ברצועות רחבות.  -

 תמש בשרשרות או בכבלים לא מרופדים.אין להש  -

 שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעה כלשהי בצינורות. מזלג ההרמה חייב להיות מרופד.  -

פריקת הצינורות תעשה בנוכחות המפקח מטעם היצרן וכן המפקח מטעם המזמין. כל צינור   -

 שיפסל יסומן בצבע בולט "פסול" ויופרד מן הערמה.

 

 אחסנה באתר 57.3.5

 

הצנרת תאוחסן על משטח ישר ללא עצמים חדים או בולטים.  הצינורות יאוחסנו כך שקצות הזר 

והנקבה יונחו בדירוג והזזה האחד כלפי השני. במידה והצינורות מאוחסנים לפרקי זמן ממושכים 

באופן שלא תימנע זרימת אויר  80%)חודשים אחדים( וחשופים לקרינת שמש יש להגן עליהם ברשת צל 

בין הכיסוי לצנרת. אין לאחסן את הצינורות בקרבת מקור חום, שמן, דלקים וחומרים מדללים או 

 ממיסים.

 

 בדיקת לחץ 57.3.6

 

לאחר כיסוי חלקי של הצינורות )ללא חיבורי הריתוך בין הצינורות( תיערך בדיקת לחץ לפי המפורט 

כגון אוגן ואוגן עיוור, פקק במפרט הכללי. הקבלן יוסיף את כל האביזרים הדרושים )לבדיקת לחץ( 

 להוצאת אוויר ברז ניתוק, משאבת לחץ וכו' על חשבונו.

 

שעות לפחות ללא  3אטמ' בנקודה הגבוהה ביותר ולמשך של  13בדיקת הלחץ תעשה ללחץ של לפחות 

 כל שינוי בלחץ.

 

 שלבי הבדיקה :

 מילוי הצינור במים בלחץ העבודה של הקו יממה לפני הבדיקה . .א
 ויזואלית של הקו, בעיקר במקומות החיבור .בדיקה  .ב
 מלחץ העבודה המתוכנן של הצינור . 20%-העמסת הקו בלחץ הגבוה ב .ג
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עבודת בדיקת הלחץ כולל התיקונים במידה וידרשו יעשו על חשבון הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה 

 להנחת הצנרת.

 השימוש במים לצורך בדיקת לחץ יהיה על חשבון הקבלן.

 

 

 

 תעודת אחריות של יצרן הצינורות 57.3.7

 

שנים והיא תכלול אישור נציג שירות השדה על תיקון כל  10תעודת אחריות של היצרן תהיה למשך 

הפגיעות ובדיקת הלחץ. על התעודה יוגדר מיקום, אורך קטע, קוטר הצינור ועובי הדופן וכן רשימת 

 הבדיקות שנעשו ואישור על הבדיקות.

 חל"י תעודת אחריות בסוף בצוע העבודה . הקבלן ידאג להעביר ל

 

 
 קו גרביטציוני: 57.3

 PVCצינורות  57.4.1

" או שו"ע מאושר. חוליותמתוצרת "לפחות.  SN-8דרג  PVC הצינורות הגרוויטציוניים יהיו צינורות

אחרי הורדת הצינור לתעלה, יש לוודא ששקע האטם . באמצעות פעמונים )מצמדים(הצינורות יחוברו 

. לפני ביצוע החיבור יש להכניס את האטם לפעמון. וכן כי האטם תקין וללא פגמים בפעמון יהיה נקי

באביזרים ובצינורות שיגיעו מהמפעל עם אטם בתוך הפעמון, יש להוציא את האטם ולהחזירו לאחר 

 ניקוי השקע. 

 

לצינורות מחומרים אחרים, יעשה באמצעות מחברים ואמצעים מיוחדים  PVCחיבור צינורות 

 רים או מומלצים על ידי היצרן הצינורות.המיוצ

כל חלקי הצנרת ואביזריה יהיו מתוצרת זהה  ו/או מתאימה ליצרן הצינור ומסומנים על ידי היצרן  

 מבחוץ למטרת זיהוי.

 

 לביוב  שוחות/תאי בקרה 57.4.2

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, במידה וישנן שוחות במידות המצוינות בתכניות, אחרת, תהיינה 

 3/8" משטח חצץעל גבי  תונח תחתית השוחהות יצוקות באתר וללא שינוי במחיר כולל טיח. השוח

 ס"מ. 20 מינימלי של בעובימפולס 

שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה, תקרה, מסגרת מיצקת עם צווארון בטון, מכסה והגבהות ע"י 

 וכן עם פתחי כניסה ויציאה לפי התכניות כולל מחברי איטוביב .   658חוליות טרומיות לפי ת"י 

חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים מיוחדים  מסוג איטוביב 

 לשוחות או ש"ע. 
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קדיחת החורים והרכבת מחברי איטוביב יבוצעו במפעל יצרן השוחות, בתאום עם התוכניות והביצוע 

 .489ים יהיו עגולים, ויתאימו לת"י בשטח. המכס

 בהתקנת שוחות יש להקפיד על הנושאים הבאים:

  עבודות עפר ודיפון לשוחות ביוב יבוצעו לפי דרישות שבסעיפים הרלוונטיים לעיל. .א

 השוחות תבוצענה לפי הפרט בתכנית לשוחות טרומיות או לפי הפרט לשוחות יצוקות באתר.   .ב

, יבוצע ע"י חיבור תקני בעזרת אטם חדירה בשטחה חדשה/קיימת חיבור צינור ביוב קיים לשוח .ג

תוצרת וולפמן או ש"ע. קוטר החור יתאים לקוטר האטם לפי הנחיות ודרישות  CS-910מסוג 

היצרן. במקרים חריגים ועל פי אישור המפקח בכתב, ניתן יהיה לבצע חיבור צינור  לשוחה 

  קיימת ע"י חיבור גמיש לפי הפרט בתוכנית.

" תוצרת "אקרשטיין" או מדגם "איטופלסט" F-200ין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם "ב .ד

   תוצרת "וולפמן". התקנת האטמים תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של היצרן.

 לפי הוראות המפקח.  רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים ו/או .ה

 ל גובהן, ללא חוליה קונית.שוחות הביוב יהיו בקוטר אחיד לכ .ו

ס"מ. קוטרם הפנימי יתאים  35ס"מ עד  5צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה  .ז

 ס"מ. 60למכסה בקוטר 

ויהיו שלבי דריכה  שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם .ח

 מברזל יציקה או סולםאו שלבים  631רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י 

זהים ויתאימו לדרישות תקן ישראלי. מרחק  מרחקים בין השלבים יהיו פיברגלס/נירוסטה.

ס"מ. יודגש כי בשום מקרה לא יהיה שלב בתפר  65מרום המכסה עד לשלב הראשון לא יעלה על 

 בין חוליות השוחה.

שמאל אליו, כך שיתאפשר פתח הכניסה ושלבי הירידה ימוקמו מצד צינור היציאה, מימין או מ .ט

  חבור לשוחה בעתיד ללא הפרעה במידת הצורך.

 סביב לשוחות והידוקו כנדרש. 3/8חצץ "מילוי  .י

של התא עד למבנה  ס"מ לפחות. המילוי יבוצע לכל הגובה 30סביב לתא יהיה החצץ עובי מילוי 

במידה  המפקח.הוראות  בצוע המילוי מסביב לתאים יתחיל רק לאחר קבלת אשור ולפי  הכביש.

 במ"ק. C.L.S.Mתשולם תוספת לפי נפח   C.L.S.Mויידרש מילוי 

עליו יוטבע מספר  304על הדופן הפנימית של השוחה בחלקה העליון יחובר לוח מלבני מפלב"מ  .יא

בהתאם לתכניות. ציון המספרים יבוצע בהטבעה, מחיר השוחה כולל את הלוח וההטבעה  השוחה

 עליו.

עבוד בטון בקוטר הנדרש )"בנצ'יק"( בהתאם לקוטר וכיווני הצינורות.  כל השוחות יבוצעו עם .יב

עבוד הבטון יהיה בהתאם להנחיות היצרן והמתכנן. קוטר המתעל )"בנצ'יק( יהיה כקוטר צינור 

 הכניסה.

 

  מחברי שוחה
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" F-905מחברי שוחה יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת "וולפמן" או מסוג "פורשדה  .א

 .316ש"ע. כל חלקי המתכת יהיו מפלב"מ אקרשטיין" או "תוצרת

תוצרת וולפמן או ש"ע יהיה רק כאשר יש צורך לבצע פתחי  CS-910השימוש באטם חדירה מסוג  .ב

 כניסה ויציאה לשוחה בשטח. הביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן.

 בכל מקרה תובטח אטימות מלאה של המערכת. .ג

 

  תקרות ומכסים לשוחות ביוב

בכבישים, מדרחובים, שוליים קשים של כבישים  D)-400טון ) 40ו לעומס תקרות ומכסים יהי .א

 ואזורי חניה ויתאימו לכל דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות.

( במדרכות ואזורים להולכי רגל ויתאימו לכל -125Bטון ) 12.5תקרות ומכסים יהיו לעומס 

 דרישות התקן הישראלי למכסי שוחות. 

 100ס"מ לשוחות בקוטר  60ס"מ ובקוטר  80ס"מ לשוחות בקוטר  50המכסים יהיו בקוטר 

ס"מ ומעלה, ללא נעילה. המכסים יהיו מיצקת ברזל+סמל המזמין במדרכות, חניות ובתוך 

המגרשים ומיצקת ברזל+בטון דגם "סגר ב.ב."+סמל המזמין בכבישים ובשטחים פתוחים 

 בשצ"פים. 

של המזמין.   הכול לפי אשור מוקדם -" ביוב" - יהיו עם יעוד השוחההמכסים בשני המקרים  .ב

במכסים מיצקת + בטון, סמל המזמין ייוצר מברונזה, ימוקם במרכז המכסה ויהוה חלק 

 בלתי נפרד מהמכסה.

 

המכסים יהיו במשקל הנדרש לפי תקן ישראלי, עם רפידות לשיכוך רעש מחומר פלסטי  .ג

וצרת "וולפמן" או ש"ע. המסגרת תהיה מיצקת בשילוב עם משוריין בין הסגר למסגרת, מת

 בטון מזוין.

 שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים ומדויקים למניעת נדנוד ושיפור היציבות.

במדרכה, חניות ובשטחים מרוצפים אחרים המסגרות למכסים יהיו מרובעות או עגולות לפי  .ד

ו עגולות. עלות המסגרת כלולה במחיר דגם שיאושר ע"י המזמין, בכביש המסגרות יהי

 המכסה ולא ישולמו הפרשי מחיר בין מסגרות עגולות לבין מסגרות מרובעות.

 המילוי בין התקרה לצווארון יהיה מילוי בבטון מעובד. .ה

 

 בדיקת אטימות בקווי גרביטציה ובשוחות בקרה 57.4.3

משרדית, -בנייה של הוועדה הביןכל הבדיקות לכל סוגי הצינורות תעשנה לפי המפרט הכללי לעבודות 

 .57פרק 

כל קווי הגרביטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקות לאטימות מוחלטת ע"י הקבלן לאחר שתסתיים 

בדיקות האטימות תבוצענה בנפרד לכל קטע בין כל שתי שוחות סמוכות ובנפרד לשוחות,  התקנתם.

ריות לרישום מדויק ביומן העבודה של כל על הקבלן מוטלת האח לפני מילוי חוזר מעל הקטע הנבדק.

 אירועי בדיקת האטימות בכל קטע וקטע. לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד:
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 א. פקקי איטום בקוטר מתאים לקווים והעומדים בלחץ מבלי שישלפו.

 . ב. קו מים זמני לצורך מילוי הקו וביצוע בדיקות האטימות, שיונח על חשבון ובאחריות הקבלן

על מנת להבטיח יעילות מרבית בבדיקת האטימות והצלחת הבדיקה על הקבלן להבטיח פיקוח מרבי 

 של יצרן הצינורות על הנחתם.

 

 צילום פנימי של קוים גרביטציוניים 57.4.4

צילום פנימי של הקווים יבוצע אך ורק בקטעים שלגביהם יוגדר הצורך המקצועי ו/או לפי הוראות 

 המפקח.

 כללי .א

ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת לשם הבטחת 

צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת וידיאו בחוג סגור, 

 שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

הנחתה. פעולת מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן הביצוע של 

צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות 

הביצוע לפי התכניות, לפי המפרט המיוחד ולפי הוראות נוספות של מנהל הפרויקט שניתנו במהלך 

 הביצוע.

את הקו על מנת  לפני ביצוע פעולת הצילום ובסמוך אליה ככל שניתן יהיה על הקבלן לנקות ולשטף

 להכינו לצילום.

הקבלן יעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות המפורטות 

לעיל ובדרישות המפרט. הקבלן יקבל אישור מנהל הפרויקט להעסקת קבלן המשנה, קודם לתחילת 

 עבודתו.

למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע, ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו 

 ומסמכי הצילום יהוו חלק מאסופת תוכניות עדות.

מנהל הפרויקט רשאי להזמין את הצילום באופן ישיר. במקרה זה, יבוטל סעיף הצילום בחוזה הקבלן 

 מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את שאר מחירי היחידה. 

 לשטוף ולנקות את הצנרת והשוחות ולהכינם לצילום. על הקבלן יהיה

 התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין.

המפקח יורה לבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי תוכנית עבודה מפורטת בהתאם להחלטתו 

 הבלעדית.

 הקבלן ייתן את כל שיתוף הפעולה לבצוע הצילום.

 ל הפרויקט עפ"י תוצאות הצילום.הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות מנה

במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין מנהל הפרויקט את עבודת הצילום החוזר ועלותה תנוכה 

 מחשבון הקבלן.

 ביצוע העבודה .ב

 שטיפה וניקוי( 1)
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לפני ביצוע הצילום על הקבלן לנקות את הצנרת שהונחה ואת השוחות מכל חומרי בניה וחומרים אחרים 

לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים העלולים 

 לכך.

 עיתוי העבודה( 2)

ס"מ מעל הצינור  50ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר בעובי 

הצילום ייערך  בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות החיוניות לבצוע הצילום.

 בנוכחות נציג מנהל הפרויקט.

על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע העבודה. 

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות מנהל הפרויקט.

 מהלך הביצוע( 3)

בצילום את מספרי השוחות כפי  לפני תחילת הצילום יסמן הקבלן בצבע שמן זוהר במיקום שיתגלה

שהן מסומנות בתכניות. הקבלן יבצע את הצילום באמצעות החדרת מצלמת וידיאו בחוג סגור בקטעי 

 אורך מתאימים בהתאם למגבלות הציוד.

 מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום.

 תיעוד( 4)

קלטת וידאו לשם רישום תמידי וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת הצילום על כל שלביו יתועד על גבי 

 מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 תיקון מפגעים )נזקים( .ג

( במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים 1)

לן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו שלדעת מנהל הפרויקט יש לתקנם, הקב

 המלאה של מנהל הפרויקט.

 ( הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.2)

( לאחר ביצוע התיקונים יבצע הקבלן צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר 3)

 יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה".

 םהצגת ממצאי .ד

קבלת העבודה ע"י מנהל הפרויקט תהיה בהתאם לתנאי המכרז אך ורק לאחר מסירת תיעוד הצילום 

 שיכלול קלטות וידאו, תקליטורים ודו"ח מפורט לגבי הממצאים.

 קלטות וידאו/תקליטורים( 1)

קלטות הוידיאו תכלולנה תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, מרחקים בין שוחות כולל סימון זיהוי 

 (.CDות. הקלטות תועתקנה במלואן לתקליטורים )שוח

 פס הקול של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה.

 ( במצורף לקלטת יוגש ע"י מבצע עבודה זו דו"ח מפורט, שיהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול:2)

אחר על פני השטח  תרשים מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור •

 כדי לאפשר זיהוי הקו, מיקומו ומיקום ליקויים שיתגלו.

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת ליקוי, תיאור המפגע והערות. •

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים. •
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 שרף גרופ בע"מ  הרחבה
 הנדסה אזרחית  בית יוסף

10  

 

 מסקנות והמלצות לגבי תיקון הליקויים. •

 

טות המצולמות ובהעתקיהן בתקליטורים, בכל הצילומים הסטטיים בקבצים הדו"ח ילווה בקל

דיגיטליים על תקליטורים ובתדפיסים של צילומי התקלות שהתגלו במהלך הצילום. מנהל הפרויקט 

 רשאי לדרוש עריכה של הצילומים בהתאם להנחיות שתימסרנה למבצע הצילומים.

 ת ויהוו חלק ממנה.הדו"ח והצילומים יצורפו לערכת תוכניות העדו

 אחריות הקבלן .ה

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר מנהל הפרויקט לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני 

 פקיעת תוקף האחריות של הקבלן.

במידה ויתגלו בצילום נזקים בצינור יתוקנו הליקויים על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הנחיות מנהל 

הליקויים ייערך ע"י הקבלן צילום חוזר על חשבונו של הקטעים המתוקנים עד  הפרויקט. לאחר תיקון

 לקבלת תוצאה שתניח את דעתו של מנהל הפרויקט.

 

 אופן התשלום: 

 ישולם לפי מ"א צינור . התשלום בגין עבודות צילום
 

 כניותרשימת ת

 תאריך עדכון שם תכנית מספר תכנית "דמס

 15-06-18 כלליתתנוחה  –מערכת מים וביוב  500 1

 15-06-18 וחתכי אורךתנוחות  –מערכת ביוב  501 2

 15-06-18 פרטי ביצוע 502 3
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 פרק ראשון: כללי .1

 מבוא .1.1

 )Quality-Control( איכות לבקרת מקצועית/ארגונית מערכת להקמת ובהנחיות בדרישות עוסק זה מפרט
: להלן( ובאחריותו הקבלן באמצעות עצמית איכות בקרת ביצוע כוללת הקבלן עם ההתקשרות בהם בפרויקטים

 שנועד הכולל מהמערך חלק היא הקבלן ע״י המופעלת האיכות בקרת מערכת, זו לגישה בהתאם). איכות״ ״בקרת
 כולל( איכות לבקרת מערכת להקמת במחויבותו מתבטאת לקבלן האחריות העברת. הפרויקט איכות להבטחת

 האיכות ביעדי ועמידה ההסכם סעיפי כל מימוש של ובדיקה מעקב שעיסוקה), משנה וקבלני ספקים, יצרנים
 .זה במפרט כמפורט, הבדק ובתקופת הפרויקט הקמת בתקופת

 הנדרש כל ביצוע כוללת האיכות״ ״בקרת לשיטתנו), Self Quality-Control( העצמית האיכות בקרת מערכת
 הקבלן ממערך נפרד בלתי חלק מהווה, זה במפרט ובמיוחד, בנייה לעבודות הכללי המפרט של בפרקים זה לעניין

 בתקן הכלולים העקרונות פי על תפעל המערכת). מעבדה שירותי כולל( הקבלן חשבון ועל במימון תעשה והפעלתה
, משרד הבינוי והשיכון יפעיל במקביל. זה במפרט המפורטות הטכניות הדרישות ולפי  ISO 9000 לאומי-הבין

 כמערך שתשמש, הפרויקט ברמת )Quality-Assurance( איכות הבטחת מערכת, הפרויקט מנהל עם בתאום
משרד  יפעיל, הקבלן ממחויבות לגרוע ומבלי, כן כמו. איכות לבקרת המערכת פעילויות של ולאישור לבקרה

 משתנים בהיקפים בפרויקט שתפעל) להלן כמפורט( עליונה איכות הבטחת מערכת גם ישיר באופן הבינוי והשיכון
 .ענייניים צרכים פי על

, לכך הקבלן ומחויבות, ההסכם מסמכי ובשאר זה מפרטב המוגדרות והבקרה האיכות שדרישות, בזאת מודגש
 או משנה קבלני ידי על מבוצעים הם אם גם, לאתר המסופקים והעבודות המוצרים לכל תקפות תהיינה
 את כן על יכללו, ספקים/יצרנים ועם המשנה קבלני עם הקבלן של העבודה וחוזי הסכמי. אחרים ספקים/יצרנים

 קבלן כל, כך לצורך. מהקבלן הנדרשים ובסטנדרטים באיכות מוצרים קבלת שיבטיחו המתאימות הדרישות
ביצוען והשלמתן על ידי אי  כי מובהר, ואולם. משלהם איכות בקרת מערכות להפעיל יידרשו ספק/יצרן וכל משנה

 משנה קבלן שלפיה הקבלן טענת תישמע ולא, כוללת אחריות הינה הקבלן של אחריותובקרת האיכות של הקבלן 
כל  .המזמין כלפי הכוללת מאחריותו אותו פוטרת זו ואחריותם בחלקם אחראים מטעמו אחר ספק/יצרן או

הממוחשבת אותה חייב הקבלן באמצעות די במערכת ערכת בקרת האיכות ישתקף באופן מיהמתבצע ומדווח במ
 .)בהמשך 4ראה פרק מיד עם תחילת העבודה (בקרת האיכות, להפעיל 

 התנאים לפי שנקבעו הזמנים מלוחות לגרוע כדי בכך אין, זמנים לוחות על מדובר בו זה במפרט מקום בכל
 .שם כהגדרתו, השלדי הזמנים לוח את לשנות או, ההסכם של הכלליים

 מטרות .1.2

 הנחיות/דרישות של בנייה לעבודות הכללי המפרט פרקי לכל מחייבת כוללנית מעטפת לשמש זה מפרט מטרת
משרד  של קבלניות לעבודות להסכם כהשלמה, הקבלן של איכות לבקרת ענייניים טכניים/מקצועיים בתחומים

 .איכות בקרת בנושאי) נספחיו על 3210 מדף חוזה( הבינוי והשיכון

 הגדרות .1.3

 הכוונה ״המזמין״ או ״משרד הבינוי והשיכון״ מצוין בהם המקומות בכל: המזמין או משרד הבינוי והשיכון
 .ההסכם לפי משרד הבינוי והשיכון של מטעמו לפעול המוסמך לגורם או משרד הבינוי והשיכוןל
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 של לסטנדרטיזציה משרדית-הבין הוועדה של בנייה-לעבודות הכללי המפרט: בנייה-לעבודות הכללי המפרט
 צ"מע/התחבורה ומשרד והשיכון הבינוי משרד, הביטחון משרד בהשתתפות ולמחשובם לבנייה החוזה מסמכי

 ).הכחול״ ״הספר גם להלן( הביטחון משרד בהוצאת
 באתר לעיון וניתנים הביטחון משרד של לאור בהוצאה לרכישה ניתנים זה במפרט הכלולים השונים הפרקים

 .הענייני האינטרנט

 הנחיות מכיל, הקבלן לבין המזמין בין האחרים ההסכם ממסמכי חלק המהווה מפרט: המיוחד הטכני המפרט
 לפרויקטים או מסוים לפרויקט ורק אך ומתייחס הכללי במפרט המוצגות לאלה נוספות או/ו שונות והוראות
 .נכתב שעבורם מסוימים

 ע״י ושאושר מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ע״י שהוסמך מי או, הישראלי התקנים מכון: מאושרת מעבדה
 .1953-התשי״ג התקנים לחוק) א(12 סעיף פי על והמסחר התעשייה במשרד התקינה על הממונה

 חוזק את לבדוק כאמור ואושר שהוסמך מי גם בטון בעבודות, היתר בין, העוסקים פרקים-תת/פרקים לעניין
 התאמת את לבדוק); העניין לפי( הדריכה פלדת ושל הזיון פלדת של, מרכיביו של לתקנים והתאמתו הבטון

 .כך על בדיקה תעודות ולהנפיק לתקן, לבטון הטפסות

 שתפעל הקבלן מטעם מקצועית/ארגונית מערכת: בפרויקט איכות בקרת מערכת או עצמית איכות בקרת מערכת
 ספקים/היצרנים ,הקבלן של פעילויותיהם כל את ולאשר לתעד, לנתר, לבקר במטרה הפרויקט ביצוע במהלך
, הכל ומפרטים תכניות ובהם, המקצועיים ההסכם מסמכי בדרישות עמידה להבטיח והמיועדת המשנה וקבלני

 המשרד.כפי שיתואר להלן ומאושרת על ידי  תייעודיבאופן שקוף ומיידי במערכת מחשוב 

 משרד הבינוי בשם פעילויותיה את המבצעת מקצועית/ארגונית מערכת: בפרויקט איכות-הבטחת מערכת
 של העיקריים תפקידיה. הקבלן של האיכות בקרת מערך מול אל הפרויקט מנהל עם בתאום והפועלת והשיכון
, פעילויותיה ואשרור האיכות בקרת מערכת של פעולתה אופן של ובקרה בחינה הינם האיכות הבטחת מערכת
 .פרויקט של הקיום תקופת כל במשך

 הרגיל והקשר הפרויקט של איכות להבטחת הכוונה, איכות הבטחת המונח מוזכר בו זה בפרק מקום בכל
 .הפרויקט של האיכות הבטחת מערכת מול יהיה הקבלן של והיומיומי

 .המזמין מטעם הפרויקט של איכות הבטחת מנהל: איכות הבטחת מנהל

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

 בפרויקט המבוצעות העבודות מתחומי אחד כל בראש העומד מקצוע בעל): מב״את( תחומי איכות בקרת ממונה
 .מב״א-ל בכפיפות ופועל

 מונחים כהגדרת ,בפועל המבנה סיום ליום ועד העבודה״ התחלת ״צו קבלת מועד שבין התקופה: ההקמה תקופת
 .ההסכם של הכלליים בתנאים אלה

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

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

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

 ומבנים גשרים מיסעות, אקוסטיים קירות, תמך-קירות, קרקעיים-תת יםרמעב, מים ירמעבי לרבות: דרך מבנה
 .אחדים

 .מעדכנו או המוזכר התקן את המחליף יותר מעודכן תקן לרבות: )ישראלי תקן( ת״י
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 יהיו הישימים המסמכים כל. הרקע ומסמכי המחייבים המסמכים הם ישימים מסמכים: ישימים מסמכים
 של לפרקים בהתאם שתבוצע תיקון או עבודה כל לביצוע הענייני במועד התקפה האחרונה גרסה/במהדורה

 .בנייה לעבודות הכללי המפרט

 מסמכים של ברשימות המנויים, זרים או/ו ישראליים, מקצועיים מסמכים: מחייבים - ישימים מסמכים
 מהמסמכים אחד כשכל, בנייה לעבודות הכללי המפרט של מהפרקים אחד בכל המוצגות מחייבים ישימים

 .העבודה ביצוע במועד התקפה האחרונה גרסתו/במהדורתו מחייב האמורים

 המנויים, זרים או/ו ישראליים, מקצועיים מסמכים: מנחים מסמכים/רקע מסמכי - ישימים מסמכים
 של הפרקים-ותת מהפרקים אחד בכל יםהמוצג מנחים מסמכים/רקע-מסמכי - ישימים מסמכים של ברשימות

 התקפה האחרונה גרסתו/במהדורתו מקצועית להנחיה משמש האמורים מהמסמכים אחד כשכל, הכללי המפרט
 .העבודה ביצוע במועד

 מילות מפתח  .1.4

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

 מסמכים ישימים .1.5

 גרסה/במהדורה יהיו הישימים המסמכים כל. הרקע ומסמכי המחייבים המסמכים הם הישימים המסמכים
בקרת הכל בבקרה של  ,זה למפרט בהתאם שיבוצעו תיקון או עבודה כל לביצוע הענייני במועד התקפה האחרונה

 האיכות בפרוייקט.

 מסמכים מחייבים .1.5.1

 .ב ותקן  הקיימים  למלאכות השונותכל מפרט מחיי

 :הם זה למפרט מחייבים מסמכים

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

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

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

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

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

 "Quality Assurance Guide Specifications" - AASHTO .ד

 רקע/מסמכים מנחים-מסמכי .1.5.2

 של הפרקים בכל מנחים מסמכים/רקע-כמסמכי המוצגים המסמכים כל הם זה למפרט מנחים מסמכים
 .בנייה-לעבודות הכללי המפרט
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 תפקידים, מבנה וארגון -פרק שני: מערך בקרת האיכות  .2

 כללי .2.1

 הפעילות של מערך בקרת האיכותתחומי  .2.1.1

 כללי - פעילות-תחומי .א

 .להלן המוצגים העיקריים התחומים את לפחות יכלול האיכות בקרת מערך

 ההקמה בתקופת .ב

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

 )1 ;וניקוז כבישים עבודות תחום
 )2 ;תחום גישור

 )3 ;וביסוס קרקע עבודות תחום
 )4 ;ותקשורת חוץ תאורת, חשמל עבודות תחום
 )5 ;נוף פיתוח עבודות תחום
 )6 .וביוב מים צנרת עבודות תחום

 העבודות וסוג הפרויקט לאופי בהתאם לעיל מהאמור נוספים או/ו שונים לתחומים חלוקה תיתכן
 שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש הזכות למזמין. ומבנים גישור עבודות תחום כגון, המתוכננות

 .הקבלן ידי-על

 איכות-מהלכים עיקריים של מערך לבקרת .2.1.2

 האיכות בהיבטי– ומפרטים תכניות - ההסכם דרישות מילוי להבטחת אמצעי מהווה האיכות בקרת מערך
 :הבאים העיקריים המהלכים ביצוע את להבטיח, השאר בין, אמור האיכות בקרת מערך. הנדרשת

 יעמוד והתוצר יעילים העבודה שתהליכי לוודא מנת על איכות בקרת של ברורה תכנית קביעת .א
 .המפרטים בדרישות

  תכנית פי על  רלוונטיים ומקטעים לקטעים הפרוייקט  חלוקת ידי על  הבקרה תכנית  שלד  בניית .ב
בקרת איכות משרד  נהלי , ועל בסיסהתואם  הזמנים ולוח]  אתו מלא בתיאום[ הקבלן של העבודה

"עץ מבנה" (ראה סעיף ד' , כולל 4.7 בפרק המתוארת למערכת יוכנסו  –') דהבינוי והשיכון (נספח 
 .להלן)

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

 –דוגמא ( הפרויקט עץ המבנה מפרט את כל פעילויות . עץ המבנה לעבודות המבוצעות באתרהתאמת  .ד
 .')גנספח 

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

 ואישור המשנה קבלני כולל, במערכת התפקידים בעלי כל ע״י הנהלים קיום על ובקרה מעקב ביצוע .ו
, בהן והדיווח התיוגרשימות עדכון של במערכת המחשוב המאושרת  מעקב הכולל הביצוע שלבי

 .ומסמכים התאמות  אי, הבדיקות בתוצאות

 בהתאם פסילה או ואישור הבדיקות תוצאות בדיקת, השונים הביצוע בתחומי מעבדות הכוונת .ז
 כולל הכנת פרוגרמה לבדיקות. לדרישות
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 לגבי יעודכנווכן המסירה,  ממסמכי חלק יהיו המדידה ונתוני המודדים רשימות. מדידות בקרת ביצוע .ח
 . אמת בנתוני עיבוד מנת כל

 .ולספקים , לקבלני משנה לעובדים איכות ומבדקי סקרים, הדרכות ביצוע .ט

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

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

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

 שתוצריהם המוודאים תהליכים וכן מתאימים אחרים וספקים משנה-קבלני של בחירה-תהליכי בניית .יג
 .בעבודות שילובם לפני המפרטים בדרישות עומדים

 וכן המוגמר המוצר ובאיכויות העבודה בתהליכי התאמות-אי ותיקון טיפול, זיהוי תהליכי יישום .יד
שימוש בפעילות  .התאמות אי על מחזרה להימנע מנת על העבודה תהליכי לשיפור דרכים קביעת

 "פעולה מתקנת" בהליך העבודה .

, המעבדתיות והבדיקות האיכות בקרת פעולות ותוצאות העבודה תהליכי כל של מסודר רישום שמירת .טו
ידי במערכת עדכון מתמיד שקוף ומי, תוך שהושגו האיכות רמות של ברורה הצגה שתאפשר בדרך

 המחשוב שאושרה.

 עיקריות לפעילות מערך לבקרת איכות בפרויקטהתניות  .2.1.3

 המפרט של בפרקים המפורטות האיכות דרישות כל ישמשו איכות לבקרת המערך לפעילות כבסיס .א
 זה., כולל מפרט המיוחד הטכני במפרט נוספות ודרישות בנייה לעבודות הכללי

 פעילויות שמועדי כזה ובאופן, הפרויקט של הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע לעיל האמור כל את .ב
 יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו לא, והדיווח הרישום, הבדיקות ביצוע, המדגמים נטילת, הבקרה
 .הפרויקט של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור

 תהליכים ודרישות סף לניהול מערך בקרת איכות .2.2

 ניהול מערך בקרת איכות .2.2.1

 סלילה בעבודות איכות בקרת בביצוע המתמחה חברה באמצעות ותנוהל תבוצע פרויקט של האיכות בקרת
 .זה מסוג איכות בקרת בביצוע לפחות  שנים  ארבע של מוכח מצטבר ניסיון שלה, גישור או/ו

 אמצעים ועזרים לניהול של מערכת בקרת האיכות .2.2.2

 לניהול מתאימים ועזרים אמצעים יהיו, הפרויקט של האיכות בקרת מערך את שינהל הגוף ברשות .א
, ייעודיות תוכנות, הפרויקט לצורכי מתאים מבנה: כגון, האיכות בקרת נתוני אחר שוטף ולמעקב

משרד  של איכות הבטחת ע״י מועד מבעוד יאושרו אלו אמצעים. 'וכד, מתאימים תיוג טפסי, נהלים
 שאושרו בכתב לפני פרסום המכרז.כניות . יוצגו לאישור רק תהבינוי והשיכון

במידה ואינו  הנ״ל מהמתארים אחד כל את לאשר לא משרד הבינוי והשיכון רשאי, לעיל האמור למרות .ב
 או בקרה.המשרד בנושא איכות לפי שיקול דעת בלעדי של נציג  תואם לנדרש,
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 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות .2.3

 אנוש-דרישות למשאבי -צוות לבקרת איכות  .2.3.1

 כללי .א

 הנדרש לפרוייקט. הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות בקרת צוות

 )מב״א( האיכות בקרת מנהל .ב

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

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

על פי ( ).״מב׳׳את״ :להלן( תחומי איכות בקרת ממונה יעמוד תחום כל ובראש מב״א-ל בכפיפות )1
 ובהתאמה אליו) המפרט המיוחד לפרוייקט

, הפרויקט את המרכיבים המקצועיים מהתחומים אחד לכל שייקבע תחומי איכות בקרת ממונה )2
 וצרכיו)(על פי גודל הפרוייקט  .במקומו ולא מב״א-ל בנוסף יהיה

 הבטחת ובאישור האמור למרות .יותר או אחד תחום של מב״את גם יהיה מב״א שבו מצב יאושר לא )3
 התחומים על איכות בקרת כממונה גם לשמש מב״א יוכל ,בלבד שיקולה פי ועל בפרויקט איכות

 נדרשים.ה

 באתר מעבדה מנהל .ד

 שתופעל הבדיקה מעבדת על הממונה שיהיה באתר״ מעבדה ״מנהל יכלול האיכות בקרת מערכת צוות
 מנהל  ידי על שיוגדר הצרכים פי   על – והציוד  גודלה  אפיון). הקבלן חשבון על( העבודה באתר

 .ש"משהב של  המטה  עם בתיאום  הפרויקט

 מודד .ה

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

 נוספים תפקידים .ו

 בו הכלולים העבודה ותחומי הפרויקט היקף פי על ימונו האיכות בקרת בצוות נוספים מקצוע אנשי )1
 .האיכות בקרת ממערך הנדרשות המטלות של נאות ביצוע שיאפשר ובאופן

 יהיו מהתחומים אחד בכל איכות לבקרת הצוות אנשי כל של המקצועי וניסיונם הרשמית השכלתם )2
 הבטחת ידי על שיאושרו חריגים במקרים למעט, תחום באותו מב״את עבור הנדרשים לאלה זהים

 .איכות

 ריכוז נתונים נדרשים מצוות בקרת האיכות .2.3.2

 התפקידים לבעלי מקצועיים וניסיון השכלה מבחינת הסף דרישות מפורטות להלן מצורפת  בטבלה .א
 .     מהם אחד מכל העבודה באתר הנדרשת המזערית הנוכחות ואת האיכות בקרת במערך הבכירים

 .(נספח ב') כח אדם  –טבלה מצורפת * 

 כנדרש כישורים בעל מב״א-ה יהא ומבנים גישור עבודות הינן בפרויקט עיקריות עבודות שבהם במקרים .ב
הטבלה  הכל על פי  –תואם אין מבא"ת (במידה ו .ומבנים גישור לעבודות מב״את בעבור בטבלה

 .)המפורטת לפרוייקט שבנידון
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 בחןי מהתחומים אחד בכל האיכות בקרת בצוות הנדסיים/המקצועיים האנוש משאבי של הכולל ההיקף .ג
 ובתאום לנספח המיוחד לפרוייקט.  מורכבותו ומידת הפרויקט היקף פי על האיכות הבטחת מנהל ידי על

 כמפורט יהיה ,לעיל בטבלה המפורט הצוות של הנדרשת הנוכחות היקף וכן הנדרש הניסיון היקף .ד
לתת אישור בכתב  , בלבד חריגים במקרים, רשאי יהיה המזמין .לפרויקט המיוחד הטכני במפרט

 לחריגה מהדרישות הנ"ל על ידי הבטחת איכות.  

 לנדרש ביחס מוגברת ובתדירות בכמות נוסף אדם בכוח האיכות בקרת צוות יתוגבר, הצורך במידת .ה
 מנהל באישור ורק אך תותר יותר נמוכה בתדירות נוכחות או/ו האדם כוח הקטנת. המיוחד במפרט
 האיכות. הבטחת

 בהתייעצות, הפרויקט מנהל של באישורו מותנה הקבלן של איכות לבקרת הצוות מחברי אחד כל מינוי .ו
 מבחינה, לדעתו, מתאים שאינו מהצוות אחד כל לפסול רשאי שיהיה, באתר איכות הבטחת מנהל עם

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

 .בנימוק צורך ללא הצוות מאנשי אחד כל

 עומדים הם אם גם ,מועמדים לפסול רשאי, איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, פרויקט מנהל .ז
 .הבלבדית דעתו שיקול לפי וזאת, שלהלן 2.1 בטבלה המפורטות הסף בדרישות

 הבקרה בצוות אנוש משאבי הוספת לדרוש רשאי, איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט מנהל .ח
וזאת ללא תשלום נוסף  הפרויקט בצורכי ביעילות לדעתו מטפל אינו האיכות בקרת מערך בהם במקרים

 לקבלן.

 יותר או אחד לפסילת ,איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט מנהל ידי על הוראה ניתנה .ט
, במקומם אחרים הקבלן ויציע ההוראה קבלת עם מיד העבודה מאתר הקבלן ירחיקם, הנ״ל מהצוות

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

 מבנה ארגוני בסיסי וקשרי גומלין .2.3.3

 הכללי האיכות למנהל וכן הקבלן של ראשי ביצוע למהנדס ישירות כפוף יהיה האיכות בקרת מנהל .א
 הבטחת מערך ידי-על שוטפת לבקרה כפופה תהיה הצוות פעילות אולם הקבלן של) קיים והוא במידה(

 .בפרויקט האיכות

 .עמו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף במקביל תפעל הקבלן של האיכות מערכת .ב

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

 בין כפיפויות/הזיקות מבחינת והן התפקידים מבחינת הן, איכות לבקרת המערך של בסיסי ארגוני מבנה .ד
 .להלן א׳ בנספח בתרשים מפורט השונים המרכיבים
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 פרק שלישי: שלבי הבקרה .3

 כללי .3.1

 לכל המתאים בעיתוי, לו ומחוצה באתר כולל, והסלילה הייצור, הבניה פעילויות כל לכיסוי יתייחס הבקרה מערך
 .המבנה הקמת של שלב

 יישום התוכנית לבקרת איכות .3.2

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

 בקרה מוקדמת .3.2.1

 כללי .א

 שיוצג וכפי ההקמה במסמכי הנדרש כפי, פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני תבוצע מוקדמת בקרה
 .הקבלן של האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים

 מוקדמת לבקרה נושאים .ב

 :הבאים הנושאים, היתר בין, ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב

 חזרה זה בכלל. האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונוהלי ההסכם דרישות של ולימוד קריאה )1
 .לאתר המסופקים והמוצרים החומרים של וההובלה ההרכבה ,האחסון, הפיזור, הייצור דרישות על

דרישה לא סבירה, אשר   –" תלביצוע, והתראה על " דרישה בלתי אפשריקריאת התכניות והמפרטים  )2
 תהווה קושי בהשגת איכות בעת הביצוע.

-רכיבי, טרומיים רכיבים ,ובטון אספלט של הנדרשות התערובות לייצור מפעלים התאמת אישור )3
 .באתר להתקנה המיועד תעשייתי מוצר וכל ונוף גינון השקיה-רכיבי, חשמל-מוצרי, מפלדה מבנים

 בדיקות יבוצעו השאר בין .לאתר המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל, ספקים/יצרנים אישור )4
 המיועדים מהמפעלים בטון ותערובות אספלטיות תערובות, ואגרגטים מילוי-חומרי של מוקדמות

 ותמרור בטיחות מוצרי, ונוף גינון, השקיה-רכיבי, חשמל מוצרי), העבודה נוסחאות קביעת כולל(
 ,תפרים, סמכים( יצרן אחריות או/ו תקן תו עם הנרכשים שונים מסוגים חרושתיים מוצרים ובדיקת
 ').וכו שפה אבני, קולטנים, אקוסטיים קירות, בטיחות-למעקי רכיבים

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

 .עבודה-וצוותי ייעודי ציוד אישור )6

 לביצוע המוקדמים הסידורים והבטחת הפעילות לביצוע המיועדים העבודה שטחי זמינות בדיקת )7
 .העבודה

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים.      ג

 אחד כל עבור המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן )1
 .המבוקרים מהנושאים

 

, הענייני בתחום הפרויקט מתכנן, האיכות הבטחת מנהל, הפרויקט מנהל: ייכללו המשתתפים בין )2
-קבלן/הקבלן של עבודה מנהל ,משנה-קבלן/הקבלן של ביצוע מהנדס, העבודה תחום של מב״את
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-בבקרת כרוכה שהעבודה במקרה( מספק מפעל של או/ו המשנה קבלן של איכות-בקרת נציג, משנה
 ).היצרן במפעל איכות

 אישור.     ד

 ודינו השוטפת העבודה ביצוע לתחילת מוקדם תנאי יהא המשתתפים כל ע״י מוקדמת בקרה הליך אישור
 .להלן כמפורט עצירה נקודת כדין

 בקרה שוטפת .3.2.2

 כללי .א

 בעיקר, ההסכם במסמכי לדרישות בהתאם שוטף באופן הביצוע במהלך יערכו שוטפת בקרה פעולות )1
 המוצגים הזרימה ובתרשימי העבודה בנהלי וכמפורט, המיוחד הטכני והמפרט הכללי המפרט

 .הקבלן של האיכות בקרת בתוכנית

 של שלב כל להשלמת עד, אחרות ובדיקות מדידות, מעבדה בדיקות, פיקוח כוללות הפעילויות )2
 .העבודה

 שמועדן( עצירה״ ו״נקודות בדיקה״ ״נקודות כוללות השוטפת הבקרה במהלך שיקבעו הדרך אבני )3
 .להלן המובא הפרוט פי על, קבועים שבועיים ודיונים )הפרויקט להתקדמות בהתאם משתנה

 בדיקה נקודות .ב

 של מתאימה הערכות מחייבת שהתרחשותם העבודה במהלך אירועים/מצבים הן בדיקה-נקודות )1
 .המזמין מערך

 לפני שעות 24 לפחות הקבלן ידי-על האיכות הבטחת לנציגי תימסר בדיקה נקודת של קיומה על הודעה )2
 .החזויה התרחשותה

 שום לעכב מחויב אינו הקבלן אולם לגופו מקרה בכל פעילותם מהות על יחליטו האיכות הבטחת נציגי )3
 .זה במקרה פעילות

 עצירה ולנקודות בדיקה לנקודות סף ״דרישות - 3.1 בטבלה מפורטות בדיקה-לנקודות דוגמאות )4
 חוץ תאורת, חשמל עבודות, וביוב מים עבודות ,וניקוז כבישים, קרקע ביסוס עבודות בתחומי

 ועל חובה בגדר הן אלה נקודות כי מודגש. להלן ומבנים״ גישור ועבודות נוף פיתוח עבודות, ותקשורת
 מנהל עם בתאום הנוספים בתחומים והן אלו בתחומים הן נוספות בדיקה נקודות להגדיר הקבלן

 .דרישתם פי ועל האיכות הבטחת ומנהל הפרויקט

משרד הבינוי  רשאי, העבודה של שלב בכל, המבוקרים מהתהליכים אחד בכל, לעיל האמור למרות )5
 .להלן כמוגדר עצירה כנקודות ולהגדירן הבדיקה נקודות הגדרת את לשנות והשיכון

 עצירה נקודות .ג

 ופעילות נוכחות והמחייבים והבנייה הסלילה מתהליך כחלק המתרחשים אירועים הן עצירה נקודות )1
 .העבודה המשך לפני, משרד הבינוי והשיכון נציג של

 ובחלקן, המזמין נציגי של ובחינה נוכחות המחייב, העבודה של רגיל שלב בחלקן מהוות עצירה נקודות )2
 פעולות של מתהליך או העבודה באיכות מתקלה כתוצאה הנובעות ,מראש מתוכננות בלתי נקודות הן
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, עליון פיקוח לנוכחות מפרטית דרישה כל, התאמה-אי של מקרה בכל תיקבע עצירה נקודת. מתקנות
 .וכיו״ב

 זימון. המתכנן של נוכחות גם המחייבים, עליון לפיקוח זימון-כעיתויי מוגדרות העצירה מנקודות חלק )3
 שעות 72 של בהתרעה האיכות הבטחת לנציג האיכות בקרת נציג של דיווח מתוך ייעשה המתכנן

 .העניינית הפעילות קיום לפני לפחות

 פיקוח של וזימון עצירה חובת תהיה, האיכות בקרת בתוכנית המפורטות העצירה נקודות יתר בין )4
 עצירה ולנקודות בדיקה לנקודות סף ״דרישות - 3.1 בטבלה הנזכרים העבודה בשלבי לפחות עליון

 חוץ תאורת, חשמל עבודות, וביוב מים עבודות, וניקוז כבישים, קרקע ביסוס עבודות בתחומי
 ועל חובה בגדר הן אלו נקודות כי מודגש. להלן ומבנים״ גישור ועבודות נוף פיתוח עבודות, ותקשורת

 מנהל עם בתאום הנוספים בתחומים והן אלה בתחומים הן נוספות עצירה נקודות להגדיר הקבלן
 .דרישתם פי ועל האיכות הבטחת ומנהל הפרויקט

 מנהל אישור שקיבל לפני עצירה לנקודת מעבר הקבלן יתקדם לא, לעיל המתוארים המקרים בכל )5
 הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן. כן לעשות ,איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות, הפרויקט

 הפעולות את לבצע מנת על, עצירה נקודת כל של התקרבותה לגבי הפרויקט למנהל מוקדמת להודעה
 .עיכוב כל ללא העבודה המשך לאישור הנדרשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מים עבודות, וניקוז כבישים, קרקע ביסוס עבודות בתחומי עצירה ולנקודות בדיקה לנקודות סף דרישות: 3.1 טבלה
  .ומבנים גישור ועבודות נוף פיתוח עבודות ,ותקשורת חוץ תאורת, חשמל עבודות, וביוב

 על ידי בקרת איכות.–טבלה זו הינה דוגמא  שתעובד לטבלה מתאימה לפרויקט 
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 הערות
 מתכנן זימון/דווח

 עבודה שלב בדיקה נקודת עצירה נקודת
 תכן ביסוס מבנים

 מבנה
 כללי

 לפרויקט ראשון דיון  + + + + 

 3 חומרה מרמת התאמה אי  + + + + למתכנן דווח

 וניקוז כבישים, קרקע ביסוס עבודות
 טבעית שתית/יסוד קרקע עיבוד  + +   

 מילוי סוללות שריון יריעות של ראשוני יישום  + +   

 שונים מסוגים מילוי חומרי שכבות בין מעבר +     

 שונים מסוגים מסעה חומרי שכבות בין מעבר +     

 עליונה אספלט בשכבה סלילה עבודות תחילת  + +   

 ומבנים גישור עבודות
 במבנה ראשון כלונס קידוח  +  + + 

 חדש בנציב ראשון כלונס קידוח  +  + + 

 בנטונייט בדיקות +     

 פלדה וטיב חוזק בדיקות +     

 טפסות/תמיכות אישור +     

 קצה נציב יציקת  +   + 

 במבנה ראשון עמוד יציקת  +   + 

 בטון וחוזק סומך בדיקות +     

 גאמא/אולטרסוניות בדיקות +     

 תקרה/מיסעה יציקת  +   + 

 גשרים סמכי התקנת  +   + 

 תפרים הרכבת  +   + 

 משוריינת מקרקע לקירות רכיבים  +  + + 

 רכיב של סופי אישור  +   + 

 ותקשורת חוץ תאורת, חשמל עבודות
 עבודה שלב בדיקה נקודת עצירה נקודת מתכנן זימון/דווח הערות

 ראשון תאורה עמוד התקנת  + + 

 ראשונה חשמל מרכזית התקנת  + + 

 ראשון בקרה ארון התקנת  + + 

 תכנית לפי קרקעית-תת צנרת הנחת +   

 וביוב מים עבודות

 )בכבידה להולכה ביוב( שיפוע בדיקת  + + 

 )בכבידה להולכה ביוב( חוזר מילוי ביצוע אישור +   

 נוף פיתוח עבודות

 ראשון השקיה צנרת קטע פריסת  + + 

 ראשון השקיה ארון התקנת  + + 

 שבועיים דיונים.      ד
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 הבטחת ומנהל הפרויקט מנהל עם יתאמו, הקבלן של ביצוע מנהל עם יחד) מב׳׳א( האיכות בקרת מנהל )1
 השבועיים הדיונים קיום. איכות בקרת של שוטפים בנושאים שבועיים דיונים, המזמין מטעם איכות

 !חובה הוא

מתכננים או גורמים ) ויבקש זימון ת◌ׂ מב״א( נוספים תחומים על ממונים מב״א יזמן דעתו שיקול עפ״י )2
 נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות.

 מנהל בהשתתפות הנערכים השבועיים התאום לדיוני בנוסף יהיו האיכות בקרת דיוני כי מודגש )3
 .הקבלן ונציגי הפרויקט

 בדיקות קבלה .3.2.3

 או העבודה שלבי מסירת לקראת הבקרה בתהליך הסופי השלב את מהוות, מדידות כולל, קבלה בדיקות .א
 .למזמין המוגמר המוצר

ביצוע העבודה האיכות שנעשו תוך כדי  בקרת ופעילויות הבדיקות מערך בחלקן תהיינה קבלה בדיקות .ב
, סוג ושכיחות הבדיקות ככלל מוגדר בתוכה.העבודה או שלב ובחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום 

 והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם האחרים.

 סקר יבוצע, הסלילה עבודות בסיום ,השאר בין. ההקמה במסמכי הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ג
 .Paver בשיטת מלא ליקויים

 בקרה של אי התאמות .3.2.4

 כללי .א

 להתגלות עלולה, ההסכם מסמכי פי על הנדרשות האיכות לרמות בפרויקט שונים רכיבים של התאמה-אי
 אי מקרי כל אחר ולמעקב לבקרה, לזיהוי שיטה הקבלן יבנה, לפיכך. הפרויקט של הבקרה משלבי אחד בכל

 .ההתאמות

 התאמות-אי ודרוג סיווג .ב

 חומרה פי-על ודרוג סיווג)     1

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

 1 מדרגה התאמה-אי )1(

 התערבות ללא, תיקון או חוזר עיבוד כמו פשוטים באמצעים להיפתר היכולה, קלה התאמה-אי
 חריגה לרבות, הקבילות הסטיות בתחום ,והתקנים המפרט מדרישות קלה חריגה או המזמין

 .תיקון ללא העבודה ממחיר לנכות הפרויקט למנהל המאפשרת

 2 מדרגה התאמה-אי )2(

 ממחיר ניכויים הדורשת חריגה, קבילות סטיות בתחום, והתקנים הכללי המפרט מדרישות חריגה
 באישור מתכנן. ,הבטחת איכותאפשרי להתאמה למפרט  באישור  בתיקון הכרח או, העבודה

 

 

 3 מדרגה התאמה-אי )3(
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 ברמה חריגות של מתמשכת סדרה או, תיקון המחייבת והתקנים הכללי המפרט מדרישות חריגה )א(
 או/ו איכות הבטחת, הפרויקט מנהל התערבות מחייבת כזו התאמה-אי. 2 מדרגה התאמה-אי של

 .המתכנן

 (ב) אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.

 התאמה-אי סיבות פי-על ודרוג סיווג)     2

 ספק/יצרן( לבעיה מקור/הסיבה פי על גם סיווג יבוצע, חומרה רמות עפ״י התאמות-אי לסיווג בנוסף )1(
 ').וכו, כלשהו עבודה צוות, משנה קבלן, מוצרים או חומרים

 .הבעיות הישנות למניעת שננקטו האמצעים פרוט יכלול האיכות בקרת צוות דיווח )2(

 התאמות-באי טיפול   ג. 

 למנהל, הקבלן של ביצוע למנהל מידית וידווחו יתועדו, החומרה ברמת הבדל ללא, ההתאמות אי כל ) 1
 התאמה באי לטיפול שיטה איכות בקרת ע״י תוצג, כמוכן. איכות הבטחת ולמנהל הפרויקט
 הקבלן במסמכי ותתועד תפורט השיטה. בפרויקט איכות והבטחת הפרויקט מנהל של לאישורם

 .אישורה לאחר

, יומי להיות צריך שהדיווח הרי, כאמור שיטה אושרה לא עוד וכל הקבלן ידי-על הוצגה לא עוד כל
 .1 חומרה בדרגת התאמה-אי של במקרים לרבות

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

 באי הטיפול שדרך לפני כלשהו רכיב בבניית ימשיך לא או שטח יכסה לא הקבלן, זו תקופה במהלך )2
 .בפרויקט איכות והבטחת הפרויקט מנהל אישור קיבלו ותוצאותיה ההתאמה

 התאמות-אי שיגלו האיכות הבטחת מערך או הפרויקט מנהל מטעם פיקוח פעילויות של תוצאות )3
. שהתגלו לליקויים העניינית מתקנת״ לפעולה ״דרישה של במתכונת לקבלן יועברו, שונים מסוגים
 .לעיל שפורטו למדדים בהתאם ההתאמות באי יטפל הקבלן

 ביצוע ודו״חות המתקנות הפעולות, ההתאמות אי של המעודכן המצב את שוטף באופן יתעד הקבלן
 .בפרויקט מתקנות לפעולות דרישה לאחר

 תיעוד.     ד

 של החומרה רמת ,כך על והדיווח ההתאמה אי של הגילוי מועד את, היתר בין, יכללו התיעוד מסמכי )1
 .וכדי, בפועל והסגירה התיקון מועד ,האירוע וסגירת הליקוי לתיקון משוער מועד, ההתאמה אי

 )4.7בפרק המתוארת  מערכת המחשוב (הכל באמצעות

 אי כל את הכולל, מפורט דו״ח שנמסר לפני סופי באופן רכיב או שטח יתקבל לא, מקרה בכל )2
 .נפתרו שטרם פתוחות התאמות-אי נותרו שלא ומוודא שטופלו ההתאמות

בסיורי פיקוח עליון או   בפרויקט איכות הבטחת מערך ע״י שיתגלו התאמות אי שכל בזה מודגש )3
 עם במרוכז הקבלן ידי-על הן אף וידווחו ינוהלו, יתועדו), לעיל כהגדרתה מתקנת״ לפעולה ״דרישה(

 .בפרויקט ההתאמות אי רשימת כלל

 התאמות אי סגירת אי בגין ניכויים . ה
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 הפרויקט מנהל או איכות הבטחת או איכות בקרת י"ע פרויקטה  במהלך  שנפתחת התאמה אי כל )1
 .הנדרשת ובאיכות בזמן תטופל

.  לסגירה המתוכנן הסיום מועד את איכות בקרת ותעבאמצ הקבלן  יציג התאמה אי פתיחת בעת    )2
 .הפרויקט מנהל י"ע ויאושר יבחן זה מועד

 לקבוע  הפרויקט  מנהל  רשאי התאמה אי  לסגירת  המתוכנן מועד בקביעת מחלוקת וקיימת במידה    )3
 .סגירה יעד תאריך

 ז"לו עבור הקבלן ידי על דיווח ינתןיו הפתוחות תאמותהה אי תוצגנה באתר השבועית בישיבה    )4
 .השבועית  הישיבה בפרוטוקול יירשמו התאמות אי סגירת להליכי בנוגע ההחלטות. לסגירתן הנדרש

 את להציג אפשרות לקבלן תינתן ,נסגרה וטרם התאמה אי סגירת זמן חלף כלשהי מסיבה באם   )5
 ללא נוספת דחייה לאפשר האם הפרויקט מנהל של תהיה ההחלטה. התאמה אי סגירת דחיית סיבת
 .ניכוי

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

  סכום  הקבלן של  החודשי מחשבונו ינוכה בפרויקט  התאמות אי  סגירת ממועד  החריגה  בגין   )7
הכספי בהתאם למפרט זה ראה  הניכוי כפול ,בנפרד התאמה אי לכל ,האיחור ימי לכמות השווה

 .3.2.4.2 –ו  3.2.4.1טבלאות 

 :ח"מלש 25 עד הקבלני החוזה ערך  שבהם  לפרויקטים הניכוי  ערכי -3.2.4.1 טבלה

 /יום)₪הניכוי ( הניכוי מהות
 200 1 בדרגה התאמה אי סגירת ממועד חריגה
 500 2 בדרגה  התאמה אי סגירת ממועד חריגה
 1000 3 בדרגה  התאמה אי סגירת ממועד  חריגה

 .ח"מלש 25 מעל הקבלני החוזה ערך  שבהם  לפרויקטים הניכוי  ערכי– 3.2.4.2 טבלה

 /יום)₪הניכוי ( הניכוי מהות
 500 1 בדרגה התאמה אי סגירת ממועד  חריגה
 1000 2 בדרגה התאמה אי  סגירת ממועד  חריגה
 3000 3 בדרגה  התאמה אי  סגירת  ממועד  חריגה
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 פרק רביעי: מסמכי ורשומות מערכת האיכות .4

 כללי .4.1

 האיכות בקרת ונהלי האיכות כניתת יכללו ההקמה תקופת כל לאורך הקבלן של האיכות מערכת מסמכי
 .ודיווחים רשומות, המאושרים

 כנית בקרת האיכות של הפרויקטת .4.2

 כללי .4.2.1

 של בפרקים המפורטות הדרישות לכל ביטוי יינתן לפרויקט הייחודית המאושרת האיכות בקרת בתוכנית
 :הבאים הנושאים גם היתר בין ייכללו וביניהן, זה במפרט ובמיוחד, בנייה לעבודות הכללי המפרט

 הכפיפויות פרוט כולל ,הקבלן של הביצוע גורמי ושל האיכות בקרת מערך של הארגוני המתווה פרוט .א
 האיכות הבטחת מערכת, הקבלן של הביצוע מערכות לבין האיכות בקרת מערכת בין הגומלין וקשרי
 .השיכון משרד מטעם הפרויקט ומנהל

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

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

 .והכשרתם המדידה צוותי נתוני .ד

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

 הבקרה ולשלבי העבודה לשלבי תהליכים ותרשימי עבודה נוהלי הכוללות, ובדיקה פיקוח כניותת .ו
 בקרת מערך של הפעילות ״תחומי - 2.1.1 בסעיף כמפורט( העבודה מתחומי אחד כל עבור השונים

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

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

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

 המתאימים הגופים שאר לבין האיכות בקרת מערך בין דיונים כניתת כולל, מידע העברת ותהליכי נוהלי .ט
 הבטחת ומערכת משרד הבינוי והשיכון מטעם הפרויקט הנהלת, הקבלן של הביצוע גופי( במערכת
 ).האיכות

,  במערכת,[שונים מסוגים  דיווח טפסי, מוגמר מוצר של מסירה דו״חות  מופקים לדו״חות כניתת פרוט   .י
 '.וכו, ומידע מסמכים בקרת נוהלי, ממוחשבים דו״חות

 ידי-על שתיקבע מוכרת בתוכנה ערוך, הבקרה תהליכי גם יצוינו בו, הפרויקט של מפורט זמנים לוח .יא
 ).Microsoft Project כגון( המזמין
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 כנית האיכות למנהל הפרויקטמועד הגשת ת .4.2.2

 למנהל לאישור הקבלן יעביר, העבודה התחלת צו קבלת ממועד יום 21-מ יאוחר לא, ככלל .א
 של המלאה האיכות תכנית של מבוקרים עותקים 3 משרד הבינוי והשיכון מטעם הפרויקט
כולל  ,הפרויקט של האיכות למערכת הקשורים הענייניים הנהלים כל כולל, הפרויקט

 יעודית.יהיכון להפעלת התוכנה הבינוי השל ידי משרד התקשרות עם החברה המאושרת ע

 באישור ורק אך, בשלבים הפרויקט של האיכות כניתת הגשת תתאפשר, לעיל האמור למרותב.  
 לא תעשה במלואה האיכות כניתת כל שהשלמת ובלבד הפרויקט מנהל של ובכתב מראש
מוכן ותואם בשלב זה כל עץ מבנה יהיה  .העבודה התחלת צו מתן מיום יום 60 מחלוף יאוחר
 .קטלפרוי

פי  כנית תעודכן עלהת .האיכות הבטחת מנהל ע״י בלבדית ייקבעו והמועדים ההגשה שלבי .ג
 לדרישות. יקט להתאמה מלאהמהבטחת איכות במהלך כל הפרוהצורך ועל פי הדרישות 

 לאשר יהיה ניתן. הפרויקט באתרי בפועל העבודה להתחלת תנאי היא האיכות כניתת אישור .ד
 שלגביה כלשהי בעבודה להתחיל רשאי היה לא שהקבלן ובלבד בחלקים האיכות כניתת את
 של אישורה-מאי כתוצאה העבודה בתחילת עיכוב כי, מובהר. האיכות כניתת אושרה לא

 .הפרויקט משך להארכת עילה להוות כדי בו יהיה לא, האיכות כניתת

 שינויים במסמכי האיכות .4.2.3

 - והבקרה העבודה נוהליוכן  הפרויקט של האיכות בקרת כניתת - האיכות במסמכי שינויים .א
 של במקרים או העבודה תהליך תוך המופקים לקחים או הערות פי-על מיידי באופן יבוצעו
 שיטות את כיאות משקפים הם אין כי נמצא בהם במקרים או בפרויקט וביצוע תכנון שינויי

 .העדכניות העבודה

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

 כניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכיםנוהלי בקרת איכות, ת .4.3

 כללי .4.3.1

 ״שלבי-3 בפרק כמוגדר השונים הבקרה לשלבי נהלים יכללו והבדיקה איכות בקרת כניותת
 והעבודה הייצור פעילויות כל עבור בדיקות תכניות ייכתבו אלו כניותת במסגרת .הבקרה״

 .ההסכם במסמכי המצוינות

 נהלים לשלב הבקרה המוקדמת .4.3.2

 כמפורט זה בתהליך הכלולים הנושאים בכל יטפלו המוקדמת הבקרה לשלב העבודה נוהלי .א
 בקרה של הביצוע ואופן השיטה את יתארו הנהלים  .לעיל מוקדמת״ ״בקרה -3.2.1 בסעיף

 '.וכו הרכבה, אחסון ,הובלה כולל, באתרים ביצוע-צוותי ,חומרים ,ציוד על מוקדמת

(יכילו דרישות  .עבודה-צוותי או/ו חומרים, ציוד לפסילת המדדים את יבהירו הנהלים .ב
 וגבולות מותרים)

 להליך הקשורים שונים מתחומים יועצים/מתכננים שילוב על דגש יושם הנהלים במסגרת .ג
מהנדס  וגישור בנייה בעבודות המבנים מהנדס, והביסוס הקרקע מהנדס: כגון המבוקר
   ים השונים .ההיבט בחינת לצורך זאת. וכיו״ב הנוף ואדריכל הכביש מתכנן, החשמל
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 ואישורים מסמכים, (הגשות) מידע של ההעברה אופן את גם, השאר בין, יגדירו הנהלים .ד
 .בפרויקט איכות הבטחת לנציגי

 נהלים לשלב הבקרה השוטפת .4.3.3

 כמפורט זה בתהליך הכלולים הנושאים בכל יטפלו, השוטפת הבקרה לשלב העבודה נוהלי .א
 בקרה של הביצוע ואופן השיטה את יתארו הנהלים. לעיל שוטפת״ ״בקרה -3.2.2 בסעיף

 וכל משנה-קבלני ואצל באתר עבודות ביצוע, רכיבים ואחסנת שינוע, חומרים, ציוד על שוטפת
 .הפרויקט בביצוע הקשורה יצרנית פעילות

 באמצעות והפיקוח הבדיקה בתכניות יזוהו, והאישורים הבדיקות ביצוע כולל, הבקרה שלבי .ב
 .התהליכים לתיאור זרימה תרשימי באמצעות וכן מילולי אורית

 מהתהליכים אחד בכל בברור יסומנו, בדיקה״ ו״נקודות עצירה״ כ״נקודות, דרך אבני .ג
 שונים מקצוע גורמי לנוכחות התייחסות, היתר בין, תינתן, הדרך אבני בסימון. המבוקרים

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

 לנציגי ואישורים מסמכים, מידע של ההעברה אופן את גם, השאר בין, יגדירו הנהלים .ד
 .בפרויקט איכות-הבטחת

 נהלים לשלב הקבלה והמסירה .4.3.4

 כמפורט זה בתהליך הכלולים הנושאים בכל יטפלו והמסירה הקבלה לשלב העבודה נוהלי .א
 בקרת צוות יבצע בה והשיטה האופן את יפרטו הנהלים. לעיל קבלה״ ״בדיקות - 3.2.3 בסעיף

 הפרויקט מנהל לידי ומוצרים רכיבים, שטחים של מסירה הביצוע צוות עם יחד האיכות
 .ובסיומה העבודה במהלך

 ובביצוע בתכנון המעורבים הגורמים נציגי - זה בהליך המשתתפים כל רשימת יכללו הנהלים .ב
 קבלת על הממונים והגופים ')וכו, פרויקט מנהל, איכות-הבטחת, איכות בקרת, מתכננים(

 .הפרויקט

 בהליך המשתתפים הגורמים רשימת את לשנות או לקבוע רשאי המזמין כי בזאת מובהר .ג
 .הנמסרים והשטחים הרכיבים, מהמוצרים אחד כל של והמסירה הקבלה

 התאמות-נהלים למעקב ולטיפול באי .4.3.5

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

, השונה חומרתן ולדרגת השונים לסוגיהן, ההתאמות באי הטיפול אופן את יכללו אלה נהלים .ב
 עם יחד, בנושא המעורבים השונים הגופים מול ההתאמות באי לטיפול הפעולה דרכי ואת

 .המקצועיים והיועצים המתכננים אישורי

 הבטחת לנציגי ואישורים מסמכים, מידע של ההעברה אופן את גם, השאר בין, יגדירו הנהלים .ג
 .המזמין מטעם איכות
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 המבנה עץ .4.3.6

 תהליך שלב בכל ביצוע למשימות אותו ומחלק באתר העבודה שלבי כל את מפרט המבנה עץ
 עץ.  ההקמה בתהליך שלב לכל ויותאמו, המבנה עץ עם  יחד יתממשקו הבקרה שלבי כל .ההקמה
 )מבנה לעץ דוגמא ראה.  (האיכות בקרת י"ע וייערך האיכות הבטחת י"ע יוכן המבנה

 .א"ה ונציג הפרויקט מנהל במעמד הערוך המבנה עץ על הדרכה לקיים האיכות בקרת חברת על*  

 בקרת מסמכים ומידע .4.4

 הקבלן .בפרויקט איכות הבטחת מנהל של הינן מעודכנים איכות מסמכי של להפצה והסמכות האחריות
 או יצירה ובתאריך מזהה במספר אליה הקשורים ובנהלים הפרויקט של האיכות בתכנית חלק כל יזהה

 המעודכן המסמך הפצת הקבלן יוודא מסמך עדכון בעת .העותקים מקבלי של רשימה וישמור עדכון
 לוודא יש, האיכות מסמכי לשאר בנוסף מערכת המחשוב.. הכל באמצעות המתאימה התפוצה לרשימת

 .עת בכל באתר זמינים יהיו והבדיקות העבודות ונהלי תקני, כניותת, המפרטים של מעודכנים שעותקים
 בקרת של המקצוע לאנשי זמינים יהיו במפרטים המוזכרים והתקנים המסמכים שאר של עותקים
 שתתאפשר ובלבד לאתר מחוץ לקבלן השייך אחר במקום או האתר במשרדי אם, הקבלן ושל האיכות

 (באמצעות מערכת המידע) .מסמכים לאותם מידית גישה

 זיהוי מוצרים ומעקב .4.5

 במידת. קשורים הם אליו) המפלס כולל( המיקום עם הבדיקות ותוצאות הדגימות כל את יזהה הקבלן
( אזורי עבודה משנה-לקטעי יחולק העבודה אתר, איכות בקרת מנהל של דעתו שיקול ולפי הצורך
באמצעות  .העבודה התקדמות אחר נוח מעקב לאפשר מנת על )שכבות ותת שכבות מקטעים, ,קטעים

 בפרויקט להתקנה או להרכבה ומיועדים במפעל או באתר המיוצרים מוצרים לכל עבודה .מנות עיבוד 
 הרחקתם, איתורם לצורך, פגומים מוצרים של מקורם את ולזהות לעקוב יהיה שניתן באופן יסומנו
 אשפרה זמן לחילופין או( מדף״-״חיי של מוגבל אורך בעלי מוצרים .מאותרים פגמים הישנות ומניעת
 .בהם נכון-בלתי שימוש למנוע מנת על, בהתאם יסומנו) נדרש מזערי

 דו"חות בקרת איכות של הקבלן .4.6

 כללי .4.6.1

 של האיכות בתוכנית שתפורט במתכונת, יופקו ממערכת המידע הקבלן של הדיווחים כל .א
 .המזמין הנחיות פי-על הפרויקט

 מנהל או/ו הפרויקט מנהל לדרישת בהתאם מודפסים כמסמכים יימסרו דו״חות-מה חלק .ב
 .בפרויקט איכות הבטחת

 החומרים שכל הדו״ח בסוף יצהיר החותם. מב״א ידי על אושרווי ייבדקו הדיווחים כל .ג
 .במפורש שידווחו חריגים להוציא, ההסכם בדרישות עומדים בשטח יישומם ואופן שסופקו

 ות שבועיים וחודשייםו"חד .4.6.2

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

מופקים מהמערכת ומלווים  ,מצטברים חודשיים דו״חות גם, בנוסף, הקבלן יספק כמו כן  .ב
 כניות עדות וכו'.   בחומר נלווה של תמונות ,ת

 :בעבודה פעילות לכל הבא המידע את, השאר בין, יכללו הדו״חות .ג
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 סיום תאריך, התחלה תאריך, הפעילות ותאור זיהוי שיכלול זרימה ותרשים הדו״ח תקופת )1
 .שהסתיימו ופעילויות

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

), קבלה בדיקות ,שוטף מעקב בדיקות, מוקדמות בדיקות( איכות בבקרת בדיקה שלבי )3
 .וסוגם מיקומם

 ופעולות כשל סוגי כולל), הענייניים במקרים( הסטטיסטי וניתוחן הבדיקות תוצאות )4
 הדבר יצוין, התקבלו לא שעדיין בדיקות של תוצאות לגבי. יינקטו או שננקטו מתקנות

 יצורפו הדיווח לתקופת מעבר שיתקבלו תוצאות .לקבלתן משוער תאריך עם ביחד בדו״ח
 .קבלתן שלאחר הבא הראשון לדו״ח

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

 .לאתר מחוץ איכות בקרת של פעילויות )6

 של, מתקנות פעילויות כולל, בפרויקט שהתגלו איכות-וליקויי התאמות-אי של עדכני פרוט )7
 .נסגרו שכבר כאלה ושל פתוחות התאמות-אי

-בבקרת הקשור בכל באתר איכות-הבטחת מנציגי או/ו הפרויקט ממנהל שנתקבלו הוראות )8
 .איכות

) התמונות על מוטבעים תאריכים כולל( צילום ע״י, השונים העבודה שלבי של שוטף תיעוד )9
 .הביצוע תקופת לאורך, יהיו אם, מיוחדים אירועים וכן השונות העבודות מצב את שיתאר

 .ליקויים בגין לקבלן המגיעים מהתשלומים לניכויים הדרושים החישובים הכנת )10

 ולמנהל הפרויקט למנהל יימסרו הדו״חות. המזמין ידי על המתבקשים דו״חות הכנת )11
 .בפרויקט איכות הבטחת

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

 .ובכבישים בסוללות ומילוי עפר עבודות )1

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

 .ולדיפון לביסוס חפורים וקירות כלונסאות עבודות )3

 .באתר יצוק בטון עבודות )4

 .משוריינת מקרקע תמך-קירות הקמת )5

 שונות שירות ומערכות חשמל עבודות )6

 .ביוב ומערכות מים-אספקת מערכות, ניקוז עבודות )7

 .נופי ופיתוח עיצוב, והשקיה גינון עבודות )8

 .בפרויקט העבודות שאר )9
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 דו״חות קבלה בתום ההקמה .4.6.3

, הפרויקט למנהל הקבלן יגיש, בפועל המבנה סיום מיום יום 60 תוך, ההקמה תקופת תום עם
 מיוחד מסכם דו״ח, בנייה-לעבודות הכללי במפרט הנדרש העדות ולתיעוד עדות לתוכניות בנוסף

 :הבאים הנושאים את, היתר בין, שיכלול, האיכות בקרת של

 ,ממערכת המידע  ההקמה תקופת במהלך שבוצעו הבדיקות תוצאות כל של ריכוז. א
 .המזמין להנחיות בהתאם מתוך דוחות המערכת התאמות-אי של ותיקונים ההתכתבויות

 מדדי יפורטו הבדיקות תוצאות מול אל. ההקמה סיום לאחר שבוצעו הבדיקות תוצאות כל .ב
 למנהל או/ו הפרויקט למנהל יימסרו הבדיקות תוצאות. מהם הנובעות והמסקנות הקבלה
 .השיכוןהבינוי ו משרד ידי על שייקבע בפורמט בפרויקט איכות הבטחת

 במפרט לנדרש בהתאם) As Made - ביצוע לאחר מדידה כניותת( עדות-כניותת/ פרויקט-תיק .ג
 .בנייה לעבודות הכללי

 שימוש בתוכנות ובמערכות ממוחשבות .4.7

אושרות ע"י המשרד בכתב לפני המ ייעודיות תוכנה במערכות ישתמש הקבלן של האיכות בקרת מערך
 .האיכות בקרת מערכת וממצאי פעילויות של וברורה נוחה והצגה ביצוע שתאפשרנה פרסום המכרז

 :היתר בין, תאפשרנה התוכנה מערכות

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

 .בשטח האיכות בקרת אנשי או המעבדות ידי על שיבוצעו בדיקות תוצאות שלישירה  קליטה .ב

פי אישור (שמור ומאובטח על .הפרויקט לאורך האיכות בקרת ממצאי כלל של נתונים בסיס יצירת .ג
 המשרד כאמור למעלה)

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

 להתקדמותלעץ מבנה וחלוקת הפרויקט בהתאם  בהתאם איכות-בקרת של הפעילויות תכנון .ה
 .וכיו״ב, בפרויקט שונות מערכות תפקוד, הפרויקט

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

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

 הנתונים של אוטומטית העברה שיאפשר וכזה ]בהזנתו למערכת המחשוב[ טבלאי יהיה הנתונים מבנה
 שתוגדר במתכונת, בהמשך נתונים-עיבודי לצורכי) Microsoft של EXCEL כגון( אלקטרוניים ליונותילג

 גישה תאפשר הממוחשבת המערכת (במסגרת האישור מראש למערכת).המזמין ידי על תאושר או/ו
באזורים אחרים לדרישות אישור וכן פעולה  האיכות הבטחת מערכת לנציגי) בלבד קריאה במצב( מלאה

 או כולן, לעיל האמורות לדרישות שתתאים ייעודית תוכנה לספק הזכות את לעצמו שומר המזמין וכו'.
על התוכנה להיות  מאושרת זו. לתוכנה רישוי-בעלויות לשאת הקבלן חיוב תוך אף לרבות וזאת ,חלקן

יום  21כנית האיכות תוך ותבחר על ידי הקבלן לפני הגשת ת המשרד לפני פרסום המכרזמאושרת ע"י 
, הנחיותיו לפי, מגנטית במדיה, משרד הבינוי והשיכון לרשות יועברו הפרויקט סיום עם מצו ההתחלה.

(כולל  הפרויקט הקמת במהלך לעיל האמורות בתוכנות שנצברו השונים והדו״חות הבדיקות נתוני כל
 .מתוך המערכת והשלמות נדרשות)הדפסה על פי דרישה 

 

 

147



 מדינת ישראל
  

 מינהל הנדסה וביצוע
 

 

 46 מתוך 25 עמוד

 

 

 פרק חמישי: בדיקות מעבדה ומדידות .5

 בדיקות מעבדה .5.1
  במפרט הזה. במסמכי עזר "בדיקת איכות הביצוע של הקבלן"ראה גם              

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות .5.1.1

 הפעלת. חשבונו ועל הקבלן י"ע שתסופק מעבדה תהיה איכות בקרת בדיקות לביצוע מעבדה
 . והפיקוח  האיכות להבטחת  מטיואוט דיווח תוך איכות בקרת מנהל ידי-על תבוצע המעבדה

 תכנית ושכיחות הבדיקות .5.1.2

 טיב ולבדיקת השונים והמוצרים חומרים טיב לבחינת מפורטת בדיקות תכנית יכין הקבלן .א
 ושכיחותן הבדיקות סוגי יפחתו לא זו בתוכנית. הפרויקט מנהל לאישור ויגישה הביצוע

 .הענייניים ובתקנים הטכניים במפרטים הנדרשים ושכיחויות מהסוגים

 שכיחויות מב״א יקבע, הבדיקות שכיחות את מציינים אינם התקנים או המפרטים כאשר .ב
 הבטחת אישור לקבל יש כזה במקרה. העבודה ובנוהלי האיכות בקרת בתוכנית ויציגן נדרשות
 .המוצעת לשכיחות האיכות

 הצפויה השונים ולמוצרים לחומרים הבדיקות כמות את, היתר בין, תפרט הבדיקות תכנית .ג
 שכיחות על בהתבסס תוכן הבדיקות כניתת. המתוכננות הדרך מאבני אחת בכל להתבצע

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

 מהלך כדי תוך שיתגלו התאמות-אי שיעורי שבהם במקרים תוגבר השונות הבדיקות שכיחות .ד
 .האיכות הבטחת או האיכות בקרת צוותי להערכת, מהסביר גבוהה תהיה הפרויקט

 ע״י תאושר היא שאף, יותר נמוכה בשכיחות ייבדקו ישראלי תקן תו בעלי וחומרים מוצרים .ה
 .האיכות הבטחת נציג

 לוח זמנים לקבלת תוצאות .5.1.3

מעבדה של תוצאות הבדיקות הנ"ל תוך פרק זמן המאפשר את מעבדת הקבלן תעביר תעודות 
 המשך ביצוע העבודות באתר ללא עיכובים כמפורט להלן:

 המעבדה תספק תוצאות ראשוניות של בדיקות שדה מידי לידי נציגי המזמין.
 הבדיקה.  שעות מסיום 48המעבדה תספק תעודות עם תוצאות הבדיקות מודפסות וחתומות תוך 

 ימים. 10תספק תוצאות ראשוניות לבדיקות בטון תוך המעבדה 
 ימים. 31המעבדה תספק תוצאות סופיות לבדיקות בטון תוך 

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

 ניתוח תוצאות הבדיקות .5.1.4

 באופן דקתהבו מהמעבדה המתקבלות הבדיקות תוצאות את יבדוק האיכות בקרת מערך .א
 .הענייניים והמפרטים התקנים בדרישות עמידתם לבחינת שוטף

148



 מדינת ישראל
  

 מינהל הנדסה וביצוע
 

 

 46 מתוך 26 עמוד

 

 תרשימי כגון( תהליכים בקרת של סטטיסטיות בשיטות שימוש יעשה האיכות בקרת מערך .ב
 בשלב עוד בעיות לזהות מנת על) ועוד, תוצאות של ומגמות פיזור ניתוח, למיניהם בקרה

 אקסל וניתוח) המידע ואחרי העברתו לפורמטמערכת (על סמך המידע שיופק מ התהוותן

 לערכים התהליכים להכוונת, שונים בקרה עקומי כגון ממוחשבים בכלים שימוש יעשה .ג
 ולמפרטים לתקנים התאמה-אי של מקרים ומניעת בעבודה לבעיות גורמים זיהוי, רצויים

 .הענייניים

 מדידות .5.2

 צוות המודדים .5.2.1

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

 נפרד בלתי חלק יהיה הפרויקט של הביצוע כמודדי המודדים צוות של לתפקוד בנוסף .ב
מנת כולל מסירת מידע מידי לכל  ,הפרויקט של האיכות בקרת למערך שירותים מתן מעבודתו

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

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

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

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

 נוהלי ביצוע למדידות .5.2.2

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

 לתוכניות בפועל הביצוע של ההתאמה והבטחת למדידות בנוגע ההסכם בדרישות

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

 ').וכו ,תאורה לעמודי יסודות ,גשרים ,מים מעבירי( המבנים וברכיבי והסלילה העפר

 .בפרויקט איכות הבטחת מנהל עם בהתייעצות ,הפרויקט מנהל לאישור יוגשו הנהלים

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

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

 .ישראל

 .העבודות תחילת לפני קיים מצב של מדויקת קביעה )2

 :כגון ,בביצוע מרבי דיוק הדורשים רכיבים של ולאחריה הרכבה/יציקה לפני מדידות )3
 בקר אל מיידי מידע והעברת-.וכדי תאורה ולעמודי לגשרים יסודות ,כלונסאות

 האיכות.

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

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

 סיומו.

-רומי :כגון למיניהן סלילה-בעבודות ביניים-ומפלסי שכבות-עובי על שוטפת בקרה )5
 '.וכו ,חפירות ,מצעים ,בסוללות מילוי-שכבות של ועובי ביניים

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

 בתכיפות בשטח המדידות את המשמש המדידה ציוד של תקופתית פנימית ביקורת )8

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

 מתאים ביקורת דו״ח .הנחיותיו פי-ועל האיכות הבטחת מערך עם בתאום המדידה

 .האיכות בקרת מערכת דו״חות-ל יצורף

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה .5.2.3

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

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

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

 .ישראל למיפוי המרכז של מקצועיות הנחיות פי-על מכויל יהיה מדידה כלי וכל

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

 .עת בכל

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

 כללי .6.1

 צוות שתכלול) Quality Assurance( איכות-הבטחת מערכת והשיכוןמשרד הבינוי  יפעיל לעיל כאמור
 ראה( הקבלן של האיכות בקרת מערך עם בקשר כלל בדרך שתהיה זו היא .בפרויקט האיכות הבטחת

 יקט.עם כל צוות הפרו, וכן )'א נספח

 האיכות הבטחת מערכת של וסמכויות פעולות .6.2

 וסמכויות פעולות .6.2.1

 מהסמכויות לגרוע מבלי. האיכות בקרת מערך על פיקוח מערך תהווה האיכות הבטחת מערכת
 אחרים במקומות המצוין פי-על או/ו, האחרים ההסכם מסמכי פי-על הפרויקט מנהל בידי הנתונות
 באמצעות האיכות בקרת מערך מול הבאות הסמכויות האיכות הבטחת מערך בידי יהיו, זה במפרט

 :הפרויקט מנהל

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

עם (בתאום .האיכות בקרת צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר, לבחון, לראיין סמכות .ב
 ניהול הפרוייקט והבטחת איכות עליונה במשרד)

 בדיקות לביצוע חלקי אישור זו מעבדה לאשר או אחרת או זו מעבדה לפסול או לאשר סמכות .ג
 עובדי את לפסול או לאשר או, אחרות בדיקות לביצוע שונה מעבדה ולאשר בלבד מסוימות
 .בנימוק צורך ללא באתר המעבדה

 מעבדה של והציוד המתקנים התאמת את לפסול או לאשר, לבחון רשאי האיכות הבטחת מערך .ד
 .העבודה לדרישות באתר

 לרבות, האיכות בקרת מערך של האדם כוח בהיקף הפחתה לאשר או הגדלה לדרוש סמכות .ה
 .הפרויקט לצורכי בהתאם, באתר הנדרשת נוכחותו בהיקף או/ו, המדידה צוותי
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 מוצרים של מדגמיות בדיקות כולל, לאתר המסופקים המוצרים כל של בדיקתם לוודא סמכות .ו
 .תקן-תו בעלי

 עקב כגון( האחרים ההסכם במסמכי לנדרש מעבר הבדיקות בכמות תגבור לדרוש סמכות .ז
, ספק של במקרים חוזרות בבדיקות הצורך, במפרט לקבוע ביחס עיבוד מנות בגודל שינויים

 ').וכו

 או/ו האיכות בקרת כניתת אישור בשלב( מבוקר תהליך של שלב בכל דרך-אבני לקבוע סמכות .ח
 מראש הוגדרה אם גם, עצירה״ -״נקודות לרבות), המסירה בשלב או/ו התהליך ביצוע במהלך

 .הקבלן של העבודה בנוהלי כלל הוגדרה לא או בדיקה״-כ״נקודת

בטפסי  ,בכל התנהלות הבקרה בשטח ובמערכת המידע  ולעיין מבדקים, ביקורים לקיים סמכות .ט
 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות

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

 לביצוע באתר הקבלן מתקני ויתר המעבדה במתקני להשתמש או/ו שימוש על להורות סמכות. יא
 .באתר הבקרה מערך תפקוד בחינת לצורך הבדיקות ביצוע תהליכי ולהדגמת מדגמיות בדיקות

 איכות של ומבדקים, תהליך בקרת נהלי של חלקיים מבדקים, פיקוח פעולות לבצע סמכות .יב
 .מראש הודעה כל ללא, עת בכל העבודה תוצאות

, האיכות הבטחת צוות להערכת, בהם במקרים הפסקתה או העבודה עצירת על להורות סמכות . יג
 שאינן חמורות התאמות-אי או, האיכות בקרת מערך בתפקוד חמורות תקלות מתגלות

 העבודה של המסירה במועדי לעיכוב הקבלן בידי עילה יהוו לא כאלה מקרים. כנדרש מטופלות
 .עיכובן או העבודות עצירת בגין כלשהו מסוג לפיצוי או ההסכם במסמכי שנקבעו כפי

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

 .ההסכם במסמכי נזכרות שאינן מיוחדות בדיקות סוגי ביצוע לדרוש סמכות. טו

 איכות הבטחת פעולות עבור תשלום .6.2.2

 ממערך חלק מהוות, לעיל שפורטו הפעילויות בכללן, האיכות הבטחת מערכת של הפעילויות כל  א.
, בעבודה עיכוב בגין לפיצוי לתביעה עילה שום תהיה לא לקבלן. העבודה על המזמין של הפיקוח

 .כלשהו מסוג נוספות והוצאות נזקים גרימת

, האיכות הבטחת צוות של בעבודה והכרוכות לעיל 6.2.1 בסעיף הנזכרות הפעילויות כל  ב. 
 ן).זרות אשר פוסלות את בדיקות הקבלתבוצענה על חשבון המזמין (להוציא בדיקות חו
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 וקשרי גומלין ביניהן בפרויקט איכות והבטחת איכות לבקרת בסיסי ארגוני מבנה

מקרא:

דווח
בדיקה (כולל אישור צוות ב"א)

כפיפות (ארגונית ומקצועית)

הפעלה

סגן לביצוע

צוות ה"א

מנכ"ל משרד 
הבינוי והשיכון

מנהל מחוז
מנהל מינהל 
הנדסה וביצוע

חטיבה טכנית

מתכנניםמנה"פ

צוות מנה"פ

קבלן

מנהל ה"א

ב"א (קבלן)
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 )10א' בעמוד  2.3.2כח אדם נדרש (על פי סעיף . 2.1טבלה 

 אופי משרה תפקיד
 נדרשת נוכחות
 באתר

 מב״א

 לפחות שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מהנדס

שנים)  7של  מוכח מצטבר מקצועי ניסיון הנדסאי בעל (או

 בקרת בנושא לפחות שנתיים ושל כבישים סלילת בתחום

 .איכות

 וקבועה רצופה
 העבודה במשך

 מב״את
עבודות 

 ,קרקע ,ביסוס

 וניקוז כבישים

 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל גאולוג או מהנדס

 מקצועי ניסיון בעל רשוי בניין - הנדסאי או(לפחות  שנים

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

 .כבישים סלילת

 וקבועה רצופה
 העבודה במשך

 מב״את
 עבודות גישור

 ומבנים

 מצטבר מקצועי ניסיון בעל מבנים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 ניסיון בעל רשוי בניין - הנדסאי או(  לפחות שנים 7 מוכח של

 גישור בעבודות )לפחות שנים  10 של מוכח מקצועי מצטבר

 .איכות בקרת בנושא לפחות ושל שנתיים ומבנים

 וקבועה רצופה
 העבודה במשך

 מב״את
עבודות 

 ,חשמל

 תאורת חוץ
 ותקשורת

 בתחום( מכונות הנדסאי/מהנדס ,חשמל הנדסאי/מהנדס

 בעבודות לפחות שנים 3 של נסיון בעל )מכני – אלקטרו

 .כבישים וסלילת בתחום תשתיות ומערכות תאורה

 בהתאם חלקית
 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת

 מב״את
 עבודות מים

 וביוב

מקצועי  ניסיון בעל וביוב מים במדור רשוי אזרחי מהנדס

 .והביוב המים בתחום לפחות שנים  5של מוכח מצטבר

 בהתאם חלקית
 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת
 בכל ולפחות

 מהלך
 של הביצוע

 מערכות
 והביוב המים

פיתוח  מב״את

 נוף

 ,לפחות שנים 5 של מוכח מצטבר נסיון בעל נוף עיצוב הנדסאי

 .לפחות שנים 7 של נסיון בעל טכנאי נוף או

 בהתאם חלקית
 בתוכנית למוגדר

 האיכות בקרת
 בכל ולפחות

 מהלך
 של הביצוע
 עבודות
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 והשקייה נוף

מעבדה  מנהל

 באתר

לפחות  שנים 5 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מעבדן

 .הנדרשות הבדיקות בביצוע

 וקבועה רצופה
 העבודה במשך

 מודד

שנים  7 של מוכח מצטבר מקצועי ניסיון בעל מוסמך״ ״מודד

 של בפרויקטים קבלניות בעבודות מדידות לפחות בתחום

 .וגישור סלילה

 וקבועה רצופה
 העבודה במשך

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

 
 כללי .1

" של משהב"ש, הרי שבכל מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלןבהמשך לאמור במסמך הזה "  .1.1

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

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

 ת הביצוע.וסמך זה, אשר יבצעו מטעמו את בקרת האיכות במטלבמ

בהתאם לאמור במסמך זה, על הקבלן החובה להגיש, בין היתר, תכנית בקרת איכות מפורטת   .1.3

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

 בפרויקטים שאין בהם הבטחת איכות) אשר ימונה מטעם משהב"ש. –או המפקח 

 ביצוע העבודה, התשלום בפועל והקנסות  .2

איכות, מבדקים, בדיקות ההכנת תוכנית בקרת   - איכותהשל צוות בקרת  עיקרי הפעילויות   2.1

הליך , זיהוי וטיפול באי התאמות, תיעוד כל משנה ספקים וקבלני אישורמעבדה ומדידות, תהליכי 

 .הפיקוח ובדיקות המעבדה

ביצוע בפועל של עבודת הקבלן תתחיל אך ורק לאחר אישורו של מנהל הבטחת האיכות (או מנהל   2.2

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

נהל הקבלן, באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכות (או מ  באחריות  2.3

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

מעבדה, מדידות וכדו', כולל רשימת עבודות קבלניות בה בוצעה בקרת האיכות, וזאת עד למועד 

 לחודש הסמוך לחודש בגינו יועברו הדיווחים כאמור. 3 -הגשת החשבון החוזית אך לא לאחר ה

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

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

 מנהל הבטחת איכות (או מנהל הפרויקט או המפקח).

ת האיכות (או מנהל לעיל עדיין יסבור מנהל הבטח 2.4באם, לאחר המועד כאמור בסעיף   2.5

הפרויקט או המפקח), כי המסמכים שנמסרו ע"י הקבלן, אינם סופיים לצורך בחינת העבודות 

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

מסכום ההקצב אשר נקבע לתשלום עבור ביצוע  50% -הפרויקט או המפקח), אשר לא יפחת מ

 קרת איכות עצמית של הקבלן.ב

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

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

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

סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין  , כאמור,ינוכה מסויםשל תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש 

לא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים ו אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת האיכות

, אלא במידה והתקבל אישור מיוחד על ידי מנהל החטיבה הטכנית לבטל את מטלותדיווחים ואת 

 הניכוי.

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

 בקרת האיכות של אותו חודש אשר לא דווח במועדו.

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

  " של משהב"ש .וע הקבלןמפרט כללי לבקרת איכות בביצשמפורט ב מסמך זה "
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 עבור ביצוע בקרת האיכות /הקצבתשלום  3
ישתתף חלקית בתשלום עבור הוצאות מערכת בקרת האיכות אשר תשולם באמצעות סעיף משהב"ש  3.1

 92.1.1הקצב ע"י מק"ט 

 סעיף( הנחה כל תתל אין, איכות בקרת עבודות ביצוע לצורך הקצב - 92.1.1 ט"מק בעבור כי, מודגש 3.2
 וככל אם. תוספת או הנחה כל בלא, להלן כמפורט יהיה זה ט"מק בגין המשתלמת התמורה ערך -) סגור

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

" באתר מחירון לעבודות פיתוח:' ב"ן'גובה ההקצב יהיה כדלקמ  לסעיףגובה ההקצב יהיה בהתאם  3.3
 המשרד בעת חתימת החוזה.

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

 .הפרויקט בסוף

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

 הקבלן ביצוע מחשבון ," באתר המשרדמחירון לעבודות פיתוח:' ב"ן'גובה ההקצב יהיה כדלקמ  סעיףב

 .החודשי

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

 .להקצב דלעיל
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 עץ מבנה לדוגמא
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 51תצוגה גרפית כביש 
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 הבינוי והשיכון משרדנהלי בקרת איכות 

 :*רשימת נהלים מצורפים

 וביסוס:קרקע . 1

 . הכנה ופירוק.א

 . חפירה וחציבה.ב

 . מילוי בהידוק רגיל.ג

 . מילוי בהידוק מבוקר.ד

 עיבוד שתית חרסיתית. ה.

 ו. מצע.

 ז. אגו"ם.

 מים וביוב: .2

 א. קווי מים.

 ב. ביוב בכבידה.

 ג. ביוב בסניקה.

 . כבישים:3

 א. אספלט.

 .ב. ניקוז

 . חשמל:4

 יציקת יסודות לעמודי חשמל.א. 

 ב. התקנת עמודי תאורה.

 ג. לוחות חשמל.

 ד. תאי בקרת חשמל.

 ה. חשמל צנרת תת קרקעית.

 ו. חשמל בגשרים.

 ז. חשמל במעברים תת קרקעיים ובמנהרות.

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

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

2017אוגוסט   

הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת " על הקבלן בביצוע איכות לבקרת כלליבהתאם להוראות "מפרט 

ולהזמין ממנה את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם לדרישות המפרט המיוחד, המפרט הכללי (הבין 

המכונה "הספר הכחול") ובהתאם לכל התקנים הישראלים הנוגעים לדבר ולעמוד  –משרדי 

 בדרישותיהם לטיב העבודה והחומרים.

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

 לאישור מנהל הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט.

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

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

ל סטיות אשר לא צויינו במפורש במסמכי המכרז המצורפים ירוד בהתאם לטבלה. במקרים ש

 ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט הכללי.

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

זמין באמצעות מנהל הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף יהיה רשאי לה

בקרת האיכות. בדיקות אלו יבוצעו באמצעות ב ותהנדרשמכמות הבדיקות  20% -ל 10%שבין 

 .ם ועל חשבון  המזמין העבודה (המשרד או מי מטעמו)מטע ,מעבדה מאושרת

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

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

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

 .10%המשרד, הקבלן יחויב בעלות הבדיקה בתוספת 

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

לאחר הבדיקה המשותפת ). במידה והבדיקה המשותפת –מאותו מקום בו זמנית (להלן 

 יהיה שוני, תוצאת מעבדת המשרד תחשב כנכונה.

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

 מחיבורי אביזרים. 30% -מחיבור הצינורות ו 10%

 6"-וטר מהמשרד יזמין צילום וידאו לצינורות הביוב הגרביטציוניים ולצינורות המים בק .ה

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

 .100%בהיקף של 

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

או בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך;  1205.6ת"י  "יתבוצענה עפ ולקווי הניקוז,

המשרד יזמין את  יצרן.הו/או  ו/או המפקח המתכנןודרישות נוספות של  הנחיותוספת בתו

 .100%בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של  100%הבדיקות בהיקף של 

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

ן בלבד (על אף שאותן בדיקות הוזמנו על ידי עלויות המים בבדיקת אטימות יחולו על הקבל

 המשרד).

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

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

מסידורי הנדרש לבדיקה והזמנים הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות 
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העבודה של הקבלן, שטיפת הקווים לרבות כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע מושלם של 

 הבדיקות כגון מים, חשמל, סידורי בטיחות וכו', ולא ישולם עבורם כל תוספת.

ו/או  ןקט יבוצעו בדיקות בהיקףע"י המשרד הינו משוער וככל שיבוצעו היקף הבדיקות  .ט

 כך.ל קשרתהיה לקבלן כל טענה בלא  מהמפורט לעיל גדול יותר

 

 בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבצע על חשבונו:

הבדיקה תיעשה לכל אורך הקווים  -המים)  יבדיקת איכות מי השתייה (שטיפה וחיטוי קוו .י

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

ה ואישורה במשרד הבריאות. יש להביא משרד הבריאות ותכלול הכנת תכנית לבדיק

 אישור בכתב ממשרד הבריאות על ביצוע הבדיקה ועל תוצאותיהן.

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

 טיב העבודה, בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

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

המים והביוב הראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל ההכנות לחיבורי ביוב למגרשים.  בכל 

מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים  400להזמנת צילום הינה  תמקרה, מנה מינימאלי

-0019ות לפי נוהל וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבד

TR-1  הנחיות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, למעבדות המבקשות הסמכה לצילום"

 צנרת מים וביוב".

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

חות מטר של אבני שפה ולפ 1,000תילקח דגימה של שלשה אבנים. תבוצע בדיקה אחת לכל 

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

 מיצרן אחד, תבוצע בדיקה עבור כל יצרן בלי קשר לכמות.

לפחות בדיקה  חתילק ,העבודה נמשכת יותר מיום אחדבמקרה ש -כל יציקת בטון תיבדק  .יד

 .יציקה אחת לכל יום
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 ניכוי מחיר ואי קבלת עבודהטבלת סטיות המותרת עם 

 בעבודות פיתוח וסלילת כבישים

 

        

סוג 

 הבדיקה

ניכוי ביגלל סטיות בתחום  סוג העבודה

שבין הסטיה הממוצעת 

המותרת וגבול אי קבלת 

 העבודה

סטייה מקסימלית 

מותרת לפני אי קבלת 

העבודה   (פירוק וביצוע 

 מחדש)

סעיפי כתב כמויות לניכוי 

 עבודה ירודהעקב טיב 

דיוק 

הביצוע 

בעובי 

השכבה 

והמפלסים 

 המתוכננים.

עבודות עפר 

       כולל

חפירה, 

       מילוי,   

   51לפי מפרט  51לפי מפרט  יישור שטח

       צורת דרך

       מצעים

       אגו"ם

       אספלט

    

  

צפיפות 

ההידוק 

בשכבות 

השונות של 

המסעות, 

הרחבות, 

המדרכות, 

השבילים 

ועבודות 

עפר 

 במגרשים

 וכו'

עבודות 

 עפר,

 מילוי מובא,

מילוי 

 מקומי

 

  מהצפיפות  סטייה 1% עבור עד

 .מהמחיר 10%ינוכו  הנדרשת

  במידה ויוחלט לא לתקן

 את השכבה (מנת עיבוד)

 עבור מילוי מובא 

  )(נברר או אחר

 הסעיפים לניכוי כוללים 

 את החומר וההידוק.

מילוי מחומר מקומי/בור עבור 

 השאלה

 הסעיפים לניכוי כוללים 

את מחיר החפירה/חציבה 

 וההידוק. יישור שטח והידוק

  4%עד ו 3%מ  עבור הסטיי 2%עד ו 1%מ  עבור

 מהצפיפות  הסטיי  מהצפיפות הנדרשת

  60%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר 15%ינוכו

 הסטיי 3%עד ו 2%מ עבור 

 מהצפיפות הנדרשת

 .מהמחיר

  
 .מהמחיר 25%ינוכו 

  

     במידה ויוחלט לא לתקן  מהצפיפות הסטיי 1% עבור עד יישור שטח

   את השכבה (מנת עיבוד) .מהמחיר 20%ינוכו הנדרשת   שתית

  
 הסטיי 2%עד ו 1%מ  עבור

  מהצפיפות הנדרשת

 4%עד  3%מ  עבור

   מהצפיפות  הסטיי

     100%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר 30% ינוכו    

  
 הסטיי 3%עד ו 2%מ  עבור

   .מהמחיר מהצפיפות הנדרשת

     .מהמחיר 60%ינוכו   
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     במידה ויוחלט לא לתקן מהצפיפות  הסטיי 1% עבור עד מצעים

 מצעים והידוק את השכבה (מנת עיבוד) .מהמחיר 15%ינוכו הנדרשת   

  
 הסטיי 2%עד ו 1%מ עבור 

 מהצפיפות הנדרשת

 3%עד ו 2%מ עבור 

   מהצפיפות  הסטיי

   75%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר  40%ינוכו   

   .מהמחיר    

     במידה ויוחלט לא לתקן מהצפיפות  הסטיי 1%עבור עד  אגו"ם

 אגו"ם והידוק את השכבה (מנת עיבוד) .מהמחיר 20%הנדרשת ינוכו   

    
 2%עד ו 1%מ עבור 

   מהצפיפות  הסטיי

   50%הנדרשת ינוכו     

   .מהמחיר      

 מהצפיפות  הסטיי 1% עבור עד אספלט*

 3%עד ו 2%מ עבור 

   מהצפיפות  הסטיי

 אספלט 50%הנדרשת ינוכו  .מהמחיר  15%ינוכו הנדרשת   

  
 הסטיי 2%עד ו 1%מ עבור 

 מהצפיפות הנדרשת

 .מהמחיר
  

     .מהמחיר 30%ינוכו   

 

 51לכל שאר הבדיקות לעבודות אספלט הניכויים יהיו בהתאם למפרט  *

 
     
 

 .02בהתאם למפרט  -לקוי  בטוןניכויים עבור 

  
     
 

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

    
      5/7/2012  

 עדכון צוות למחע          
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 דגשים בנושא בקרה להנחת צנרת מים ביוב וניקוז

 

 הליך בקרה של הנחת צינורות מיםת

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

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

 .תוך ציון תאריך מסירתו

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

 .מראש ע"י המזמין והמתכנן

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

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

צנורות מסוג שמחייבים הגנה  .צורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקטל

 ).UVנגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרינת שמש (

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

תוכנית ב מיקום  ועם ציון סטייה בין מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית •

 בין מיקום בפועל.ל

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

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

 ים של הכביש.אחר. קריאת נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכ

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

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת לחץ,  .7

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

 לפי תאגיד או מקומיים רשות ונציג מפקח, קבלן( המשתתפים י"ע חתום תעלות לכיסוי

. צילום בתוך הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י היצרן של שדה שרותי ואישור) העניין

 מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

כל הבדיקות שנעשו נות קחות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מס"דותכנית לאחר ביצוע ו .8

 .(מערכת) מים לבדיקה ואישור על תקינות הנחת צינורותהצריך להעביר למתכנן 

 הליך בקרה של הנחת צינורות ביובת

תהליך בקרה פנימי במשרד  ההנחת צינורות ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעבר .1

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

 .תוך ציון תאריך מסירתו

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

 .ושאושר מראש ע"י המזמין והמתכנן

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

אקראי או בזדון ויהיה נגיש הצינורות באתר יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית ב

להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות ביוב חייבים 

 .)UVלהיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש (

 כבקרה בתהליך אחרי הנחת צינורות נדרש לקבל דו"ח מודד מוסמך הכולל מידע הבא: .4
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תוכנית מיקום במיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין  •

 בין מיקום בפועל.ל

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

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

 ישרות הקווים ומרחקים בין תאי בקרה. 

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

 יילקחו לפי החתכים של הכביש.

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

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

רי מגרשים ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות לחיבו

פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות חתום ע"י המשתתפים (קבלן, מפקח ונציג רשות 

 המקומית או תאגיד לפי העניין) ואישור שרותי שדה של היצרנים. .

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

 שנעשו צריך להעביר למתכנן הביוב לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הביוב(מערכת).

 תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז

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

 במשרד התכנון ומסומן "לביצוע".

החדש לצינורות ותו  27נורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן יש להשתמש רק בצי .2

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

מחוזק בפלדה בפרויקטים של משרד הבינוי והשיכון אלא באישור מנהל תחום כבישים 

 וניקוז במשרד הראשי.

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

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

 להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט.

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

 ם הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין תוכנית ובין מיקום בפועל.מיקו •

בכניסה ויציאה עם ציון סטייה בין עומק המתוכנן לבין  ILעומק הנחת הצינורות כולל  •

 עומק בפועל.

 שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה. •

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

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

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

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

 צינורות הניקוז.
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 איכות הביצוע של הקבלןבדיקת 

 7102אוגוסט 

הקבלן להפעיל מעבדה מאושרת ולהזמין  על" הקבלן בביצוע איכות לבקרת הכללי"מפרט הוראות בהתאם ל

המכונה  –מפרט הכללי )הבין משרדי לדרישות המפרט המיוחד, הכל הבדיקות הנדרשות בהתאם את  ממנה

עבודה הטיב ל יהםהישראלים הנוגעים לדבר ולעמוד בדרישותהתקנים לכל בהתאם ( ו"הספר הכחול"

 חומרים.הו

ל ולהגיש אותה לאישור מנהל יעהקבלן להכין פרוגרמה לבדיקות בהתאם לאמור להאיכות מטעם על בקר 

 הבטחת האיכות/מנהל הפרויקט.

יוחלט ש במקרהבדרישות.  הלקבל עבודה שלא עמד המאפשרותמצורף למסמכי המכרז/החוזה טבלת סטיות 

 מחשבון הקבלן סכום עבור טיב ירוד בהתאם לטבלה. ינוכה, שאינה עומדת בטיב הדרושלקבל עבודה 

במקרים של סטיות אשר לא צויינו במפורש במסמכי המכרז המצורפים ההוראה תהיה על פי דרישות המפרט 

 הכללי.

יהיה רשאי  "(המשרד" –להלן משרד הבינוי והשיכון )בנוסף לבדיקות המבוצעות באמצעות בקרת האיכות, 

 01% -ל 01%באמצעות מנהל הבטחת האיכות או באמצעות מנהל הפרויקט, בדיקות בהיקף שבין זמין לה

 ועל חשבון ם מטע ,האיכות. בדיקות אלו יבוצעו באמצעות מעבדה מאושרתבקרת ב ותהנדרשמכמות הבדיקות 

 .העבודה )המשרד או מי מטעמו( המזמין

 סור להזמין את הבדיקות מהמעבדה של המשרד.יאחל על הקבלן  .א
להזמין בדיקה חוזרת בגין אי עמידה  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,חליטיהמשרד ש במקרה .ב

, הקבלן המשרדאו פער בין מסקנות של מעבדת הקבלן לבין מעבדת  העבודה/החומר בדרישות הטיב

 .01% בתוספתבעלות הבדיקה  יחויב

מאותו ף תמדגם משובמידה ויהיה שוני בתוצאות בדיקות המעבדות, שתי המעבדות יוזמנו לקחת  .ג

לאחר הבדיקה המשותפת יהיה שוני, תוצאת ו. במידה (הבדיקה המשותפת –)להלן  מקום בו זמנית

 תחשב כנכונה.מעבדת המשרד 

 01%עבור  אביזרים.עבור ריתוכי צינורת פלדה ו צילום רנטגן בנוסף לאמור לעיל המשרד יזמין .ד

 .חיבורי אביזריםמ 01% -וצינורות החיבור מ
מ"מ(  061) 6"-בקוטר מולצינורות המים  הגרביטציונייםהמשרד יזמין צילום וידאו לצינורות הביוב  .ה

 .011%בנוסף לבדיקת הקבלן בהיקף של  011%בהיקף של בכל קוטר ולצינורות הניקוז ומעלה 
 ולקווי הניקוז, ביובה לתאי ,הכבידה )גרביטציונית( לקווי הביובלמערכת עם מים  בדיקות האטימות .ו

 הנחיותבתוספת ואו בדיקת אטימות ממוחשבת בלחץ אוויר נמוך;  0010.6ת"י  "יתבוצענה עפ

 011%בהיקף של המשרד יזמין את הבדיקות  יצרן.הו/או  מפקחו/או ה המתכנןודרישות נוספות של 

 .011% בנוסף לבדיקות של הקבלן בהיקף של

עלויות ו' לעיל, ובכלל זה  –הבדיקות המוזכרות בסעיפים ד'  ותהכנהכרוכות בכל עלויות יובהר כי  .ז

 .בלבד )על אף שאותן בדיקות הוזמנו על ידי המשרד( יחולו על הקבלן בדיקת אטימותמים בה
יחולו על   ,או באמצעות הקבלןהמשרד צעו ע"י המעבדה מטעם וכל הבדיקות הנדרשות שיבעבור  .ח

: דרך גישה למקום הבדיקה, שטח הנדרש לבדיקה והזמנים ויכללו את הדברים כמפורט להלן הקבלן

לרבות  הקווים, שטיפת הדרושים לביצועם לרבות כל התוספות הנובעות מסידורי העבודה של הקבלן

ת וכו', ולא חשמל, סידורי בטיחו כל החומרים והציוד הנדרש לביצוע מושלם של הבדיקות כגון מים,

 ישולם עבורם כל תוספת.
 ו/או גדול יותר ןקט יבוצעו בדיקות בהיקףע"י המשרד הינו משוער וככל שיבוצעו היקף הבדיקות  .ט

 כך.ל קשרבלא תהיה לקבלן כל טענה  מהמפורט לעיל
 

 , הקבלן יבצע על חשבונו:לעילבנוסף לאמור 

תיעשה לכל אורך הקווים לפי המפרט  הבדיקה - המים( יבדיקת איכות מי השתייה )שטיפה וחיטוי קוו .י

ותכלול  ע"י משרד הבריאות תומאושר תמוכרמעבדה  באמצעותקבלן הע"י  . הבדיקה תבוצעהכללי

ביצוע על ממשרד הבריאות . יש להביא אישור בכתב הבריאות דהכנת תכנית לבדיקה ואישורה במשר

 .יהןתוצאותעל והבדיקה 
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על טיב העבודה, היצרן  להזמין את שרותי השדה של יצרן הצינורות והתאים ולקבל אישור על הקבלן .יא

 בהתאם להנחיות היצרן, לכל אורך הקווים.

מים והביוב הניקוז, המודגש לקבלן שעליו לקחת בחשבון בסידור העבודה, שמעבר לצילום וידאו לקוי  .יב

 תבכל מקרה, מנה מינימאלי  .יוב למגרשיםב יהכנות לחיבורההראשיים, יש לבצע צילומי וידאו לכל 

מטר. צילום וידיאו של צנרת ניקוז, מים וביוב יעשה עם חברות שהוסמכו  011להזמנת צילום הינה 

להסמכת  ת"הנחיות הרשות הלאומי TR-0-1100להסמכת מעבדות לפי נוהל  תע"י הרשות הלאומי

 ."מעבדות, למעבדות המבקשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב

 תילקח. הבדיקה כוללת מידות, גימור וחוזק האבן. בכל בדיקה 00אבני שפה לפי ת"י טיב ת בדיק .יג

מטר של אבני שפה ולפחות בדיקה אחת  0,111לכל  אחת תבוצע בדיקהשלשה אבנים.  דגימה של

אם הקבלן יזמין אבני שפה מיותר מיצרן אחד, תבוצע בדיקה  בכל בפרויקט בלי קשר לכמות האבנים.

 עבור כל יצרן בלי קשר לכמות.
לפחות בדיקה אחת לכל  חתילק ,העבודה נמשכת יותר מיום אחדבמקרה ש -יבדק תכל יציקת בטון  .יד

 .יציקה יום
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 העבודה טיב בדיקותלנספח א' 

 מים ביוב וניקוזדגשים בנושא בקרה להנחת צנרת 

 

 הליך בקרה של הנחת צינורות מיםת

הנחת צינורות מים צריך לבצע בהתאם לתוכנית מים שעברה תהליך בקרה פנימי במשרד התכנון ובמשרד  .1
 .וחתומות ע"י המפקח ומתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו הבינוי והשיכון ומסומנת "לביצוע"

ואושרו מראש ע"י המזמין  תקן של מכון התקניםתו בעלי  , חומרים ואביזרים יש להשתמש רק בצינורות .2
 .והמתכנן

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון צינורות באתר יהיה  .3
ריע מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפ

צנורות מסוג שמחייבים הגנה נגד קרני השמש חייבים להיות מכוסים בבד  .לעבודות אחרות של הפרויקט

 (.UVלא שקוף המגן נגד קרינת שמש )

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

 בין מיקום לתוכנית ב יקום מ מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטייה בין
 בפועל.

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

או כל אביזר אחר. קריאת וברזי כיבוי אש, מתקן שבירה דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי מגופים  .5
 נקודות קואורדינטות גובה ומיקום יילקחו לפי החתכים של הכביש.

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

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת מים, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי וכל  .7
 המשתתפים י"ע חתום תעלות לכיסוי אישור הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמה לבדיקות לרבות פרוטוקול

צילום בתוך . היצרן של שדה שרותי ואישור( העניין לפי תאגיד או מקומיים רשות ונציג מפקח, קבלן)
הצנרת צריך להתבצע אף ורק ע"י מעבדה המוסמכת לבדיקה הזאת ע"י הרשות הלאומית להסמכת 

 מעבדות.

צריך להעביר כל הבדיקות שנעשו נות קחות צילום ובדיקת לחץ הכוללים מס"דותכנית לאחר ביצוע ו .8
 .)מערכת( יקה ואישור על תקינות הנחת צינורותמים לבדהלמתכנן 

 הליך בקרה של הנחת צינורות ביובת

תהליך בקרה פנימי במשרד התכנון ובמשרד  ההנחת צינורות ביוב צריך לבצע בהתאם לתוכנית ביוב שעבר .1
 .וחתומות ע"י המפקח והמתכנן לביצוע תוך ציון תאריך מסירתו הבינוי והשיכון ומסומן "לביצוע"

ושאושר מראש  תקן של מכון התקניםתו בעלי  , חומרים ואביזרים תאי בקרה, להשתמש רק בצינורותיש  .2
 .ע"י המזמין והמתכנן

נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן צינורות במקום הזה. אחסון הצינורות באתר יהיה  .3
להוצאה לצורכי העבודה מבלי להפריע מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש 

לעבודות אחרות של הפרויקט. צינורות ביוב חייבים להיות מכוסים בבד לא שקוף המגן נגד קרנות השמש 

(UV). 

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

 בין מיקום בפועל.לתוכנית מיקום ב מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית עם ציון סטייה בין 

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

  וים וכולל בדיקה לשיפוע אחיד לאורך כל הקו שבין תא לתא ע"י בדיקת ישרות הק שיפועים
 ומרחקים בין תאי בקרה. 

ואורדינטות גובהה ומיקום יילקחו לפי דו"ח מודד התייחס לכל קטע בין תאי בקרה. קריית נקודות ק .5
 החתכים של הכביש.

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

כבדיקה לפני תחילת תהליך המסירה נדרש לבצע צילום בתוך צנרת ביוב לרבות הכנות לחיבורי מגרשים  .7
ה לבדיקות לרבות פרוטוקול אישור לכיסוי תעלות ובדיקת אטימות וכל הבדיקות שנדרשו ע"פ פרוגרמ
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חתום ע"י המשתתפים )קבלן, מפקח ונציג רשות המקומית או תאגיד לפי העניין( ואישור שרותי שדה של 

 .היצרנים. 

צריך להעביר יחד עם כל הבדיקות שנעשו נות קמס ואטימות הכוללים חות צילום "דותכנית לאחר ביצוע, ו .8
 .ביוב)מערכת(ואישור תקינות הנחת צינורות ה לבדיקההביוב למתכנן 

 

 תהליך בקרת איכות של הנחת צינורות ניקוז

הנחת צינורות ניקוז צריך לבצע בהתאם לפרט הנחת צינורות  ניקוז שעבר בקרה פנימי במשרד התכנון  .1
 ומסומן "לביצוע".

לתאי  5888לצינורות ותו תקן החדש  27יש להשתמש רק בצינורות ותאי בקרה של ספקים בעלי תו תקן  .2
בקרה של מכון התקנים. אין להשתמש בצינורות ניקוז מפוליאתילן מחוזק בפלדה בפרויקטים של משרד 

 הבינוי והשיכון אלא באישור מנהל תחום כבישים וניקוז במשרד הראשי.

ת באתר נדרש לארגן בשטח מקום אחסון מסודר ישר ולאחסן הצינורות במקום הזה. האחסון הצינורו .3
יהיה מסודר לפי סיווג, מוגן מפגיעה מכנית באקראי או בזדון ויהיה נגיש להוצאה לצורכי העבודה מבלי 

 להפריע לעבודות אחרות של הפרויקט.

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

 ה בין תוכנית ובין מיקום בפועל.מיקום הנחת הצינורות בהשוואה לתוכנית ועם ציון סטיי 

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

 .שיפועים ומרחקים בין תאי בקרה 

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

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

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

 נות צריך להעביר למתכנן ניקוז לבדיקה ואישור תקינות הנחת צינורות הניקוז.קדוחות צילום עם מס .8
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 סעיף הקצב – הוראות בדבר ביצוע בקרת איכות עצמית מטעם הקבלן

 

 בקרי האיכות .1

 , הרי שבכל" של משהב"שקבלןהמפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע ב" בהמשך לאמור  .1.1

, תבוצע העבודה במתכונת של בקרת איכות עצמית של קבלןמטלת ביצוע אשר יקבל ה

 הקבלן.

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

 , אשר יבצעו מטעמו את בקרת האיכות במטלת הביצוע.הנ"ל במפרט הכלליהמפורטות 

, החובה להגיש הקבלןעל , קבלןההכללי לבקרת איכות בביצוע בהתאם לאמור במפרט   .1.3

תכנית בקרת איכות מפורטת הכוללת את הרכב צוות הבקרה. תכנית זו  בין היתר,

בפרויקטים שאין  – מפקחהאו מנהל הפרויקט או ) ע"י מנהל הבטחת האיכותתאושר 

 .משהב"שאשר ימונה מטעם  בהם הבטחת איכות(

יאשר את בקרי האיכות מטעם  )או מנהל הפרויקט או המפקח( מנהל הבטחת האיכות  .1.4

קבלן של הם לדרישות האמורות במפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן, בהתא

 .משהב"ש

 קנסותהוע העבודה, התשלום בפועל וביצ .2

מפרט הכללי לבקרת איכות ב"מטלות מערכת בקרת האיכות של הקבלן מפורטת    2.1

 " של משהב"ש.קבלןהבביצוע 

, בדיקות מעבדה ומדידות, הכנת תוכנית בקרת איכות, מבדקים  -עיקרי הפעילויות 

עוד כל הליך , זיהוי וטיפול באי התאמות, תימשנה ספקים וקבלני אישורתהליכי 

 .הפיקוח ובדיקות המעבדה

 האיכות הבטחתאך ורק לאחר אישורו של מנהל  הקבלן תתחילביצוע בפועל של עבודת   2.2

לצוות בקרי האיכות מטעם הקבלן  משהב"שמטעם )או מנהל הפרויקט או המפקח( 

 כאמור לעיל.

)או ת , באמצעות בקרי האיכות מטעמו, להגיש למנהל הבטחת האיכוהקבלן  באחריות  2.3

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

בה בוצעה בקרת  רשימת עבודות קבלניותתיוג, בדיקות מעבדה, מדידות וכדו', כולל 

 חודש בגינו יועברו הדיווחים כאמור.ל הסמוךלחודש  3 -האיכות, וזאת עד ל

)או  יוגש הדיווח באופן, אשר לדעת מנהל הבטחת האיכות לחודש 3 -באם בתאריך ה  2.4

אפשרות לתקן את החוסרים  קבלן, לוקה בחסר, תינתן למנהל הפרויקט או המפקח(

 לאותו חודש. 7-כאמור, עד לתאריך ה

)או מנהל  עדיין יסבור מנהל הבטחת האיכותלעיל  2.4כאמור בסעיף מועד הבאם, לאחר   2.5

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

סכום כספי בהתאם להחלטת מנהל הבטחת קבלן ינוכה להעבודות נשוא בקרת האיכות, 

מסכום ההקצב אשר  50% -פחת מילא  , אשר)או מנהל הפרויקט או המפקח( האיכות

 נקבע לתשלום עבור ביצוע בקרת איכות עצמית של הקבלן.
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 מדינת ישראל
  

 מינהל הנדסה וביצוע

 

 

 3 -עד לתאריך ה) דוח הפעילויות כמבוקש לעיל את כלל לא יגיש  באם הקבלןמובהר, כי   2.6

, לא ישולם לקבלן כל תשלום בגין עבודות בקרת האיכות שבוצעו עבור החודש  (לחודש

 שאמור היה להיות מדווח. 

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

סכום הקצב  , כאמור,ינוכה מסויםלקוי של בקרת איכות בחודש במקרה של תפקוד 

לא יוחזר גם אם ו מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת האיכות

 מטלות.דיווחים והשלים הקבלן בחודשים הבאים את 

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

 ת האיכות של אותו חודש אשר לא דווח במועדו.לצורך בקר

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

  . " של משהב"שקבלןהמפרט הכללי לבקרת איכות בביצוע ב" התאמות כפי שמפורט
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2010042502059 

 ג'  בטבת, תשע"ח   ירושלים,
 2017בדצמבר,   21   

 

 2010042502059  סימוכין:
 נהלים עבודה:

 

 לכבוד,

 מנהלי חטיבות טכניות במחוזות

 מנהלי אתרים

 

 שלום רב,

 נוהל לייצור מצעים באתרהנדון: 

 2018ועד עדכון ינואר מ

 רקע כללי. 1

על פי דרישות המפרט הבין משרדי, על הקבלן לספק חומרי מחצבה כגון מצעים מסוגים שונים, לרבות 

בלבד, הן עבור חומר ממחצבות מאושרות והן  30ממקורות בעלי ת"ת  ג' )מילוי נברר(-מצע סוג א', ב' ו

 עבור חומר המסופק מגריסה באתר ו/או אתר אחר כלשהו.

במקרים בהם קיים חומר גלם באתר המתאים להכנת מצעים, וברצונו של הקבלן המבצע להשתמש בחומר 

 .גלם זה לשם הפקת חומרי מצע לשימוש באתר, יש לפעול על פי נוהל זה

מטרת הנוהל הינה בדיקת תהליך הייצור ואיכות חומרים המיוצרים באתר לצורך שימוש באתר עצמו גם 

)האישור לא תקף לאספקה  , תוך הבטחת האיכות הנדרשת והומוגניות של החומרים.30ללא אישור ת"ת 

 לאתרים אחרים(.

טבעי בלבד )לא תקף למצעים ו/או חומרי מילוי המיוצרים   הנוהל זה מיועד לחומרים ממקור מינרלוגי

 מפסולת בניה גרוסה(.

 הגדרות. 2

 לצורך נוהל זה יהיה אחד מהבאים: – מצע

  1886כהגדרתו בת"י  

  )'מילוי נברר )מצע ג 

מתקן המורכב ממגרסות, מסועים ונפות אשר אליו מוזנים חומרי הגלם לייצור  – מתקן גריסה וניפוי

 צבה גרוסים ומנופים. המתקן יכול להיות נייח ו/או נייד.חומרי מח

 ציוד. 3

 הציוד אשר ישמש לייצור המצעים באתר הינו מערכת גריסה וניפוי כאמור לעיל.
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אין להחליף את הציוד אשר יבחן במסגרת הוכחת היכולת אלא באישור מנה"פ ולאחר ביצוע הוכחת יכולת 

 חוזרת.

ת בכל עת, כאשר בין השאר יש לבצע לפחות פעם ביום עבודה את על הקבלן לדאוג לתקינות המערכ

 הבדיקות הבאות:

 .תקינות פעולת המגרסות 

 .תקינות רשתות / נפות 

 .תקינות פעולת מסוע להוצאת הפסולת/העודפים 

 חומרי הגלם. 4

 חומרי הגלם עבור הכנת המצעים יהיו טבעיים בלבד וממיטב החומר החפור באתר, כאשר יש להקפיד על

הפרדת חומרים נחותים אשר אינם מתאימים לייצור המצעים כגון חרסית, חוואר, ערימות מילוי לא 

 מאושרות, שאריות חישוף וכדו'. 

הקבלן יכין ערימות תחומות ומסומנות של חומר הגלם המתאים, חומר להכנת המצע יילקח מהאזור 

 המאושר בלבד.

 בדיקות איכות. 5

הבדיקות אותן נדרש הקבלן לבצע במסגרת תהליכי בקרת האיכות של  להלן רשימת הבדיקות ותדירות

 הייצור.

 סוג הבדיקות ותדירותן הינו המינימום הנדרש. כל הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדות מאושרות ומוסמכות.

 טבלה זו אינה מפחיתה מדרישות המפרט הבין משרדי ו/או דרישות מפרט מיוחד כלשהו.
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 תיאור הבדיקות הנדרשות ותדירות הבדיקות. :5.1טבלה מס' 

 בדיקה

 [1] תדירות

 מצע ג מצע א וב' [4] תקן

 דירוג

מ"ק  500כל 

ייצור/אספקה ולפחות 

 בדיקה אחת ביום

מ"ק  500כל 

ייצור/אספקה 

ולפחות בדיקה אחת 

 ביום

 1865ת"י 

 2חלק 

 תפיחה חופשית
נוהל נ"ב 

13.110 

 גבולות אטברג
נוהל נ"ב 

13.105 

 --- שווה ערך חול
 1865ת"י 

 3חלק 

צפיפות אגרגט גס וספיגות 

 למים

מ"ק ייצור/אספקה ולפחות בדיקה  2,500כל 

 [5אחת בשבוע ]

 1865ת"י 

 2חלק 

תכולת גרגירים גרוסים 

 באגרגט צרורות נחל גרוסים

מ"ק  2,500כל 

ייצור/אספקה ולפחות 

 בדיקה אחת בשבוע

 3ת"י  ---

 אנג'לסשחיקות לוס 
כל חודש ולפחות כל 

 [2מ"ק ] 10,000
--- 

 1865ת"י 

 2חלק 

 [3[ ,]2חודשים ] 2כל  [2כל רבעון ] מערכת מת"ק מעבדתית
 1865ת"י 

 2חלק 

 מערכת צפיפות רטיבות
כל חודש ולפחות כל 

 [2מ"ק ] 10,000

כל חודש ולפחות כל 

 [2מ"ק ] 7,000

 1865ת"י 

 2חלק 

בכל מקרה בו מצוינת כמות בדיקות ביחס לכמות ייצור מסוימת, הכוונה למלוא הכמות או חלק  –[ 1]

 בדיקות. 2מ"ק, נדרשות  550מ"ק והקבלן ייצר  500ממנה. לדוגמא, כאשר נדרשת בדיקה כל 

 תדירות הבדיקות הללו תהיה כמצוין בטבלה וכן בכל מקרה של שינוי מקור חומרים ו/או חשד לשינוי –[ 2]

 באיכות/סוג החומר.

 רמות אנרגיה. 3במקרה של מצע סוג ג' יש לבצע מערכת מת"ק מעבדתית מלאה עם  –[ 3]

תבוצע הבדיקה לפי הת"י  1865של ת"י  1, לאחר פרסום חלק 105בכל מקום בו יש הפניה לנ"ב  –[ 4]

 החדש.

ת משמעותו שינוי במקור ק"ג/מ"ק בצפיפות הממשי ±300-[ שינוי גדול מ2בנוסף לאמור בסעיף ] –[ 5]

החומר המחייב מערכת צפיפות רטיבות חדשה. במקרה שהשינוי כלפי מטה, יש לחזור גם על בדיקת 

 המת"ק.
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 הוכחת יכולת. 6

בתחילת תהליך הייצור ובכל מקרה של החלפת מקור חומר ו/או החלפת ציוד גריסה יש לבצע הוכחת 

 יכולת ייצור.

לאישור הבטחת האיכות נוהל בקרת איכות לתהליך הייצור של טרם הוכחת היכולת, יעביר הקבלן 

המצעים והטיפול בחומר הגלם תוך עמידה מינימלית בדרישות מסמך זה. אישור הנוהל הינו תנאי מקדים 

 לביצוע הוכחת היכולת.

 מ"ק מצעים. 400במסגרת הוכחת היכולת יופקו לפחות 

באים: מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת האיכות, הוכחת היכולת תהיה בהשתתפות לפחות כל הגורמים ה

מנהל בקרת האיכות, מהנדס הקבלן. הזמנה להוכחת יכולת תועבר לידיעה למהנדס איכות הבניה במטה 

 של משרד הבינוי והשיכון.

 במסגרת הוכחת היכולת, יבוצעו בין השאר הבדיקות הבאות:

 תקינות ציוד הגריסה והניפוי 

 מערכת הנפות 

 והטיפול בו איכות חומר הגלם 

 .יינטלו התוצרים לבדיקות מעבדה ע"י בקרת האיכות וגם ע"י הבטחת האיכות 

 יבוצעו הבדיקות הבאות בהיקף מוגדל: לעיל, 5בנוסף לבדיקות המתוארות בפרק 

 3 .בדיקות דירוג 

 3 .בדיקות תפיחה חופשית 

 3 מערכות צפיפות רטיבות 

 הבטחת איכות. 7

 בחומרים המיוצרים באתר הפרויקט ועבור הפרויקט עצמו. 30נוהל זה מחליף את הדרישה לת"ת 

על הבטחת האיכות, לבצע בדיקות באמצעות מעבדת ה"א הן במסגרת הוכחת היכולת והן באופן שוטף 

 לפחות(, בנוסף לבדיקות המבוצעות ע"י הקבלן. 10%)בהיקף של 

ת, הן הבדיקות מטעמו והן רק לאחר שהקבלן יוכיח את עמידתו בכלל הבדיקות במסגרת הוכחת היכול

 בדיקות הבטחת האיכות יינתן אישור לייצור ושימוש בחומרים אלו במסגרת הפרויקט.

על הקבלן לערום את התוצרים בערימות נפרדות, תחומות ומסומנות ולהציב שילוט מתאים בכל ערימה. 

ם ובולט המציין חומרים שאינם עומדים בדרישות האיכות, יופרדו ויערמו בנפרד תוך שילוט מתאי

 שהחומר פסול לשימוש כמצע.
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 אישור לייצור מצעים במסגרת הפרויקט. 8

 קבלן המבקש לייצר מצעים על פי נוהל זה, יפעל בשלושה שלבים:

הפיקוח אל מהנדס איכות הבניה במנהל הנדסה וביצוע במשרד תחילה יש להעביר פנייה דרך  .א

כללי על הפרויקט, כמות המצע הנדרשת, חומר הגלם הקיים בו הבינוי והשיכון, הכוללת הסבר 

 מבקש הקבלן להשתמש ולוח זמנים. 

לאחר קבלת אישור עקרוני, הקבלן יערוך דו"ח בו יפורטו כל הפעולות הנדרשות בנוהל זה לרבות  .ב

בדיקות מעבדה. במידה ובפרויקט מופעל מערך של בקרת מיקום לאחסון חומרים מיוצרים וריכוז 

של הפרויקט איכות ההבטחת מנהל ות דו"ח זה יוכן על ידי בקר האיכות. הדו"ח ייבדק ע"י איכ

ולאחר שיאושר על ידם, הבקשה תועבר לאישורו של מהנדס איכות הבניה להתחיל בהוכחת 

 היכולת.

תוצאות הוכחת היכולת שיערכו ע"י בקרת האיכות ויאושרו ע"י ה"א, יועברו למהנדס איכות  .ג

אישורו הסופי בכתב, ניתן יהיה להתחיל בתהליך ייצור ולאחר  במטה של משרד השיכוןהבניה 

 מצע שוטף בפרויקט.

 כללי. 9

על הקבלן המבקש לייצר מצעים בעצמו, לשאת בכל העלויות הכרוכות בכך לרבות בדיקות המעבדה ככל 

שיידרשו )למעט בדיקות המבוצעות ע"י הבטחת האיכות(. לא תוכר כל דרישה של הקבלן להארכת משך 

תוספות כלשהן הנגזרות מהליך ייצור המצעים ועל הקבלן להוכיח שתהליך ייצור המצעים לא  ביצוע או

 עלול לעכב את משך ביצוע הפרויקט.

גם לאחר קבלת האישור לייצור המצעים, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את האישור בכל עת אם 

ינם תקינים. במקרה זה הקבלן יספק יתברר כי החומר המתקבל אינו מתאים או שהליך הייצור והבקרה א

 לאתר באופן מידי מצעים ממקור מאושר אחר מבלי שתהיה לו עילה לדרוש פיצוי כספי כלשהו.

 

 

 

 

 

 
 ,בכבוד רב                   

 
 מזרחי עומרי                 

 
 מנהל תחום גיאוטכניקה וביסוס

 
 

   :יםהעתק
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  חוזה קבלני ספח בטיחותינ            

  משרד הבינוי והשיכו�              
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  משרד הבינוי והשיכו� ספח בטיחותינ

  כללי

כללית ובטיחות טיחות העובדי� ב ,תנועהה בטיחות ,הציבור הינה שמירה מרבית על בטיחות המשרדמדיניות 

  .והעבודה אשר באחריותבעבודה באתרי 

  

  מטרה 

בתנועה ובעבודה בעת להגדיר את השיטה, האחריות והסמכות בכל הנוגע לנושאי הבטיחות נספח הינה מטרת ה
  .משרד הבינוי והשיכו�ביצוע עבודות באתרי העבודה של 

  
של אי התאמה, תגברנה או תקנות רלוונטיות ובכל מקו� הוראות נוהל זה אינ� באות במקו� הוראות חוק ו/

  .בכל מקרה הוראות הדי�

  
  הגדרות

  
  .כעבודות בניה ובניה הנדסית או עבודות פיתוח ותשתיתאתר העבודה, בו מבוצעות עבודות הנדסיות  �  אתר עבודה

  
בהתא� לפקודות  הבטיחות,מכלול הפעילויות והאמצעי� שמטרת� הקפדה על קיו� תנאי  � בטיחות בעבודה 

  .ולתקנות וזאת על מנת להג� על העובדי� והאנשי� הנמצאי� באתר
  

להסדרת זרימת התנועה והגנה על מכלול הפעילויות והאמצעי� באתרי העבודה, המיועדי�  � בטיחות בתנועה
  משתמשי הדר� והעובדי� באתר, לצור� מניעת תאונות דרכי�.

  
רו על ידי רשות התמרור המוסמכת והכוללי� תמרור וכל סימו� או התק� תוכנית או תרשי� שאוש  � הסדר תנועה

  .בנוי, סלול, מוצב, מסומ� או מופעל, המיועד להסדיר את התנועה בכביש ואת אופ� השימוש בדר�
  

תנועה חדש ומעבר בי� שלבי הביצוע של כל שינוי בניתוב התנועה, כולל הסטתה, לרבות כינו� הסדר  � העברת תנועה
  .יקט הפרו

  .קבל� בטיחות מוסמ� מטע� חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה תקפה � קבל� בטיחות

כלכלה משרד הממונה בטיחות בעל תעודת הסמכה וכשירות בנושא הבטיחות מטע�  � בטיחות בעבודה ממונה
  .שמונה באתר העבודה

  �2012 לניהול הבטיחות), התשע"געל פי תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית  � תכנית הבטיחות וסקר סיכוני�
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  כלליבטיחות 

(להל�:  לה על הקבל� המבצעחהאחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר העבודה,    

 "הקבל�" או" הקבל� הראשי").

משרד הבינוי מטע� בטיחות ה מיוע)על הקבל� לקבל תדרו� בטיחות מקי' ,לפני תחילת עבודה  .א

(ראה  האתר, הקבל� יידרש לחתו� על בצוע התדרי�יתבצע במשרדי  התדרו� ,באתרוהשיכו� 

 נספח א')

בטר� תחילת מוסמ� באתר בעל אישור כשירות  בעבודה באחריות הקבל� למנות ממונה בטיחות  .ב

 משרד הבינוי והשיכו�העבודות באתר שמו ותעודת הסמכה יועברו למנהל הפרויקט מטע� 

 לאישור

ימי�  7תו� הקבל� יעביר למנהל הפרויקט  כחוקודה מוסמ� מנהל עבבאחריות הקבל� למנות   .ג

 איוודוכ� שמו של מנהל העבודה המוסמ� ותעודות ההסמכה ממועד קבלת צו התחלת עבודה את 

 .משלוח הודעה למינהל הבטיחות על מינוי מנהל העבודה מטעמו באתר

ושל צד ג' כנדרש  על הקבל� לנקוט בכל האמצעי� בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדי�  .ד

 משרד הבינוי והשיכו�בתקנות הבטיחות בעבודה הנהוגות במדינת ישראל, בהוראות מקצועיות של 

והגהות על פי הוראות המפקח והוראות חוק אחרות. על הקבל� למנות  בתחו� הבטיחותובא כוחו 

תר, גור� זה בטיחות מוסמ� כהגדרתו ע"פ החוק, אשר יפקח על ניהול הבטיחות בא  מטעמו ממונה

  יהיה בנוס' למינוי מנהל העבודה

כל יו�  וסיומו שלבאתר העבודה, בתחילת  ליקויי בטיחותבאחריות הקבל� לבצע סריקה לאיתור   .ה

  עפ"י הסעיפי� הבאי�: העבודהעבודה. ביצוע הסריקה יירש� ע"י הקבל� ביומ� 

  ,תארי� ושעת הסריקה  �

  ,המפגע  �

  .אופ� הטיפול  �
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 טיחות בעבודהב � � � �  ניה ובניה הנדסיתבטיחות בב

לא יכנס לעבודה באתר עובד אשר לא הודר� ו/או לא חת� על קבלת ההדרכה. לא יכנס לאתר עובד 

  כנדרש בתקנות.אישי שאינו מצויד בציוד מג� 

הנחיה זו כוללת את כל העובדי� באתר ואת כל השוהי� בו מטעמי� של עבודה, כולל הקבל� עצמו, 

  כנדרש בתקנות הבטיחות –מהנדס התכנו�, אורחי� וכו'  מהנדס הביצוע,

  הקבל� מתחייב לעמוד בכל דרישות הבטיחות בעבודה על פי כל די�.

חת� עימו החוזה יהיה  קבל� ראשי בהתא� להגדרות בתקנות הבטיחות בכל תחו�  יהקבל� אשר י 

ויקט (כגו�: חח"י, מתחומי העבודה ,וזאת בנוס' למינוי  קבלני� נוספי� בחוזי� אחרי� בפר

בזק, הוט, וכיו"ב) הקבל� ישלב� בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבל� ראשי עבור�, כחלק ממחירי מקורות,

היחידה, ולא ישול� לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכ�. באזורי עבודה בה� יוגדר 

בל� הראשי כפי שהוגדר ע"י ע"י המפקח קבל� ראשי אחר, יישמע הקבל� אחר הנחיות הבטיחות של הק

  המפקח ויישא בכל העלויות הנגזרות מהנחיות אלו ללא תשלו� נוס' מעבר לשכר החוזה.

בכל מקרה האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבל� במכרז זה כקבל� ראשי  

  .על כל הנובע ממנה

רשאי� להפסיק את עבודתו   מי מטעמוו/או  משרד הבינוי והשיכו�המפקח ו/או מנהל הפרויקט, 

הנדרשי� או לא מתאימי�  והגהותהתנאי הבטיחות  יעפ"של הקבל� במידה וזו נעשית שלא 

מכל אחריות עבור הנזקי�  משרד הבינוי והשיכו� ו/או מי מטעמולדרישות. הקבל� משחרר את 

באחריות לנזקי�  שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדי� ו/או לאד� כלשהו ומתחייב לשאת

  אלה. 

, גשרוני� תקניותעל הקבל� להביא בחשבו� את הצור� בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות 

להולכי רגל למעבר מעל תעלות, פלטות לכיסוי זמני של חפירות אשר ישמשו ה� לעומס הולכי רגל 

 ייצוב מדרונות,וה� לעומסי רכב לרבות רכב כבד (פלטות פלדה), אמצעי דיפו� זמני לתמיכת ו

', כדרוש על פי די� ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכי� (פיקוח, ומתקני תשתית, מחסומי� וכ

כל העבודות הנ"ל,  �, משרד העבודה, משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד')רשות מקומית

הכוללות ביצוע ואחזקה של האלמנטי� המבוצעי�, לכל זמ� העבודות הינ� חלק ממחירי היחידה 

  בגינ�. לא תשול� תוספת כלשהיו

 על הקבל�: לעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמור 

העתק מההודעה על תחילת פעולת  כנדרש עפ"י החוק.מטעמו "מנהל עבודה מוסמ�" למנות   .א

של מנהל העבודה תמצא בידי הקבל� במשרדי האתר  תעודת ההסמכהוהבנייה ומינוי מנהל עבודה 

 בכל עת.

 באתר שלט מידע: ש� הקבל� המבצע, ש� מנהל עבודה, טל' באחריות הקבל� להציב   .ב

אשר יפיק דוח בטיחות באתר  באחריות הקבל� למנות ממונה בטיחות מוסמ� מלווה לפרויקט  .ג

אחת לחודש לפחות. קיו� דוח בטיחות תקי� אחת לחודש כאמור יוגש יחד ע� החשבו� החודשי 

וח בטיחות לא תקי� ימנע קבלה וטיפול של הקבל� ויהווה תנאי לקבלת החשבו� ע"י המזמי�. ד

 בחשבו� הקבל�.

אחריות הקבל� ועובדיו ועל המועסקי� על ידו לעמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות לבטיחות   .ד

  בעבודה ובתנועה לרבות:
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  �1954חוק ארגו� הפיקוח על העבודה, התשכ"ד .1

  .�1970 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל .2

  יה.פקודת התעבורה ותקנות .3

  .החברה הלאומיתנהלי� והוראות הבטיחות מטע�  .4

  �במהדורתועירוניות להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכי� בי� עירוניות המדרי�  .5

  המעודכנת.         

כחוק בכל אתר עפ"י  תוכנית ארגו� אתר מבחינה בטיחותית הפרויקטלמנהל  על הקבל� להגיש  .ה

 /או המזמי�.דרישת מפקח עבודה אזורי של משרד העבודה ו

  ותכנית בטיחות סקר סיכוני�

סקר הערכת  באחריות הקבל� לבצע סקר הערכת סיכוני� לפני תחילת העבודה ובמהלכה. .1

תבצעות עבודות מסיכוני� מטרתו לזהות ולאתר סיכוני� פוטנציאלי� בעבודות ובאתרי� בה� 

  בניה ובניה הנדסית ובאתרי הסלילה.

 ת בטיחות אשר תהיה במתכונת הרלוונטית לאתר העבודה      . באחריות הקבל� להגיש תכני2 

 �2012על פי תקנות ארגו� הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג "יועפ המיועד

החוק ולדאוג כי פנקס זה  על פי על הקבל� חלה חובה לנהל פנקס כללי באתר העבודה כמתחייב  .ו

  ימצא באתר בכל עת.

האמור לעיל, מתחייב הקבל� להתקי�, לספק ולהחזיק על חשבונו ובהתא�  מבלי לגרוע מכלליות  .ז

לצרכי האתר ו/או בהתא� להוראות וכמפורט בה� אמצעי שמירה, גידור, תמרורי אזהרה וכל 

הדרוש לש� שמירה על בטחו� ביצוע העבודות וביטחונ� ונוחות� של העובדי� והמשתמשי� 

  עפ"י הוראות רשות מוסמכת כלשהי.ו/או שיהיו דרושי� על פי די� או  ר�בד

  תו� דגש מיוחד על: 1139עבודות פיגומי� יבוצעו בהתא� ובכפו' לאמור בת"י   .ח

  מ'. 6על  אישור קונסטרוקטיבי והגשת תוכניות פיגו� בכל עת שגובה הפיגו� עולה .1

  בטיחות העובד בעת עבודה על פיגו�: .2

  אבטחת כלי עבודה •

  חבישת כובע מג�. •

  פיגומי� ובקרבת בסיס הפיגו�.העתקת מכשולי� על ה •

  ציוד מג� אישי למניעת נפילה (רתמות וחגורות בטיחות) •

  עבודה על פיגו� או בקרבתו בעת מזג אוויר סוער. איסורחל   .ט

מ' בונה מקצועי לפיגומי� מלווה את הלי� הבנייה  6יש לוודא כי בכל עת שגובה הפיגו� עולה על   .י

לתקנות עבודות בנייה התשמ"ח  17(כמוגדר בתקנה  �והעבודה לרבות עד שלב הפרוק של הפיגומי

– 1988.(  
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  באחריות הקבל� לוודא סריקה לאיתור תקלות/סיכוני� לפני תחילת יו� העבודה.  .יא

  רישו� שיכלול את הסעיפי� הבאי�:ביומ� העבודה בזמ� הסריקה יתבצע 

  תארי� הסריקה. .1

  התקלה/הסיכו�. .2

 אופ� הטיפול. .3

 
 פיגומי�

  מי� א� אי אפשר לבצע עבודה ממשטח יציבחובת התקנת� של פיגו

חובה להתקי� פיגומי� מתאימי� א� אי אפשר לבצע את העבודה בביטחו� תו� עמידה על הקרקע או על משטח עבודה 
  יציב ובטוח.

   

  הצבה ופירוק פיגו� ייעשו רק בהשגחת בונה פיגומי� מקצועי

של בונה מקצועי לפיגומי� (בונה מקצועי שעבד שלוש  פיגו� יש להציב (ולפרק) א� ורק בהשגחתו ובהנהלתו הישירה
שני� לפחות בהצבת פיגומי� ועמד בהצלחה במבח� של מחלקת הפיקוח, או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר 

  בטפסנות).

   

  ידי מנהל העבודה�איכות הפיגומי� ובדיקת� על

ת ללא קליפה, צבע ומסמרי� בולטי�, ומוג� את הפיגומי� יש לייצר מחומר טוב, וא� הפיגו� עשוי מע), עליו להיו
מהתפקעות עקב מצב הסיבי�. פיגומי� ממתכת יהיו ללא חלודה מתקלפת. מנהל העבודה באתר חייב לבדוק את 

  יציבות הפיגו� והתאמתו לפי המפורט בתקנות.

   

  פיגו� מפרקי� מלמעלה למטה

לק הנותר, והרחקת האנשי� הנמצאי� בסביבה. את פירוק הפיגו� יש לבצע מלמעלה למטה, תו� הבטחת יציבות הח
  את החלקי� המורחקי� יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אות� אל הקרקע.

   

  אופ� התקנת פיגומי�

תקנות הבניה מפרטות כיצד יש להתקי� פיגומי�, מה� המידות הנדרשות, ואילו סוגי פיגומי� אפשר להתקי�. מפקח 
  ק מההנחיות בדבר חומר ומבנה פיגו�, ואישור כזה חייב להינת� בכתב.עבודה ראשי רשאי לאשר חריגות מחל

   

  פיגו� זקפי�

מטר, וכ� פיגו� מיוחד, יוצבו לפי תכנו�. יש להכי�  18מבצע הבניה אחראי לכ� שפיגו� זקפי� מע) שגובהו עולה על 
קנות. התקנות מפרטות את ולנקות את השטח עליו מוק� הפיגו�, ולהציב את זקפי הפיגו� על אדני ע) כמפורט בת

  אופ� השמירה על יציבות הפיגו�, חיזוקו, וחיבורו לבני� או לגו' יציב אחר.

  

  פיגו� ממוכ�

א� עושי� שימוש בפיגו� ממוכ� (המאפשר שינוי מיקו� משטחי העבודה שלו בעזרת כח מכני, חשמלי, או הידראולי) 
הדג� של הפיגו�, ותעודה מאת מפקח העבודה הראשי המעידה על מבצע הבניה לדאוג כי יהיה בידו אישור היצר� לגבי 

  כי הדג� רשו� בפנקס דגמי הפיגומי� הממוכני�. על תעודות אלו להימצא באתר שבו מוצב הפיגו�.

וכ� מיד לאחר  ידי בודק מוסמ� לפני השימוש בו,�פיגו� ממוכ� חייב בבדיקה תקופתית יסודית מדי ששה חודשי�, על
  כת ההרמה או התליה שלו.ביצוע תיקו� במער

  את תסקיר הבדיקה הנמסר למבצע הבניה יש לשמור באתר.
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פי תכנית כתובה (או מפרט היצר�) הנשמרת באתר, ומנהל �אסור להעביר פיגו� ממוכ� ממקו� למקו� באתר, אלא על
  פי התכנית.�העבודה אחראי שהפיגו� הממוכ� יועתק ממקומו רק על

   

  מתק� הרמה על פיגו�

התקי� מתק� הרמה על פיגו�, אלא א� הוא חוזק באופ� מיוחד לכ�, וננקטו אמצעי� שימנעו פגיעה בפיגו� או אסור ל
  ידי מתק� ההרמה.�באד� שעליו על

    

  סולמות

  סול� יהיה ארו� במטר אחד יותר מהמקו� אליו מגיע האד�

על שני מטרי�, הוא צרי� להיות גבוה סולמות באתר בניה חייבי� להיות מחומר טוב וללא פג�. א� אור� הסול� עולה 
במטר אחד לפחות מהנקודה הגבוהה ביותר שאליה מגיע המשתמש בסול�, אלא א� קיימת אחיזת יד מתאימה אחרת 

  לאד� הניצב בשלב הגבוה ביותר של הסול�.

   

  ידי ברגי קשירה�חיזוק סול� שארכו עולה על יותר משני מטרי� על

ידי חיזוקי ע) אחוריי� �מטר לכל הפחות, או על 1.5ידי ברגי קשירה כל �רי� יחוזק עלסול� ע) שארכו עולה על שני מט
במרחק כנ"ל. אסור שיחסר שלב בסול�, ואסור שהשלב יהיה מחובר לזק' רק במסמרי�. צרי� שיהיו רווחי� שווי� 

  ס"מ. 35ס"מ, ולא יעלה על  �30בי� שלבי הסול�, ושהמרחק ביניה� לא יפחת מ

   

  יוצב באופ� שתובטח יציבותו סול� נייד

סול� נייד יוצב במקו� ישר, ויושע� על סמ� יציב באופ� שלא יאפשר תזוזה מקרית בעת השימוש בו. א� אי אפשר 
להציב את הסול� באופ� יציב, יש להעמיד אד� ליד בסיס הסול� שיאחז בו כדי למנוע תזוזה. שני הזקפי� של הסול� 

  למעלה וה� למטה, ואסור להשעי� סול� על אחד משלביו.שע� באופ� יציב ה� יצריכי� לה

  אנכי, ויינקטו אמצעי� נאותי� למניעת התהפכותו או החלקתו. �4פקי לוא 1סול� נייד יועמד בשיפוע של 

   

  סול� המקשר בי� קומות באתר בניה

  סול� יכול לקשר עד שתי קומות (או שני משטחי עבודה) לכל היותר.

  יהיה קט� ככל הנית�, ויגודר משלשה צדדי�.הפתח דרכו עובר הסול� 

   

  פתחי� 

  כל פתח ברצפה יהיה מכוסה או מגודר

כל פתח ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, ברצפת פיגו�, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית חייב להיות 
ואז� תיכו� למניעת נפילתו  מכוסה במכסה חזק המונע נפילת אנשי� או ציוד, או שסביב הפתח יותק� מעקה ע� אז� יד

ס"מ, והאז�  90�115של אד�. כ� יש להתקי� לוחות רגליי� למניעת נפילת� של חומרי� וציוד. אז� היד יהיה בגובה של 
ס"מ מעל המשטח  �15 ס"מ. לוחות רגליי� ייקבעו בצד הפנימי של המעקה וגובה� לא יפחת מ 45�50התיכו� בגובה של 

  או הרצפה.

  א פורס�, האחריות לגידור פתחי� מוטלת על הבעלי� של הנכס וג� על המבצע.לפי פסק די� של

   

  חלל בקיר שעשויי� ליפול ממנו חייב להיות מגודר

ס"מ משפת רצפה, משטח עבודה או מדרכת מעבר, ושאפשר ליפול דרכו  �90חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה יותר מ
  יד ואז� תיכו� כמוסבר לעיל.�ה בעל אז�לגובה של יותר משני מטרי�, יגודר א' הוא במעק

   

  אסור להסיר שלא לצור� גידור החוס� פתחי� בקיר

גידור החוס� פתחי� או חללי� בקיר לא יוסר ממקומו, אלא א� הדבר נחו) להעברת ציוד וחומרי�. א� מסירי� 
  קד� ככל שאפשר.אותו, יש לנקוט אמצעי� הדרושי� למניעת נפילת� של אד� או ציוד, ולהשיבו למקומו מו
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  פתחי שוחות

בי� א� מדובר במכסה זמני או בפקק  בכל מקרה בו תונח שוחה על הקבל� לדאוג מיידית לכיסוי זמני של פתח השוחה
  זמני לפי שלב הביצוע. הכיסוי ייעשה באלמנט יציב אשר יותא� לעומס של כלי רכב והולכי רגל. 

  

  טפסות 

  ותנתק� ישראלי לטפס

  ) להתקנת טפסות, ועל מנהל העבודה לבדוק אות� לפני היציקה.904(ת"י קיי� תק� ישראלי 

  דרישה לקיו� תכנית לטפסות

  במקרי� הבאי� צרי� שתהיה בידי מבצע הבניה תכנית לטפסות:

  מטרי�. 4במפלס או תקרה שגובהה עולה על     א)

  ס"מ. �40 לתקרה בעובי בטו� של יותר מ      ב)

  ס"מ. 75 לקורה שגובהה עולה על      ג)

  לכל רכיב בעל צורה או מידות לא מקובלות בבניה.      ד)

   

  הוראות מקצועיות להקמה ולפירוק טפסות שאינ� מפורטות בספר זה

בתקנות הבניה קיימות הוראות בדבר הצור� בתכנית לטפסות מסוימות, אופ� הצבת תשתית לתומכות, אופ� העמדת 
סיו� של יותר משלוש יידי טפסני�, ובהשגחת בונה מקצועי (בעל נ�ק עלהתומכות, קשירת� וכדומה. טפסות יפורקו ר

  עשרה).�שני� לאחר הגיעו לגיל שמונה

  מפקח עבודה ראשי רשאי לאשר (בכתב בלבד) חריגות מההנחיות הקשורות לטפסות.

   

  בניה טרומית 

ת בתקנות הבניה בדבר רכיב טרומי יהיה בחוזק נאות, ובאופ� שתובטח שלמותו באתר בכל עת. קיימות הוראו
ההרכבה, הפירוק והעבודה ברכיבי� של בניה טרומית. מבצע הבניה אחראי כי ברכיב טרומי המשמש כמשטח עבודה 
בעת הקמת המבנה, יימצאו התקני� ועוגני� המאפשרי� התקנת אמצעי� (מעקות, אזני� וכד') למניעת נפילתו של 

  אד�.

   

  הקמת מבני מתכת

  מבנה מתכת שגובהו עולה על ששה מטרי� קיו� תכנית הרכבה לכל

  מטרי� יוק� לפי תוכנית הרכבה הכוללת לפחות את האלמנטי� הבאי�: 6כל מבנה מתכת שגובהו עולה על 

  פירוט ביצוע הרצפה או התשתית לנשיאת פיגו� או מכונת ההרמה.    א)

  תכנו� שלבי ביצוע ההקמה.      ב)

  � למניעת�.איתור הסיכוני� בביצוע והאמצעי      ג)

  תכנו� משטחי העבודה והמעברי� לעוסקי� בביצוע.      ד)

   

  כיסוי מפלסי ביניי� במבנה מתכת

מפלסי ביניי� הקיימי� במבנה יש לכסות ברצפה זמנית או קבועה. הפתחי� ברצפה זו יגודרו לפי המוסבר לעיל לגבי 
  גידור פתחי�.

   

  ממבנה מתכת חובה לנקוט אמצעי� למניעת נפילת� של אד� וחפצי�

בתקנות הבניה קיימות הוראות המחייבות נקיטת אמצעי� למניעת נפילתו של אד� ממבנה מתכת, התקנת אמצעי 
גישה בטוחי� לכל מקומות העבודה במבנה, ונקיטת אמצעי� למניעת נפילת� של חפצי�. א� קיימת סכנה של נפילת 

פשר לחבר חגורה או רתמת בטיחות של העובד למניעת אד� ממבנה מתכת, יש להתקי� קווי אבטחה מנפילה, אליה� א
  נפילתו.
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  חפירות ועבודות עפר

  ס"מ 120התקנת דיפו� בחפירה שעומקה עולה על 

ובשיפועי� אשר מוגדרי� כיציבי� לצרכיי  עשות בצורה המונעת פגיעה בעובדיעבודת חפירה או מילוי חייבת להככלל 
  . החפירה ע"י יוע) הקרקע של האתר

, יש להתקי� דיפו� מתאי� המונע ושלא נית� לחפור אותה בשיפוע כאמורמטר,  1.20ה שעומקה עולה על בחפיר
התמוטטות הדפנות. א� קיימת סכנת התמוטטות בעת התקנת הדיפו�, על עובד הנמצא בחפירה להשתמש בתא הגנה 

  שיאפשר לו לעבוד בלי להיפגע. 

ותאושר ע"י יוע) הקרקע של  פי תוכנית שתוחזק באתר העבודה�למטרי� ייעשה ע 4דיפו� חפירה שעומקה עולה על 
  .האתר

  הרחקת ציוד או רכב כבד מחפירה

אסור לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעלול למוטט את דפנותיה, אלא א� ננקטו צעדי� מיוחדי� למניעת 
  התמוטטות.

   

  הרחקת חומר המוצא מהחפירה

  ס"מ משפת החפירה. �50 חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה צריכי� להיות מוחזקי� במרחק שלא יפחת מ

   

  יש לוודא שלא ייפגעו קווי חשמל, ביוב, טלפו�, גז וכדומה

לפני התחלת החפירה או החציבה על מבצע העבודה לבדוק א� מצויי� בשטח קווי חשמל, ביוב, טלפו�, גז וכד'. אסור 
ה לפני נקיטת אמצעי זהירות למניעת פגיעה בעובדי� או במתקני�. על מנהל העבודה לנקוט אמצעי להתחיל בעבוד

  זהירות מיוחדי� כדי להבטיח שעובדי� לא ייפגעו מזר� חשמלי, אדי� מזיקי�, או מי� פורצי�.

   

  התקנת תאורה בחפירה במקו� חשו�

תקי� במקו� העבודה ובמעברי� הסמוכי� תאורה א� מבצעי� עבודת חפירה בשעות החשכה או במקו� חשו�, יש לה
  נאותה. בנוס', ליד כל חפירה או בור שקיימת סכנת נפילה לתוכ� יש להציב פנסי� שצבע� אדו�.

   

  גידור חפירה ממנה אפשר ליפול לגובה העולה על שני מטרי�

ה� עלול אד� ליפול מגובה העולה תיכו� כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרו� מ�יד ואז��ידי מעקה ע� אז��יש לגדר על
  על שני מטרי�.

   

  ס"מ רק ע� סול� או מדרגות 120ירידה ועליה לבור שעומקו עולה על 

יאושר ע"י יוע) הקרקע ס"מ תהיינה באמצעות דר� ששיפועה  120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומק� עולה על 
  ידי סול� או מדרגות מתאימות.�, או עלשל האתר

  מטרי�. 20י� מקו� הימצאות עובד בחפירה לבי� היציאה ממנה לא יעלה על המרחק ב

   

  תעלות באדמה חולית

בתקנות הבניה קיימות הוראות מיוחדות בדבר דיפו� תעלות באדמה חולית. יש להתקי� בה דפנות עומדות המכסות 
רקע. בתקנה קיי� פירוט של ס"מ מעל פני הק 15את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

  אופ� בניית דפנות התעלה, כולל משענות וחיזוקי�, וכללי הבטיחות להבטחת יציבות�.

   

  התקנת מעברי� מעל תעלות

ס"מ. על המעברי� להיות בטוחי� לפי כללי הבטיחות  60יש להתקי� מעברי� בטוחי� מעל כל תעלה שרוחבה עולה על 
  ר לעיל.הנהוגי� לגבי מדרכות מעבר כמוסב
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  ידי מנהל עבודה�ביצוע ביקורת בטיחות יומית בעבודות חפירה על

על מנהל העבודה באתר שבו מבוצעי� חפירה, מילוי, חציבה, או דיפו� חובה לערו� ביקורת בטיחות מדי יו�, אחרי 
  הפסקת עבודה של שבעה ימי�, ואחרי הפסקת עבודה בשל גש� או הצפה (לפני חידושה).

   

  רו� ובקיר חצובבטיחות במד

יש למנוע הדרדרות סלעי� או חומרי� אחרי� בעבודה המתבצעת במדרו�, ויש להפעיל במקו� כזה כלי� ושיטות 
  עבודה שימנעו פגיעה באד� או ברכוש.

קיר יתוכנ� ויבוצע בבטיחות, ועל מנהל העבודה לבדוק מדי יו�, לפני תחילת  שאופ� חציבתמבצע העבודה אחראי לכ� 
, ולהסיר ממנו כל חלק בולט או רופ'. אסור לדרוש מאד� שיעבוד או שיימצא חצובת יציבותו של קיר העבודה, א

  במקו� בו הוא עלול להיפגע מחומר רופ' או מקיר לא יציב.

   

  הריסות 

  ביצוע הריסה רק בהשגחת מנהל עבודה מנוסה

וצענה בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה מבצע הבניה אחראי כי עבודות הריסה (כולל פירוק קיר או חלקי מבנה) תב
סיו� של שנה אחת לפחות בהריסת מבני�. א� גובה האתר עולה על ארבעה מטרי�, יש לבצע את ההריסה רק יבעל נ

  פי תכנית הריסה מפורטת שתוחזק באתר העבודה.�על

   

  ידי בונה מקצועי�עבודות הריסה שיבוצעו רק על

סיו� של יותר משלוש שני� שנצבר לאחר הגיעו יידי בונה מקצועי (בעל נ�עלעבודות ההריסה הבאות יבוצעו א� ורק 
  עשרה):�לגיל שמונה

  הריסת מבנה מפלדה, מבטו� או מבטו� מזוי�.    א)

  הריסת גג, תקרה, תקרת קמרו�, קיר נושא, קיר מג�, עמוד נושא או מדרגות.      ב)

  מטרי�. 1.50הריסת קיר או עמוד שגבהו עולה על       ג)

   

  הגנת חלקי מבנה מהתמוטטות לא מבוקרת בעת הריסה

יש להג� על כל חלקי המבנה הצפוי להריסה מהתמוטטות בלתי מבוקרת ומפגיעה בעובדי�, ולנתק אות� מחשמל, גז, 
מי� וקיטור. כ� יש לוודא שלא תהיה פגיעה במערכת הביוב. יש לנקוט אמצעי בטיחות להבטחת שלו� העובדי� 

  , אבק או אש.מהתפוצצות גזי�

   

  גידור והצבת שלטי אזהרה במקו� ביצוע עבודת הריסה

מקו� שבו נעשית פעולת הריסה יגודר בגדר מתאימה, ויוצבו בו שלטי אזהרה בולטי� (בנוס' לשילוט הרגיל ע� שמו 
ר, יש וכתובתו של מבצע הבניה, ש� מנהל העבודה וכתובתו, ומהות העבודה המתבצעת). א� אי� אפשרות להתקי� גד

  לנקוט אמצעי� אחרי� למניעת גישה של אד� למקו� הסכנה.

   

  פירוק פיגו� יבוצע רק בהשגחת בונה פיגומי� מקצועי, מלמעלה למטה

פירוק של פיגו� באתר בניה יש לבצע רק בהשגחת בונה פיגומי� מקצועי, מלמעלה למטה, תו� הבטחת יציבות החלק 
את החלקי� המורחקי� יש להוריד בזהירות ואסור לזרוק אות� אל הנותר, והרחקת האנשי� הנמצאי� בסביבה. 

  הקרקע.

    

  חשמל 

  שמירה על תקנות החשמל והתקני� הישראליי�

מבצע הבניה אחראי לכ� שכל הציוד, האבזרי� והמתקני� החשמליי� באתר הבניה יתאימו לדרישות חוק החשמל 
  ).�1953פי חוק התקני� (התשי"ג�יי� שעניינ� חשמל על), התקנות שהותקנו לפיו, ולתקני� הישראל�1954(התשי"ד
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  עבודה ליד קווי חשמל

 �5וולט, או במרחק קט� מ 33,000מטרי� מתילי� של קווי חשמל במתח של עד  �3.25אסור לבצע עבודה במרחק קט� מ
  וולט, אלא א� מתקיימי� כל התנאי� הבאי�: 33,000מטרי� מתילי� של קווי חשמל במתח העולה על 

  הקווי� מנותקי� ממקור אספקת המתח בעת ביצוע העבודה,    א)

א� אי אפשר נית� לנתק את התילי� ממקור אספקת המתח, יותקנו מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר של אד�       ב)
  ע� התילי�. בעת התקנת המחיצות והסרת� יהיו קווי החשמל מנותקי� ממקור אספקת המתח.

   

  הקרקע הנחת כבלי חשמל על

אסור להניח כבלי חשמל בתו� נוזל או שלולית מי�, וא� ה� מונחי� על הקרקע יש להג� עליה� מפגיעת רכב או ציוד 
  הנדסי העלול לעבור מעליה�, או פגיעה אחרת. כ� אסור שכבלי� המונחי� על הקרקע יהוו מכשול.�מכני

   

  מטרי� 25מעלית להסעת עובדי� במבנה שגובהו עולה על  

  מטרי� תותק� מעלית שירות להסעת עובדי�. 25הבניה אחראי לכ� כי במבנה שגובהו עולה על מבצע 

   

  קיו� ארגז עזרה ראשונה באתר בניה

מבצע הבניה אחראי להתקי� באתר הבניה ארגז עזרה ראשונה שיצויד כראוי, ויוחזק במקו� נוח לגישה. אסור לשי� 
  בארגז ציוד שאיננו מיועד למת� עזרה ראשונה.

   

  ומכונות הרמה נופי� ועגורני�מ

הקבל� מחויב לפעול על פי תכנית מפורטת של מנהל ההרמה וההרכבה, אשר תאושר על ידי בודק  .1

  מוסמ� למנופי�.

הקבל� יזמי� בודק מוסמ� למנופי� ולאביזרי הרמה ככל שנית� בסמו� למועד ביצוע ההרמה  .2

ל הנגדי, תוכנת המחשב, גובלי� מיוחדת לנושא המשקלמטרת בדיקת המנו' תו� התייחסות 

 וכיו"ב.

  הקבל� מחויב לספק לעובדיו את ציוד המג� האישי הנדרש ולוודא כי ה� משתמשי� בו. .3

  מעבר לנ"ל יפעל הקבל� על פי כל החוקי� והתקנות במדינת ישראל, שמתייחסי� לנושא ההרמה. .4

ח רק להרכבת הנחיות אלה מתייחסות הלכה למעשה לכל פעילות מנופי� בשטח ולא בהכר .5

 אלמנטי� טרומיי�.

  אחסו� דלק

של כמות  110%שנפחה יהיה כל מיכל דלק הממוק� באתר, יוק' יונח בתו� מאצרה  )1

  רור.והמיכל יכלול הארקה וצינור או הדלק המאוחסנת

  בקרבת מיקומו של כל מיכל דלק באתר, ייקבע מטפה ארקה יבשה לכיבוי  אש. )2

לל מיכלי גרור, יותקנו שלטי� באותיות בולטות בכל מקו� בו מוצב מיכל דלק באתר כו )3

  נוזל דליק","אסור לעש�" –"זהירות 

מנע משפ� דלק בעת פעולות תדלוק ממיכלי הדלק באתר. יש להכי� ייש להקפיד ולה )4

  לחול ליד נקודת מילוי הדלק. מאגר

  פרופ�) באת –ייאסר שימוש בגז בישול (בוט�  )5
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  עובדי הקבל�  

  עובדי� חדשי�.ל ידו, כול עובדיו על מי שמועסק על הקבל� יהיה אחראי להדרכת .1

כלי� מכונות, כלי יד,  הקבל� ימסור לעובדיו את הסיכוני� בעבודה ובתנועה כולל בטיחות בציוד, .2

  בגובה היכ� שנדרש. בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה 

החברה הבטיחות של  חובת ציות להנחיותה על עובדי הקבל� וכל מי שמועסק על ידו באתר חל .3

  באתר. הלאומית

  ציוד מג� אישי  

 תקנותכנדרש על פי כל די� ועל פי    הקבל� יספק לעובדיו, ולכל מי שמועסק על ידו, ציוד מג� אישי .1

, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מג�, אפודות החברה הלאומיתהבטיחות בעבודה ועפ"י הנחיות 

טמי אוזניי� וכל ציוד מג� אישי אחר "), משקפי מג�, אהחברה הלאומיתכתומות תקניות ("דג� 

  הנדרש.

  הקבל� יחלי' מיידית ציוד מג� שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. .2

יצוידו בציוד המג�  ),ועובדיה� קבלני משנההקבל� יוודא שכל העובדי� הנמצאי� באתר (לרבות  .3

 האישי המפורט לעיל.

  הפעלת כלי� וציוד באתר  

  או הנדסיי� תעשה בתנאי� הבאי�: �מכאנייהפעלת ציוד וכלי� חשמליי�, 

  יופעלו א� ורק כלי� ע� רישיו� מתאי� ובתוק'.  .א

 יופעלו א� ורק כלי� ע� ביטוח בתוק'.  .ב

הקבל� לוודא כי יהיו בעלי  הציוד והכלי� יופעלו ע"י מפעילי� מוסמכי� על פי כל די�, באחריות  .ג

  אימי� להפעלת הכלי�.ומיומנות מת רישיו� תק' וכנדרש על פי חוק, ובעלי ניסיו�

בודק מוסמ�. תסקירי�  תקפי� של בדיקת תסקירי�יהיו על פי החוק,  המחויבי�לכלי� וציוד,   .ד

  אלו יהיו זמיני� באתר, בכל עת, לצור� ביקורת.

בעת  אוטומטית  יופעלש ופרצ , (פנס מהבהב,באמצעי בטיחות תקיני�כלי העבודה יהיו מצוידי�   .ה

. המהבהבי� יופעלו באופ� קבוע בעת החברה הלאומיתובמפרטי  וקנסיעה לאחור וכד') כנדרש בח

 מהסוג  המהבהבי� יהיו על פני המיסעה ו/או המדרכה בתנועה או במצב נייח. הימצאות הרכב

  הכוונה בנסיעה לאחור. ותתבצע שייראו מכל הכיווני� המצויד במראה מסתובבת על מנת

הרכב/ציוד  ההנדסי, ובמקרה של ל � גבוה עבמקרה של מהבהב אחד ברכב, יותק� המהבהב במקו  .ו

 מאחור. התקנת המהבהבי� תעשה כ� שייראו ג� מלפני� וג�  שניי� או יותר, יותקנו משני צידיו.

  אמצעי מיגו�  

והגלגלי� ושאר  אמצעי מיגו� מתאימי� לכל הרצועות, השרשראות על הקבל� לוודא התקנת .1

  בטיחותית. � מבחינהוהמסוכני�, באופ� שיהיו מוגני החלקי� הנעי�
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מרבי  שדה ראייה בכל בכדי להבטיח �המכאנייעל הקבל� לוודא התקנת מראות פני� וצד בכלי�  .2

  לפני�, צדדי� ואחור למפעילי הכלי.

לאחור על כל הציוד  על הקבל� לוודא הימצאות ותקינות זמזמ� שיופעל אוטומטית בעת נסיעה .3

  הכבד כפי שמתחייב עפ"י חוק.

 �המכאניימהכלי�  רות סימו� מהבהבות על כל אחדנומצאי ותקינות של שתי מ על הקבל� לוודא .4

מכבשי� וכו'). המנורות המהבהבות  (מחפרי�, מפלסות, מקרצפת, ממחזרת, מגמר, אספלט,

מטאטא מכני  ויופעלו ברציפות במש� כל זמ� העבודה. יותקנו בנק' הגבוהות משני צידי הכלי�

  .אירו את תחו� שטח העבודהיצויד בשני פנסי� מאחור אשר י

לסלקו ולהחליפו בציוד  בטיחות הנ"ל, ועל הקבל�הלא יורשה שימוש בציוד שאינו עומד בדרישות  .5

 תקי� שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.

  

 עבודה בגובה

   �2007י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז"תשומת לב הקבל� לביצוע עבודות בגובה עפ

   2כל עבודה, לרבות גישה למקו� עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על       �"עבודה בגובה" 

  �מטרי�,  ולרבות עבודה כאמור

  ) המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1(                             

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 �) המצריכה הטיית גו' האד� ביותר מ2(                             

  העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניי�;

  פיגו� ממוכ� . ) המתבצעת מתו� בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אד� או3(                            

  �עבודה בגובה שהיא עבודה  �"תחו� עבודה בגובה"

  ) על סולמות;1(                    

  ) מתו� סלי� להרמת אד�; 2(                    

  ) מתו� בימות הרמה מתרוממות ופיגומי� ממוכני�;3(                    

  ) בתו� מקו� מוק';4(                    

  ) מעל לפיגומי� נייחי�;5(                    

  ) מעל גגות;6(                    

  קונסטרוקציה; ) מעל מבנה7(                    

  ) בטיפול בעצי� וגיזומ�;8(                    

  ) בהקמת בימות והתקנת מערכות תאורה והגברה9(                    

  מטר לעבור הכשרה 2חלה חובה על כל עובד בגובה העולה על  �הערה  
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  הסדרי תנועה זמניי� � בטיחות בתנועה

  היתרי עבודה/רישיו� עבודה  

רישיו�  עבודה לפני תחילת העבודה הרישיו�  העירייה /רשות התמרור המקומיתבל מנציג על הקבל� לק

  יימצא באתר ויכלול את:סוג העבודה, מיקו� מדויק בקמ'  ומס' התרשי�/תכנית הסדר התנועה .

  הקבל� מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיו� 

  שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות  

מרור , תשילוט בתחו� אתר העבודה על הקבל� להציב רביתמעל מנת לשמור על רמת בטיחות   .א

בדרכי�  להסדרי תנועה באתרי עבודה  המדרי�וואמצעי בטיחות בהתא� לתוכניות שלבי הביצוע, 

ואו הנחיות להגנת עובדי דר� בדרכי� עירוניות   המעודכנתהמאושר במהדורתו  בי� עירוניות

  .ששיידרמנהל הפרויקט א� וככל  תודרישו

 1.1חלק  2247תואמי� את התק� הישראלי מס'  יהיותמרורי� שיוצבו באתר העבודה כל ה  .ב

  (תמרורי�). 1.2חלק  2247אור) ותק� ישראלי מס'  (מחזירי

 להצבתהמאושרות גודל התמרורי� ואופ� הצבת� יהיו בהתא� למוגדר בתקנות והנחיות   .ג

באתרי עבודות בדרכי�  עההתמרורי� והמדרי  להסדרי תנו לוח –תקנות התעבורה  � תמרורי�

 .)ס'מ 120ס'מ משולש אור  צלע  80גול קוטר ע( המאושר במהדורתו המעודכנת בי� עירוניות

 ס"מ 90ס"מ משולש אור  צלע  60לתחו� עירוני עגול קוטר   .ד

במבואות אתר העבודה יהיה מצויד  908המוצב על תמרור  901על הקבל� לוודא כי תמרור   .ה

  ל צלע מצלעות התמרור).(בכ 932בשלישיית תמרורי 

על הקבל� לוודא שכל התמרורי�, ההתקני� ואביזרי הבטיחות ומעקות הבטיחות המוצבי� על   .ו

 תנועה להתקנימשרדית � הועדה הבי ידו באתר מופיעי� ברשימת המוצרי� המאושרי� ע"י 

  בטיחות, המופצת מעת לעת ע"י הוועדה.ו

מבנה העגלה יהיה תוא� למבנה נייד מהבהב לוח בעבודות הדורשות שימוש בעגלת ח) נגררת,   .ז

 שרדית להתקני תנועה�  מהועדה הבי המאושר ע"י –המוגדר ב"מפרט כללי ללוח נייד מהבהב 

  ובטיחות.

תשומת לב הקבל� לכ� שבעבודות ניידות תהיה דרישה להציב בנוס' ללוח הנייד המהבהב (עגלת   .ח

י הוועדה הבי� משרדית להתקני תנועה ח)) סופג אנרגיה נייד העונה למפרט לתק� המאושר ע"

  ובטיחות.

מטע� הקבל� ואי� בהעסקת קבלני המשנה המועסקי� מובהר, כי כל האמור בסעי' זה חל ג� על   .ט

  קבלני משנה כדי לגרוע מאחריותו של הקבל� הראשי. 

רשאי לדרוש בכתב את החלפת קבל� הבטיחות או ממונה הבטיחות מטעמו   משרד הבינוי והשיכו�  .י

אביזרי ו סטיות חריגות באיכות ואופ� הצבת השילוט, התמרור ,תפקוד לקוילל זה בעקבות ובכ

   .הבטיחות
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לאחר הצבת השילוט לפי תוכניות הסדרי התנועה, חלה חובה על הקבל� לתחזק אותו כל העת ולא   .יא

  יהיה חיוב נוס' בגי� כ� או בכל מצב שבו ייגר� סיכו� בטיחותי באתר.

אשר יכלול לפחות את שלושת הנושאי� הקבל� לבצע תדרי� לעובדיו על מנהל העבודה מטע�   .יב

 הבאי�:

 מהות ביצוע העבודה  .1

 בטיחות בעבודה .2

 .בתנועה בטיחות .3

  הכוונת התנועה  

סגירת נתיב ו/או מסלול תנועה לצור� ביצוע עבודות, שיקו� ופיתוח והעברת התנועה למסלול   .א

בשכר, ו/או גור� אחר שהוסמ�   תנועה או פקחיחילופי באופ� זמני, מחייבת העסקת שוטרי� 

  עפ"י די�.להכווי� תנועה 

 חל איסור מוחלט בהכוונת תנועה ע"י מי שלא הוסמ� לכ�.  .ב

 באחריות הקבל� לבצע התקשרות ע� קבל� משנה לבטיחות לצור� הצבת הסדר התנועה באתר  .ג

יל באתר קבל� הבטיחות יהיה קבל� מוסמ� עי חברת נתיבי ישראל  וחלה עליו החובה להפע

  צוותי� מוסמכי� בלבד

עובדי�. ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס  2אמור, ימנה לפחות צוות האבטחה כ  .ד

  לאבטחת אתרי סלילה, בעל תעודה תקפה על שמו.

העברת תנועה למסלול זמני תעשה עפ"י תוכניות שלבי הביצוע ולאחר תאו� ע� �ביצוע מעק'  .ה

ועפ"י  המעודכ� לנוהל העברת תנועהבהתא�  להכויקט, משטרת ישראל ובאישור מתכנ� הפרו

  .המאושר במהדורתו המעודכנתבדרכי� בי� עירוניות  להסדרי תנועההמדרי� 

תעשה רק בנוכחות מנהל הפרויקט ו/או  פקחי תנועה ביצוע עבודה הדורשת הפעלת שוטרי� ו/או  .ו

  באתר העבודה. מי שהוסמ� על ידו 

  

 תהפסקת עבודה בשל ליקויי בטיחו

על הפסקת עבודה, במקרי� הבאי�, א� לפי  יורה ו/או מי מטעמו משרד הבינוי והשיכו�

מקרה זה הינו ליקוי בטיחותי, המהווה סכנה למשתמשי הדר� ו/או העובדי�  שיקול דעתו

  באתר:

א. כאשר קיבל דו"ח יוע* בטיחות לפיו ישנ� באתר ליקויי� חוזרי�, אשר הקבל� אינו  

  הראוי ו/או אינו פועל לאי הישנות�. מתייחס אליה� באופ�

ב. כאשר במסגרת הסיור היומי, שבאחריותו לבצע בכל בוקר, או במהל  שוט+ של העבודה, 

יתגלה ליקוי בטיחותי, אשר עפ"י שקול דעתו מהווה סכנה למשתמשי הדר  ו/או לעובדי� 

 באתר.
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 17מתוך  16עמוד 

� 16 �

   משרד הבינוי והשיכו�ג. עפ"י הנחיית בא כוח 

  המפקח חריגה מהוראותד. 

 בע"פ. במקביל, ירשו� מנה"פ באופ� מיידי  הדיווח על הפסקת העבודה יימסר על ידי מנה"פ לקבל�   .א
 את הנחייה האמורה ביומ� העבודה ובתיק הבטיחות המתנהל על ידו באתר.

החזרה לעבודה תיעשה לאחר שמנה"פ ווידא שהקבל� טיפל בליקוי, באופ�  כזה שהוסר הסיכו�   .ב
  הדר� ו/או עובדי האתר הבטיחותי למשתמשי

                    

עצ� הפסקת העבודה אינה פוטרת את הקבל� מלטפל באופ� מיידי בליקוי עפ"י הנחיות מנה"פ.   .ג
במקרה שהקבל� לא יפעל באופ� מיידי לטיפול בליקוי הבטיחותי, עפ"י הנחיות מנה"פ, יפעל מנה"פ 

  להפעלת קבל� חלופי, בהתא� להוראות החוזה  
           

 

  הנזקי� שיחולו במועד הפסקת העבודה יחולו על הקבל� –כל מקרה של הפסקת עבודה ב
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 17מתוך  17עמוד 

� 17 �

  תאונות ואירועי� חריגי�

חריג או תאונה בה מעורבי� עובדיו  על כל אירוע על הקבל� חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או בא כוחו
  :העבודה. הדיווח יכלול או משתמשי הדר� בתחומי אתר

  שמות מעורבי� ראשיי� •

  עפרטי האירו •

 .פעולות שננקטו ע"י הקבל� בעקבות האירוע •

ביומ� הקבל� ינהל רישו�  שעות בדו"ח מפורט בכתב 24 הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ותו�
  עובדיו או משתמשי הדר�. של כל אירועי הבטיחות החריגי�/תאונות שבה� מעורבי�העבודה 

  

  

  ניכויי� כספיי� לליקויי� באמצעי בטיחות          

 א'ראה נספח           
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 'א נספח

 

 (כל הסכומים בשקלים חדשים)לוח ניכויים כספיים לליקויים באמצעי בטיחות או בדרישות הבטיחות באתרי עבודה 

י נוהל "לא עפ/לא תקני פגום חסר אורית ד"מס

 10211 011 10111 ('ליח)תמרורי אזהרה  1 מפרט מעצ

 10011 10111 10211 ('ליח)הוריה תמרורי  2

 011 311 011 ('ליח)תמרורי מודיעין  3

 011 211 011  031תמרורי  0

 211 211 11 ('ליח)  031חרוטים תמרורי  0

 011 011 011 פי תכנית הסדרי תנועה זמנייםסימונים על  6

 10311 10111 10211 סימון חיצים או השמת מדבקות מחזירות אור ' יח 7

 10011 1 10011 א"מחיקת צבע בהתאם לנוהל לפי מ 8

 0111 1111 2111 העבודה קבוע באתר/חידוש צבע זמני  0

 100111 ('ליח)לאורך ולרוחב הדרך " מדרגה"השארת  11

 10211 701 10111 ('ליח) 032פנסים מהבהבים תמרורי  11

 110111 011 0111 א"מעקה בטיחות זמני לפי מ 12

 00111 00111 00111 ('ליח)קצה ' אי שימוש ביח -מעקה בטיחות זמני  13

 311 70 211 ('ליח)אי שימוש במחזירי אור  -מעקה בטיחות זמני  10

 00111 00111 110111 עגלת חץ-נייד מהבהב על התקן נגרר או רכב לוח 10

 1011  םמעברי הולכי רגל ותחזוקתביצוע  16

או /העבודה מלוכלך בבוץ בגלגלים ויציאת כלי רכב מאתר  17

 בתא מטען

1011 

ר העבודה ותחזוקת גדרות אלה בהתאם גדרות וגידור את 18

 לתכנית הסדרי התנועה הזמניים

00111 

 המוסדר בתכנית על פילא לאתר העבודה כניסה ויציאה  10

  הסדרי תנועה זמניים

00111 

  00111 פעילות ללא צוות אבטחה 21

 00111 (לכל איש)באיש צוות אבטחה מחסור  21

 00111 הנחיות המפקח בנושא בטיחות/אי בצוע הוראת 22

 011 011 10111 ('לפי יח)אפודת בטיחות לעובדים  23

 011 301 011 (עובדלכל )עבודה /נעלי בטיחות 20

 011 011 10111 (לכל עובד)כובע מגן  20

 011 611 10111 ה"מיכליות וצמ0 פנס מהבהב צהוב על כלי עבודה 26

 30111 20011 30111 ('ליח)צופר אזהרה בנסיעה לאחור  27
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26/03/2020 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

618/2019מכרז מספר :

 יח"ד37בית יוסף 

יצחק אילוז מנהל פרוייקט: 4,052,057.00 אומדן (ללא מע"מ):

26 יח"ד37בית יוסף  פרוייקט:

ריכוז למכרז

2כביש מספר  1 תת כתב:

סה"כ נושא

26,934.40 40.1פרק  1.40.1 תת פרק:

26,934.40פיתוח האתר 1.40 סה"כ לפרק:

13,865.00 41.2פרק  1.41.2 תת פרק:

300.00 41.1פרק  1.41.3 תת פרק:

14,165.00עבודות גינון 1.41 סה"כ לפרק:

15,142.70 51.1פרק  1.51.1 תת פרק:

10,055.00 51.3פרק  1.51.3 תת פרק:

17,109.40 51.9פרק  1.51.9 תת פרק:

42,307.10כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:

5,600.00 52.1פרק  1.52.1 תת פרק:

25,770.00 52.2פרק  1.52.2 תת פרק:

31,370.00עבודות אספלט 1.52 סה"כ לפרק:

2כביש מספר סה"כ לתת כתב: 1114,776.50

3כביש מספר  2 תת כתב:

סה"כ נושא

55,108.00 8.1פרק  2.8.1 תת פרק:

87,854.00 8.2פרק  2.8.2 תת פרק:

112,386.00 8.3פרק  2.8.3 תת פרק:

255,348.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 2.8 סה"כ לפרק:

60,775.00 40.1פרק  2.40.1 תת פרק:

60,775.00פיתוח האתר 2.40 סה"כ לפרק:

3,150.00 41.2פרק  2.41.2 תת פרק:

3,150.00עבודות גינון 2.41 סה"כ לפרק:

18,170.60 51.1פרק  2.51.1 תת פרק:

46,066.50 51.2פרק  2.51.2 תת פרק:

279,133.00 51.3פרק  2.51.3 תת פרק:

93,285.50 51.6פרק  2.51.6 תת פרק:

436,655.60כבישים ופיתוח 2.51 סה"כ לפרק:

60,870.00 52.1פרק  2.52.1 תת פרק:

3,280.00 52.2פרק  2.52.2 תת פרק:

64,150.00עבודות אספלט 2.52 סה"כ לפרק:

3כביש מספר סה"כ לתת כתב: 2820,078.60 200



4כביש מספר  3 תת כתב:

סה"כ נושא

72,857.00 8.1פרק  3.8.1 תת פרק:

104,942.00 8.2פרק  3.8.2 תת פרק:

102,641.00 8.3פרק  3.8.3 תת פרק:

2,023.00 8.7פרק  3.8.7 תת פרק:

5,660.00 8.8פרק  3.8.8 תת פרק:

288,123.00תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 3.8 סה"כ לפרק:

38,419.50 40.1פרק  3.40.1 תת פרק:

38,419.50פיתוח האתר 3.40 סה"כ לפרק:

1,800.00 41.2פרק  3.41.2 תת פרק:

1,800.00עבודות גינון 3.41 סה"כ לפרק:

25,297.80 51.1פרק  3.51.1 תת פרק:

33,097.50 51.2פרק  3.51.2 תת פרק:

133,100.00 51.3פרק  3.51.3 תת פרק:

191,495.30כבישים ופיתוח 3.51 סה"כ לפרק:

37,090.00 52.1פרק  3.52.1 תת פרק:

2,848.00 52.2פרק  3.52.2 תת פרק:

39,938.00עבודות אספלט 3.52 סה"כ לפרק:

4כביש מספר סה"כ לתת כתב: 3559,775.80

5כביש מספר  4 תת כתב:

סה"כ נושא

12,988.00 8.1פרק  4.8.1 תת פרק:

15,283.00 8.2פרק  4.8.2 תת פרק:

16,278.20 8.3פרק  4.8.3 תת פרק:

1,014.00 8.7פרק  4.8.7 תת פרק:

629.00 8.8פרק  4.8.8 תת פרק:

46,192.20תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 4.8 סה"כ לפרק:

18,350.00 40.1פרק  4.40.1 תת פרק:

18,350.00עבודות גינון 4.40 סה"כ לפרק:

1,575.00 41.2פרק  4.41.2 תת פרק:

1,575.00עבודות גינון 4.41 סה"כ לפרק:

26,606.00 51.1פרק  4.51.1 תת פרק:

17,314.00 51.2פרק  4.51.2 תת פרק:

66,395.00 51.3פרק  4.51.3 תת פרק:

110,315.00כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

26,070.00 52.1פרק  4.52.1 תת פרק:

1,800.00 52.2פרק  4.52.2 תת פרק:

27,870.00עבודות אספלט 4.52 סה"כ לפרק:

5כביש מספר סה"כ לתת כתב: 4204,302.20

6כביש מספר  5 תת כתב:

סה"כ נושא

29,585.00 8.1פרק  5.8.1 תת פרק:

37,127.00 8.2פרק  5.8.2 תת פרק:

36,212.20 8.3פרק  5.8.3 תת פרק:

1,389.00 8.7פרק  5.8.7 תת פרק:

5,660.00 8.8פרק  5.8.8 תת פרק:

109,973.20תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 5.8 סה"כ לפרק:

28,900.00 40.1פרק  5.40.1 תת פרק:

28,900.00פיתוח האתר 5.40 סה"כ לפרק:

1,125.00 41.2פרק  5.41.2 תת פרק:

1,125.00עבודות גינון 5.41 סה"כ לפרק:
201



סה"כ נושא

29,798.50 51.1פרק  5.51.1 תת פרק:

28,032.00 51.2פרק  5.51.2 תת פרק:

138,030.00 51.3פרק  5.51.3 תת פרק:

195,860.50כבישים ופיתוח 5.51 סה"כ לפרק:

36,220.00 52.1פרק  5.52.1 תת פרק:

2,250.00 52.2פרק  5.52.2 תת פרק:

38,470.00עבודות אספלט 5.52 סה"כ לפרק:

6כביש מספר סה"כ לתת כתב: 5374,328.70

עבודות עפר בשצ"פ מרכזי 6 תת כתב:

סה"כ נושא

345.00 51.2פרק  6.51.2 תת פרק:

11,880.00 51.3פרק  6.51.3 תת פרק:

12,225.00כבישים ופיתוח 6.51 סה"כ לפרק:

עבודות עפר בשצ"פ מרכזיסה"כ לתת כתב: 612,225.00

פינת מיחזור 7 תת כתב:

סה"כ נושא

18,000.00 פינת מחזור 7.2.2 תת פרק:

18,000.00קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין 7.2 סה"כ לפרק:

פינת מיחזורסה"כ לתת כתב: 718,000.00

חשמל כללי 8 תת כתב:

סה"כ נושא

2,847.00 הכנות שונות 8.8.3 תת פרק:

2,847.00תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8.8 סה"כ לפרק:

6,808.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 8.44.1 תת פרק:

6,808.00גידור ומעקות מפרופילי פלדה 8.44 סה"כ לפרק:

430.00 עבודות הכנה ופירוק 8.51.1 תת פרק:

690.00 עבודות עפר 8.51.2 תת פרק:

2,790.00 מצעים 8.51.3 תת פרק:

2,500.00 כללי 8.51.4 תת פרק:

6,410.00כבישים ופיתוח - הכנות עבור הקמת חדר שנאים 8.51 סה"כ לפרק:

70,000.00 הקצבים שונים 8.99.1 תת פרק:

16,000.00 תשלומי אגרה חיבורים והטיות 8.99.2 תת פרק:

86,000.00הקצבים שונים 8.99 סה"כ לפרק:

חשמל כלליסה"כ לתת כתב: 8102,065.00

פילר אשפה 9 תת כתב:

סה"כ נושא

351,000.00 אשפה 9.2.2 תת פרק:

351,000.00קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין 9.2 סה"כ לפרק:

פילר אשפהסה"כ לתת כתב: 9351,000.00

שטח פתוח אקס' 10 תת כתב:

סה"כ נושא

3,775.00 40.2פרק  10.40.2 תת פרק:

3,775.00פיתוח האתר 10.40 סה"כ לפרק:

שטח פתוח אקס'סה"כ לתת כתב: 103,775.00

עבודות מים וביוב 11 תת כתב:

סה"כ נושא
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סה"כ נושא

494,517.00 57.1פרק  11.57.1 תת פרק:

182,800.60 57.2פרק  11.57.2 תת פרק:

6,480.00 57.9פרק  11.57.9 תת פרק:

683,797.60קווי מים וביוב 11.57 סה"כ לפרק:

עבודות מים וביובסה"כ לתת כתב: 11683,797.60

)400-423 ראש שטח (חתך 4כביש  12 תת כתב:

סה"כ נושא

42,075.00 40.1פרק  12.40.1 תת פרק:

42,075.00פיתוח האתר 12.40 סה"כ לפרק:

145,480.40 51.1פרק  12.51.1 תת פרק:

107,820.00 51.2פרק  12.51.2 תת פרק:

229,760.00 51.3פרק  12.51.3 תת פרק:

54,067.30 51.6פרק  12.51.6 תת פרק:

537,127.70כבישים ופיתוח 12.51 סה"כ לפרק:

69,570.00 52.1פרק  12.52.1 תת פרק:

5,520.00 52.2פרק  12.52.2 תת פרק:

75,090.00עבודות אספלט 12.52 סה"כ לפרק:

)400-423 ראש שטח (חתך 4כביש סה"כ לתת כתב: 12654,292.70

)507-508 גישה לפינת מיחזור (חתך 5כביש  13 תת כתב:

סה"כ נושא

3,400.00 40.1פרק  13.40.1 תת פרק:

3,400.00פיתוח האתר 13.40 סה"כ לפרק:

1,512.90 51.1פרק  13.51.1 תת פרק:

3,132.50 51.2פרק  13.51.2 תת פרק:

24,297.00 51.3פרק  13.51.3 תת פרק:

113,710.50 51.6פרק  13.51.6 תת פרק:

142,652.90כבישים ופיתוח 13.51 סה"כ לפרק:

6,803.00 52.1פרק  13.52.1 תת פרק:

784.00 52.2פרק  13.52.2 תת פרק:

7,587.00עבודות אספלט 13.52 סה"כ לפרק:

)507-508 גישה לפינת מיחזור (חתך 5כביש סה"כ לתת כתב: 13153,639.90

4,052,057.00סה"כ לכל כתב הכמויות:
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

2תת כתב: כביש מספר 

פיתוח האתר 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,383.00 75.70 190.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית.20/20, 10/20מלבנית, 
1.40.1.0010

4,646.40 140.80 33.00 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 

1.40.1.0020

7,905.00 85.00 93.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0030

26,934.40 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

26,934.40 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקייה- שרוולים

12,825.00 45.00 285.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  1.41.2.0020

1,040.00 130.00 8.00 מ"ר תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת
המצב לקדמותו.

1.41.2.0030

13,865.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

41.1פרק  41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
300.00 60.00 5.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  

 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגינון40 עובי 
לפי גבהים מתוכננים.

1.41.3.0010

300.00 41.1פרק  41.3 סה"כ לתת פרק:

14,165.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

2תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

216.00 216.00 1.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 1.51.1.0030

3,847.10 124.10 31.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 1.51.1.0040

522.00 1.80 290.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

1.51.1.0050

1,064.00 7.00 152.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

1.51.1.0060

540.00 12.00 45.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 1.51.1.0070

54.60 54.60 1.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

1.51.1.0080

799.00 399.50 2.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

1.51.1.0090

800.00 800.00 קומפלט1.00 העתקת עמוד טלפון מעץ כולל רשת עילי 1.51.1.0100

6,000.00 150.00 40.00 מ"א פירוק גדר חיה ופינוי החומר לאתר שפיכה מאושר ועקירת שורשים
וריסוס.

1.51.1.0110

800.00 800.00 קומפלט1.00 העתקת/פירוק פילר קיים לרבות פינוי וסילוק. 1.51.1.0120

500.00 500.00 קומפלט1.00 העתקת/פירוק ספסל קיים לרבות פינוי וסילוק. 1.51.1.0130
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

2תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,142.70 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,175.00 115.00 45.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
1.51.3.0010

4,880.00 122.00 40.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

1.51.3.0020

10,055.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.9פרק  51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,832.40 174.20 22.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 1.51.9.0010

2,981.00 135.50 22.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 1.51.9.0020

2,028.00 2.60 780.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

1.51.9.0030

1,980.00 22.00 90.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

1.51.9.0040

348.00 29.00 12.00 יח' צביעת חץ בודד. 1.51.9.0050

5,940.00 4.40 1,350.00 מ"א צביעת אבני שפה. 1.51.9.0060

17,109.40 51.9פרק  51.9 סה"כ לתת פרק:

42,307.10 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,900.00 29.00 100.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
1.52.1.0010

2,700.00 27.00 100.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

1.52.1.0020
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

2תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,600.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
160.00 1.60 100.00 מ"ר 1.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

130.00 1.30 100.00 מ"ר 1.52.2.0020 ליטר/מ''ר0.3ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,320.00 22.00 60.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 1.52.2.0030

24,160.00 151.00 160.00 מ"ר ".1/2פסי האטה מאספלט תא"צ  1.52.2.0040

25,770.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

31,370.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

114,776.50 2כביש מספר  1 סה"כ לתת כתב:

207



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 9עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

8.1פרק  8.1 תת פרק:

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 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.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

4,320.00 12.00 360.00 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 

2.8.1.0090

5,760.00 36.00 160.00 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 

2.8.1.0100

1,464.00 61.00 24.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 160שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.7דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

2.8.1.0110

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל עבודות העפר, חפירה, מילוי והידוק, חומרי ועבודות העזר
 והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,סמל הרשות

טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, הכנת פתחים עבור
צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה

ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.09.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,000.00 1,800.00 קומפלט5.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 
489.

2.8.1.0150

2,750.00 550.00 קומפלט5.00  לפי ת"יD400 ס"מ עבור תקרה ומכסה 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
 489.

2.8.1.0160

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

11,520.00 36.00 320.00 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.

2.8.1.0200

1,290.00 43.00 30.00 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.

2.8.1.0210

144.00 6.00 24.00 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 

2.8.1.0220

240.00 8.00 30.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.261תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.60 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

2.8.1.0230

1,320.00 110.00 12.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

2.8.1.0240

4,560.00 760.00 6.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

2.8.1.0250

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.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 11עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס

קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לסוג האדמה, מיקום,
ומשקל הפועל על העמוד.

 ולפי פרט.08.06.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

12,740.00 910.00 קומפלט14.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

2.8.1.0300

55,108.00 8.1פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

8.2פרק  8.2 תת פרק:

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 

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת

העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

53,844.00 3,846.00 קומפלט14.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

2.8.2.0100

צביעה
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 12עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לפיRALצביעה בתנור של עמודי תאורה/זרועות מפלדה מגולוונת בגוון 

הנחיית המזמין (הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של
 שבהוצאת11צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים5הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות קבלת אחריות ל 
בכתב על הצביעה מהמפעל.

7,210.00 515.00 קומפלט14.00 08.2.423 מ' כולל כל הנדרש לפי סעיף 10צביעה של עמוד בגובה עד  2.8.2.0130

גומחות בטון שימוש כללי

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם הרשות הרלוונטית (חח"י, בזק,

 הוט או אחרת לפי הנדרש) וכוללגם את עבודות העפר, חפירה, מילוי
והידוק, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

5,400.00 2,700.00 קומפלט2.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,255/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

2.8.2.0160

17,600.00 2,200.00 קומפלט8.00 )80+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

2.8.2.0170

3,800.00 1,900.00 קומפלט2.00 גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים
) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס80+10+80+10+80/(40/210

2.8.2.0180

87,854.00 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.

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
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 13עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים

במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד.

גופי תאורת חוץ

 ממ"ר3X2.5מחיר גוף תאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 
חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים

בגוף הפנס.

26,600.00 1,900.00 14.00 יח'  מחומר מתכתי בלתיCLEO -10 דגם LUMILEDSפנס לתאורת חוץ תוצרת 
80W בהספק LED כולל מערכת מודולים מנורות IP66 חליד דרגת הגנה 

 ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים3X2.5כולל כבל 
 של חב.DRIWERלהפעלה תקינה , מותקנים בגוף הפנס , כולל  

PHILIPS 250 מקורי , מתאים  לתווח רחב של המתחי כניסהV - 170.

2.8.3.0100

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 

3,500.00 250.00 קומפלט14.00 08.3.324מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  2.8.3.0140

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 

18,330.00 47.00 390.00 מ"א 08.3.345 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

2.8.3.0180

מרכזיות מאור

 כולל תא נפרד לחברתUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 
החשמל פסי צבירה,מבדדים, מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוקים, מסגרת

מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסיאוורור במידת הצורך, צביעה וכל שאר
 העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח, חיבורו והפעלתו וכולל

הובלה, הצבה, והתקנה.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 14עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00  ולפי08.3.567 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X80מרכזיה 
פרט.

2.8.3.0220

267.00 267.00 קומפלט1.00 טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון
 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס40X4בחתך 

המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכזייה.

2.8.3.0230

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 

9,490.00 26.00 365.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.606 סעיף 

2.8.3.0270

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.

. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

2,397.00 799.00 קומפלט3.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.660 לפי סעיף 

2.8.3.0300

שונות

1,288.00 92.00 קומפלט14.00  בנוי08.06.05.05 סעיף 08, לפי מפרט 1מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל 
 מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו

נצבע העמוד לפי פרט.

2.8.3.0320

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.

2.8.3.0330

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.

2.8.3.0340
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

3תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,360.00 370.00 28.00 יח' , במידותCI, עשוייה פוליקרבונט משוריין - IP-65קופסה בדרגת הגנה 

 מ"מ, כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 360*250*130
האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

2.8.3.0350

5,883.00 1,961.00 קומפלט3.00  של "ענבר" או שווה איכות מאושר,מותקן על יסוד בטוןVI "0ארון דגם "
או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 

האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

2.8.3.0360

608.00 60.80 10.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

2.8.3.0370

112,386.00 8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

255,348.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
60,775.00 85.00 715.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
2.40.1.0010

60,775.00 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

60,775.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקייה-שרוולים

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

3,150.00 45.00 70.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  2.41.2.0040

3,150.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

3,150.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 214פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

2,592.00 216.00 12.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 2.51.1.0030

3,102.50 124.10 25.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 2.51.1.0040

5,976.00 1.80 3,320.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

2.51.1.0050

1,470.00 7.00 210.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

2.51.1.0060

799.00 399.50 2.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

2.51.1.0070

761.60 23.80 32.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 2.51.1.0080

3,469.50 128.50 27.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין לרבות פינוי וסילוק. 2.51.1.0090

18,170.60 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,102.50 25.50 1,455.00 מ"ק 2.51.2.0010 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

8,964.00 2.70 3,320.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 2.51.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

46,066.50 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
177,100.00 115.00 1,540.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
2.51.3.0010

37,210.00 122.00 305.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

2.51.3.0020

64,823.00 71.00 913.00 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 

 מ"ק.001,0(המחיר כולל ההידוק) עד 

2.51.3.0030

279,133.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.6פרק  51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
61,931.10 804.30 77.00 מ"א מ' עד2.0  בעומק  מ-5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.3.0
2.51.6.0010

11,691.60 5,845.80 קומפלט2.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0020

6,275.30 6,275.30 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0030

9,240.00 184.80 50.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 2.51.6.0040

4,147.50 1,382.50 3.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

2.51.6.0050

93,285.50 51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

436,655.60 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
59,450.00 29.00 2,050.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
2.52.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,420.00 284.00 5.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 

PG70-10.
2.52.1.0020

60,870.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,280.00 1.60 2,050.00 מ"ר 2.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

3,280.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

64,150.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

820,078.60 3כביש מספר  2 סה"כ לתת כתב:
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תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

8.1פרק  8.1 תת פרק:

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 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.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

7,920.00 12.00 660.00 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 

3.8.1.0090

4,032.00 36.00 112.00 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 

3.8.1.0100

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל עבודות העפר, חפירה, מילוי והידוק, חומרי ועבודות העזר
 והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,סמל הרשות

טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, הכנת פתחים עבור
צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה

ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.09.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

12,600.00 1,800.00 קומפלט7.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

3.8.1.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,850.00 550.00 קומפלט7.00  לפי ת"יD400 ס"מ עבור תקרה ומכסה 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

 489.
3.8.1.0150

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

21,240.00 36.00 590.00 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.

3.8.1.0190

645.00 43.00 15.00 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.

3.8.1.0200

360.00 6.00 60.00 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 

3.8.1.0210

120.00 8.00 15.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.261תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.60 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

3.8.1.0220

550.00 110.00 5.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

3.8.1.0230

1,520.00 760.00 2.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

3.8.1.0240

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 לסוג האדמה, מיקום,

ומשקל הפועל על העמוד.

 ולפי פרט.08.06.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,020.00 910.00 קומפלט22.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 
3.8.1.0290

72,857.00 8.1פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

8.2פרק  8.2 תת פרק:

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 

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת

העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

84,612.00 3,846.00 קומפלט22.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

3.8.2.0100

צביעה

 לפיRALצביעה בתנור של עמודי תאורה/זרועות מפלדה מגולוונת בגוון 
הנחיית המזמין (הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של

 שבהוצאת11צביעת פוליאסטר טהור על פלדהמגולוונת, ולפי מפרט 
 שנים5הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות קבלת אחריות ל 

בכתב על הצביעה מהמפעל.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 22עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

4תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,330.00 515.00 קומפלט22.00 08.2.423 מ' כולל כל הנדרש לפי סעיף 10צביעה של עמוד בגובה עד  3.8.2.0130

גומחות בטון שימוש כללי

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם הרשות הרלוונטית (חח"י, בזק,

 הוט או אחרת לפי הנדרש) וכוללגם את עבודות העפר, חפירה, מילוי
והידוק, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

2,700.00 2,700.00 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,255/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

3.8.2.0160

4,400.00 2,200.00 קומפלט2.00 )80+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

3.8.2.0170

1,900.00 1,900.00 קומפלט1.00 גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים
) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס80+10+80+10+80/(40/210

3.8.2.0180

104,942.00 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.

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

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד.

גופי תאורת חוץ
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 23עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

4תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ממ"ר3X2.5מחיר גוף תאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 

חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים
בגוף הפנס.

41,800.00 1,900.00 22.00 יח'  מחומר מתכתי בלתיCLEO -10 דגם LUMILEDSפנס לתאורת חוץ תוצרת 
80W בהספק LED כולל מערכת מודולים מנורות IP66 חליד דרגת הגנה 

 ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים3X2.5כולל כבל 
 של חב.DRIWERלהפעלה תקינה , מותקנים בגוף הפנס , כולל  

PHILIPS 250 מקורי , מתאים  לתווח רחב של המתחי כניסהV - 170.

3.8.3.0100

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 

5,500.00 250.00 קומפלט22.00 08.3.324מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  3.8.3.0140

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 

30,550.00 47.00 650.00 מ"א 08.3.345 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

3.8.3.0180

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 

16,380.00 26.00 630.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.606 סעיף 

3.8.3.0220
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

4תת כתב: כביש מספר 

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

. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,598.00 799.00 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.660 לפי סעיף 

3.8.3.0250

שונות

2,024.00 92.00 קומפלט22.00  בנוי08.06.05.05 סעיף 08, לפי מפרט 1מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל 
 מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו

נצבע העמוד לפי פרט.

3.8.3.0270

2,220.00 370.00 6.00 יח' , במידותCI, עשוייה פוליקרבונט משוריין - IP-65קופסה בדרגת הגנה 
 מ"מ, כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 360*250*130

האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

3.8.3.0280

1,961.00 1,961.00 קומפלט1.00  של "ענבר" או שווה איכות מאושר,מותקן על יסוד בטוןVI "0ארון דגם "
או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 

האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

3.8.3.0290

608.00 60.80 10.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

3.8.3.0300

102,641.00 8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

8.7פרק  8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חח"י

195.00 195.00 קומפלט1.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון,
 וסטנדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

3.8.7.0020

160.00 8.00 20.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

3.8.7.0030

223



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 25עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

4תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
336.00 14.00 24.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים

 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 
 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון

 לפי פרט.08.03.07

3.8.7.0040

622.00 311.00 קומפלט2.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

3.8.7.0050

710.00 355.00 קומפלט2.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

3.8.7.0060

2,023.00 8.7פרק  8.7 סה"כ לתת פרק:

8.8פרק  8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים
 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות
תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

1,170.00 13.00 90.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
 כולל כל חומרי האיטום1072ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 

3.8.8.0060

488.00 488.00 קומפלט1.00 התאמה והחלפת מסגרת מכל סוג של גוב בזק מכל סוג כולל הגבהות
 כולל חפירה מסביב לתא30 מ' ע"י בטון מזויין  ב-0.7במידת הצורך עד 

והחזרת השטח לקדמותו, כולל ביטון המסגרת החדשה ותיקון גג הגוב
במידת הצורך' לרבות הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר העבודה.

3.8.8.0070

3,417.00 3,417.00 קומפלט1.00  כולל30 לפי תוכנית היסוד מבטון ב-480בניית בסיס למתקן ת.מ.ר מאגד 
הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל.

3.8.8.0080

239.00 239.00 קומפלט1.00  והנחיות 1079ניקוי תאי בזק מכל סוג וגודל לפי מפרט בזק הכללי פרק 
המפקח באתר.

3.8.8.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
346.00 346.00 קומפלט1.00 גלוי תאים קיימים קבורים וסילוק הפסולת כולל חפירה חציבה הכל לפי

.1070הנחיות הפקוח באתר ומפרט בזק הכללי פרק 
3.8.8.0100

5,660.00 8.8פרק  8.8 סה"כ לתת פרק:

288,123.00 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,750.00 85.00 350.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
3.40.1.0010

5,125.00 125.00 41.00 מ"א   ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

3.40.1.0020

3,544.50 69.50 51.00 מ"א  ס"מ. 23/50/23 מ' לאי תנועה במידות 1/2אבן שפה טרומה באורך 
(המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.)

3.40.1.0030

38,419.50 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

38,419.50 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקייה

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

1,800.00 45.00 40.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  3.41.2.0040

1,800.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

1,800.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 27עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

4תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

1,613.30 124.10 13.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 3.51.1.0030

3,960.00 1.80 2,200.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

3.51.1.0040

4,900.00 7.00 700.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

3.51.1.0050

2,397.00 399.50 6.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

3.51.1.0060

1,927.50 128.50 15.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין לרבות פינוי וסילוק. 3.51.1.0070

10,500.00 150.00 70.00 מ"א פירוק גדר חיה ופינוי החומר לאתר שפיכה מאושר, עקירת שורשים
וריסוס.

3.51.1.0080

25,297.80 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27,157.50 25.50 1,065.00 מ"ק 3.51.2.0010 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

5,940.00 2.70 2,200.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 3.51.2.0020

33,097.50 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 28עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

4תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
104,650.00 115.00 910.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
3.51.3.0010

21,350.00 122.00 175.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

3.51.3.0020

7,100.00 71.00 100.00 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 

 מ"ק.001,0(המחיר כולל ההידוק) עד 

3.51.3.0030

133,100.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

191,495.30 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,670.00 29.00 1,230.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
3.52.1.0010

1,420.00 284.00 5.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 
PG70-10.

3.52.1.0020

37,090.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,968.00 1.60 1,230.00 מ"ר 3.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

880.00 22.00 40.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 3.52.2.0020

2,848.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

39,938.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

559,775.80 4כביש מספר  3 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 29עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 פרק:

8.1פרק  8.1 תת פרק:

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 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.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

1,200.00 12.00 100.00 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 

4.8.1.0090

864.00 36.00 24.00 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 

4.8.1.0100

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל עבודות העפר, חפירה, מילוי והידוק, חומרי ועבודות העזר
 והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,סמל הרשות

טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, הכנת פתחים עבור
צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה

ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.09.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

4.8.1.0140
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 30עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
550.00 550.00 קומפלט1.00  לפי ת"יD400 ס"מ עבור תקרה ומכסה 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

 489.
4.8.1.0150

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,420.00 36.00 95.00 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.

4.8.1.0190

516.00 43.00 12.00 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.

4.8.1.0200

72.00 6.00 12.00 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 

4.8.1.0210

96.00 8.00 12.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.261תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.60 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

4.8.1.0220

220.00 110.00 2.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

4.8.1.0230

1,520.00 760.00 2.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

4.8.1.0240

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 לסוג האדמה, מיקום,

ומשקל הפועל על העמוד.

 ולפי פרט.08.06.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 31עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,730.00 910.00 קומפלט3.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 
4.8.1.0290

12,988.00 8.1פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

8.2פרק  8.2 תת פרק:

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 

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת

העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

11,538.00 3,846.00 קומפלט3.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

4.8.2.0100

צביעה

 לפיRALצביעה בתנור של עמודי תאורה/זרועות מפלדה מגולוונת בגוון 
הנחיית המזמין (הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של

 שבהוצאת11צביעת פוליאסטר טהור על פלדהמגולוונת, ולפי מפרט 
 שנים5הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות קבלת אחריות ל 

בכתב על הצביעה מהמפעל.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 32עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,545.00 515.00 קומפלט3.00 08.2.423 מ' כולל כל הנדרש לפי סעיף 10צביעה של עמוד בגובה עד  4.8.2.0130

גומחות בטון שימוש כללי

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם הרשות הרלוונטית (חח"י, בזק,

 הוט או אחרת לפי הנדרש) וכוללגם את עבודות העפר, חפירה, מילוי
והידוק, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00 )80+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

4.8.2.0160

15,283.00 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.

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

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד.

גופי תאורת חוץ

 ממ"ר3X2.5מחיר גוף תאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 
חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים

בגוף הפנס.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 33עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,700.00 1,900.00 3.00 יח'  מחומר מתכתי בלתיCLEO -10 דגם LUMILEDSפנס לתאורת חוץ תוצרת 

80W בהספק LED כולל מערכת מודולים מנורות IP66 חליד דרגת הגנה 
 ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים3X2.5כולל כבל 

 של חב.DRIWERלהפעלה תקינה , מותקנים בגוף הפנס , כולל  
PHILIPS 250 מקורי , מתאים  לתווח רחב של המתחי כניסהV - 170.

4.8.3.0100

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 

750.00 250.00 קומפלט3.00 08.3.324מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  4.8.3.0140

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 

5,170.00 47.00 110.00 מ"א 08.3.345 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

4.8.3.0180

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 

2,600.00 26.00 100.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.606 סעיף 

4.8.3.0220

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.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 34עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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 

08.3.660 לפי סעיף 

4.8.3.0250

שונות

276.00 92.00 קומפלט3.00  בנוי08.06.05.05 סעיף 08, לפי מפרט 1מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל 
 מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו

נצבע העמוד לפי פרט.

4.8.3.0270

740.00 370.00 2.00 יח' , במידותCI, עשוייה פוליקרבונט משוריין - IP-65קופסה בדרגת הגנה 
 מ"מ, כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 360*250*130

האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

4.8.3.0280

243.20 60.80 4.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

4.8.3.0290

16,278.20 8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

8.7פרק  8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חח"י

96.00 8.00 12.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

4.8.7.0020

252.00 14.00 18.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

4.8.7.0030

311.00 311.00 קומפלט1.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

4.8.7.0040

355.00 355.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

4.8.7.0050

1,014.00 8.7פרק  8.7 סה"כ לתת פרק:

8.8פרק  8.8 233תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 35עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים
 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות
תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

390.00 13.00 30.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
 כולל כל חומרי האיטום1072ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 

4.8.8.0060

239.00 239.00 קומפלט1.00  והנחיות 1079ניקוי תאי בזק מכל סוג וגודל לפי מפרט בזק הכללי פרק 
המפקח באתר.

4.8.8.0070

629.00 8.8פרק  8.8 סה"כ לתת פרק:

46,192.20 תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,475.00 85.00 135.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
4.40.1.0010

6,875.00 125.00 55.00 מ"א   ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

4.40.1.0020

18,350.00 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

18,350.00 עבודות גינון 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקייה
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 36עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

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

1,575.00 45.00 35.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  4.41.2.0030

1,575.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

1,575.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

1,080.00 216.00 5.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 4.51.1.0030

2,376.00 1.80 1,320.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

4.51.1.0040

3,150.00 7.00 450.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

4.51.1.0050

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 פירוק והריסת מקלט קיים על יסודותיו, כולל פינוי החומר לאתר שפיכה
מאושר ובהתאם להנחיות המפקח בשטח בכתב בלבד.

4.51.1.0060

26,606.00 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 37עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,750.00 27.50 500.00 מ"ק 4.51.2.0010 מ"ק .2,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

3,564.00 2.70 1,320.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 4.51.2.0020

17,314.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
50,600.00 115.00 440.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
4.51.3.0010

9,760.00 122.00 80.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

4.51.3.0020

6,035.00 71.00 85.00 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 

 מ"ק.001,0(המחיר כולל ההידוק) עד 

4.51.3.0030

66,395.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

110,315.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,650.00 29.00 850.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
4.52.1.0010

1,420.00 284.00 5.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 
PG70-10.

4.52.1.0020

26,070.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,360.00 1.60 850.00 מ"ר 4.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

440.00 22.00 20.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 4.52.2.0020

1,800.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 38עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

5תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,870.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

204,302.20 5כביש מספר  4 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 39עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

6תת כתב: כביש מספר 

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 פרק:

8.1פרק  8.1 תת פרק:

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 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.

 ולפי פרט.08.03.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

2,400.00 12.00 200.00 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 

5.8.1.0090

2,016.00 36.00 56.00 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 

5.8.1.0100

732.00 61.00 12.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 160שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.7דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

5.8.1.0110

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל עבודות העפר, חפירה, מילוי והידוק, חומרי ועבודות העזר
 והלוואי לרבות הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה,סמל הרשות

טבוע ביציקה, עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבת חצץ, הכנת פתחים עבור
צינורות, כניסות ויציאות לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה

ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

 ולפי פרט.08.03.09.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 40עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

6תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,400.00 1,800.00 קומפלט3.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 
489.

5.8.1.0150

1,650.00 550.00 קומפלט3.00  לפי ת"יD400 ס"מ עבור תקרה ומכסה 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
 489.

5.8.1.0160

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות, חול לריפוד הכבלים
 או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, כיסוי התעלה, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי

חפירה ו/או חציבה, מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע
בדיקות.

 ולפי פרט.08.02.03 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,200.00 36.00 200.00 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.

5.8.1.0200

645.00 43.00 15.00 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.

5.8.1.0210

72.00 6.00 12.00 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 

5.8.1.0220

160.00 8.00 20.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.261תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.60 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

5.8.1.0230

660.00 110.00 6.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו.

5.8.1.0240

2,280.00 760.00 3.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

5.8.1.0250

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.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 41עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

6תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס

קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לסוג האדמה, מיקום,
ומשקל הפועל על העמוד.

 ולפי פרט.08.06.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

6,370.00 910.00 קומפלט7.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

5.8.1.0300

29,585.00 8.1פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

8.2פרק  8.2 תת פרק:

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 

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת ,מגש אבזרים בתוך העמוד, דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת

העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

26,922.00 3,846.00 קומפלט7.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

5.8.2.0100

צביעה
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 42עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

6תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 לפיRALצביעה בתנור של עמודי תאורה/זרועות מפלדה מגולוונת בגוון 

הנחיית המזמין (הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקל של
 שבהוצאת11צביעת פוליאסטר טהור על פלדהמגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים5הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י, לרבות קבלת אחריות ל 
בכתב על הצביעה מהמפעל.

3,605.00 515.00 קומפלט7.00 08.2.423 מ' כולל כל הנדרש לפי סעיף 10צביעה של עמוד בגובה עד  5.8.2.0130

גומחות בטון שימוש כללי

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם הרשות הרלוונטית (חח"י, בזק,

 הוט או אחרת לפי הנדרש) וכוללגם את עבודות העפר, חפירה, מילוי
והידוק, חומרי ועבודות העזר והלוואי, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות

וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה.

6,600.00 2,200.00 קומפלט3.00 )80+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

5.8.2.0160

37,127.00 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.

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

גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים
במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד.

גופי תאורת חוץ
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 43עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

6תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ממ"ר3X2.5מחיר גוף תאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות וכולל כבל 

חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה מותקנים
בגוף הפנס.

13,300.00 1,900.00 7.00 יח'  מחומר מתכתי בלתיCLEO -10 דגם LUMILEDSפנס לתאורת חוץ תוצרת 
80W בהספק LED כולל מערכת מודולים מנורות IP66 חליד דרגת הגנה 

 ממ"ר חיבור ממגש ועד לפנס וכל האביזרים הדרושים3X2.5כולל כבל 
 של חב.DRIWERלהפעלה תקינה , מותקנים בגוף הפנס , כולל  

PHILIPS 250 מקורי , מתאים  לתווח רחב של המתחי כניסהV - 170.

5.8.3.0100

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 

1,750.00 250.00 קומפלט7.00 08.3.324מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  5.8.3.0140

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 

10,575.00 47.00 225.00 מ"א 08.3.345 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

5.8.3.0180

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 

5,460.00 26.00 210.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.606 סעיף 

5.8.3.0220
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

6תת כתב: כביש מספר 

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

. ולפי פרט08.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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 

08.3.660 לפי סעיף 

5.8.3.0250

שונות

644.00 92.00 קומפלט7.00  בנוי08.06.05.05 סעיף 08, לפי מפרט 1מחזיק דגלים לעמוד תאורה לדגל 
 מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע בו

נצבע העמוד לפי פרט.

5.8.3.0270

1,480.00 370.00 4.00 יח' , במידותCI, עשוייה פוליקרבונט משוריין - IP-65קופסה בדרגת הגנה 
 מ"מ, כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 360*250*130

האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

5.8.3.0280

1,961.00 1,961.00 קומפלט1.00  של "ענבר" או שווה איכות מאושר,מותקן על יסוד בטוןVI "0ארון דגם "
או בתוך גומחת בטון כולל אנטיגרונים וקלפה קפיצית מותקנת עם כל 

האביזרים והחיזוקים הנדרשים.

5.8.3.0290

243.20 60.80 4.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

5.8.3.0300

36,212.20 8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

8.7פרק  8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חח"י

195.00 195.00 קומפלט1.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון,
 וסטנדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

5.8.7.0020

192.00 8.00 24.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

5.8.7.0030
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6תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
336.00 14.00 24.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים

 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 
 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון

 לפי פרט.08.03.07

5.8.7.0040

311.00 311.00 קומפלט1.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

5.8.7.0050

355.00 355.00 קומפלט1.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

5.8.7.0060

1,389.00 8.7פרק  8.7 סה"כ לתת פרק:

8.8פרק  8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים
 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

פקוח ישיר של בזק על ביצוע הכרחי, התאום באחריות הקבלן לרבות
תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול במחירי יחידה.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

1,170.00 13.00 90.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
 כולל כל חומרי האיטום1072ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 

5.8.8.0060

488.00 488.00 קומפלט1.00 התאמה והחלפת מסגרת מכל סוג של גוב בזק מכל סוג כולל הגבהות
 כולל חפירה מסביב לתא30 מ' ע"י בטון מזויין  ב-0.7במידת הצורך עד 

והחזרת השטח לקדמותו, כולל ביטון המסגרת החדשה ותיקון גג הגוב
במידת הצורך' לרבות הובלת המסגרת החדשה מהמחסן לאתר העבודה.

5.8.8.0070

3,417.00 3,417.00 קומפלט1.00  כולל30 לפי תוכנית היסוד מבטון ב-480בניית בסיס למתקן ת.מ.ר מאגד 
הארקת יסוד כנדרש בחוק החשמל.

5.8.8.0080

239.00 239.00 קומפלט1.00  והנחיות 1079ניקוי תאי בזק מכל סוג וגודל לפי מפרט בזק הכללי פרק 
המפקח באתר.

5.8.8.0090
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
346.00 346.00 קומפלט1.00 גלוי תאים קיימים קבורים וסילוק הפסולת כולל חפירה חציבה הכל לפי

.1070הנחיות הפקוח באתר ומפרט בזק הכללי פרק 
5.8.8.0100

5,660.00 8.8פרק  8.8 סה"כ לתת פרק:

109,973.20 תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,900.00 85.00 340.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
5.40.1.0010

28,900.00 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

28,900.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

41.2פרק  41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקייה

שרוולים

1,125.00 45.00 25.00 מבנה .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  5.41.2.0030

1,125.00 41.2פרק  41.2 סה"כ לתת פרק:

1,125.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 245מספר סעיף
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
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6תת כתב: כביש מספר 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

4,068.00 1.80 2,260.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

5.51.1.0030

2,100.00 7.00 300.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

5.51.1.0040

1,997.50 399.50 5.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

5.51.1.0050

833.00 23.80 35.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 5.51.1.0060

800.00 800.00 קומפלט1.00 העתקת עמוד טלפון מעץ כולל רשת עילי 5.51.1.0070

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 פירוק והריסת מקלט קיים על יסודותיו וכל יתר העבודות הדרושות כולל
פינוי החומר לאתר שפיכה מאושר ובהתאם להנחיות המפקח בשטח

בכתב.

5.51.1.0080

29,798.50 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,930.00 25.50 860.00 מ"ק 5.51.2.0010 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

6,102.00 2.70 2,260.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 5.51.2.0020

28,032.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,500.00 115.00 900.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
5.51.3.0010

18,910.00 122.00 155.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

5.51.3.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,620.00 71.00 220.00 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 
 מ"ק.001,0(המחיר כולל ההידוק) עד 

5.51.3.0030

138,030.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

195,860.50 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
34,800.00 29.00 1,200.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
5.52.1.0010

1,420.00 284.00 5.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 
PG70-10.

5.52.1.0020

36,220.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,920.00 1.60 1,200.00 מ"ר 5.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

330.00 22.00 15.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 5.52.2.0020

2,250.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

38,470.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

374,328.70 6כביש מספר  5 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 49עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות עפר בשצ"פ מרכזי

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
345.00 23.00 15.00 מ"ק 6.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

345.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,880.00 66.00 180.00 מ"ק  ס"מ לאחר20מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

 (המחיר כולל51ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי -פרק 
 מ"ק.1000ההידוק) עד 

6.51.3.0010

11,880.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

12,225.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

12,225.00 עבודות עפר בשצ"פ מרכזי 6 סה"כ לתת כתב:

248



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 50עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: פינת מיחזור

קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין 2 פרק:

פינת מחזור 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 18,000.00 1.00 יח'  מ' וריצוף1.35 מ"ר כולל קירות בטון חשוף בגובה 70פינת מחזור 

משתלבות כדוגמת המדרכה כולל יסודות, ברזל זיון וכל הנדרש לפי פרט.
7.2.2.0010

18,000.00 פינת מחזור 2.2 סה"כ לתת פרק:

18,000.00 קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין 2 סה"כ לפרק:

18,000.00 פינת מיחזור 7 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 51עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: חשמל כללי

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 פרק:

הכנות שונות 8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות חח"י

195.00 195.00 קומפלט1.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון,
 וסטנדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

8.8.3.0020

480.00 8.00 60.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

8.8.3.0030

840.00 14.00 60.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

8.8.3.0040

622.00 311.00 קומפלט2.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

8.8.3.0050

710.00 355.00 קומפלט2.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

8.8.3.0060

2,847.00 הכנות שונות 8.3 סה"כ לתת פרק:

2,847.00 תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

גידור ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,808.00 170.20 40.00 מ"א  מ' מעל פני קרקע כולל: עמודים מצינורות מגולוונים1.5גדר רשת בגובה 

 מ"מ , וכל החיזוקים הנדרשים50/150 מ', רשת מגולוונת  2 כל 2בקוטר "
לרבות יסודות  באדמה / רצפת בטון .כדוגמת "גדר מעיין חרוד משופר "

 מ'- או ש"ע לפי בחירת1.50 חב' גדרות אורלי  - אך בגובה 1010מק"ט  
המתכנן. (סביב משטח למתקני מיחזור)

8.44.1.0010

6,808.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

6,808.00 גידור ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח - הכנות עבור הקמת חדר שנאים 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 250מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 52עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: חשמל כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, למעט תשלום אגרה

במידת הצורך.

250.00 2.50 100.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

8.51.1.0020

180.00 1.80 100.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

8.51.1.0030

430.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
690.00 23.00 30.00 מ"ק 8.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

690.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,790.00 93.00 30.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ-

 לפי מודיפייד אאשטו100ההידוק בהידוק מבוקר של % 
8.51.3.0010

2,790.00 מצעים 51.3 סה"כ לתת פרק:

כללי 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 טיפול מלא בתיאום מול חברת חשמל/חברת חדר השנאים עבור ביצוע

ההכנות  לצורך התקנת החדר (ההכנות (חפירות, מצעים וכו') מחושבות
בנפרד

8.51.4.0010

2,500.00 כללי 51.4 סה"כ לתת פרק:

6,410.00 ות עבור הקמת חדר שנאים כבישים ופיתוח - הכנ 51 סה"כ לפרק:

הקצבים שונים 99 פרק:

הקצבים שונים 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,000.00 25,000.00 1.00 יח'  לרבות כל232 ו - 227הקצב עבור הטמנת קוו עילי קיים מעל מגרשים 

 ש"ח עבור כל התיאומים+ תשלום לפי חשבונית2,000הטיפול הדרוש (
 רווח קבלני)12%עבור ההעתקה+ 

8.99.1.0010
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 53עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: חשמל כללי

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 30,000.00 1.00 יח'  כולל5הקצב עבור איתור והעתקת קוו בזק תת"ק קיים לאורך כביש 

 ש"ח עבור כל התיאומים+2,000כבילה וצנרת לרבות כל הטיפול הדרוש (
 רווח קבלני)12% תשלום לפי חשבונית עבור ההעתקה+ 

8.99.1.0020

15,000.00 15,000.00 1.00 יח'  לרבות כל5 ו-4הקצב עבור העתקת עמוד בזק קיים בצומת הכבישים 
 ש"ח עבור כל התיאומים+ תשלום לפי חשבונית2,000הטיפול הדרוש (
 רווח קבלני)12%עבור ההעתקה+ 

8.99.1.0030

70,000.00 הקצבים שונים 99.1 סה"כ לתת פרק:

תשלומי אגרה חיבורים והטיות 99.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 16,000.00 1.00 יח'  .עבור3x80Aהקצב עבור תשלום לחברת חשמל בגין חיבור חדש בגודל 

12%חיבור מחשבונית מרכזיית מאור  כולל רווח קבלני 
8.99.2.0010

16,000.00 תשלומי אגרה חיבורים והטיות 99.2 סה"כ לתת פרק:

86,000.00 הקצבים שונים 99 סה"כ לפרק:

102,065.00 חשמל כללי 8 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 54עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: פילר אשפה

קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין 2 פרק:

אשפה 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
351,000.00 9,000.00 39.00 יח'  ס"מ עם ראש קיר מבטון  -140נישה לאשפה  מקירות בטון גלוי בגובה 

קיטום פינות , ריצוף משתלבות כדוגמת המדרכה, שרוולים , חפירה ליסוד
 , ברזל זיון וכל הנדרש לפי פרט .

9.2.2.0010

351,000.00 אשפה 2.2 סה"כ לתת פרק:

351,000.00 קירות תומכים וקירות גדר- בטון מזוין 2 סה"כ לפרק:

351,000.00 פילר אשפה 9 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 55עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: שטח פתוח אקס'

פיתוח האתר 40 פרק:

40.2פרק  40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,775.00 151.00 25.00 מ"א  ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש40שורת אבני מסלעה  עד גובה 

עפ"י התוכנית.
10.40.2.0010

3,775.00 40.2פרק  40.2 סה"כ לתת פרק:

3,775.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

3,775.00 שטח פתוח אקס' 10 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 56עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

קווי מים וביוב 57 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
57.0תת פרק 

57.0תת פרק 

57.0תת פרק 

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

לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%

של יועץ הביסוס של משהב"ש.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים
מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

 לצורך מילוי חוזר או סרטי סימון לקווי מים ו\או ביובCLSMשימוש ב 
יהיה אך ורק באישור המחוז והבקרה והם חלק של הסעיפים הרלוונטים

בכתב הכמויות ואין למדוד בנפרד.

57.1פרק  57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים
מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויותעבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת ב
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור15%גובה 

בכתב של יועץ הביסוס של משהב"ש.

שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם
לפרוגרמה לבדיקות, עטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר
ע"פ פרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל הספחים ואביזרים כגון קשתות,

57הסתעפויות,מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכלל
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

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

כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש
 שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל
עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש

לקחת זא

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות ביצוע בפועל של הסדרי תנועה חדשים בזמן הביצוע עם כל הכרוך
 ומשתמע מכך, תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ

 צורך ע"מ לאפש

כל האביזרים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט
ועטיפה חיצונית חרושתית

בנוסף ובתוספת לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פוליאתלין ו\או
פוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים לפחות ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות ואביזרים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע

באמצע

סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, עליה של הסרט בתוך תא
 מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת בהתאם לחלופה
המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות של היצרן על כל

המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך
רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין
רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

תאי אביזרים יהיו לפי פרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים כולל
חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש אספלט בניסור

 או מדרכה במקומות שיש,מילוי חוזר מהודק בשכבות עד למבנה
הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\מדרכה במקרה של

פתיחת כביש.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים קיצור שעות
העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

צינורות פלדה

צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליתילן

 לצינורות מי שתיה ללא פעמון לריתוך עם530צינורות פלדה לפי ת"י 
עטיפה חיצונית פוליאתילן וציפוי פנים מלט צמנט, מונח בקרקע לכל

עומק עם עטפת חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,576.00 128.00 317.00 מ"א  לצנורות מי שתיה, ללא פעמון לריתוך בקוטר530צינורות פלדה לפי ת"י 

 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי5/32 ,עובי דופן "2"
וציפוי פנים מלט צמנט מונח בכל עומק.

11.57.1.0160

צינורות פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן ובטון דחוס

 לצינורות מי שתיה ללא פעמון לריתוך עם530צינורות פלדה לפי ת"י 
ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס,

 מ"מ, וציפוי פנים מלט צמנט מונח בקרקע לכל עומק עם19בעובי של 
ריפוד חול, בקטרים שונים, ובעובי דופן שונה

צינורות פלדה מותקנים גלויים עם צביעה חיצונית

 לצינורות מי שתיה עם ציפוי פנימי של מלט530צינורות פלדה לפי ת"י 
וצביעה חיצונית, מותקן גלוי על קיר או על אדני בטון, בקטרים שונים

ובעובי דופן שונה (כוללחבקים ו/או אדני הבטון)

צינורות פלסטיים

צינורות פוליאתילן מצולב

, מונח בקרקע בכל עומק עם עטיפת10צינורות פוליאתילן  מצולב בדרג 
חול, בקטרים שונים כולל אביזרים.

, מונח בקרקע בכל עומק12 בדרג 1519צינור פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
עם עטיפת חול, בקטרים שונים כולל אביזרים.

3,591.00 239.40 15.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיכת מדרכה מאבנים משתלבות
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת מים בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב  לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה ומילוי
 עד למבנה הכביש ו\או מדרכה.CLSMחוזר  ב- 

11.57.1.0250

 , לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך, עטיפהPE100צינורות פוליאתילן 
ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים, כולל אביזרים

240,202.00 166.00 1,447.00 יח' 11.57.1.0270 מ"מ110 בקוטר 12.5 דרג PE100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגנים נגדיים
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,123.00 2,471.00 קומפלט13.00 " מגוף טריז רחב/צר קוטר4 11.57.1.0310

שסתומים ומשקולות

 אטמ'16שסתום אל חוזר, לרבות אוגניים נגדיים, ללחץ עבודה של 

 אטמ' על זקיף חרושתי16שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 
המחיר אינו כולל מגוף בכניסה

3,530.00 3,530.00 קומפלט1.00 " שסתום אוויר משולב למים קוטר3 11.57.1.0350

ברזי כיבוי אש

40,950.00 2,925.00 קומפלט14.00  מאוגן ללא4 , זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
 מתקן שבירה

11.57.1.0370

444.00 444.00 1.00 יח'  לרבות חדירה לתא ניקוז, איטום לאחר החדירה3נקודת ניקוז בקוטר "
ושסתום מדף בקצה הצנור לפי פרט

11.57.1.0380

תאים לאביזרים

26,775.00 1,785.00 15.00 יח'  ס"מ בכל עומק לרבות תקרה60תא אביזרים מחולית בטון טרומית בקוטר 
"33 טון דוגמת דגם "כרמל-12.5 טון ומכסה לעומס 12.5טרומית  לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר50" עם פתח בקוטר B125 55או "כרמל 
 יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם הרשות \ תאגיד שיכלול סמל,

שם

11.57.1.0400

התחברות קו חדש לקו קיים

חיבור קו מים חדש לקו מים קיים, חיבור לקו הקיים באמצעות אביזרים
חרושתיים כולל כל העבודות הנלוות (חפירה, עבודות, אביזרים הנדרשים

לביצוע החיבור)

4,840.00 1,210.00 קומפלט4.00  לקו קיים מסוג כלשהו בקוטר4חיבור קו מים חדש מסוג כלשהו בקוטר "
"6" -4

11.57.1.0430

הכנות לחיבור מים למגרש

28,946.00 706.00 41.00 יח' ) לפי3    (זקיף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם

מ"מ במקום הנדרש200שרוול פי וי סיט בקוטר 

11.57.1.0450
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,540.00 908.00 5.00 יח' ) לפי3 (זקיף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "

פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם
 מ"מ במקום הנדרש200שרוול פי וי סיט בקוטר 

11.57.1.0460

68,000.00 272.00 250.00 מ"א  לרבות5/32 עובי דופן "8קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "
השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי

11.57.1.0470

494,517.00 57.1פרק  57.1 סה"כ לתת פרק:

57.2פרק  57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים
מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים
לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, עטיפת חול, סרט סימון עם

 כיתוב ביוב מילוי חוזר ע"פ פרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל הספחים
 במפרט הכללי57ואביזרים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 

תאי בקרה יהיו לפי פרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה כולל
חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד למבנה
הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה

וסולם מפיברגלס עם כלוב הגנה לרבות מחבר שוחה.

בתוספת לסעיף ( אופני המדידה) במקרה של הנחת קו ביוב בכביש קיים
ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני האספלט

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או ביטול
 חיבורי ביויב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחד בלבד לתא ללא

קשר למספר הכניסות או יציאות שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של
 הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם התחברות אחד בלבד

ע"פ הקוט

בהמשך לסעיף הקודם "כפל בתשלומים"- במקרה של תא בקרה על קו
ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום התחברות

לתא.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות ביצוע בפועל של הסדרי תנועה חדשים בזמן הביצוע עם כל הכרוך
 ומשתמע מכך, תכנון וביצוע דיפון עם כל המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ

 צורך ע"מ לאפש
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות
 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין

רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות
העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

צינורות פלדה

1,399.00 139.90 10.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

11.57.2.0120

P.V.Cצינורות 

15,390.00 171.00 90.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

11.57.2.0140

25,806.60 159.30 162.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.25 ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-

11.57.2.0150

12,322.00 202.00 61.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.75 ועד 2.26מונחים בקרקע בעומק מ-

11.57.2.0160

19,800.00 220.00 90.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 200" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'3.25 ועד 2.76מונחים בקרקע בעומק מ-

11.57.2.0170

צינורות פוליאתילן

        SDR-17  (דרג PE 100 כדוגמת H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג 
 או ש"ע לרבות כל העבודות ואביזרי הריתוך, עטיפת חול ומילוי חוזר10(

, מונחים בקרקע

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלביירידה או סולם מפיברגלס עם כלוב
הגנה ו/או מחבר שוחה

מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 62עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,980.00 3,490.00 2.00 יח'  מטר לרבות1.25 ס"מ ובעומק  עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

 טון דוגמת דגם "כרמל12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 תקרה טרומית לעומס 
 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע60"עם פתח בקוטר B125 55" או "כרמל 33 

וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול
סמל,ש

11.57.2.0240

15,732.00 3,933.00 4.00 יח'  מטר1.75 ועד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר 5B5 125"  או "כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלו

11.57.2.0250

13,314.00 4,438.00 3.00 יח'  מטר2.25 ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B1 2555"  או כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד

שיכלול

11.57.2.0260

14,373.00 4,791.00 3.00 יח'  מטר2.75 ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר B125 55"  או  "כרמל 33 "כרמל 
 או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכל

11.57.2.0270

5,245.00 5,245.00 1.00 יח'  מטר3.25 ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר 5B5 125"  או "כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלו

11.57.2.0280

5,749.00 5,749.00 1.00 יח'  מטר3.75 ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון דוגמת דגם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ תוצרת "ולפמן"60" עם פתח בקוטר 5B5 125"  או "כרמל 33 "כרמל 
או ש"ע וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלו

11.57.2.0290

5,280.00 528.00 10.00 יח' תוספת לתא בקרה עגול בכל קוטר ובכל עומק עבור מילוי מטר עליון
 לפי הפרט הסטנדרטי.CLSMאחרון עד למדרכה\כביש ב 

11.57.2.0300

תקרות ומכסים לשוחות בטון

9,924.00 827.00 12.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
 תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת55  או כרמל 33טון דוגמת דגם כרמל 

 ברזל

11.57.2.0320

1,654.00 827.00 2.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
 תוצרת ולפמן או ש"י עם סגר יציקת55 או כרמל 33טון דוגמת דגם כרמל 

ברזל

11.57.2.0330

מפלים לשוחות

261



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 63עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, אביזרים וכל העבודות הדרושות

לביצוע מושלם

4,385.00 877.00 5.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

11.57.2.0360

1,009.00 1,009.00 1.00 יח'  מ"מ200תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

11.57.2.0370

חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות

2,018.00 1,009.00 2.00 יח'  ס"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל200חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

11.57.2.0390

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

22,420.00 190.00 118.00 מ"א 160 בקוטר 884   לפי ת"י SN8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי וי סי 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי וי סי, מעבר דרך או

מתחת לקיר בטון\ ואוגדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידאו

11.57.2.0410

182,800.60 57.2פרק  57.2 סה"כ לתת פרק:

57.9פרק  57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן, לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה, תשלום בגין
עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה

ואין רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

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.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים כל מרכיבי הביטחון ומחייבים
קיצור שעות עבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

קידוחים

ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה ( במערכות קיימות)
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 64עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

תת כתב: עבודות מים וביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,880.00 8.00 360.00 מ"א " ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים8"-6 11.57.9.0070

3,600.00 10.00 360.00 מ"א צילום קווי ביוב בכל קוטר שהוא 11.57.9.0080

תקרות ומכסים

החלפת תקרה בתא בקורת קיים לרבות פירוק תקרה קיימת וסילוק החומר
 למקום שפיכה מאושר או העברתו למחסני המזמין, אספקה והתקנת 
תקרה עם פקק ב.ב. עם דיסקית פליזעם פרטי התאגיד/רשות מקומית,

סרטי איטום בין החוליה והתקרה, התאמת גובה המסגרת והמכסה לפני
השטח הסופיים, הח

החלפת מכסה (מסגרת ופקק) בתקרת תא בקורת ללא החלפת התקרה,
כולל פירוק המסגרת קיימת, ניקוי המגרעת לצורך התקנת המסגרת

החדשה, חציבת המגרעת להתאמת המסגרת במידת הצורך, אספקת מסגרת
 ופקק חדשים ב.ב. עם דיסקית פליז או יצקת עם סמל התאגיד/רשות

מקומית וכיתוב "ביוב" ביטו

תיקונים, שיקום וטיפול בקוים קיימים

 עבור השקיה10 דרג PE-100צנור פוליאתילן 

6,480.00 57.9פרק  57.9 סה"כ לתת פרק:

683,797.60 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

683,797.60 עבודות מים וביוב 11 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 65עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

)400-423 ראש שטח (חתך 4תת כתב: כביש 

פיתוח האתר 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,075.00 85.00 495.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
12.40.1.0010

42,075.00 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

42,075.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

34,748.00 124.10 280.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 12.51.1.0030

5,580.00 1.80 3,100.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

12.51.1.0040

12,250.00 7.00 1,750.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק .

12.51.1.0050

3,196.00 399.50 8.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

12.51.1.0060

952.00 23.80 40.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 12.51.1.0070

711.90 711.90 קומפלט1.00  ס"מ)150הריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים ( עד קוטר צינור 
כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.

12.51.1.0080
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618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

)400-423 ראש שטח (חתך 4תת כתב: כביש 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
642.50 128.50 5.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין לרבות פינוי וסילוק. 12.51.1.0090

41,400.00 150.00 276.00 מ"א פירוק גדר חיה ופינוי החומר לאתר שפיכה מאושר ועקירת שורשים
וריסוס.

12.51.1.0100

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 פירוק והריסת מקלט קיים על יסודותיו, כולל פינוי החומר לאתר שפיכה
מאושר לפי הנחיות המפקח בשטח בכתב בלבד.

12.51.1.0110

26,000.00 2,000.00 קומפלט13.00 הסדרת כניסות לבתים, כולל אבני גן ריצוף/אספלט לפי העניין. מחיר
לכל כניסה.

12.51.1.0120

145,480.40 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
99,450.00 25.50 3,900.00 מ"ק 12.51.2.0010 מ"ק .10,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 

8,370.00 2.70 3,100.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 12.51.2.0020

107,820.00 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
203,550.00 115.00 1,770.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
12.51.3.0010

10,370.00 122.00 85.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

12.51.3.0020

15,840.00 66.00 240.00 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 

 מ"ק.0,0010(המחיר כולל ההידוק) עד 

12.51.3.0030

229,760.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.6פרק  51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,845.80 5,845.80 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 

 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 
12.51.6.0010
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 67עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

)400-423 ראש שטח (חתך 4תת כתב: כביש 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,372.20 1,686.10 2.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 

MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 
.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

12.51.6.0020

1,819.80 1,819.80 1.00 יח'  ס"מ110 בגובה 48/78קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרתMD-6 מבטון כדוגמת 40עם חור לצינור 
 מברזלכבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישותC250ורשת תיקנית  

.489ת"י 

12.51.6.0030

5,544.00 184.80 30.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 12.51.6.0040

9,677.50 1,382.50 7.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

12.51.6.0050

27,808.00 1,390.40 20.00 מ"ק  מ"ר  כולל5 בשטח חתך מקסימלי של 30מעביר מים ארגזי מבטון מזוין ב- 
ס"מ.10 זיון ובטון רזה בעובי 

12.51.6.0060

54,067.30 51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

537,127.70 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
68,150.00 29.00 2,350.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
12.52.1.0010

1,420.00 284.00 5.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 
PG70-10.

12.52.1.0020

69,570.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,760.00 1.60 2,350.00 מ"ר 12.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,760.00 22.00 80.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 12.52.2.0020

5,520.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

75,090.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

654,292.70 )400-423 ראש שטח (חתך 4כביש  12 266סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 68עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

)507-508 גישה לפינת מיחזור (חתך 5תת כתב: כביש 

פיתוח האתר 40 פרק:

40.1פרק  40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 85.00 40.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 0.5אבן שפה טרומה באורך

קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
13.40.1.0010

3,400.00 40.1פרק  40.1 סה"כ לתת פרק:

3,400.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה

מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ו/או פינוי למקום
 ק"מ מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור15שיורה המפקח בריחוק של עד 

 בשכבות במידת הצורך.

 מתייחסים גם51.2.030 ועד 51.2.005מחירי עבודות עפר עפ"י סעיפים 
לעבודות חפירה /סילוק פסולת מכל סוג שהוא.

51.1פרק  51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, וכולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

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

216.00 216.00 1.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 13.51.1.0030

585.00 1.80 325.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים, הדברה תיעשה לפי הנדרש במפרט
, וחיטוי קרקע לפי41.02.04.04 עד 41.02.04.00הכללי-ספר כחול סעיפים 

41.02.05הנדרש במפרט הכללי-ספר כחולסעיף 

13.51.1.0040

711.90 711.90 קומפלט1.00  ס"מ)150הריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים ( עד קוטר צינור 
כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.

13.51.1.0050

1,512.90 51.1פרק  51.1 סה"כ לתת פרק:

51.2פרק  51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,255.00 27.50 82.00 מ"ק 13.51.2.0010 מ"ק .2,000חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע עד 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 69עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

)507-508 גישה לפינת מיחזור (חתך 5תת כתב: כביש 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
877.50 2.70 325.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 13.51.2.0020

3,132.50 51.2פרק  51.2 סה"כ לתת פרק:

51.3פרק  51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,975.00 115.00 165.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
13.51.3.0010

3,050.00 122.00 25.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

13.51.3.0020

2,272.00 71.00 32.00 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 

 מ"ק.001,0(המחיר כולל ההידוק) עד 

13.51.3.0030

24,297.00 51.3פרק  51.3 סה"כ לתת פרק:

51.6פרק  51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,448.50 403.90 115.00 מ"א 13.51.6.0010 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

14,644.00 732.20 20.00 מ"א 13.51.6.0020 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

18,554.00 4,638.50 קומפלט4.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.100/100שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

13.51.6.0030

5,100.50 5,100.50 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

13.51.6.0040

10,116.60 1,686.10 6.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל  כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

13.51.6.0050

5,459.40 1,819.80 3.00 יח'  ס"מ110 בגובה 48/78קולטן ראשי בינוני צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרתMD-6 מבטון כדוגמת 40עם חור לצינור 
 מברזלכבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישותC250ורשת תיקנית  

.489ת"י 

13.51.6.0060

9,240.00 184.80 50.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 13.51.6.0070

268



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 70עמוד: 26/03/2020 חסוי

618/2019כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד37בית יוסף 

)507-508 גישה לפינת מיחזור (חתך 5תת כתב: כביש 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,147.50 1,382.50 3.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט

בתכניות.כולל פלדת זיון.
13.51.6.0080

113,710.50 51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

142,652.90 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

52.1פרק  52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,235.00 29.00 215.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
13.52.1.0010

568.00 284.00 2.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 
PG70-10.

13.52.1.0020

6,803.00 52.1פרק  52.1 סה"כ לתת פרק:

52.2פרק  52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
344.00 1.60 215.00 מ"ר 13.52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

440.00 22.00 20.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 13.52.2.0020

784.00 52.2פרק  52.2 סה"כ לתת פרק:

7,587.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

153,639.90 )507-508 גישה לפינת מיחזור (חתך 5כביש  13 סה"כ לתת כתב:
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 2ד סמך מ
 הצעת מחיר הקבלן

להלן ריכוז ההנחות או התוספות )באחוזים( למילוי ע"י  618/2019מחוזה המהווה חלק בלתי נפרד 

 הקבלן ע"פ טבלה המצורפת:

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

 מדנה. ואשל כל היחידות של אותו תת כתב שב

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

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

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

רשם ע"י הקבלן כהצעת הקבלן, נ שבמקרה של סתירה בין % ההנחה או התוספת לסך כל הסכום  .4

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

 הקבלן.

( כי המזמין ידרוש ביצוע מערכות תת קרקעיות 6,7,93. במסגרת המכרז קיימת אופציה )מבנים 5

. על המציע  מיליון ₪  21.8  -והשלמות שלב א'. אומדן העבודות הנוספות נאמד בסכום של כ

 להביא בחשבון את האפשרות של ביצוע העבודות הנוספות. 

לפי שיקול דעתו  מובהר ומודגש כי ביצוע העבודות הנוספות הוא אופציה בלבד של המזמין 

ה ואישור בכתב של נ . הפעלת ביצוע העבודות לפי האופציה הנ"ל תהיה מותנית בקבלת הזמהבלעדי

 המזמין רשאי להפעיל את האופציה במלואה או חלק ממנה לפי שיקול דעתו. יכעוד יודגש  המזמין.

"לא לסיכום/אופציה )מבנים -מודגש כי עבור כל הסעיפים בכתב הכמויות שמוגדרים כ. 5

 . ,923,21,( תחול הנחת הקבלן הממוצעת שניתנה עבור מבנים 4,5,6,93

, ההנחה המשוקללת לא תחול על  להמודגש כי במידה והמזמין יפעיל את האופציה כאמור מע

 )בקרת איכות עבור האופציה(. 93נה )אספלטים(, ובמב ,64 במבנים 52פרק 

 

 ספרור
מתוך כתב   – הנושא

 הכמויות
 ₪  מחיר ע"פ אומדנא

הנחה או תוספת  

באחוזים % להנחה 

( לתוספת סמן -סמן )

)+( 

 הערות לן )₪(הצעת הקב

2 
עבודות בטון וקירות 

 כיםתומ
369,000 ₪      

תשתיות חשמל, תאורה  8

 ותקשורת
702,483.40 ₪   

   

      ₪ 222,628.90 פיתוח האתר 40

      ₪ 21,815 עבודות גינון 41

גידור ומעקות מפרופילי  44

 פלדה
6,808 ₪   

   

      ₪ 1,675,049.10 כבישים ופיתוח 51

 עבודות אספלט 52
284,475 ₪   

0% 
284,475 ₪   

 לא ניתן לתת הנחה

 לפרק זה

    ₪ 683,797.60 קווי מים וביוב 57
 

 

 הקצבים  99
86,000 ₪   

0% 
,00086  ₪   

 לא ניתן לתת הנחה

 לפרק זה

 סה"כ  
056.804,052, ₪   

   

 

__________________              __________________     

 ח ת י מ ת  ה ק ב ל ן            ת א ר י ך 
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 תכניות –מסמך ה' 

 
 רשימת תוכניות למכרז

 

 

השלמה לרגל שינויים אשר ימסרו לצורך  ו/או כניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה, לצורך הסברהוכן ת

 ביצוע.ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם הקבלן וחתימה:  ____________             תאריך:  _____________
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 רשימת תוכניות:   –בית יוסף  

 כבישים

 

 מים וביוב:

 

 

 

מס' 
 תכנית

 קובץ קנ"מ נושא
תאריך 

 עדכון

02.  BetYos-25-11-2018n tnuha 17/02/2019-2.0 1:500 תנוחה 

23.  
חתכים לאורך 

2,4כבישים   
1:1000/100 3.2-PR-5B 17/02/2019 

33.  
חתכים לאורך 

3,5,6כבישים   
1:1000/100 3.3-PR-5B 17/02/2019 

חתכים לרוחב כביש  4.3
3 

1:100 4.3-sec-3N 17/02/2019 

חתכים לרוחב כביש  4.4.1
4 (416-401 )  

1:100 4.4.1-sec-4N-cut 17/02/2019 

חתכים לרוחב כביש  4.4.2
4 (430-417 )  

1:100 4.4.2-sec-4N-cut 17/02/2019 

לרוחב כביש חתכים  4.5
5 

1:100 4.5-sec-5 17/02/2019 

חתכים לרוחב כביש  4.6
6 

1:100 4.6-sec-6N 17/02/2019 

חתכים טיפוסיים  5.0
 ופרטי ביצוע

 bet yosef-tipusi3 pratim 17/02/2019-5.0 כמסומן

חתכים טיפוסיים  5.1
 לתיאום מערכות

-bet yosef-tipusi3 TIP-5.1 כמסומן
TEUM 

17/02/2019 

 bet-yosef-teum9 17/02/2019-8.0 1:500 תיאום מערכות 8.0

 1:500 צביעה ותמרורים 9.0
9.0-BetYos-25-11-2018n 
tamrurim 

17/02/2019 

מספר   מס"ד 
 תכנית

 עדכון תאריך  קנ"מ  שם תכנית 

תנוחה   – מערכת מים וביוב  500 1
 כללית 

1:500 24-02-19 

תנוחות וחתכי   – מערכת ביוב  501 2
 אורך 

1:500 24-02-19 

 פרטי ביצוע  502 3
 

1:500 24-02-19 
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 נוף:

 תאריך  מהדורה  קנ"מ  תוכן ליון ימס ג

 26.08.19 03 1:500 תכנית פיתוח כללית ) מצב סופי(  01

 26.08.19 03 1:250 1חלק –תכנית פיתוח שלב א   02-1

 26.08.19 03 1:250 2חלק –תכנית פיתוח שלב א   02-2

שצ"פ   - תכנית עבודות עפר                  03
 מרכזי 

1:100 02 18.05.19 

 

 חשמל ותאורה:

 שם מסמך 

 תיאור תכנית 
 קנה 

 מידה 

 שם הקובץ  תאריך 

B6035new - 01 
 תכנית כללית

 תאורה,חשמל,בזק והוט 
1:500 04.03.19 B6035new 

B6035– 10  24.02.19 - תכנית פרטים B 10-6035  
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 תנאים מיוחדים  -מסמך ו' 

 

 

 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך )ו(

מוסכם ומוצהר בזה, כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כלשהי את האמור במסמך ב' 

 -על צרופותיו. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לאמור בכל מקום אחר 

 סמך זה. יחולו הוראות מ 

 פיצול העבודה

או מסיבה אחרת   מופנית במיוחד תשומת לב הקבלן כי יתכן ובצוע העבודה יתעכב בשל המצאות עתיקות באתר

, ולפיכך יהיה המזמין רשאי להפסיק  כדוג' העתקת קווי חשמל, תקשורת ותשתיות, צורך באכלוס שכונה וכדו'

ו / או לדרוש האצת ביצוע  פשר להשלים את העבודהזמנית את העבודות לתקופת זמן בלתי מוגבלת עד שיתא

 של עבודה מסויימת או אזור מסויים. 

ו/או אי   , האצהעיכוב ,מצהיר שלא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין פיצול ןהקבלן מביע בזאת את הסכמתו וכ

 ביצוע עבודות אלה עקב סיבה זו.

 הגשת חשבונות

הקבלן להגיש לבדיקת המפקח את דפי המדידה  כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על 2.1

 חתומים בחתימה וחותמת של הקבלן והמודד של הקבלן על כל דף. העתקיםוהכמויות בשני 

" יבוצעו בצורה ממוחשבת  ”As Made“לכל חשבון יש לצרף כתנאי לאישורו תכניות  2.1 1.1

כות התת קרקעיות המערהעבודות ו כלשל    CivilCAD, Civil 3Dבאחת מתוכנות  אוטוקאד, 

ובנוסף  בע שונה והחתומות ע"י מודד מוסמךשהונחו על רקע התכנון, באותו קנ"מ ובצ

 .DWGיצורף קובץ בפורמט 

 בכל חשבון יצויינו: 2.4

 מספר החוזה. - 

 שם העבודה. - 

 ערך החוזה. - 

 תאריך התחלת עבודה. - 
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 תאריך סיום העבודה. - 

 המדד הבסיסי. - 

את כל סעיפי הכמויות שבכתב  -ול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו כל חשבון יכל 2.5

 הכמויות המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  2.7

 חריגות.

בולרית מצטברת החל מהחשבון כל חישובי ההתייקרויות והחזרי מקדמות, יבוצעו בדף נפרד ט 2.8

 הראשון.
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  'ב נספח

  )DD/MM/YYYY( האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים

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

  מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  *מבקש האישור
  *כתובת ביצוע העבודות

  *מעמד מבקש האישור

   שם
יעוץ וניהול  ייזום, -עדי הדר

כלכלי בע"מ ו/או מדינת ישראל 
  משרד הבינוי והשיכון

      שם

  קבלן הביצוע☐

  קבלני משנה☐

  שוכר☐

  אחר:_______☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011 

  

  .ז./ח.פ.ת

  מען
  4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

  פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
  פוליסה

 סכום/  האחריות גבול  תאריך סיום  תאריך תחילה
  העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

  מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות 
  קבלניות

 לפרט ניתן( לדוגמה הרחבות
  ):הפוליסה לפרקי בהתאם

X            307 ;308  מדינת ישראל– 
משרד השיכון והבינוי, 

רמ"י, חברות בקרה 
; 314; 313; 309מטעמם ; 

הגופים  317; 316
; 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 
250,000  

 ₪    

משווי  10%          הוצאות מיוחדות לאחר נזק
העבודות 
מינימום 
250,000  

 ₪    

נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים 
  לקויים, עבודה לקויה

משווי  5%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

    

נזק עקיף מתכנון לקוי, חומרים 
  לקויים, עבודה לקויה

      כלול        

      כלול          רעידת אדמה ונזקי טבע
 X        20,000,000   ₪  302 ;304 ;307 ;308  צד ג'

משרד  –מדינת ישראל 
השיכון והבינוי, רמ"י, 

חברות בקרה מטעמם ; 
309 ;311; 312; 315 ;320 

הגופים המצוינים לעיל; 
321 ;322 ;328 ;329  

 –מדינת ישראל  X        20,000,000    ₪  304 ;308  אחריות מעבידים
משרד השיכון והבינוי, 

חברות בקרה רמ"י, 
 320;  319; 309מטעמם ; 

הגופים המצוינים לעיל; 
321 ;328  
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  כיסויים

הרחבות במסגרת  -אחר
  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

 ₪    

רעד, ויברציה, הסרה או 
  תמיכההחלשה של 

        5,000,000   ₪    

נזקי רכוש מעבר לגבולות 
האחריות בביטוח צד 

  שלישי בביטוח רכב

        2,000,000   ₪    

זק ננזק ישיר כתוצאה מ
שנגרם למתקנים, כבלים 

  וצינורות תת קרקעיים

      כלול        

נזק תוצאתי כתוצאה 
זק שנגרם למתקנים, נמ

כבלים וצינורות תת 
  קרקעיים

        4,000,000   ₪    

 

  

  :*)ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
  

  

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

  הביטול.
  

  

  חתימת האישור
  המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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  נספח השירותים  -נספח ג' 

  השירות קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות  קוד השירות  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 071 שירותי ניהול 001 אבטחה

 072  שירותי ניטור 002  אחסון/ מחסנים (לרבות מחסני ערובה וקירור)
 073  שירותי ניטור 003  אספקת גז ודלק

 074  שירותי פיקוח ובקרה 004  אשפה ושירותי מחזור
 075  שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (בניה) 005  בדיקות מעבדה ודגימות

 076  שירותי פיקוח, תכנון ובקרה (כללי) 006  ומיסויביקורת חשבונאית, ראיית חשבון 
 077   שירותי קוסמטיקה 007  עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 078  שירותי תחזוקה ותפעול 008  בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 079  שירותי תחזוקת מערכות 009  בקרת מוסדות חינוך

 080  שירותים אווירי/ימי 010  בריאות הנפש
 081  שירותים בחו"ל 011  ומעונות בתי אבות

 082  שירותים משפטיים 012  גביה וכספים
 083  שירותים פרא רפואיים 013  גינון, גיזום וצמחיה

 084  שירותים רפואיים 014  דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות
 085  שכירויות והשכרות 015  דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 086  תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 016  הדרכות/ קורסים/ סדנאות
 087  תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 017  הובלות והפצה

 088  תפעול ציוד 018  הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 089  תקשורת וחברות הסלולר 019  הסעת נוסעים

 090  - 020  הפקת אירועים/אולמות אירועים
 091  - 021  הריסות/פינויים
 092  - 022  השקעות ויזמות

 093  - 023  התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 094  - 024  חברות מנהלות/מינהלות

 095  - 025  חדרי כושר וספורט
 096  - 026  פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 097  - 027  חינוך/קורסים/סדנאות
 098  - 028  חקירות

 099  - 029  צומח/חי -חקלאות 
 100  - 030  טיסות

 101  - 031  יועצים/מתכננים
 102  - 032  ח אדםוכ

 103  - 033  מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 104  - 034  מחקרים וסקרים

 105  - 035  מחשוב
 106  - 036  מידע
 107  - 037  מיפוי

 108  - 038  מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 109  - 039  ממוני ויועצי בטיחות

 110  - 040  שירות/ וחלפיםתחזוקה/  -מעליות 
 111  - 041  וולטאיות-מערכות פוטו

 112  - 042  מערכות בקרה ושליטה
 113  - 043  מערכות גילוי וכיבוי אש

 114  - 044  מערכות השקיה והולכת מים
 115  - 045   נדל"ן / השקעות ויזמות

 116  - 046  נופש וטיולים (לרבות מדריכים)/קייטנות/פעילות לילדים
 117  - 047  ניהול מבנים

 118  - 048  ניקיון
 119  - 049  נשק וחומרי נפץ

 120  - 050  ספרינקלרים
 121  - 051  עבודות מתכת

 122  - 052   עבודות עץ
 123  - 053  עבודות תחזוקה ושיפוץ (חשמל/איטום/אינסטלציה)

 124  - 054  פארק שעשועים ומים/ אטרקציות
 125  - 055  פלסטיק
 126  - 056  בחוץ לארץפעילות 

 127  - 057  צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 128  - 058  צמ"ה

 129  - 059  צנרת והנחת קווי מים וביוב
 130  - 060  קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

 131  - 061  קמעונאות
 132  - 062  רוקחות

 133  - 063  רכב/מוסכים/חנייה/הסעות
 134  - 064  רפואה משלימה

 135  - 065  שיפוצים
 136  - 066  שירות לאומי

 137  - 067  שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות
 138  - 068  שירותי ביקורת

 139  - 069  שירותי גניזה וארכיב
 140  - 070  שירותי דת
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 ויועצים רשימת מתכננים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ד תפקי

 
 שם
 

 
 טלפון

 כתובת

 חברה מנהלת
 

,  4' המעיין  רח 08-9709020 עדי הדר 
 מודיעין 

אילוז מהנדסים   פיקוח 
 בע"מ

סמטת מגיני צפת   04-6920897
 , צפת 204ת.ד  , 1

 ,נצרת 12790ת.ד  04-6466401 ול 'יסמין מח אדריכלות נוף 

  -ברקת י.ר.ד  חשמל
 דני ברקת 

 217ת.ד  ,משגב 077-6647450

.ט הנדסה א כבישים
  עוץתכנון, י

 ומדידות

 20175ד.נ משגב  04-9800323

שרף גרופ   מים וביוב 
 חית הנדסה אזר

,  3/18זית רחוב ה 04-6860658
 זכרון יעקב 
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 מסמך ט'

 

 

 פרוטוקול סיור קבלנים 
 

 )יצורף לאחר סיור הקבלנים(
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