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השלמות לכבישים, מדרכות גינון  לביצוע עבודות 
 ותשתיות )שלב ג'( בשכונת המגף )פרחים( בחריש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 תוכן העניינים:
 

 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א' 
 

               ;כלליתיאור  – פרק א'
 

              ;תנאי המכרז - פרק ב'
 

 נספחים למכרז:

      ;במכרז הצהרת המשתתףטופס   - למכרז 1נספח מס' 

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

   ;מעמד משפטיהצהרה על   - למכרז 3נספח מס' 

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

     ;מכרזנוסח כתב ערבות ה  -למכרז  5נספח מס' 

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

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

    

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

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

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

 
 : רשימת נספחים לחוזה

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

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

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

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

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

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

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

 כללי:

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

" הפרויקטלהלן: ") ביצוע עבודות השלמות שלב ג'להצעות לקבל  נתימעוני( "חברהה")להלן  החברה המנהלת  .2

 במכרז זה. העבודות המפורטותע"פ  "(העבודהאו "

  שכונת המגף  )הפרחים(  באתר חריש ישוב  חיפהמחוז ב יתבצע  הפרויקט  .3

, והכל בכפוף לקבוע בהוראות התחלת עבודה , מתאריך צוקלנדרים חודשים  24  תעמוד עלביצוע התקופת  .4

  החוזה.

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

  .לפחותעם כוכבית  5ג' סיווג  200

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

  ליום עדתוקף בו שקלים חדשים( חמש מאות ושבעים אלף במלים:  ₪ ) 570,000

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים: בפרק ב' למכרז. 2כנדרש בסעיף  ,01/12/2021 

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

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

 ערבויות;

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

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

 ערבויות; – 7.5.1.1

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

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

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

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

 ים לחברה ייבים הרלוונטהמחויים בשינו ,המצ"ב כחלק ב' של המכרז ,ההתקשרות תהיה על פי תנאי החוזה .7

 (."החוזה")להלן: 

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

  טבלת מועדי המכרז  

  מועד                                       אירוע

 שעה תאריך 

 12:00 6.8.2021 פרסום המכרז

 לא מתקיים לא מתקיים כנס משתתפים 

מועד אחרון להפצת פרוטוקול כנס 

  משתתפים

 לא רלוונטי לא רלוונטי

 12:00 18.8.2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 1.9.2021 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

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

לוח הקבועים בנספח דרך האבני בהתאם ל ,ולהשלימו באופן שוטף ורצוף ביצוע הפרויקטבלהתקדם  ,עבודה



 

 

  .לחוזה המצורףזמנים 

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

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

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

לעדכן זכות ה  חברה שמורה לואולם מהוות בסיס להצעות המשתתפים,  כלל העבודות הכלולות בכתב הכמויות .11

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

  .החוזה

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

 . מהעבודות חלק ביטולאו /ו העבודות ביצוע

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

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

  .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא חברהידי ה

 בכתובתהחברה האינטרנט של , באתר ללא תשלוםקודם לקבלתם,  ,זהמכריתן לעיין במסמכי נ .14

adihadar.co.il      החברהלהלן : "אתר") . 

רח' הינה  וכתובתאשר  ,חברההבמשרדי  ,2021 שנת אוגוסט לחודש 09 מיום, החל לקבלמסמכי המכרז ניתן את  .15

להירשם ברשימת כאמור, יהיה על המבקש להשתתף במכרז  לצורך קבלת מסמכי המכרז ., מודיעין4המעיין 

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

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

 בלבד. חברהלמכרז יש להגיש באמצעות חוברת המכרז שנמסרה על ידי ה את ההצעה .חברההמכרז שיקבל מה

, או בדואר אלקטרוני 9709020-08בטלפון  למזכירות החברהמסמכי המכרז ניתן לפנות  קבלתללברורים בקשר 

@adihadar.co.ilOffice. 

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

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

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

 המכרז היא זו שקובעת.

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

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

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

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

 וכיוצא באלה.  

 
 כנס משתתפים

 לא יתקיים כנס משתתפים, ניתן להגיש שאלות בכתב כמפורט מטה. .18

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק הבהרות בנוגע למסמכי המכרז, בקשות לשאלות ו .19

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

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

והן ( PDFבאמצעות מסמך חתום )בפורמט הן , עד המועד המפורט לעיל חברהללהפנות יש הבהרות ו שאלות .20

 -ו inonhdr@gmail.comY  ת הדואר האלקטרוניולכתוב לעריכה פתוחבאמצעות קובץ וורד 
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 office@adihadar.co.il  'באחריות . 2023/2021על גבי הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס

 .08-9709020המשתתף לוודא הגעת השאלה/הבהרה בטלפון 

והן ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( בצירוף השאלות שנשאלו  ,החברה באתר  תפורסמנהתשובות  .21

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

נתנו ילמידע ו/או פירושים ו/או הסברים שי תאחראי האינ המטעמו/או מי  חברהה. חברההיחייבו את 

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

 בכתב לשאלות הבהרה.

תיקונים במסמכי או /הצעות למכרז, להכניס שינויים ו, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת תרשאי חברהה .22

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

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

 . ונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. השינויים והתיקהבהרה

המוזכרת  ובתבכת החברה באתראת התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים  פרסםת חברהה .23

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

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

 . ציעהחתימה של המ

 
 ניגוד עניינים

 
ך ביצוע שבהגשת הצעה במכרז זה ולמ חברהנים ביחס לנייבניגוד ע לא ימצא משתתף, ו/או מי ששולט במשתתף .24

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

את מהות נים, אשר יכלול ילניגוד עני שכל קשר כאמור המעלה חשלפרט במסמך בכתב על כל משתתף  .שלו

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

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

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

 .1968-תשכ"ח

שפורסם קרקע זכה במכרז שיווק קבלן אשר זה במכרז לא רשאי להשתתף מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי,  .25

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

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

 

 מציעים קשורים

 .רשאי להשתתף במכרז זה ם יהיה רק אחד מה –וחברה קשורה למציע   מציע .26

 משרה נושא או שליטה שבעל תאגיד במציע, כל השולט תאגיד כל " תהאחברה קשורהזה " סעיף לצורך .26.1

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

 25%המגבלות הנקובות לעיל, תחולנה גם על: )א( בעל אחזקות במציע, במישרין או בעקיפין, בשיעור של  .26.2

ומעלה,  25%הינו בעל אחזקות בה, בשיעור של  במציע משרה המציע או נושאומעלה; )ב( ישות משפטית ש

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

 ומעלה. 25%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 
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  מועד הגשת ההצעותאופן ו

ם שיש להגיש במסגרת מסמכיה יתריחד עם כל  ,(למכרז 8נספח )הצעת המחיר את חוברת המכרז, הכוללת את  .27

  .המכרז מספר את תישא אשריש להכניס למעטפה סגורה ההצעה, 

מועד האחרון להגשת הצעות, עד ל להגיש יש ,הכספית ההצעה כולל, המכרז מסמכיעם כל המעטפה הסגורה את  .28

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

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

  לא תתקבל. דלעיל



  

 תנאי המכרז  -פרק ב' 

 
 תנאים כלליים  .1

 ביותר או הצעה כלשהי.   הזולהלקבל את ההצעה  תמתחייב חברהה אין  .1.1

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

ל העומדת  אחרת  זכות  מכל  זה,  הלגרוע  מכרז  מסמכי  את    תרשאי  חברהההיה  ת  לפי  לבטל 

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

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

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

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

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

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

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

 .  במכרז המפורטים הסף

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

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

למען הסר  .  חברההם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם ה כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותי 

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

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

 .או תביעה בקשר לכך תהא כל טענה שתתףובין אם לאו, מבלי שלמ עבודות לבצע את ה

ו/או חלקם,  המשתתפים במכרז  כל  מ  הבלעדי,דעתה  , לפי שיקול  לדרוש  ת רשאי  א הת  חברה ה .1.6

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

  והכל,  או להוכחת עמידתו בתנאי הסףו/ לרבות בכל הקשור לניסיונו וליכולתו  ,  מסמכים נוספים

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

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

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

ויהוו חלק    חברה תוך פרק הזמן שייקבע על ידי ה  חברה המשתתף במכרז לתימסרנה על ידי  

 בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.

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

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

 . במכרזו/או יישלחו ישירות למשתתפים  חברהיפורסמו באתר  הנפרד מתנאי המכרז ו בלתי 

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

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות. 

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

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 



כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי חוזה ההתקשרות,   .1.10

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

לשינויים    מה כמי שהסכי  חברה חשב התכל מקרה לא  ב, ואחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

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

 :)למעט שותפות( תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  .1.11

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

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

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

כי  תאגיד ה המאשר  הדין,  וההצעה    ו/או  המכרז  מסמכי  על  לחייב    מוסמכים החותמים 

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו.   משתתףהבחתימתם את  

חברות, המפרט  יצורף תדפיס מרשם  תצורף תעודת התאגדות של המשתתף וכן,  להצעה   .1.11.3

למועד    ת בו, נכון למועד הסמוךו יו הבעלו  משתתף מהו הון המניות המונפק והנפרע של ה

 . הקובע

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

 : במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה .1.12

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

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

   . לעיל  1.11.2בסעיף    כאמור  פרוטוקול  להמציא  יש. ההצעה  על  במשתתף אחד מהשותפים  

,  השותפויותמרשם    עדכני  , יצורף תדפיסוכן  המשתתף תעודת התאגדות של    תצורףלהצעה   .1.12.3

 . מועד הקובענכון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ 

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:   .2

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

 התנאים המפורטים להלן:   בכל, במכרז ההצעות

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

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

 הוא עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם. שתתף  המבמרשם הרלוונטי, אם  

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

 עסקאות גופים ציבוריים"(. 

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

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

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

 מוסף.  ךמס לפי חוק מס ער

- חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"וב ל2ס'  כהגדרתו ב)  ו"בעל זיקה" אליו משתתף  ה .2.2.3

עבירות לפי חוק    )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( לא הורשעו ביותר משתי  1976



)להלן: "חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991  -עובדים זרים התשנ"א  

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

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

 . הגשת ההצעה

 

  .כנדרש במסמכי המכרז כנס המשתתפיםבהמשתתף השתתף  .2.3

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

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

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

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

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

 . חברהה  ידי לשיקבע לכך ע

 תוקף ההצעה  .3

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

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

 .  להלן 5 בסעיףכאמור  בדרך של הארכת תוקף הערבות 

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

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

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

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

   . הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 מחויבות להצעה  .4

, טופס הצהרה  שהם חתומים על ידו בכל עמודכ  כל משתתף במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז .4.1

 למכרז. 1כנספח מצורף בנוסח ה

 ערבות למכרז  .5

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

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

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

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

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

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

 המשתתף אשר מחשבון הבנק שלו הונפקה הערבות.  

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

 חוזה עם הזוכה. ה על   חברההחתימת  

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

)או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעת הבלעדי, בכל מקום שבו    הולחלט את הסכום הנקוב בה 



  חברה לנהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר    שתתףהמ

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

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

 .המכרז

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

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

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

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

 להלן.   11.11ף ולפעול כאמור בסעי   הלטובת

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

.  פקיעתה  מועד  טרם  למשתתף  שתימסר,  האו מי שהוסמך על יד  חברהה דרישת    "( על פיהמוארך

  חברה ה  תהא רשאי תהערבות,    לא הוארכה  ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות בהתאם.

ביקש מהצעתו.  בו  שחזר  כמשתתף  כאמור  במשתתף  ולראות  הערבות  את    חברה ה  ה לחלט 

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

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

ולבחור לאחר מכן בהצעת מ  תהא רשאית   חברהוה אחר אשר   שתתףלהמשיך בהליך המכרז 

לא הוארך    ף ערבותהוזאת אף אם ההצעה שתוק  להארכת תוקף הערבות,   ההסכים לבקשת

 . לפי תנאי המכרז  כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 ומחירים כתבי כמויות/ .6

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

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

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

 . בכתבי הכמויות ותהיחיד

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

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

   או תוספת לכל אחד מהפרקים.  הנחה ,למכרז

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

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

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

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

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

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

 . זלמכר

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

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

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

 כאמור, יכנסו בחוזה אשר עליו יחתום הזוכה.  חברה, תיקוני הכזוכה



במבנים  מובהר כי על המשתתף להציע הנחה זהה לפרקים זהים באומדן, גם אם פרקים אלו נמצאים  

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

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

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

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

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

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

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

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

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

   לאחר הנקודה העשרונית.שתי ספרות  ורק 

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

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

 הנחה או תוספת:  

הפרק בכתב 
 הכמויות

 אופן תשלום

 לפי ביצוע בפועל תשלום  ( 52עבודות אספלט )

הקצב עבור בקרת  
 (92איכות )

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

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

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

הקצב עבור בטיחות 
(93 ) 

   -תשלום חודשי קבוע

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

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

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

 

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

ולא   סופי  סכום  הינו  בפועל    שתנהיבטיחות  הוצאות  ללפי  עמידה   קבלןשיש  בגין 

ודרישות הבטיחות על פי כל דין. כמו כן מובהר   ,בהוראות נספח הבטיחות שבחוזה 

מידה בהוראות נספח הבטיחות והוראות כל הקבלן הוא האחראי המלא לעבזאת כי  

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

והוראות כל דין בנושא חוזה  ה וראות  בההתחייבויותיו כלפי המזמין  לעמידה מלאה ב

   .וב עוברים ה בטיחות האתר והעובדים ו

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

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

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

 ". 3210מדף 

   זכות ברירה )אופציה( .7



ל זכויות הברי )אופציה( הנתונות  ו'    חברה רה  בנספח  "מפורטות  לתנאי חוזה מדף    תנאים מיוחדיםלחוזה 

3210 ." 

 אופן הגשת ההצעה   .8

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

 . למסמכי המכרז

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

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

 : האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה את המסמכים הבאים

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

 ;  קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

 ; למכרז 5כנספח  ערבות המצורף הערבות בנוסח כתב  .8.3.2

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

 .התאגידים

 .  תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין .8.3.4

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

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

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

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

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

 . א בהתראה לפני רישום כמפר חוקושה

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

 . 1976– התשל"ו

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

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

 . ל"הנ  בסעיף המפורטים

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

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

 ; למכרז 6  נספחכהמצורף 

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

 : כנדרש וחתומים פרטיהם מלאים כנדרש

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

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

המצורף    טופס .8.4.3 משפטי,  מעמד  על  )לרבות    3כנספח  הצהרה  תאגיד  של  במקרה  למכרז. 



  תדפיס   וכן  ההתאגדות  תעודת  של  דין  עורך  ידי  על   מאומת   העתק  יצורף שותפות רשומה(  

פרוטוקול  המ   עדכני וכן  לתאגיד  ביחס  כדין  המתנהל  חתימה  מרשם   בהתאםזכויות 

 . עילל  1.12.2 -ו  1.11.2לסעיפים 

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

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

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

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

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

 . ועמוד עמוד בכל המשתתף  של מטעמו

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

 המכרז.  מסמכי

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

 .(שנמסרו)ככל  חברההודעות ה

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

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

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

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

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

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

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

 . ההצעה מסמכי יתר  כל יוגשו  שבתוכה המעטפה 

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

   .חברהה הזוכה במכרז לבין 

 בחינת ההצעות  .9

 . תידוןהקובע לא   המועדוגש לאחר  תש הצעה .9.1

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

 לנכון.  

בלתי סבירה בשל תנאיה או    ,ה, לפי שיקול דעת לא להתחשב כלל בהצעה שהיא  ת רשאי  חברה ה .9.3

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

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

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

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

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

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

המשתתף, של  ויכולתו  לניסיונו  הקשור  בכל  ההצעות    לרבות  פתיחת  לאחר  הן  גם  וזאת 



 . מצדדים שלישיים והן ,עם המשתתף  לרבות באמצעות מפגש ,מהמשתתף במכרז

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

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

גופים  של  או    ו/או החברהאו מי מטעמו,    משרד השל    השלילי  וניסיונ או    לחברהאו  /ו  ןוהשיכו

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

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

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

 . החברה

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

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

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

  ה ל שאין בהם לדעתככבהצעה,  או טעות טכנית  או לתקן טעות סופר    קלמחו  ת רשאי  חברה ה .9.8

 הבלעדי.  הוהכול לפי שיקול דעתכדי לפגוע בעקרון השוויון, 

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים: .9.9

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

עמידת   תיבדק  זה  המכרז  המקדמיים  םבתנאי  שתתפיםהמ בשלב  משל  רק   שתתפים. 

   יעברו לשלב ב'. ם אלוהעומדים בתנאי

 המחירהצעת  בחינת – 2שלב  .9.9.2

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

 .  להלן

   זוכה לבחירת והקריטריוניםבחינת הצעת המחיר תהליך  .10

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

 :  במספר שלבים, כמפורט להלן נויבחשל המכרז, י 

   -שלב א' )בדיקה לפי פרק( .10.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציע פלוני 

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

 הצעה לא תמשיך לשלב הבא במקרים הבאים:   .בהתאם למפורט להלן



  חברה בפרק קטן אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.1

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

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

  חברה יחסי מהאומדן הכולל של הבפרק גדול אשר היקפו הכספי ה .10.1.4.2

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

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

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

 

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

 אומדן החברה                      

 

 - )בדיקה לפי הצעה כספית( שלב ב'  .10.2

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

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

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

ש .10.2.1.1 לעילהצעות    4קיימות  במקרה  א'  השלב  את  שעברו  ,  ומעלה 

לצורך חישוב הממוצע    כהצעה נוספת  חברה יתווסף אליהן אומדן ה

 המתוקן.  

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

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

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

נמוכות   קיצוניות  והן  זהות  גבוהות או  קיצוניות  והן  זהות  ל בחישוב הממוצע  ו כלת  חברה ה  -שהן 

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

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

 פסילת הצעות אלה.  הדבר

 

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

ה המתוקן  נוספתכהצעה    חברהאומדן  הממוצע  חישוב  ,  לצורך 

 וללא נטרול הצעות קיצוניות.

 הצעות שלא ימשיכו לשלב ג': .10.2.2

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

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

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

 . שהגיעו לשלב ב' או יותרכספיות 

 

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

 . יחול שלב ב' והן ימשיכו אוטומטית לשלב ג'

 

 - )בחירת ההצעה הזוכה( ' גשלב  .10.3



ההצעה   .10.3.1 תהיה  הזוכה  שנותרו    ביותר  זולהההכספית  ההצעה  הכספיות  ההצעות  מבין 

   ניהן, בכפוף לתנאים הבאים:מבי לשלב ג'

 

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

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

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

 .באמצעות הגרלהמבין  ההצעות האלה, 

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

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

 .אישור ותצהיר

 

להחליט על בחירתה   החברהרשאית  -רה לשלב ג' במקרה שקיימת הצעה אחת בלבד שעב .10.3.2

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

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

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

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

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

 .החברהלעיל, בכפוף להחלטה מנומקת של 

 

 להלן:דוגמאות מספריות למנגנון הקבוע לעיל   .10.5

 

 דוגמא מסכמת לשלב א':

ההנחה/התוספת   
שנתן המציע  

הצעה  לפרק ב
 שהגיש 

האחוז  
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז  
 עמהממוצ
 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב  
 הבא? 

 פרק קטן .10.6

על מנת  ) .10.7
לעבור צריך  

להיות  
בטווח % 

50-150   

 פרק גדול .10.8

על מנת  ) .10.9
לעבור צריך  

להיות בטווח 
 %115 - 85   

אומדן 
 החברה 

0% 100% 90% 100%   

הצעה 
 1מס' 

 לא כן 78%  90% 70% - 30%

הצעה 
 2מס' 

 כן כן 106% 90% 95% - 5%

הצעה 
 3מס' 

 לא כן 128% 90% 115% + 15%

הצעה 
 4מס' 

 כן כן 94% 90% 85% - 15%

הצעה 
 5מס' 

 לא כן 83% 90% 75% - 25%



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסכמת: הדוגמ
 

 אחוז הנחה 
 

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

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

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

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

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

  2,330,000       סה"כ 
    

 
 

 

 

 

 

 
סכום  

 מבוקש 
 

      

 

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

 אומדן 

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

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

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

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

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

 אחוז ממוצע 
 

100% 103% 75% 100% 114% 
 

 
 פער מהממוצע 

     

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

 

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

   50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

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

 מהממוצע   15%מתחת ל -מציע ג' נפסל 

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

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

 2,330,000 סה"כ 
      



 

 

 

 

 

 בחוזה  חברהה  להתקשרות  ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .11

 . כתב בדבר החלטת ועדת המכרזיםמסר הודעה בית  כל משתתפי המכרזל .11.1

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

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

 כחלק בלתי נפרד ממנו:  

 הקבלן הזוכה של  ההצעה   -א'  9נספח   .11.2.1

 הכולל את היקף ההתקשרות   חברהשמונפק על ידי ה טופס חוזה  -ב'  9נספח   .11.2.2

 מפרט  ה  -ג'  9נספח   .11.2.3

 לחוזה  ומחירים  כתב כמויות -ד'  9נספח   .11.2.4

 תכניות לחוזה  - ה'  9נספח   .11.2.5

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

 טפסים  –ז'  9נספח   .11.2.7

 נוסח ערבות ביצוע   –ח'  9נספח   .11.2.8

 נוסח אישור ביטוח   –ט'  9נספח   .11.2.9

 נספח מערכת מידע גאוגרפי   –י'  9נספח   .11.2.10

 נספח עידוד תיעוש  – יא'  9נספח   .11.2.11

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

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

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

 
 סכום מבוקש 

      

 

 מציע ב'  מציע א  אומדן 

מציע ג'  

נפסל בשלב  

 א' 

 מציע ד' 

מציע ה'  

נפסל בשלב  

 א' 

כולל  -ממוצע

 אומדן 

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

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

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

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

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

       

ממוצע  

 בשלב ב' 
      2,203,750 

אחוז  

מהמוצע  

 שלב ב' 

 97.33% 99.82%  97.11%   

מסקנה  

אין   -

פסילה  

 שלב ב'. 

   הזוכה     



שיקבעו במהלך    חברהוכן בהתאם לדרישות ה   דרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להםה

 .  תקופת ההתקשרות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

דעת  בקשר    השיקול  אחר  גורם  כל  עם  זה,    ותנדרשה  עבודותלהבלעדי,  עבודות  או  במכרז 

 הקשורות בהן, במישרין או בעקיפין. 

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

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

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

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

 .וכו' , בקר איכותמנהל עבודה

בהתחייבויותיו,    לא .11.7 הזוכה  רשאית עמד  דעתחברהה  ת הא  שיקול  לפי  את    ה ,  לבטל  הבלעדי, 

את זכיית המשתתף   חברהה  הל למלא אחר התחייבויותיו. ביטזכייתו או ליתן לו ארכה נוספת 

בהתחייבויותיו,   עמידתו  אי  ה ת בשל  המשתתף    תרשאי   חברההא  שהגיש  הערבות  את  לחלט 

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

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

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

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

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

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

 הזוכה במכרז. 

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

 באים: הגם במקרים  של משתתף במכרז כהצעה הזוכה במכרז,  הצעהאת ההכרזה על  

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

 ה במכרז. יהנאה כלשהי בקשר עם הזכי 

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

, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה חברהעובדה מהותית אשר, לדעת ה   חברהגילה ל

אשר אירוע  ידו, התרחש  למועד חתימת החוזה על    עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז

המשתתף במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר    מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות  

 .כל התחייבויותיו על פי החוזה

https://mof.gov.il/AG/AssetsandLogistics/GovernmentHousing/Pages/kablanmukar.aspx


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

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

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

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

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

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

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים.  

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

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

, לפנות למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר  ת, אך לא חייב חברה ה  תהיה רשאי ת שהיא,  

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

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

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

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

הבלעדי והמוחלט    ההזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתכי  למען הסר ספק מובהר  

כי למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המשתתף שהסכם ההתקשרות  , וחברהשל ה

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

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

  



 כלליים  תנאים .12

 דין חל  .12.1

 ינת ישראל, בנוסחם מעת לעת.  הליך זה כפוף לדיני מד 

 עיון .12.2

במסגרת מכרז זה משום סוד  ידה  רואה במידע הנדרש על    הבזאת במפורש כי אינ   ה מודיע  חברה ה

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

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

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

 אשר יוכרז כזוכה במכרז. 

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

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

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

 . חברהנתון ל

 דרישות ביטוח  .12.3

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

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

 הוצאות ההשתתפות בהליך  .12.4

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

 אלה. 

 אחת על ידי משתתףהצעה הגשת  .12.5

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

המשתתףעל   בידי  גם  השולט  שלישי  גורם  ידי  על  הנשלט  או  כמשתתף,  לצורך  למונח  ך  .  יהיה 

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

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים 

  



 1ספח מס' נ

 החברה  :אל

 הצהרת המשתתף במכרז

  2023/2021: מספר המכרז  מכרז השלמות שלב ג' בחריש שכונת המגף :  שם המכרז -פרטי המכרז 

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

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

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

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

כל   את  ובדקנו  המכרז,  המכרז,  נספחי  כלל  הכמויות,  כתב  הפיזיים  הדרהתכניות,  והנסיבות,  התנאים  ישות, 

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

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

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

   מוותרים מראש על טענות כאמור.

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

 פי חוזה ובין אחרת, המונעת או מגבילה הגשת הצעתנו זו. 

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

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

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

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

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

 המחייבות.  

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

 ההתקשרות והמסמכים. 

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

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

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

 שיחולו בין התוכניות "למכרז" לתוכניות "לביצוע".

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

לבצע את העבודה שבנדון,    , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,ז וכי אנו מקבלים על עצמנושבמסמכי המכר

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

, על  , והינה הצעתנו היחידהאנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .8

 פי הקבוע במסמכי המכרז.  

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

 מכרז. ה  על פי תנאי חברהלדרישת ה נוספת בהתאם 

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

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

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

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

 . כשהם חתומים כנדרש



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

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

 המכרז.

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

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

 . העומדים לכם לפי המכרז ו/או לפי כל דין

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

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

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

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

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

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

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

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

 . תחרותית לא בצורה או/ו  מלאכותית בצורה זה

כי  .19 מצהירים    חברה ה  היה ת   דלעיל  בהצהרותינו   הכלולות  מההתחייבויות  התחייבות   נפר  שאם  לנו  ידוע   אנו 

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

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

 . ו/או חילוט ערבות ההצעה כאמור חברהה ידי על

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

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

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

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

 אחרת בנושא.

ת עבודה לחברה המנהלת ממשרד הבינוי והשיכון וכן כל אנו מצהירים כי אנו מודעים שככל שטרם התקבלה הזמנ .21

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

 

 

 

 

 

  ______________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך  

 

 אישור עו"ד 

)"  הח"מ,  אני  _________________ של  המשפטי  כיועץ  המשמש  עו"ד,  מאשר המשתתף _____________,   ,)"

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

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

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

 שם איש הקשר טלפון כתובת         שם המשתתף/ החברה



   את ה"ה הנ"ל לחתום בשם המשתתף.

 

 

  ______________________  _________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך  

 

 

 

 תאריך: ________________________ 

 

 חתימה וחותמת של המשתתף במכרז: ____________________ 

  



 2ספח מס' נ

 החברה __________  :אל

 

 בדבר אי תיאום הצעות במכרזהצהרת המשתתף 

 

ב העובד   _____________ ת"ז  מס  הח"מ______________________________    מציעאני 

 ( מצהיר בזאת כי: המציע_____________________ )שם 

 

 .  המציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

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

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

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

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

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

 . ומוכר בענף ובסיווג הנדרש  להוראות החוק האמור

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

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

 (.  ם במכרזרז ולא מתמודדיכ ואשר אינם מוצעים על ידי מציע אחר במ  לעיל

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

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

 לעיל(.   3

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

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

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

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

 פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

 במקום המתאים Vיש לסמן   .10

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

 אם כן, אנא פרט: 

 ___________________________________________________________ _____________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ 

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

 .  1988-העסקיים, תשמ"ח 

 



         

חתימת    שם המצהיר   המציע חותמת    המציע שם   תאריך 

 המצהיר 

 

 

 

 אישור עורך הדין 

 

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

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

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

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

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 ____ __ _______               ______________________         ____________ _ 

 הדין  רךחתימת עו               חותמת ומספר רישיון עורך דין                       תאריך       

 

  



 3נספח מס' 

 ופרטי משתתף  הצהרה על מעמד משפטי

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

 מעמד משפטי  .א

 

 

 

   

 

 פרטים כלליים  .ב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 ( רשומה)שותפות ד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז( 

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקס'

  דואר אלקטרוני

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' נייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  התאגידמספר 

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד'(

מעודכן ולצרף דו"ח 

 מרשם השותפויות



 תאריך      רואה חשבון/ עורך דין   

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

 
  _______________  _________________ 

 שם משפחה  שם פרטי  
 
 

  _______________  _________________ 
 חתימה  תאריך  

 

 

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

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

 

 _________________                                             _______________      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 4ספח מס'נ

 החברה ________  :אל

 כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה  עורך דיןאישור 

 הגדרות: 

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

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

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

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

 תוארו שונה.

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

 בישראל. 

ן את  עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוו  –  עסק בשליטת אישה

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

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

 

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

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

 ________          _______ 

 חתימה                     שם מלא   

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

 בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה   המחזיקה

 גב' ______________ מספר זהות ______________. 

 ________    _______                 
 חותמת           חתימה           שם מלא 

 
 ___________________    __________  

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

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

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 

 
 
 
 

  



 5נספח מס' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________ 

 מס' הטלפון ________________________ 

 מס' הפקס: ________________________ 

 

 כתב ערבות 

 לכבוד  

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ החברה 

 ____________ הנדון: ערבות מס'

 

 ( אלף ש"ח חמש מאות ושבעים)במילים ₪   000570,אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 
  עם  "( בקשרהחייב ____________________________________________)להלן " אשר תדרשו מאת: 

 2023/3202הזמנה/חוזהמכרז/

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

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

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

 01/12/2021ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

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

 שם הבנק/חב' הביטוח           

_ __________________________________________________________________ 

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

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

______________     ________________     ________________ ____  

 וחותמת    תחתימ   שם מלא     תאריך 

 

 

  

 

 

 

  



 6נספח מס' 

   

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

  

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

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

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

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

 המציע.  

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

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

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

לחוק    2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1991- התשנ"א

דיני העבודה, התשע"ב על הוראות החיקוקים המנ2011-להגברת האכיפה של  גם עבירה  ויות בתוספת השלישית  , 

 לאותו חוק. 

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

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

 . למכרז ________, מספר __"( להגשה

   לפחות ממועד ההרשעה    וחלפה שנה אחתשתי עבירות  בפסק דין  ביותר מ  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

   לפחות ממועד    ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

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

 )חתימת המצהיר( 

 

 אימות עו"ד 

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

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 ____________ 

 )עו"ד( 

  



 7 מס' נספח
 

 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות
 

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

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

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

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

 הנני מצהיר כי:  .2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

כי קרא אני   .2.9 וחובת    1977–את חוק העונשין התשל"ז  ימצהיר,  ידיעות  דין אחר בדבר מסירת  כל  והוראת 
,  חברהה בעל חוזה עם    ו, מכוח היותהמציע  החובה המוטלת על ולמציע    ישמירת סודות רשמיים, וברורה ל 
כות כדין לאדם  ו עקב ביצוע החוזה, והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמי לשמור בסוד ידיעות המגיעות אל

 שלא יהיה מוסמך לקבלן.  
 

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

 ______ 
 חתימת המצהיר/ה 

 
 

 אישור 
 

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

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

 
 _____________ 

  חתימה וחותמת עו"ד 
 

 



 

 א'  8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן

 2023/2021מחוזה המהווה חלק בלתי נפרד 

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

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

 באומדנה. של כל היחידות של אותו תת כתב ש

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

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

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

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

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

 הקבלן. 

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

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

 יפעילם תחול עליהם הנחה/תוספת שתירשם בפרק הרלוונטי.והמזמין 

 

 
 

_________________    ___________________ 

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



 
 
 
 ב' 8נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות



21/07/2021 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ
1עמוד: 

2023/2021מכרז מספר :

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף

קובי רוזנפלד מנהל פרוייקט: 32,295,153.12 אומדן (ללא מע"מ):

חריש- שכונת  המגף- מחוז חיפה 7 פרוייקט:

ריכוז למכרז

כבישים (תדם) 1 תת כתב:

סה"כ נושא

הערות כלליות לכל כתב הכמויות 1.1.1 תת פרק:

פרק הערות 1.1 סה"כ לפרק:

4,305,274.00 ריצוף שבילים ומדרכות 1.40.1 תת פרק:

4,305,274.00פיתוח האתר 1.40 סה"כ לפרק:

137,000.00 גינון ונטיעה 1.41.3 תת פרק:

137,000.00עבודות גינון 1.41 סה"כ לפרק:

3,989,238.00 עבודות הכנה ופרוק 1.51.1 תת פרק:

644,133.80 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

875,000.00 מילוי מובא מצעים ותשתיות 1.51.3 תת פרק:

19,000.00 יריעות שריון וכוורות 1.51.4 תת פרק:

23,416.50 עבודות ניקוז ובטון 1.51.6 תת פרק:

5,550,788.30כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:

2,043,140.00 עבודות אספלטים 1.52.1 תת פרק:

86,260.00 שונות 1.52.2 תת פרק:

2,129,400.00עבודות אספלט 1.52 סה"כ לפרק:

כבישים (תדם)סה"כ לתת כתב: 112,122,462.30

נוף ופיתוח (מנעד) 2 תת כתב:

סה"כ נושא

366,700.00 קירות גדר בטון מזויין 2.2.1 תת פרק:

219,780.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2.2 תת פרק:

16,750.00 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.2.4 תת פרק:

603,230.00עבודות בטון וקירות תומכים 2.2 סה"כ לפרק:

9,894,461.55 ריצוף שבילים ומדרכות 2.40.1 תת פרק:

9,894,461.55עבודות פיתוח 2.40 סה"כ לפרק:

1,167,295.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 2.41.1 תת פרק:

1,092,843.00 השקיה 2.41.2 תת פרק:

1,842,102.00 גינון ונטיעה 2.41.3 תת פרק:

4,102,240.00גינון והשקיה 2.41 סה"כ לפרק:

242,455.00 ספסלים ומערכות ישיבה 2.42.2 תת פרק:

340,000.00 מחסומים לרכב 2.42.3 תת פרק:

213,648.00 אשפתונים וברזיות 2.42.4 תת פרק:

22,000.00 פרגולות 2.42.6 תת פרק:

818,103.00ריהוט חוץ 2.42 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

931,895.00 מעקות בטיחות ומאחזי יד 2.44.1 תת פרק:

931,895.00מעקות בטיחות ומאחזי יד 2.44 סה"כ לפרק:

30,000.00 עבודות הכנה ופירוק 2.51.1 תת פרק:

235,200.00 עבודות עפר 2.51.2 תת פרק:

265,200.00כבישים ופיתוח 2.51 סה"כ לפרק:

נוף ופיתוח (מנעד)סה"כ לתת כתב: 216,615,129.55

911מעבר הולכי רגל וחניה  ב-  3 תת כתב:

סה"כ נושא

30,700.00 קירות גדר בטון מזויין 3.2.1 תת פרק:

153,690.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 3.2.2 תת פרק:

216,460.00 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 3.2.4 תת פרק:

400,850.00עבודות בטון וקירות תומכים 3.2 סה"כ לפרק:

66,727.60 ריצוף שבילים, מדרכות 3.40.1 תת פרק:

66,727.60פיתוח האתר 3.40 סה"כ לפרק:

6,105.60 אדמת גן וחיפוי קרקע 3.41.1 תת פרק:

25,492.00 גינון ונטיעה 3.41.3 תת פרק:

31,597.60עבודות גינון 3.41 סה"כ לפרק:

1,064.00 שילוט גן 3.42.1 תת פרק:

2,420.00 ספסלים ומערכות ישיבה 3.42.2 תת פרק:

1,600.00 אשפתונים וברזיות 3.42.4 תת פרק:

5,084.00ריהוט חוץ 3.42 סה"כ לפרק:

75,761.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 3.44.1 תת פרק:

75,761.00גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 3.44 סה"כ לפרק:

100.00 עבודות עפר 3.51.2 תת פרק:

17,537.50 מצעים ומילוי מובא 3.51.3 תת פרק:

17,637.50כבישים ופיתוח 3.51 סה"כ לפרק:

911מעבר הולכי רגל וחניה  ב- סה"כ לתת כתב: 3597,657.70

כיכר מרכזית 4 תת כתב:

סה"כ נושא

128,367.20 ריצוף שבילים ומדרכות 4.40.1 תת פרק:

128,367.20עבודות פיתוח 4.40 סה"כ לפרק:

85,000.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 4.41.1 תת פרק:

8,200.00 גינון ונטיעה 4.41.3 תת פרק:

93,200.00עבודות גינון 4.41 סה"כ לפרק:

382,900.00 פרגולות 4.42.1 תת פרק:

382,900.00ריהוט חוץ 4.42 סה"כ לפרק:

8,760.00 עבודות הכנה ופירוק 4.51.1 תת פרק:

8,760.00כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

כיכר מרכזיתסה"כ לתת כתב: 4613,227.20

,910923מעבר הולכי רגל שצ"פ  5 תת כתב:

סה"כ נושא

3,000.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 5.41.1 תת פרק:

3,360.00 גינון ונטיעה 5.41.3 תת פרק:

6,360.00גינון והשקיה 5.41 סה"כ לפרק:

,910923מעבר הולכי רגל שצ"פ סה"כ לתת כתב: 56,360.00

מים וביוב 6 תת כתב:

סה"כ נושא

18,332.16 הידרנטים 6.57.1 תת פרק:



סה"כ נושא

18,332.16הידרנטים 6.57 סה"כ לפרק:

מים וביובסה"כ לתת כתב: 618,332.16

תאורה ותקשורת (ברהום) 8 תת כתב:

סה"כ נושא

164,640.00 8.1פרק  8.8.1 תת פרק:

111,436.00 8.2פרק  8.8.2 תת פרק:

102,190.00 8.3פרק  8.8.3 תת פרק:

355,880.00 8.8.90 סעיפים נוספים8.90פרק   תת פרק:

8734,146.00פרק  8.8 סה"כ לפרק:

תאורה ותקשורת (ברהום)סה"כ לתת כתב: 8734,146.00

סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון) 9 תת כתב:

סה"כ נושא

604,150.00 סימון, תמרור ואביזרי דרך 9.51.9 תת פרק:

604,150.00סימון, תמרור ואביזרי דרך 9.51 סה"כ לפרק:

סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון)סה"כ לתת כתב: 9604,150.00

היקצבים 90 תת כתב:

סה"כ נושא

60,000.00 היקצבים 90.1.1 תת פרק:

60,000.00היקצבים 90.1 סה"כ לפרק:

563,606.37 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 90.92.1 תת פרק:

563,606.37בקרת איכות 90.92 סה"כ לפרק:

360,081.84 הקצב עבור בטיחות באתר 90.93.1 תת פרק:

360,081.84בטיחות באתר 90.93 סה"כ לפרק:

היקצביםסה"כ לתת כתב: 90983,688.21

32,295,153.12סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:

32,295,153.12 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 4עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: כבישים (תדם)

פרק הערות 1 פרק:

הערות כלליות לכל כתב הכמויות 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל סעיפי אבני השפה, הריצופים, המכסים והפרטים השונים כוללים
הכנת דוגמאות עד  לאישורן באתר הדוגמאות שבעיר, או ביצוע בהתאם

לקיים באתר הדוגמאות, הכל בהתאם להנחיית המפקח והמועצה, בעבור
הדוגמאות לא ישולם והם כלולות במחירי היחידה השונים.

כל סעיפי אבני השפה כוללים גם זוויות, קשתות (חרושתיות במפעל),
חיתוכים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ללא תוספת מחיר, אלא
במידה ויש סעיף פרטני בכתב הכמויות, חיתוכים יבוצעו באמצעות מסור

דיסק או במפעל ואין לבצע חיתוכים באמצעות גליונטינה, מדידה לפי
מ"א ללא חלוקה בין אבני שפה רגילות לקשתיות / זויות

חלק מהעבודות יבוצעו מחוץ לתחום השכונה בהתאם להנחיית המפקח
ללא תוספת תשלום כלשהי

כל המכסים לתאים (חדשים וקיימים) יהיו מברזל יצקת עם מסגרת
מרובעת מברזל יצקת בעבור התאים שיהיו במדרכות מרוצפות ומברזל

יצקת באיזורי הגינון והכבישים גם אם לא צויין במפורש בכתב הכמויות /
 פרטים ללא תוספת תשלום

כל המכסים והקולטנים (חדשים וקיימים) יתואמו לגובה סופי בהתאם
לפרט עירוני לרבות שימוש בזיון ובבטון גאוט ללא תוספת תשלום

כל הפירוקים  (אבני שפה, תמרורים, מעקות וכדו') יאושרו מראש ובכתב
על ידי הפיקוח לאחר סיור וסימון בשטח וסקיצה שיכין הקבלן התואם את

הסיור בשטח, לאחר קביעת כמות האבנים ותחילת העבודה של הקבלן
במקטע שימסר לו לעבודה הקבלן יהיה אחראי על שמירתם של יתר אבני

השפה והאלמנטים ולא תוכר תביעה / דרישה להחלפת אבני שפה שיפגעו
 במהלך הביצוע עד למסירתם

הערות כלליות לכל כתב הכמויותהערות כלליות לכל כתב הכמויותהערות כלליות לכל כתב הכמויותהערות כלליות לכל כתב הכמויות 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרק הערותפרק הערותפרק הערותפרק הערות 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

 ס"מ מעל המסעה על פי15 או 10אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 
ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".

596,250.00 75.00 7,950.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0470

22,100.00 130.00 170.00 יח'  ס"מ עם20/25 מעלות במידות 135אבן שפה פינתית חיצונית מעוגלת 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע

1.40.1.0500
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
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תת כתב: כבישים (תדם)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,100.00 130.00 170.00 יח'  ס"מ עם20/25 מעלות במידות 135אבן שפה פינתית פנימית מעוגלת 
ספייסרים וקיטום קטע בפיאות דגם חריש של אקרשטיין או שו"ע

1.40.1.0510

34,375.00 125.00 275.00 יח' 20/25 מעלות  במידות חתך 90אבן שפה טרומה  פינתית חיצונית מעוגלת 
 ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות  דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0520

34,375.00 125.00 275.00 יח' 20/25 מעלות  במידות חתך 90אבן שפה טרומה  פינתית פנימית מעוגלת 
ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0530

75,000.00 125.00 600.00 מ"א   ס"מ  עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0540

900.00 90.00 10.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות  
 ס"מ  עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0550

76,500.00 90.00 850.00 מ"א  ס"מ  עם20/25/50 ס"מ במידות 1.0אבן שפה תיחום עם פזה של 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע.

1.40.1.0555

12,500.00 125.00 100.00 מ"א  עם ספייסרים וקיטום קטן50/40/18אבן עליה לרכב במידות  במידות 
בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

1.40.1.0560

14,924.00 373.10 40.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה  אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

1.40.1.0570

213,750.00 75.00 2,850.00 מ"א  ס"מ (המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון)

1.40.1.0650

3,202,500.00 175.00 18,300.00 מ"א  ס"מ, לרבות יסוד30/25/50אבן שפה רחבה ישרה או משופעת במידות 
ומשענת בטון, גוון אפור לפי פרט אדריכל, כולל  חיתוכים וזויות וקשתות

 חרושתיים (יצור במפעל) מסוגים שונים (פנימי, חיצוני וכדו')

1.40.1.0900

4,305,274.004,305,274.004,305,274.004,305,274.00 ריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

4,305,274.004,305,274.004,305,274.004,305,274.00 פיתוח האתרפיתוח האתרפיתוח האתרפיתוח האתר 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

137,000.00 2.00 68,500.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

1.41.3.0280

137,000.00137,000.00137,000.00137,000.00 גיגיגיגיננננון וון וון וון וננננטיעהטיעהטיעהטיעה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

111133337777,,,,000000000000....00000000 עעעעבבבבוווודדדדוווותתתת    גגגגייייננננווווןןןן 44441111 ססססהההה""""ככככ    ללללפפפפררררקקקק::::
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מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: כבישים (תדם)

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופרוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי
מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של

הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.

מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא
מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

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

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

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

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

1.00 כל טיפול בשוחה קיימת (התחברות, הגבהה, התאמה וכו') כולל גם ניקיון
 של השוחה, בשוחות חדשות או בשוחות בהם הוחלף המכסה לא ישולם

תוספת תשלום בעבור התאמה בנפרד והמחיר כולל את ההתאמה

1.51.1.0008

2.00 העבודה תבוצע בשלבים קטנים ובמקטעים, הקבלן ידרש להחליף אבני
שפה בודדות בהתאם לצרכים בשטח והנחיית המפקח לפני תחילת הביצוע

1.51.1.0009

50,000.00 50.00 1,000.00 מ"ק איסוף, עירום והעמסה של פסולת מסוגים שונים (כולל צמחיה ) והובלתה
 לאתר שפיכה מאושר ו/או סילוק למקום שיורה המפקח לכל מרחק יש

לקבל אישור פיקוח מראש ובכתב להפעלת הסעיף ולכמות (תבוצע מדידת
 הכמות לפינוי לאחר עירום) כולל תשלום אגרות

1.51.1.0020

1,080.00 216.00 5.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 1.51.1.0030

705.00 141.00 5.00 יח' כריתה ו/או עקירה של גדמי עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק. 1.51.1.0040

396.00 39.60 10.00 מ"ר פירוק מסלעות קיימות וסילוקן מהשטח למקום לפי הוראות המפקח. 1.51.1.0060

53,258.00 2,662.90 20.00 קומפלט פירוק והעתקת תחנת אוטובוס והקמתה מחדש כולל רצפת בטון כדוגמת
הקיים למקום לפי הוראות המפקח.

1.51.1.0080

1,200.00 60.00 20.00 מ"ק פירוק משטחי בטון בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 1.51.1.0092

686,000.00 7.00 98,000.00 מ"ר פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור פינוי
וסילוק.

1.51.1.0110
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

300,000.00 12.00 25,000.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 1.51.1.0130

6,000.00 40.00 150.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש. 1.51.1.0140

14,100.00 14.10 1,000.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 1.51.1.0150

9,320.00 46.60 200.00 מ"ר פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש. 1.51.1.0160

8,190.00 54.60 150.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

1.51.1.0170

554.50 110.90 5.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על שני עמודים לרבות פירוק העמוד והיסוד,
לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0180

23,055.00 461.10 50.00 יח' התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0190

487,950.00 975.90 500.00 יח' החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה
 ס"מ.60 טון בקוטר 40ותושבת כביש 

1.51.1.0200

199,750.00 399.50 500.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

1.51.1.0220

2,250.00 15.00 150.00 מ"א 1.51.1.0330 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.50ניסור אספלט ברוחב עד 

15,900.00 106.00 150.00 מ"א פתיחת מדרכת אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת
 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל120תשתיות קוויות לעומק של עד 

 ס"מ.80שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 

1.51.1.0350

14,600.00 146.00 100.00 מ"א פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת
 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל120תשתיות קוויות לעומק של עד 

 ס"מ.120שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה עד 

1.51.1.0360

133,500.00 267.00 500.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחלליםCLSMמילוי כלשהו  מבטון 
וכיו"ב באישור המפקח מראש ובכתב

1.51.1.0405

50,000.00 50.00 1,000.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

1.51.1.0410

1,510.00 302.00 5.00 יח' פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פינוי וסילוק, איטום
 (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) .CLSMהצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת 

1.51.1.0420

5,880.00 588.00 10.00 יח' פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק,כולל איטום הצינור ומילוי הבור
 (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) .CLSMהנוצר בתערובת 

1.51.1.0430
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476.00 23.80 20.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 1.51.1.0440

1,285.00 128.50 10.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק. 1.51.1.0460

642.00 64.20 10.00 מ"ק פירוק והריסות קירות כובד מבטון לא מזוין והיסודות, לרבות פינוי
וסילוק.

1.51.1.0470

4,840.00 242.00 20.00 מ"א  מ' כולל חפירה4 ס"מ בעומק עד 100פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 
 וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0480

291,000.00 6.00 48,500.00 מ"ר 1.51.1.0530 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 

10,000.00 10.00 1,000.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא,10 ועד 5.01קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי מעל 
פינוי וסילוק.

1.51.1.0540

13,314.00 1,331.40 10.00 קומפלט  ס"מ,60 ס"מ, קוטר המכסה  100החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 
D- 400מתאימה לעומס כבד דגם 

1.51.1.0901

16,861.00 1,686.10 10.00 קומפלט  ומעלה (כולל תאים מרובעים125החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר 
D- 400 ס"מ, מתאימה לעומס כבד דגם 60במידות שונות), קוטר המכסה 

1.51.1.0902

22,141.00 2,214.10 10.00 קומפלט  ס"מ,60 ס"מ, קוטר המכסה  150החלפת תקרה כולל הכל בתא בקוטר עד 
B- 125מתאימה לעומס כבד דגם 

1.51.1.0903

17,500.00 350.00 50.00 יח' תיקון ראש אי ויציקתו מחדש כולל הזיון 1.51.1.0904

10,000.00 10.00 1,000.00 מ"א תיקון אבן שפה פגומה שלא נדרש החלפתה, בבטון גראוט בהתאם
להנחיות הפיקוח

1.51.1.0905

1,000.00 20.00 50.00 יח' פירוק של תמרור מעמוד קיים ללא פירוק העמוד 1.51.1.0906

11,537.00 1,153.70 10.00 קומפלט באישור הפיקוח מראש ובכתב לתאי ביוב בלבד: שיקום מלא של תא
בקורת קיים בכל קוטר ובכל עומק כולל ניקוי התא, פינוי פסולת, חול,
חצץ או כל חומר אחר בתא, שטיפת התא, שאיבת השפכים במעלה הקו

על מנת לאפשר ביצוע העבודה ביבש, שימוש באמצעי מיגון לעבודה
בתוך תא, נקיטת אמצעי בטיחות כמפורט במפרטים, תיקון עיבודים, ראה

)57.9.511המשך פירוט בסעיף הבא (

1.51.1.0907

) חומר אטימה בין החוליות, תיקון57.9.510המשך תאור לסעיף קודם (
סדקים בחוליות, טיוח אזרי סגרגציה בקירות בחומר עמיד בביוב, טיח

מלא בחומר עמיד סולפטים עלכל דפנות התא והתקרה וכו' לקבלת תא
נקי ומתפקד

889.00 177.80 קומפלט5.00 באישור הפיקוח מראש ובכתב לתאים מסוגים שונים: איטום מרווח בין
החוליות או בין חוליה עליונה ותקרה בתוך תא קיים בכל קוטר ובכל

עומק שהוא כולל ניקוי שאריות בטון במרווח בין החוליות, מילוי המרווח
 , החלקת המילוי הכל קומפלט לקבלת מרווח חלק ואטוםPRO -3בסיקה 

(מחיר היחידה מתייחס למרווח אחד בתא בכל קוטר שהוא)

1.51.1.0909



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 9עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: כבישים (תדם)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,885.00 97.70 50.00 יח' באישור הפיקוח מראש ובכתב: החלפת או תוספת מדרגת יצקת רחבה
 ס"מ) בתא קיים30(רוחב 

1.51.1.0910

4,439.50 887.90 5.00 באישור הפיקוח מראש ובכתב: אספקה והתקנת סולם פיברגלס דוגמת
סולגון לרבות ברגי נרוסטה בתא קיים

1.51.1.0911

38,610.00 2,574.00 15.00 קומפלט באישור הפיקוח מראש ובכתב: החלפת (או תוספת) חוליה סדוקה בתא
קיים בקטרים / מידות שונות (לרבות תאים מרובעים) ובעומקים שונים

כולל חיתוך האספלט סביב התא, חפירה, פירוק תקרה, פירוק חוליות לפי
 הצורך, החלפת החוליה הפגומה, התקנת אטמים בין החוליות והחוליה

העליונה והתקרה, איטום המרווחים בין החוליות, מילוי חוזר סביב התא
, תיקון אספלט סביב התא וכל הדרוש לקבלת תא מושלםCLSMב-

1.51.1.0912

230,920.00 577.30 400.00 יח'  מברזל כבדה או מחומרים מרוכביםC250החלפה של מסגרת ורשת תקנית 
 (משקל עצמי וללא ברגים)489 בכפוף לדרישות ת"י 

1.51.1.0913

10,500.00 1,050.00 10.00 יח'  מברזל כבדה או מחומריםD- 400החלפה של מסגרת ורשת תקנית 
 (משקל עצמי וללא ברגים)489מורכבים בכפוף לדרישות ת"י 

1.51.1.0914

125,000.00 250.00 500.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של קולטן / שבכה לניקוז30התאמת גובה עד 
(בודד, לכל שבכה ישולם בנפרד)

1.51.1.0915

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00  מ"מ מפקסגול כולל אביזרים וכל160תיקון פיצוץ בקווי מים עד קוטר 
הנדרש לביצוע מושלם של העבודה והחזרת המצב לקדמותו, הנ"ל יבוצע

באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט.

1.51.1.0917

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00  מ"מ מפקסגול כולל אביזרים וכל250תיקון פיצוץ בקווי מים עד קוטר 
הנדרש לביצוע מושלם של העבודה והחזרת המצב לקדמותו, הנ"ל יבוצע

באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט.

1.51.1.0918

8,000.00 8,000.00 קומפלט1.00  מ"מ מפקסגול כולל אביזרים וכל450תיקון פיצוץ בקווי מים עד קוטר 
הנדרש לביצוע מושלם של העבודה והחזרת המצב לקדמותו, הנ"ל יבוצע

באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט.

1.51.1.0919

30,000.00 1,500.00 20.00 קומפלט  מ')  של הידרנט קיים (בודד או2.0 ס"מ) ומיקום (עד 30התאמת גובה (עד 
כפול) כולל כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה במלואה

1.51.1.0920

20,000.00 200.00 100.00 קומפלט פירוק זהיר של עמודון מחסום, אחסון  והרכבתו מחדש כולל כל הנדרש
לביצוע מושלם של העבודה

1.51.1.0921

1,000.00 20.00 50.00 קומפלט פירוק של עמוד מחסום פגוע וסילוק 1.51.1.0922

640,200.00 22.00 29,100.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת
 מצע וריסוס ביטומן, השלמת חגורת בטון, אספלט וכל הנדרש לביצוע
מושלם של העבודה במלואה- סעיף זה ישולם באבני שפה חדשות (או

שמחליפות אבן שפה לפירוק) בלבד, הסעיף ישולם רק פעם אחת לכל אבן
 צידי אבן השפה2 שפה גם כאשר המישק עם האספלט הוא ל-

1.51.1.0923

400,000.00 800.00 500.00 קומפלט החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה
 (כולל מסגרת מרובעת מברזלB- 125ותושבת מתאימה לעומס כבד דגם 

יצקת)

1.51.1.0924



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 10עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: כבישים (תדם)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,989,238.003,989,238.003,989,238.003,989,238.00 עבודות הכעבודות הכעבודות הכעבודות הכננננה ופרוקה ופרוקה ופרוקה ופרוק 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

27,500.00 27.50 1,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע 1.51.2.0050

6,750.00 2.70 2,500.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 1.51.2.0160

2,283.80 3.80 601.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב200הידוק רגיל של מילוי בשטחים מוגבלים (שטח עד 
 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בשכבות4השטח קטן מ 

 ס"מ (לאחר הידוק).20בעובי עד 

1.51.2.0161

607,600.00 6.20 98,000.00 מ"ר ס"מ יישור פילוס והידוק10חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 
מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.

1.51.2.0190

644,133.80644,133.80644,133.80644,133.80 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא מצעים ותשתיות 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

875,000.00 125.00 7,000.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 
 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4

מקס' לאחר ההידוק, בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי
מודיפייד אאשטו.

1.51.3.0020

875,000.00875,000.00875,000.00875,000.00 מילוי מובא מצעים ותשתיותמילוי מובא מצעים ותשתיותמילוי מובא מצעים ותשתיותמילוי מובא מצעים ותשתיות 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

19,000.00 19.00 1,000.00 מ"ר 1.51.4.0020 או שוו"ע80/30-20FORTRACיריעת שריון קרקע (גיאוגריד) מסוג 

19,000.0019,000.0019,000.0019,000.00 יריעות שריון וכוורותיריעות שריון וכוורותיריעות שריון וכוורותיריעות שריון וכוורות 51.451.451.451.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ניקוז ובטון 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

קולטנים יהיו מסוג כבד שימוקומו באמצעות משקל עצמי ולא באמצעות
ברגים

8,078.00 403.90 20.00 מ"א 1.51.6.0036 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 11עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: כבישים (תדם)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

7,100.00 1,775.00 4.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250מסגרת ורשת תיקנית 
.489לדרישות ת"י 

1.51.6.0680

6,388.80 1,597.20 4.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
C250 של וולפמן או ש"ע  כולל מסגרת ורשת תיקנית MD-22כדוגמת 

.489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

1.51.6.0684

430.20 143.40 3.00 מ"א  ס"מ10, בחתך ריבועי בעובי של 16עטיפת בטון מזויין לצינורות בקוטר "
סביב לצינור, כולל הזיון .

1.51.6.0812

665.30 665.30 קומפלט1.00 תוספת עבור בניית תא קליטה על קו ניקוז קיים 1.51.6.0900

754.20 754.20 קומפלט1.00 1.51.6.0901 ס"מ לתא בקרה קיים40התחברות צינור ניקוז בקוטר 

23,416.5023,416.5023,416.5023,416.50 עבודות עבודות עבודות עבודות נננניקוז ובטוןיקוז ובטוןיקוז ובטוןיקוז ובטון 51.651.651.651.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,550,788.305,550,788.305,550,788.305,550,788.30 כבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

עבודות אספלטים 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,828,540.00 35.30 51,800.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא"צ 
PG70-10

1.52.1.0200

121,600.00 304.00 400.00 טון 1.52.1.0220 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א'19תא"צ 

93,000.00 30.00 3,100.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן     4 בעובי 12.5תא"צ 
PG70-10.

1.52.1.0260

2,043,140.002,043,140.002,043,140.002,043,140.00 עבודות אספלטיםעבודות אספלטיםעבודות אספלטיםעבודות אספלטים 52.152.152.152.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,320.00 1.60 7,700.00 מ"ר 1.52.2.0010 ק"ג/מ"ר1.0ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

67,340.00 1.30 51,800.00 מ"ר 1.52.2.0020 ק"ג/מ"ר.0.3ריסוס ביטומן מאחה בשיעור 

6,600.00 22.00 300.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור 1.52.2.0040
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: כבישים (תדם)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

86,260.0086,260.0086,260.0086,260.00 שושושושוננננותותותות 52.252.252.252.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

2,129,400.002,129,400.002,129,400.002,129,400.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 52525252 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

12,122,462.3012,122,462.3012,122,462.3012,122,462.30 כבישים (תדם)כבישים (תדם)כבישים (תדם)כבישים (תדם) 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

עבודות בטון וקירות תומכים 2 פרק:

קירות גדר בטון מזויין 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות: כל קירות הבטון ואלמנטי/ רכיבי  הבטון השונים כוללים את כל
הנדרש לביצוע העבודה מלואה לרבות חפירה / חציבה, מילוי חוזר, בטון

רזה בהתאם לפרטים ולמפרטים, זיון, איטום, נקזים, תפרים וכל הנדרש
לביצוע מושלם של העבודה במלואה בהתאם לפרטים, למפרטים

ולהנחיות הפיקוח

הערות: בכתב הכמויות נעשתה חלוקה לפי הערכה של כמויות הקירות
שיבוצעו מבטון מזויין לקירות שיבוצעו מקירות כובד, ההחלטה תהיה
בשלב הביצוע לאחר שהקבלן יגיע לקרקע הטבעית והפיקוח / מתכנן

ינחה איזה סוג של קיר יבוצע, הקבלן לא יוכל לבוא בטענות כלשהן עקב
כך או בקשה לשינוי מחיר היחידה.

30,700.00 614.00 50.00 מ"ק  מ', מורכבים מאבן4.0 , בגובה עד 20קירות תומכים - כובד מבטון ב -
בעיבוד טלטיש בנדבכים כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים,

עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז
מבניה יבשה/יריעת ניקוז, קשירת האבנים ורשת קשירה, כיחול וכל יתר

העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפר ט.

2.2.1.0010

336,000.00 336.00 1,000.00 מ"א  ס"מ, ע"י בניית אבן מכל30השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 
סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות
לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן

. הכל לפי הפרט.30וכיחול, הבטון ב-

2.2.1.0076

366,700.00366,700.00366,700.00366,700.00 קירות גדר בטון מזוייןקירות גדר בטון מזוייןקירות גדר בטון מזוייןקירות גדר בטון מזויין 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

110,580.00 1,455.00 76.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-
בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל

העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט
בתכניות.

2.2.2.0010

109,200.00 546.00 200.00 מ"א  ס"מ. מאבן "חאמי" (מבוקעת) כולל40קיר גדר "נקיון" בעובי כולל של 
. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת30כיחול. סוג הבטון ב

 ס"מ בצד השני, נדבך מבטון עם25היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו-פנים עד 
 ס"מ וימדד ממפלס הקרקע60פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 

הסופי/ מדרכה. הכל לפי פרט.

2.2.2.0030

219,780.00219,780.00219,780.00219,780.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוייןקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוייןקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוייןקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,800.00 270.00 40.00 מ"ר חיפוי קירות תומכים מבטון באבן "חאמי". כולל רשת זיון מגולוונת,
עיגון, קשירת אבנים, כיחול וכל הנדרש.

2.2.4.0015

5,950.00 119.00 50.00 מ"א  ס"מ -40נדבכי ראש (קופינג) מאבן פראית ואו מאבן "חאמי" ברוחב עד 
 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות. כולל8עובי "נראה" 

כיחול בגוון האבן.

2.2.4.0040
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

16,750.0016,750.0016,750.0016,750.00 חיפויים וחיפויים וחיפויים וחיפויים וננננדבכי ראש (קופידבכי ראש (קופידבכי ראש (קופידבכי ראש (קופיננננג)ג)ג)ג) 2.42.42.42.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

603,230.00603,230.00603,230.00603,230.00 עבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכים 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל סעיפי אבני השפה, הריצופים, המכסים והפרטים השונים כוללים
הכנת דוגמאות עד  לאישורן באתר הדוגמאות שבעיר, או ביצוע בהתאם

לקיים באתר הדוגמאות, הכל בהתאם להנחיית המפקח והמועצה, בעבור
הדוגמאות לא ישולם והם כלולות במחירי היחידה השונים.

כל סעיפי אבני השפה כוללים גם זוויות, קשתות, חיתוכים וכל הנדרש
לביצוע מושלם של העבודה ללא תוספת מחיר, אלא במידה ויש סעיף

פרטני בכתב הכמויות, חיתוכים יבוצעו באמצעות מסור דיסק או במפעל
ואין לבצע חיתוכים באמצעות גליונטינה

חלק מהעבודות יבוצעו מחוץ לתחום השכונה בהתאם להנחיית המפקח
ללא תוספת תשלום כלשהי

בכל הריצופים שלפי הפרטים נמצאים על גבי יסוד בטון / טיט וכדו',
המחיר כולל גם את יסוד הבטון וכל הנדרש לפי הפרט

8,516.25 75.70 112.50 מ"ר 2.40.1.0180 ס"מ בגוון אפור7.5/22.5/6אבן יתד - מלבן גמר סופר סטון במידות 

826,452.25 84.50 9,780.50 מ"ר 20% ס"מ. קוקטייל ידני: 10/20/8ריצוף חניה באבנים משתלבות במידות 
 אפור כהה. הנחה בדוגמת שלד דג מקביל40% אפור בהיר, 40%שחור, 

לאבן השפה

2.40.1.0200

32,715.20 88.90 368.00 מ"ר 1 ס"מ בגוון לבן. הנחה בשורה (10/20/8ריצוף באבנים משתלבות במידות 
 שורה) במקביל לאבן השפה.

2.40.1.0210

59,251.85 88.90 666.50 מ"ר  ס"מ בגוון כחול. הנחה בחניית נכים10/20/8אבן משתלבת במידות 
בדוגמת שלד דג במקביל לאבן השפה, או ברחבת היערכות בתחנת

אוטובוס- לפי הפרט.

2.40.1.0215

4,195.20 11.40 368.00 מ"ר תוספת לסעיפי ריצוף  אבן משתלבת עבור צבע לבן. 2.40.1.0220

358,302.62 141.70 2,528.60 מ"ר  ס"מ בגוון אפור. הנחה בשורות בדוגמת12.5/10/7אבן טרנטו במידות 
בניה במקביל לאבן השפה

2.40.1.0230

1,591,857.80 141.70 11,234.00 מ"ר  ס"מ בגוון שחור, תוצרת אקרשטיין או12.5/10/7אבן "טרנטו" במידות 
 שורות) בדוגמת בניה במקביל לאבן השפה.12ש"ע. הנחה בשורות (

2.40.1.0231

59,939.10 141.70 423.00 מ"ר  ס"מ בגוון לבן, תוצרת אקרשטיין או ש"ע.12.5/10/7אבן "טרנטו" במידות 
 הנחה בשורות בדוגמת בניה בניצב לאבן השפה.

2.40.1.0232
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

58,876.35 141.70 415.50 מ"ר  ס"מ בגוון אפור, תוצרת אקרשטיין או13.5/14.5/10אבן "טרנטו" במידות 
 שורות רדיאליות בדוגמת בנייה.5ש"ע. הנחה ב-

2.40.1.0233

4,951.70 84.50 58.60 מ"ר  ס"מ בגוון שחור. המונחות10/20/8ריצוף באבנים משתלבות במידות 
בצורת שלד דג במקביל לאבן שפה

2.40.1.0240

19,726.60 372.20 53.00 יח' 2.40.1.0380 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.80/80/8אבן סימון חניית נכה במידות 

68,020.48 140.80 483.10 מ"ר  בגוון20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים מובילים במידות 
 תוצרת וולפמן או ש"ע.MP-34צהוב. מק"ט 

2.40.1.0401

186,990.00 271.00 690.00 מ"ר  בגוון20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים מובילים במידות 
 תוצרת וולפמן או ש"ע.MP-15צהוב. מק"ט 

2.40.1.0411

585,000.00 90.00 6,500.00 מ"א 2.40.1.0550 ס"מ.20/50/25אבן שפה מונמכת לנכים ללא פאזה, דגם "חריש" במידות 

248,362.50 53.70 4,625.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

2.40.1.0700

362,840.00 40.00 9,071.00 מ"א  ס"מ. תוצרת אקרשטיין או12.5/18.75/50אבן גן דגם "רמות" במידות 
ש"ע.

2.40.1.0701

42,834.00 778.80 55.00 יח'  אבני תיחום גומה4- מורכב מ200/150פתח לעץ ברחוב ראשי, במידות 
 תוצרת אקרשטיין או ש"ע)2413 (מק"ט 90/1/20לעץ קטומות במידות 

) בגוון אפור. לפי2231000ושתי יחידות מאריך לאבן תיחום גומה (מק"ט 
.50פרט 

2.40.1.0801

109,868.00 998.80 110.00 יח'  אבני תיחום גומה4- מורכב מ220/180פתח לעץ ברחוב ראשי, במידות 
 תוצרת אקרשטיין או ש"ע)2413 (מק"ט 90/1/20לעץ קטומות במידות 

) בגוון אפור. לפי2231000וארבע יחידות מאריך לאבן תיחום גומה (מק"ט 
.51 פרט 

2.40.1.0802

330,190.00 530.00 623.00 יח'  אבני גן6 ס"מ- מורכב מ-240/130פתח לעץ ברחוב מגורים, במידות 
 יחידות4 תוצרת אקרשטיין או ש"ע) ו-2260 (מק"ט 10/20/100במידות 

. המחיר כולל יסוד58) בגוון אפור. לפי פרט 2263פינה פנימית (מק"ט 
משענת בטון.

2.40.1.0803

156,024.00 198.00 788.00 יח' 2.40.1.0840 ס"מ, מגולוון וצבוע בתנור60 ס"מ קוטר בסיס 170מגן לעץ ממתכת בגובה 

4,575,547.65 132.90 34,428.50 מ"ר  ס"מ "הסדרה הלינארית" תוצרת24/16/716/16/7אבן משתלבת במידות ,
אקרשטיין או ש"ע, בגוון קוקטייל צהוב-אפור. הנחה בשורות בדוגמת

בניה בניצב לאבן השפה

2.40.1.0911

204,000.00 340.00 600.00 קומפלט ", לעמודי8"חבק דגם"ירושלים" מבטון מתועש בקוטר פנימי משתנה עד 
 ס""מ,37.5/50/7מחסום, עמודי תאורה, תמרורים וכו'.בגוון לבן במידות 

 חלקים)."4תוצרת ""אקרשטיין או ש""ע, המחיר קומפלט לסט שלם (

2.40.1.0920

9,894,461.559,894,461.559,894,461.559,894,461.55 ריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

9,894,461.559,894,461.559,894,461.559,894,461.55 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

582,695.00 25.00 23,307.80 מ"ר 2.41.1.0090 ס"מ.10שבבי עצים כולל פיזור ויישור בשכבה של 

564,000.00 60.00 9,400.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור
 ס"מ40בשטח- מילוי ערוגות גינון בשכבה בעובי 

2.41.1.0901

15,600.00 60.00 260.00 מ"ק מילוי בורות שתילה לעצים באדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט
 מ"ק לדונם. כולל פיזור ויישור בשטחים לפי גבהים20בכמות של 
מתוכננים.

2.41.1.0902

5,000.00 25.00 200.00 מ"ק טיפול באדמה קיימת (בערוגות וכדו') להתאמתה לאדמת גן מאושרת
כולל, תיחוח עישוב, ריסוסים, דשן וכל הנדרש להתאמתה לאדמת גן

מאושרת

2.41.1.0903

1,167,295.001,167,295.001,167,295.001,167,295.00 אדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקע 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

צנרת השקייה

כל צנרת ההשקייה ושרוולי ההשקייה כוללים גם התחברות לתאים,
שרוולים ומערכות קיימות ללא תוספת תשלום.

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 
ולא באביזרי שן.

44,980.00 13.00 3,460.00 מ"א 2.41.2.0065 .6 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר 

116,200.00 14.00 8,300.00 מ"א 2.41.2.0070 .6 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר 

3,200.00 20.00 160.00 מ"א 2.41.2.0075 .6 מ"מ  דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר 

6,250.00 25.00 250.00 מ"א 2.41.2.0080 .6 מ"מ  דרג 50צינור פוליאתילן בקוטר 

1,890.00 27.00 70.00 מ"א 2.41.2.0115 .10 מ"מ  דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר 
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,070.00 39.00 130.00 מ"א 2.41.2.0130 .10 מ"מ  דרג 75צינור פוליאתילן בקוטר 

13,500.00 6.00 2,250.00 מ"א 0.5 ל"ש כל 1.6 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום 
 מ' לקרקע.2 מ' , כולל מייצבים כל 

2.41.2.0144

1,680.00 6.00 280.00 מ"א 0.3 ל"ש כל 1.6 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף חום 
 מ' לקרקע.2 מ' , כולל מייצבים כל 

2.41.2.0145

41,760.00 40.00 1,044.00 יח' 2.41.2.0160 טפטפות.10 מ"מ עם 16טבעת מצינור 

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

36,160.00 40.00 904.00 מ"א .6 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  2.41.2.0195

7,020.00 90.00 78.00 מ"א .6 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  2.41.2.0215

4,500.00 45.00 100.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  2.41.2.0235

6,300.00 70.00 90.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 160 או 6. בקוטר "P.V.Cשרוול  2.41.2.0240

110,500.00 130.00 850.00 מ"א תוספת למחיר שרוול עבור פתיחה זהירה של אספלט/ריצוף כולל החזרת
המצב לקדמותו.

2.41.2.0255

ראשי מערכת

המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי
 הקוטר בתוכנית.

36,306.00 4,034.00 קומפלט9.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י1/21ראש מערכת בקוטר "
בקר השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד
מים עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב

 יציאה למי3/4כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "
 ברזייה,ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע3/4פיקוד,ברז"

2.41.2.0300

19,768.00 2,824.00 קומפלט7.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1ראש מערכת בקוטר "
השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים

עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב
 יציאה למי פיקוד,3/4כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "

 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע3/4ברז"

2.41.2.0305
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,648.00 5,648.00 קומפלט1.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר2ראש מערכת קוטר "
השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים
עם פלט חשמלי או הידרומטר,שני מסננים,מקטין לחץ,וסת לחץ,משחרר

 יציאה3/4אויר אוטומטי כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "
למי פיקוד וברזיה ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלאסון/שו"ע

2.41.2.0310

13,617.00 4,539.00 קומפלט3.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1/21ראש מערכת קוטר "
השקיה לפי כמות,כולל מד לחץ,מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים
עם פלט חשמלי או הידרומטר,שנימסננים,מקטין לחץ,וסת לחץ,משחרר

 יציאה למי3/4אויר משולב כדוגמת א.ר.י/שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "
פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"ע

2.41.2.0315

756.00 756.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי2תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

2.41.2.0360

21,266.00 686.00 31.00 קומפלט / הכוללת מגוף הידראולי211תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
 מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

2.41.2.0365

22,532.00 524.00 43.00 קומפלט  הכוללת מגוף הידראולי1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מברונזה עם רקורד,ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

2.41.2.0370

7,840.00 140.00 56.00 קומפלט 2.41.2.0390 מותקן על הפעלה בראש מערכת.1/2תוספת עבור שסתום ואקום מפליז "

73,500.00 3,500.00 21.00 קומפלט  "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/1100ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה,15מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 

כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות
הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

2.41.2.0405

28,000.00 4,000.00 קומפלט7.00  מצינור מים קיים, כולל מד-1חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט.

2.41.2.0420

72,000.00 6,000.00 12.00 קומפלט  מצינור מים קיים, כולל1/21חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פרט.

2.41.2.0425

7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט.

2.41.2.0430

מערכת מיחשוב

7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00  הפעלות שו"ע, כולל מטען , מצבר ,4מחשב השקייה איריסל אגם ל-
חיבור לחשמל עמודים או לחילופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית

 בעל נעילה כפולה על יציקת בטון או על ארוןC - 54,בארון הגנה מסוג  
ההשקייה , כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

2.41.2.0450
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

160,000.00 10,000.00 16.00 קומפלט  הפעלות. כולל מטען, מצבר, חיבור8כנ"ל אך מחשב "איריסל אגם" ל-
לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, בארון

 , בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון השקיהC- 54הגנהמסוג 
כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

2.41.2.0455

24,000.00 12,000.00 קומפלט2.00  הפעלות. כולל מטען, מצבר, חיבור12כנ"ל אך מחשב  "איריסל אגם" ל-
לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, בארון

 , בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון השקיהC- 54הגנה מסוג 
כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.

2.41.2.0460

32,900.00 350.00 94.00 יח' סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק
לארון.

2.41.2.0470

9,900.00 1,650.00 קומפלט6.00 2.41.2.0530 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

4,000.00 1,000.00 קומפלט4.00 תוספת לראש מערכת עבור מד לחץ גליצרין וברז כדורי תחתיו כולל
אביזרי החיבור הדרושים

2.41.2.0900

1,600.00 400.00 קומפלט4.00 תוספת לברז הידראולי ראשי עבור נווטון כולל אביזרי החיבור הדרושים 2.41.2.0901

1,200.00 400.00 קומפלט3.00  כולל אביזרי החיבור1.5תוספת לראש מערכת עבור מקטין לחץ בקוטר "
הדרושים

2.41.2.0902

144,000.00 3.00 48,000.00 מ"א איתור, ניקיון והשמשת שרוולים להשקייה מסוגים שונים כולל שימוש
באביזרים ללא הרס, מפוחים וכדו' לניקוי והשמשת השרוולים ולרבות

איתור ותיקון פגיעות בשרוולים

2.41.2.0903

1,092,843.001,092,843.001,092,843.001,092,843.00 השקיההשקיההשקיההשקיה 41.241.241.241.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחיר העצים כולל חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה. באם בור השתילה קיים- יכלול המחיר סילוק שכבת1אחריות ל-

 ס"מ, ערבוב אדמת50אדמה עליונה, חפירה של כל שטח הבור לעומק של 
 הגן או אדמה מקומית עם קומפוסט ודשן. התאמת גובה המילוי לפני

קרקע מתוכננים.

23,570.00 5.00 4,714.00 יח' 2.41.3.0090 ליטר, שקיות גידול.1, מיכל 2אספקה ונטיעה של צמחים גודל 

2,744.00 8.00 343.00 יח' 2.41.3.0100 סמ"ק, שקיות גידול.250, מיכל 3אספקה ונטיעה של צמחים גודל 

166,560.00 20.00 8,328.00 יח' 2.41.3.0105 ליטר3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של ערערים גודל 

578,128.00 16.00 36,133.00 יח' 2.41.3.0110 ליטר3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של שיחים וצמחי כיסוי גודל 
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

14,640.00 48.00 305.00 יח' 2.41.3.0130 ליטר10 , מיכל בנפח 6אספקה ונטיעה של שיחים וצמחי כיסוי גודל 

נטיעת עצים - על פי "הגדרת סטנדרטים לשתילי עצים לגננות ולנוי,
"2016משרד החקלאות ופיתוח הכפר, 

29,500.00 250.00 118.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ : מדוד 35 - קוטר גזע 7.5אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ליטר25 מ', מפותח ויפה . ממיכל בנפח 2.5הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.

2.41.3.0152

3,600.00 300.00 12.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ מדוד 40 - קוטר גזע 8אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפי שלד.2 מ', מפותח ויפה, מינימום 3הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.50ממיכל בנפח 

2.41.3.0160

14,800.00 370.00 40.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ:  מדוד 50 - קוטר גזע 8.5אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפי שלד.2 מ', מפותח ויפה, מינימום 3.3הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.50ממיכל בנפח 

2.41.3.0162

380,640.00 480.00 793.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ: מדוד 63 - קוטר גזע 9אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפים.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 3.5הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.72ממיכל בנפח 

2.41.3.0170

320,540.00 620.00 517.00 יח'  ס"מ20 מ"מ: מדוד 63 - קוטר גזע 9אספקה ונטיעת עצים מורכבים גודל 
3 מ', מפותח ויפה, מינימום 3.5במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות, או מהקרקעבאותו מחיר.72ענפים. ממיכל בנפח 

2.41.3.0175

6,120.00 90.00 68.00 יח' 2.41.3.0185 (אלון, כליל ואדר סורי).7.5תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל 

46,240.00 160.00 289.00 יח' 2.41.3.0200 (אלון, כליל ואדר סורי).9תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל 

167,020.00 70.00 2,386.00 מ"א " או ש"ע, עד גובה פני שתיתRootcontrolמגביל שורשים מתוצרת " 2.41.3.0900

39,400.00 50.00 788.00 יח' AirMax80צינור איוורור אנכי אנכי עשוי מצינור שרשורי מחורר מסוג 
 מ"מ כולל חיפוי הצינור במעטפת80 או ש"ע, בקוטר GreenMaxתוצרת 

יריעת סינון העשויה כשרוול אחד ללא תפירה או הדבקה. אורך הצינור
 ס"מ. סגירה בצד העליון במכסה ייעודי מפוליאתילן, מחורר וננעל אל110

 הצינור למניעת שליפתו.

2.41.3.0910

48,600.00 600.00 81.00 דונם  דונם כלל שטחי שצ"פ אינטנסיבי, לרבות שטחים1חודש אחזקה של 
מרוצפים/מחופים, מתקני משחק, מדרגות, משטחי גומי/סמרטפליי וגינון.

בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, כולל תשלום עבור מים
(התשלום לפי דונם לכל חודש, בעבור עצים בודדים שאינם בשטח גינון

ישולם לפי שטח הערוגה של כל עץ), התשלום באישור מראש ובכתב של
3המזמין בעבור חודש רביעי ואליך שיספר מיום המסירה הסופית (

חודשים ראשונים לאחר מסירה לא יהיו בתשלום ויהיו על חשבון הקבלן)

2.41.3.0920

1111,,,,888844442222,,,,111100002222....00000000 גגגגייייננננווווןןןן    ווווננננטטטטייייעעעעהההה 44441111....3333 ססססהההה""""ככככ    ללללתתתתתתתת    פפפפררררקקקק::::
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,102,240.004,102,240.004,102,240.004,102,240.00 גיגיגיגיננננון והשקיהון והשקיהון והשקיהון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

ספסלים ומערכות ישיבה 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

84,700.00 2,420.00 35.00 יח' ספסל בטון טרום ועץ  עם משענת דגם "אפק" תוצרת שחם-אריכא או ש"ע,
 כולל הובלה התקנה ועיגון

2.42.2.0900

49,080.00 2,045.00 24.00 יח' ספסל בטון טרום ועץ  ללא משענת דגם "אפק" תוצרת שחם-אריכא או
ש"ע, כולל הובלה התקנה ועיגון

2.42.2.0910

108,675.00 1,449.00 75.00 יח' ספסל דגם "מעגן" תוצרת שחם אריכא או ש"ע 2.42.2.0920

242,455.00242,455.00242,455.00242,455.00 ספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבה 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מחסומים לרכב 42.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

340,000.00 850.00 400.00 יח'  תוצרתX-lastעמוד מחסום צילינדר מפוליאוריטן דגם"ירון" מסדרת 
Sabacaucho בגוון על פי בחירת האדריכל.8 או ש"ע. קוטר ,"

2.42.3.0900

340,000.00340,000.00340,000.00340,000.00 מחסומים לרכבמחסומים לרכבמחסומים לרכבמחסומים לרכב 42.342.342.342.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים וברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,808.00 476.00 8.00 יח' בריכת ניקוז לברזיה 2.42.4.0100

144,000.00 1,600.00 90.00 יח' אשפתון דגם "ניצן" תוצרת שחם אריכא או ש"ע 2.42.4.0900

7,200.00 240.00 30.00 יח' מתקן קשירת אופניים מנירוסטה לפי פרט אדריכל 2.42.4.0910

58,640.00 7,330.00 8.00 יח' ברזיה מונגשת דגם "אלמוג" / "חרמון" תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 2.42.4.0920

213,648.00213,648.00213,648.00213,648.00 אשפתואשפתואשפתואשפתוננננים וברזיותים וברזיותים וברזיותים וברזיות 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

פרגולות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,000.00 22,000.00 1.00 יח' סככה לתחנת אוטובוס דגם "הדר" תוצרת צ.רוט תעשיות או ש"ע במידות
1.8/3.5

2.42.6.0900



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 22עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

22,000.0022,000.0022,000.0022,000.00 פרגולותפרגולותפרגולותפרגולות 42.642.642.642.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

818,103.00818,103.00818,103.00818,103.00 ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מעקות בטיחות ומאחזי יד 44 פרק:

מעקות בטיחות ומאחזי יד 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

על הקבלן לגדר את כל שטח העבודה בגדר בהתאם להנחיות הבטיחות
כולל שערים ותחזוקה של הגדר בכל תקופת הביצוע, האספקה וההתקנה

של הגידור לרבות התחזוקה במשך כל תקופת הביצוע תהיה על חשבון
הקבלן ולא תשולם בנפרד, סעיפי הגידור בפרק זה יהיו בהתאם להנחיית

הפיקוח מראש ובכתב בהתאם לשיקולי המזמין ולא יחליפו את הגדר
הבטיחותית שבאחריות הקבלן , כל הגדרות יכללו תחזוקה של הגדר ללא

תוספת תשלום לכל תקופת הביצוע

בכל סעיפי הגדר, גודל היסודות מרווח בין העמודים יהיה בהתאם
 מ' מרווח בין עמודים וגודל היסודות לא4להנחיות הספק אך לא פחות מ-

 ס"מ.50*40*40יפחת מ 

כל סעיפי המעקות והפרטים השונים כוללים הכנת דוגמאות עד  לאישורן
באתר הדוגמאות שבעיר, או ביצוע בהתאם לקיים באתר הדוגמאות, הכל

בהתאם להנחיית המפקח והמועצה, בעבור הדוגמאות לא ישולם והם
כלולות במחירי היחידה השונים.

395,100.00 395.10 1,000.00 מ"א  מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט,1.2גדר סבכה מעוצבת בגובה 
מעוגנת על  ראש קיר או יסודות באדמה/ רצפת בטון.

2.44.1.0020

6,223.00 177.80 35.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור ,כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

לקירות לפי פרט .

2.44.1.0080

131,572.00 177.80 740.00 מ"א  ס"מ מצינורות פלדה ופלחים, מגולוון50מעקה הגנה לצמחיה בגובה 
וצבוע בתנור. מוגן ומבוטן בקרקע.

2.44.1.0090

399,000.00 105.00 3,800.00 מ"א  מ"מ כולל עמודים מעוגנים לקרקע0.8 מ' בעובי 2גדר איסכורית בגובה 
לביצוע בהתאם לאישור מראש ובכתב של המזמין, הגדר תהיה גדר חדשה

2.44.1.0120

931,895.00931,895.00931,895.00931,895.00 מעקות בטיחות ומאחזי ידמעקות בטיחות ומאחזי ידמעקות בטיחות ומאחזי ידמעקות בטיחות ומאחזי יד 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

931,895.00931,895.00931,895.00931,895.00 מעקות בטיחות ומאחזי ידמעקות בטיחות ומאחזי ידמעקות בטיחות ומאחזי ידמעקות בטיחות ומאחזי יד 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 23עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: נוף ופיתוח (מנעד)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

30,000.00 300.00 100.00 יח' חפירת בורות לעצים במצעים ובקרקע קיימת ובסלע, לרבות חציבת בור
 מ"ק, מילוי אדמה גננית והחזרת המצב לקדמותו,2-3.5בנפח של עד 

לרבות כל התיקונים הנדרשי, המחיר כולל גם את אספקת האדמה הגננית
וקומפוסט לפי המפרט

2.51.1.0900

30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00 עבודות הכעבודות הכעבודות הכעבודות הכננננה ופירוקה ופירוקה ופירוקה ופירוק 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

235,200.00 24.00 9,800.00 מ"ק חפירה זהירה של ערוגות במצעים ותשתית קיימת. 2.51.2.0900

235,200.00235,200.00235,200.00235,200.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

265,200.00265,200.00265,200.00265,200.00 כבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

16,615,129.5516,615,129.5516,615,129.5516,615,129.55 ננננוף ופיתוח (מוף ופיתוח (מוף ופיתוח (מוף ופיתוח (מננננעד)עד)עד)עד) 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 24עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

911תת כתב: מעבר הולכי רגל וחניה  ב- 

עבודות בטון וקירות תומכים 2 פרק:

קירות גדר בטון מזויין 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות: כל קירות הבטון ואלמנטי/ רכיבי  הבטון השונים כוללים את כל
הנדרש לביצוע העבודה מלואה לרבות חפירה / חציבה, מילוי חוזר, בטון

רזה בהתאם לפרטים ולמפרטים, זיון, איטום, נקזים, תפרים וכל הנדרש
לביצוע מושלם של העבודה במלואה בהתאם לפרטים, למפרטים

ולהנחיות הפיקוח

הערות: בכתב הכמויות נעשתה חלוקה לפי הערכה של כמויות הקירות
שיבוצעו מבטון מזויין לקירות שיבוצעו מקירות כובד, ההחלטה תהיה
בשלב הביצוע לאחר שהקבלן יגיע לקרקע הטבעית והפיקוח / מתכנן

ינחה איזה סוג של קיר יבוצע, הקבלן לא יוכל לבוא בטענות כלשהן עקב
כך או בקשה לשינוי מחיר היחידה.

אלמנטי בטון מזויין שונים כדוג' מדרגות וקירות / ביסוס למדרגות ישולמו
 בסעיפי קירות הבטון המזויין לפי מ"ק

30,700.00 614.00 50.00 מ"ק  מ', מורכבים מאבן4.0 , בגובה עד 20קירות תומכים - כובד מבטון ב -
בעיבוד טלטיש בנדבכים כולל: עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים,

עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז
מבניה יבשה/יריעת ניקוז, קשירת האבנים ורשת קשירה, כיחול וכל יתר

העבודות לצורך ביצוע הקיר כמפורט בתכניות ובמפר ט.

3.2.1.0010

30,700.0030,700.0030,700.0030,700.00 קירות גדר בטון מזוייןקירות גדר בטון מזוייןקירות גדר בטון מזוייןקירות גדר בטון מזויין 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

145,500.00 1,455.00 100.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-
בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל

העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט
בתכניות.

3.2.2.0010

8,190.00 546.00 15.00 מ"א  ס"מ. מאבן "חאמי" (מבוקעת) כולל40קיר גדר "נקיון" בעובי כולל של 
. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת30כיחול. סוג הבטון ב

 ס"מ בצד השני, נדבך מבטון עם25היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו-פנים עד 
 ס"מ וימדד ממפלס הקרקע60פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 

הסופי/ מדרכה. הכל לפי פרט.

3.2.2.0030

153,690.00153,690.00153,690.00153,690.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוייןקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוייןקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזוייןקירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.22.22.22.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

199,800.00 270.00 740.00 מ"ר חיפוי קירות תומכים מבטון באבן "חאמי". כולל רשת זיון מגולוונת,
E481עיגון, קשירת אבנים, כיחול וכל הנדרש.

3.2.4.0015

16,660.00 119.00 140.00 מ"א  ס"מ -40נדבכי ראש (קופינג) מאבן פראית ואו מאבן "חאמי" ברוחב עד 
 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות. כולל8עובי "נראה" 

כיחול בגוון האבן.

3.2.4.0040



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 25עמוד: 21/07/2021

2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

911תת כתב: מעבר הולכי רגל וחניה  ב- 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

216,460.00216,460.00216,460.00216,460.00 חיפויים וחיפויים וחיפויים וחיפויים וננננדבכי ראש (קופידבכי ראש (קופידבכי ראש (קופידבכי ראש (קופיננננג)ג)ג)ג) 2.42.42.42.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

400,850.00400,850.00400,850.00400,850.00 עבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכיםעבודות בטון וקירות תומכים 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,664.00 266.60 40.00 מ"א  תוצרת1552515מדרגות נגישות דוגמת מדרגה גושנית מישושית מק"ט 
 תוצרת8MA תוצרת אקרשטיין או 4017איטונג או מדרגה נגישה מק"ט 

\כורכרית בעיבודSWוולפמן או ש"ע בגוון כלשהו לרבות, גימור אקרסטון 
 כלשהו.

3.40.1.0070

16,891.00 88.90 190.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע , לפי תכנית.20/20 , 10/20

3.40.1.0210

1,066.80 88.90 12.00 מ"ר  ס"מ בגוון כחול. הנחה בחניית נכים10/20/8אבן משתלבת במידות 
בדוגמת שלד דג במקביל לאבן השפה,

3.40.1.0215

372.20 372.20 1.00 יח' 3.40.1.0380 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.80/80/8אבן סימון חניית נכה במידות 

281.60 140.80 2.00 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 

3.40.1.0400

4,980.00 83.00 60.00 מ"א  ס"מ, (כנ"ל).30/50/15 , 25/50/17 מ' במידות 1/2אבן שפה טרומה באורך 
 המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.

3.40.1.0620

1,452.00 48.40 30.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

3.40.1.0700

31,020.00 132.00 235.00 מ"ר  ס"מ "הסדרה הלינארית" תוצרת24/16/716/16/7אבן משתלבת במידות ,
אקרשטיין או ש"ע, בגוון קוקטייל צהוב-אפור. הנחה בשורות בדוגמת

בניה בניצב לאבן השפה

3.40.1.0900

66,727.6066,727.6066,727.6066,727.60 ריצוף שבילים, מדרכותריצוף שבילים, מדרכותריצוף שבילים, מדרכותריצוף שבילים, מדרכות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

66,727.6066,727.6066,727.6066,727.60 פיתוח האתרפיתוח האתרפיתוח האתרפיתוח האתר 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,105.60 53.00 115.20 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור
 מ"ק)15בשטח (עבור כמות מעל 

3.41.1.0013

6666,,,,111100005555....66660000 אאאאדדדדממממתתתת    גגגגןןןן    ווווחחחחייייפפפפוווויייי    קקקקררררקקקקעעעע 44441111....1111 ססססהההה""""ככככ    ללללתתתתתתתת    פפפפררררקקקק::::
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

911תת כתב: מעבר הולכי רגל וחניה  ב- 

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

1,296.00 4.50 288.00 מ"ר  ס"מ, תיחוח ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

3.41.3.0040

864.00 3.00 288.00 מ"ר דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא
 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי 20 לשטחי הגינון בכמות של 

של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר.
המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים

וחומרי דישון.

3.41.3.0050

576.00 2.00 288.00 מ"ר  ידוע ומאושר מראש לסוגP:K :Nתוספת  דשן כימי איטי תמס בעל הרכב 
 גרם50הצמחייה הנדרש מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או ש"ע בכמות של 

 ק"ג לדונם.50 למ"ר / 

3.41.3.0060

10,016.00 16.00 626.00 יח' 3.41.3.0110 ליטר,  או שקית.3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 

2,640.00 48.00 55.00 יח' 3.41.3.0130 ליטר נפח מיכל.10 - 6אספקה ונטיעה של צמחים גודל 

2,750.00 250.00 11.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ : מדוד 35 - קוטר גזע 7.5אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ליטר25 מ', מפותח ויפה . ממיכל בנפח 2.5הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.

3.41.3.0160

1,110.00 370.00 3.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ:  מדוד 50 - קוטר גזע 8.5אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפי שלד.2 מ', מפותח ויפה, מינימום 3.3הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.50ממיכל בנפח 

3.41.3.0162

1,920.00 480.00 4.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ: מדוד 63 - קוטר גזע 9אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפים.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 3.5הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.72ממיכל בנפח 

3.41.3.0170

4,320.00 600.00 7.20 דונם  דונם כלל שטחי שצ"פ אינטנסיבי, לרבות שטחים1חודש אחזקה של 
מרוצפים/מחופים, מתקני משחק, מדרגות, משטחי גומי/סמרטפליי וגינון.

בהתאם להנחיות המזמין והמפרט הכללי, כולל תשלום עבור מים
(התשלום לפי דונם לכל חודש, בעבור עצים בודדים שאינם בשטח גינון

ישולם לפי שטח הערוגה של כל עץ), התשלום באישור מראש ובכתב של
3המזמין בעבור חודש רביעי ואליך שיספר מיום המסירה הסופית (

חודשים ראשונים לאחר מסירה לא יהיו בתשלום ויהיו על חשבון הקבלן)

3.41.3.0900

25,492.0025,492.0025,492.0025,492.00 גיגיגיגיננננון וון וון וון וננננטיעהטיעהטיעהטיעה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

33331111,,,,555599997777....66660000 עעעעבבבבוווודדדדוווותתתת    גגגגייייננננווווןןןן 44441111 ססססהההה""""ככככ    ללללפפפפררררקקקק::::
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מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

911תת כתב: מעבר הולכי רגל וחניה  ב- 

ריהוט חוץ 42 פרק:

שילוט גן 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,064.00 1,064.00 1.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

3.42.1.0020

1,064.001,064.001,064.001,064.00 שילוט גןשילוט גןשילוט גןשילוט גן 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

ספסלים ומערכות ישיבה 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,420.00 2,420.00 1.00 יח' ספסל מונגש דגם אפק עץ עם משענת תוצרת שחם אריכא או ש"ע 3.42.2.0910

2,420.002,420.002,420.002,420.00 ספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבהספסלים ומערכות ישיבה 42.242.242.242.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אשפתונים וברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,600.00 1,600.00 1.00 יח' אשפתון דגם "ניצן" תוצרת שחם אריכא או ש"ע 3.42.4.0910

1,600.001,600.001,600.001,600.00 אשפתואשפתואשפתואשפתוננננים וברזיותים וברזיותים וברזיותים וברזיות 42.442.442.442.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

5,084.005,084.005,084.005,084.00 ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

20,447.00 177.80 115.00 מ"א  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור ,כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

לקירות לפי פרט .

3.44.1.0080

55,314.00 395.10 140.00 מ"א  מ' מגולוונת וצבועה בתנור לפי פרט,1.20גדר סבכה מעוצבת בגובה 
מעוגנת על ראש קיר או יסודות באדמה/ רצפת בטון כולל רוזטה, לפי

פרט.

3.44.1.0900

75,761.0075,761.0075,761.0075,761.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.144.144.144.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

75,761.0075,761.0075,761.0075,761.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדהגדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44444444 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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911תת כתב: מעבר הולכי רגל וחניה  ב- 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

100.00 25.00 4.00 מ"ק מיון ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת
ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד העמסה ופינוי לאתר שפיכה

מאושר. תשלום יאושר רק לאחר מדידת המערום ע"י מודד האתר וקבלת
אישור המחוז לפני הפינוי.

3.51.2.0010

100.00100.00100.00100.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.251.251.251.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

15,937.50 125.00 127.50 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 
 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4

מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי
מודיפייד אאשטו.

3.51.3.0020

1,600.00 16.00 100.00 מ"ק  ק"מ15מילוי מעפר מקומי משטחי חפירה באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ15ממנו שנחפר במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט
 (המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי והידוק) .51הכללי פרק 

3.51.3.0070

17,537.5017,537.5017,537.5017,537.50 מצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובאמצעים ומילוי מובא 51.351.351.351.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

17,637.5017,637.5017,637.5017,637.50 כבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

597,657.70597,657.70597,657.70597,657.70 911911911911מעבר הולכי רגל וחמעבר הולכי רגל וחמעבר הולכי רגל וחמעבר הולכי רגל וחנננניה  ב- יה  ב- יה  ב- יה  ב-  3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: כיכר מרכזית

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

38,281.20 262.20 146.00 מ"ר  ס"מ5-10ריצוף אבן טבעית, ביר זית אפורה, בדוגמה פוליגונלית, בעובי 
כולל טיט ומילוי פוגות בגוון לפי בחירת האדריכל, חגורות סמויות ופתחי

 עצים.

4.40.1.0900

57,684.00 262.20 220.00 מ"א  ס"מ (כלול במחיר) 15מדרגות אבן על משטח בטון משופע בעובי 
 ס"מ. רום המדרגה מאבן טבעית, ביר-זית40/17ומשולשים בחתך עד 

 ס"מ (המשכית לאבן הריצוף). השלח-7אפורה, פראית פוליגונלית, בעובי 
 ס"מ. כולל פס אזהרה, כולל3 אבן ביר זית אפורה בעובי 

 ס"מ וזיון הבטון כנדרש.25חיפוי הידוק השתית, מצע מהודק בעובי 

4.40.1.0910

16,152.00 134.60 120.00 מ"ר  ס"מ " תוצרת אקרשטיין7.5/7.5/6אבן משתלבת סיינה "שקטה" במידות 
או ש"ע, בגוון קוקטייל אפור גרפיט. כולל חגורות סמויות ופתחי עצים.

4.40.1.0920

16,250.00 250.00 65.00  מ"מ כולל מסד בטון100/100/8זויתן ברזל לפתח לעץ וערוגות במידות 
 ס"מ, כולל חיתוכים50 ס"מ ומסמרים לעיגון כל 20/15 במידות 20ב-

מדוייקים וריתוך פינות בזויות שונות

4.40.1.0930

128,367.20128,367.20128,367.20128,367.20 ריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכותריצוף שבילים ומדרכות 40.140.140.140.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

128,367.20128,367.20128,367.20128,367.20 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

85,000.00 850.00 100.00 מ"ק CUאספקת מצע גידול לעצים וכתשתית למדרכות, כדוגמת אדמת מבנה 
SOIL.או ש"ע, מתחת למעגל תנועה מרוצף, לרבות הובלה פיזור והידוק 

כולל שרוול מחורר לאוורור, צינור ניקוז ובד גיאוטכני. תוצרת חברת הדר
מרכות או ש"ע.

4.41.1.0900

85,000.0085,000.0085,000.0085,000.00 אדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקע 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף.

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-
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תת כתב: כיכר מרכזית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

5,800.00 580.00 10.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ: מדוד 75 - קוטר גזע 9.5אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפים.3 מ', מפותח ויפה, מינימום 3.8הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.72ממיכל בנפח 

4.41.3.0172

2,400.00 240.00 10.00 יח' 4.41.3.0205 (אלון, כליל ואדר סורי).9.5תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל 

8,200.008,200.008,200.008,200.00 גיגיגיגיננננון וון וון וון וננננטיעהטיעהטיעהטיעה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

93,200.0093,200.0093,200.0093,200.00 עבודות גיעבודות גיעבודות גיעבודות גיננננוןוןוןון 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

פרגולות 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

250,000.00 2,000.00 125.00 מ"ר מצללות בכיכר המרכזית- פרופילי פלדה עם קירוי עץ וקורות בטון לפי
פרטי קונסטרוקטור

4.42.1.0900

92,400.00 154.00 600.00 מ"ר קירוי פרגולה בנוייה (סעיפי הבניה בנפרד) מעץ ופלדה מגולוונת וצבועה
בתנור (שכבה כפולה ואטומה) בהתאם לפרטים בתוכניות.

4.42.1.0910

40,500.00 270.00 150.00 מ"ר חיפוי קורות פרגולה באבן "חאמי". כולל אבנים פינתיות, רשת זיון
מגולוונת, עיגון, קשירת אבנים, כיחול וכל הנדרש.

4.42.1.0920

382,900.00382,900.00382,900.00382,900.00 פרגולותפרגולותפרגולותפרגולות 42.142.142.142.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

382,900.00382,900.00382,900.00382,900.00 ריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץריהוט חוץ 42424242 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

8,760.00 292.00 30.00 מ"ק  ס"מ (באישור80 בהיקף ערוגת אדמת המבנה לעומק CLSMיציקת בטון 
הפיקוח מראש ובכתב)

4.51.1.0400

8,760.008,760.008,760.008,760.00 עבודות הכעבודות הכעבודות הכעבודות הכננננה ופירוקה ופירוקה ופירוקה ופירוק 51.151.151.151.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,760.008,760.008,760.008,760.00 כבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוחכבישים ופיתוח 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

613,227.20613,227.20613,227.20613,227.20 כיכר מרכזיתכיכר מרכזיתכיכר מרכזיתכיכר מרכזית 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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,910923תת כתב: מעבר הולכי רגל שצ"פ 

גינון והשקיה 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,000.00 60.00 50.00 מ"ק אדמת גן מותאמת לאדמה המקומית ולאחר בדיקת קרקע, לרבות פיזור
 ס"מ40בשטח- מילוי ערוגות גינון בשכבה בעובי 

5.41.1.0012

3,000.003,000.003,000.003,000.00 אדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקעאדמת גן וחיפוי קרקע 41.141.141.141.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחיר העצים כולל חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה. באם בור השתילה קיים- יכלול המחיר סילוק שכבת1אחריות ל-

 ס"מ, ערבוב אדמת50אדמה עליונה, חפירה של כל שטח הבור לעומק של 
 הגן או אדמה מקומית עם קומפוסט ודשן. התאמת גובה המילוי לפני

קרקע מתוכננים.

1,920.00 16.00 120.00 יח' 5.41.3.0110 ליטר3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של שיחים וצמחי כיסוי גודל 

240.00 48.00 5.00 יח' 5.41.3.0130 ליטר10 , מיכל בנפח 6אספקה ונטיעה של שיחים וצמחי כיסוי גודל 

1,200.00 300.00 4.00 יח'  ס"מ במעלה20 מ"מ מדוד 40 - קוטר גזע 8אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ענפי שלד.2 מ', מפותח ויפה, מינימום 3הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

 ליטר לפחות,או מהקרקע באותו מחיר.50ממיכל בנפח 

5.41.3.0160

3,360.003,360.003,360.003,360.00 גיגיגיגיננננון וון וון וון וננננטיעהטיעהטיעהטיעה 41.341.341.341.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

6,360.006,360.006,360.006,360.00 גיגיגיגיננננון והשקיהון והשקיהון והשקיהון והשקיה 41414141 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

6,360.006,360.006,360.006,360.00 ,,,,910910910910923923923923מעבר הולכי רגל שצ"פ מעבר הולכי רגל שצ"פ מעבר הולכי רגל שצ"פ מעבר הולכי רגל שצ"פ  5555 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: מים וביוב

הידרנטים 57 פרק:

הידרנטים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

): הודגש כי קווי המים הינם קווי פקסגול ולכן כל57הערה (לכל פרק 
האביזרים והארכות הצנרת יהיו מפקסגול, הנ"ל כלול במחיר היחידה ולא

 תשולם תוספת כלשהי עקב כך, הודגש כי כל הסעיפים כוללים אספקה,
הרכבה, התקנה ואת כל האביזרים והעבודות הנדרשות לצורך ביצוע

מושלם של העבודה לרבות פירוק הידרנטים / אביזרים ישנים והרכבת
האביזר החדש, התאמות בקו המים וכל הנדרש לביצוע מושלם

2,574.00 2,574.00 קומפלט1.00  מאוגן ללא4 , זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
 מתקן שבירה

6.57.1.0392

3,243.68 3,243.68 קומפלט1.00  , מאוגן6 ,זקף חרושתי קוטר "2X3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
ללא מתקן שבירה

6.57.1.0394

2,130.48 2,130.48 קומפלט1.00 4 בודד עם זקיף חרושתי בקוטר "3שלב ב' להידרנט כיבוי אש בקוטר "
לרבות  מתקן השבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים

בהתאם לפרט.

6.57.1.0398

1,242.56 1,242.56 קומפלט1.00  לרבות6 עם זקיף חרושתי בקוטר "2 *3שלב א' להידרנט כיבוי אש כפול "
 סיום עם אוגן עיוור לפני מתקן השבירה בהתאם לפרט

6.57.1.0400

2,574.00 2,574.00 קומפלט1.00  עם זקיף חרושתי בקוטר2 *3שלב ב' להידרנט כיבוי אש כפול עם ראש "
 לרבות מתקן שבירה, התאמת גובה ע"פ הצורך וחיבור לזקיף קיים6"

בהתאם לפרט

6.57.1.0402

2,928.64 2,928.64 קומפלט1.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

6.57.1.0404

3,638.80 3,638.80 קומפלט1.00  לרבות6 על זקיף חרושתי בקוטר "2X3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
מתקן שבירה בהתאם לפרט

6.57.1.0406

18,332.1618,332.1618,332.1618,332.16 הידרהידרהידרהידרננננטיםטיםטיםטים 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

18,332.1618,332.1618,332.1618,332.16 הידרהידרהידרהידרננננטיםטיםטיםטים 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

18,332.1618,332.1618,332.1618,332.16 מים וביובמים וביובמים וביובמים וביוב 6666 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: תאורה ותקשורת (ברהום)

8פרק  8 פרק:

8.1פרק  8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הכנות לתאורת חוץ

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

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

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

מובלים

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

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

פרק זה הינו פרק השלמות לעבודות שבוצעו בעבר ברובם, לצורך הפעלת
פרק זה על הקבלן לקבל אישור פרטני של המפקח

4,000.00 8.00 500.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.8.1.0096

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 

8.8.1.0102

7,200.00 36.00 200.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.8.1.0117

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

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

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

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 
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תת כתב: תאורה ותקשורת (ברהום)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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

489.

8.8.1.0171

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

8.8.1.0199

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

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

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

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

18,000.00 36.00 500.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.8.1.0258

1,650.00 110.00 15.00 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, כולל קבלת אישור המפקח בכתב לפני הביצוע.

8.8.1.0291

1,500.00 100.00 15.00 קומפלט חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.8.1.0294

13,520.00 338.00 40.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.8.1.0297

15,000.00 100.00 150.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

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

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

8.8.1.0348

16,500.00 110.00 150.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

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

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.8.1.0351

6,000.00 300.00 20.00 קומפלט חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.8.1.0354

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

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

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

9,600.00 640.00 15.00 קומפלט  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.8.1.0369

13,650.00 910.00 15.00 קומפלט  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

8.8.1.0375

עבודות פירוק וחיבורים

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

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

2,000.00 400.00 קומפלט5.00 פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא, הוצאתו מהקרקע ע"י חפירה ו/או
חציבה והעברתו למקום שיורה המפקח.

8.8.1.0447

2,600.00 260.00 10.00 קומפלט פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף
פסולת המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל

החזרת פני השטח לקדמותם במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות
תיקון אספלט ו/או ריצוף.

8.8.1.0456

5,000.00 500.00 10.00 קומפלט  מ', כולל זרועות, פנסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

8.8.1.0462

5,500.00 550.00 10.00 קומפלט  מ' לרבות4-8פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 
זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על

בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיסישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד,
 חיבורו והפעלתו קומפלט

8.8.1.0471

2,500.00 100.00 25.00 קומפלט פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים, חיבורי
החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה המפקח.

8.8.1.0483

2,000.00 4.00 500.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת

 ק"מ ,לפי100 הכבל למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 
הנחיית המפקח.

8.8.1.0486
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1,028.00 514.00 קומפלט2.00 התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי
הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים

והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה
בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב

לקדמותו.

8.8.1.0492

8,800.00 440.00 20.00 קומפלט התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת

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

חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

8.8.1.0495

3,040.00 760.00 קומפלט4.00 חיבור הזנה חשמלית לתחנת אוטובוס לשלטים ו/או לתמרורים מאירים
), חדשים ו/או קיימים ו/או מועתקים  כולל, חדירה7מכל סוג (לרבות  ג-

דרך היסוד, חפירה ו/או חציבה, כיסוי והידוק ,תיקון הציפויים, והחזרת
המצב לקדמותו, קומפלט וכל העבודות וחומרי העזר הנלווים לרבות

אספקתם והתקנתם ובתאום עם נציגי הרשות.

8.8.1.0504

620.00 620.00 קומפלט1.00 התחברות מעמוד תאורה קיים אל עמוד שילוט רחוב מואר כולל החדרת
הכבל דרך היסוד ועד לתא האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב

 מ"מ קוטר ביסוד80ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד, הכנסת שרוול שרשורי 
קיים, החלפת מגש, חיווט, חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת

המצב לקדמותו.

8.8.1.0507

5,200.00 260.00 20.00 קומפלט החלפת גוף תאורה על עמוד קיים כולל פרוק הגוף הישן והובלתו למקום
שיורה הפיקוח והתקנת גוף תאורה חדש במקומו כולל כל העבודות
והחומרים הנדרשים לפעולה מושלמת(לא כולל עלות הגוף החדש).

8.8.1.0513

2,200.00 220.00 10.00 קומפלט החלפת זרוע על עמוד קיים בזרוע חדשה והובלת הזרוע המפורקת למקום
שיורה הפקוח והתקנת זרוע חדשה במקומה כולל כל העבודות והחומרים

הנדרשים לפעולה מושלמת (לא כולל עלות הזרוע).

8.8.1.0516

52.00 26.00 קומפלט2.00 העתקת תשתית חיבור חשמל להזנת שלט מואר מסוג כל שהוא אשר
מועתק במסגרת הפרויקט לרבות איתור קו הזנה ומקור הזנה.

8.8.1.0519

2,250.00 2,250.00 קומפלט1.00 ניתוק ופירוק כל מוליכי חשמל ממרכזיה שפורקה וחיבורם אל מרכזיה
במיקומה החדש לרבות שליפת מוליכים שאינם בשימוש, כולל ביצוע

מופות/הארכת  מוליכים במידה ונדרש, הארכת מוליכי הארקה ע"י
 חיבורים לכל הארכה) כל החיבורים2מהדקים קנדיים או שרוול לחיצה (

והארכות יבוצעו בתוך תא מעבר שיבוצע ליד מרכזיה שפורקה.

8.8.1.0522

1,150.00 230.00 קומפלט5.00 ניתוק כבל זמני מעמוד תאורה כולל פירוק הכבל והעברתו למקום שיורה
המפקח.

8.8.1.0525

730.00 73.00 10.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.8.1.0615

164,640.00164,640.00164,640.00164,640.00 8.18.18.18.1פרק פרק פרק פרק  8.18.18.18.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

47,000.00 2,350.00 20.00 קומפלט עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 מ'.4 באורך 08.2.027

8.8.2.0036

50,250.00 3,350.00 15.00 קומפלט עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 מ'.8 באורך 08.2.042

8.8.2.0057

) בחתך עגול אחיד עשוי מפלדה טבול באבץ חם812עמוד תאורה (ת"י 
לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח לדלת, דלת,

 צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים להצבת
העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה

אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

1,286.00 643.00 קומפלט2.00 תוספת מחיר לעמוד תאורה משולב עם מצלמה הכולל פתח אביזרים נוסף
 מ"מ להפרדה בין מערכת המצלמות3ונפרד, דלת, מחיצה פנימית בעובי 

להזנה לרבות כל העבודות והאביזרים הדרושים להתקנה מושלמת לפי
פרט.

8.8.2.0342

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

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.
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תת כתב: תאורה ותקשורת (ברהום)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,250.00 350.00 15.00 קומפלט  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.8.2.0354

7,650.00 510.00 15.00 קומפלט  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע כפולה באורך 
08.2.348

8.8.2.0363

111,436.00111,436.00111,436.00111,436.00 8.28.28.28.2פרק פרק פרק פרק  8.28.28.28.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

התקנת גוף תאורה

160.00 160.00 1.00 יח' התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או
 מ' כולל תאום מול חח"י.5על עמוד חברת החשמל בגובה עד 

8.8.3.0024

230.00 230.00 1.00 יח' התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או
 מ'  כולל תאום מול חח"י.5.1-12על עמוד חברת החשמל בגובה 

8.8.3.0027

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 

7,500.00 250.00 30.00 קומפלט 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.8.3.0042

9,600.00 320.00 30.00 קומפלט 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.8.3.0045

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.

1,800.00 9.00 200.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

8.8.3.0081
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: תאורה ותקשורת (ברהום)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,400.00 12.00 200.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף5X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

8.8.3.0087

4,800.00 24.00 200.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.8.3.0111

8,250.00 33.00 250.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.8.3.0120

11,750.00 47.00 250.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.8.3.0126

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.

8.8.3.0321

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 

13,000.00 26.00 500.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.8.3.0336

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

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

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

7,990.00 799.00 10.00 קומפלט  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.8.3.0387

5,750.00 115.00 50.00 קומפלט 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.8.3.0441

17,040.00 213.00 80.00 קומפלט כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות שצפים, 
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי15אי תנועה ואשר בסיסם בולט 

יהיה  עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע 
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני4העמוד הכסוי חייב לכסות את כל 

היס.

8.8.3.0444
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,990.00 133.00 30.00 קומפלט  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.8.3.0447

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

8.8.3.0459

5,000.00 1,000.00 קומפלט5.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

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

למתח.

8.8.3.0465

102,190.00102,190.00102,190.00102,190.00 8.38.38.38.3פרק פרק פרק פרק  8.38.38.38.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8.90 סעיפים נוספים8.90פרק   תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,360.00 236.00 10.00 קומפלט  עבור העמקת08.03.0510תוספת מחיר לאלקטרודת הארקה בסעיף 
 מ', כולל מצמד, עד לקבלת1.5האלקטרודה בקטעים סטנדרטיים של 

ההתנגדות הדרושה.

8.8.90.0005

3,600.00 45.00 80.00 יח' תוספת מחיר לעמוד עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מצופה ניילון,
לחיבור מכסה תא אביזרים לעמוד.

8.8.90.0010

20 וציוד ההדלקה ייוצרו ויעמדו בבדיקות התקן הישראלי ת"י - LEDפנסי 
 במהדורתו האחרונה. מחירי הפנסים והציוד כוללים בדיקת מנה

מהמשלוח המסופק במפעל היצרן ובדיקת  אימות בשטח לפי דרישת
 שנים לפחות, אחריות לציוד10המפקח. האחריות לגוף התאורה תהיה ל-

, וציודהLED שנים לפחות.פנסים אחרים, שאינם 10ההדלקה תהיה למשך 
 במהדורתו20 הדלקה ייוצרו ויעמדו בבדיקות התקן הישראלי ת"י - 

האחרונה. מחירי הפנסים והציוד כוללים בדיקת מנה מהמשלוח המסופק
במפעל היצרן ובדיקת אימות בשטחלפי דרישת המפקח. האחריות לגוף

5התאורה תהיה ל- שנים לפחות, אחריות לציוד ההדלקה תהיה למשך 
שנים לפחות.מחירי הפנסים / גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים צבי

מחירי הפנסים / גופי תאורה מכל סוג שהוא כוללים נורה, ציוד הפעלה
והצתה מושלם (כולל קבל) מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש

החיבורים ועד לפנס קומפ' לרבות צביעה בגוון לפי בחירת המזמין .
מוצרים שווי ערך מחייבים אישור בכתב מהמתכנן / המזמין

59,000.00 2,950.00 20.00 יח'   מאושר ע"יSchreder תוצרת LED  ISLAגוף תאורת דקורטיבי מדגם 
 מערכתRAL AKAZO 150המתכנן, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע בתנור - 

 ואט   גוף38,   הספק כולל של e-XR-ECre לדים מתוצרת 24 של 
 מפזר אור בצורת קונוס  מערכת66IPהתאורה הינו בעל דרגת אטימות -

דרייבר אינטגרלית התואמת לתפעול תקין. כולל מערכת אופטית כ מפורט
 בתכנון  או בהתאם לדרישות הטכניות כפי שהובאו בחישובי התאורה  

3000Kצבע האור 

8.8.90.0030

62,000.00 3,100.00 20.00 יח' ,  בכל עקומה הנדרשת110W בהספק עד TECEO1 דגם LEDגוף תאורת 
.IP66לפי תכנון דדרגת אטימות 

8.8.90.0045

1,800.00 450.00 קומפלט4.00 תוספת מחיר לתא בקרה עבור התקנה על צנרת קיימת כולל גילוי הצנרת
חיתוך פתחים בצנרת התקנת ביטון

8.8.90.0055
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,000.00 200.00 20.00 יח' ניקוי שוחות קיימות במדרכות (תאורה , מים, השקייה ) ישולם רק בתאים
שלא יבוצע בהם עבודה כגון התאמת מכסים, החלפת מכסים וכדו'

8.8.90.0060

5,600.00 70.00 80.00 קומפלט  ס"מ עם הברזות15פס הארקות עשוי מנחושת ומצופה בדיל באורך כ 
וברגים ודיסקיות (לחיבור כבלי אלומניום)

8.8.90.0065

3,600.00 120.00 30.00 קומפלט 8.8.90.0080 מטר בגוון  הקיים.6תיקון צבע בעמוד תאורה קיים בגובה עד 

15,000.00 250.00 60.00 קומפלט 8.8.90.0085 מטר בגוון  הקיים.12תיקון צבע בעמוד תאורה קיים בגובה בגובה עד 

11,000.00 550.00 20.00 יח' החלפת מאמ''ת במרכזית תאורה קיימת למאמ''ת עם אופיין המתאים
נוספיםLED") להדלקה פנסי D עם אופיין "ABB(כדוגמה מאמ"ת 

מחוברים למעגל תאורה. מחיר כולל ההלפה אם יידרש חוטי חיווט
".D עם אופיין "ABBבמרכזיה לדוגמה מאמ"ת 

8.8.90.0090

48,800.00 488.00 100.00 קומפלט 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.

8.8.90.0177

35,000.00 3,500.00 10.00 קומפלט , במכסה מיצקת ברזל מין1A ו / או 2Aהחלפת מכסה לתא בקרה מטיפוס 
D400 חלקים, לרבות סמל הרשות, ללא מסגרת.3, מ - 489 לפי ת"י 

8.8.90.0246

5,000.00 500.00 10.00 קומפלט  בעבור1A ו / או 2Aתוספת לסעיף החלפת מכסה לתא  בקרה מסוג 
אספקה והחלפת המסגרת וכל הנדרש לביצוע העבודה במלואה

8.8.90.0919

20,000.00 400.00 50.00 קומפלט תוספת מחיר לסעיף כיסוי פח דקורטיבי לעמודי תאורה בעבור עמודים
קיימים ופירוק הזרועות / עמודים וכו' לצורך הכנסת כיסוי הפח וכל

הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

8.8.90.0920

7,820.00 340.00 23.00 קומפלט ^& להתקנה שקועה או גלויהIPקופסת חיבורים והסתעפות משוריינת 
 מ"מ כדוגמת70*150*150בקיר ו/ או ברצפה במידות שלא יפחתו מ 

SAREL המחיר כולל גם מהדקי SOGEXI כולל גלנדים מתכתיים IP&^
לחיבורי צנרת / כבלים וכל חומרי העזר והאביזרים הדרושים להתקנה

ולחיבור בשלמות

8.8.90.0930

71,300.00 3,100.00 23.00 קומפלט  (או שווה ערך) בקרקע לתאורת201048 דגם PUKגוף תאורה תוצרת 
 כולל2000LM, תפוקת אור 22W הספק עד IP67עצים, דרגת אטימות 

, כולל כבלים באורך מטר,1, כולל כניסה ויציאה + CREEלדים מתוצרת 
 מעלות לכל צד, כולל נישה מבטון, בעדשות פיזור לפי15ניתן לכיוון 

בחירה, כולל בטון לקיבוע הגוף משווק ע"י סיטילייט בע"מ.

8.8.90.0940

355,880.00355,880.00355,880.00355,880.00 8.908.908.908.90 סעיפים  סעיפים  סעיפים  סעיפים ננננוספיםוספיםוספיםוספים8.908.908.908.90פרק  פרק  פרק  פרק   סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

734,146.00734,146.00734,146.00734,146.00 8888פרק פרק פרק פרק  8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: תאורה ותקשורת (ברהום)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

734,146.00734,146.00734,146.00734,146.00 תאורה ותקשורת (ברהום)תאורה ותקשורת (ברהום)תאורה ותקשורת (ברהום)תאורה ותקשורת (ברהום) 8888 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון)

סימון, תמרור ואביזרי דרך 51 פרק:

סימון, תמרור ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך

על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י
הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

10,000.00 1,000.00 10.00 מ"ר שילוט במידות לפי הנחיית המפקח לרבות ביצוע גרפיקה, אספקה והצבה
ואישור מהנדס להצבה, הביצוע בהתאם להנחיית המפקח מראש ובכתב

9.51.9.0021

35,640.00 198.00 180.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 9.51.9.0030

2,500.00 25.00 100.00 מ"א באישור המפקח מראש ובכתב : תוספת לסעיף עמוד לתמרור בעבור שרוול
 אנטיגרפיטי, הסעיף ישולם לפי מ' אורך של עמוד תמרור שבוע

9.51.9.0031

33,880.00 154.00 220.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 9.51.9.0040

27,000.00 3.00 9,000.00 מ"א  ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
צביעה נטו).

9.51.9.0050

8,800.00 22.00 400.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

9.51.9.0060

25,000.00 25.00 1,000.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה
לפי צביעה נטו).

9.51.9.0070

3,300.00 33.00 100.00 יח' צביעת חץ בודד. 9.51.9.0080

3,280.00 41.00 80.00 יח' צביעת חץ כפול. 9.51.9.0090

1,000.00 50.00 20.00 יח' צביעת חץ משולש. 9.51.9.0100

75,000.00 5.00 15,000.00 מ"א צביעת אבני שפה. 9.51.9.0110

14,000.00 7.00 2,000.00 מ"א 9.51.9.0130 ס"מ.15מחיקת קווי צבע קיימים /צביעתם בשחור ברוחב של עד 

2,730.00 273.00 10.00 מ"א 9.51.9.0150 מ'.2.5מעקה בטיחות מבטון "ניו ג'רסי" טרומי באורך 

2,020.00 202.00 10.00 מ"א ESP  2.0 מטיפוס N-2מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת בלימה 
  לרבות פרט קצה (גלישה).

9.51.9.0160
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון)

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

360,000.00 15,000.00 24.00 חודש תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה זמניים לרבות אספקה ואחזקה,
התתשלום יהיה חודשי קבוע לכל משך הביצוע אולם ישולם רק בתקופות

 אזורים /3בהם יהיה ביצוע בפועל, במידה והקבלן לא יבצע עבודה ב- 
כבישים נפרדים לגמריי באותו החודש המפקח יהיה רשאי לפי שיקול

 מהעלות החודשית, אולם מודגש כי הקבלן20%דעתו לקז בעבור כל אזור 
3 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף במידה וידרש לבצע עבודות ביותר מ- 

אזורים / כבישים במקביל

9.51.9.0161

604,150.00604,150.00604,150.00604,150.00 סימון, תמרור ואביזרי דרךסימון, תמרור ואביזרי דרךסימון, תמרור ואביזרי דרךסימון, תמרור ואביזרי דרך 51.951.951.951.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

604,150.00604,150.00604,150.00604,150.00 סימון, תמרור ואביזרי דרךסימון, תמרור ואביזרי דרךסימון, תמרור ואביזרי דרךסימון, תמרור ואביזרי דרך 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

604,150.00604,150.00604,150.00604,150.00 סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון)סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון)סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון)סימון, תמרור ואביזרי דרך (ירון עברון) 9999 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: היקצבים

היקצבים 1 פרק:

היקצבים 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

60,000.00 1.00 60,000.00 ש"ח היקצב להחזר תשלומים לקבלן בעבור תשלום לרשויות (חח"י, בזק וכדו'),
 הנ"ל בכפוף לאישור מראש ובכתב לתשלום וכנגד הצגת חשבונית מס'/

 דמי טיפול לקבלן,5%קבלה, ההחזר יהיה את עלות התשלום בתוספת 
מחיר היחידה הינו אחד שקל (ש"ח) והכמות תעודכן בחשבון לפי הכמות

שישולם לקבלן כאמור מעלה

90.1.1.0020

60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00 היקצביםהיקצביםהיקצביםהיקצבים 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

60,000.0060,000.0060,000.0060,000.00 היקצביםהיקצביםהיקצביםהיקצבים 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

בקרת איכות 92 פרק:

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הפעלת מערך בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי
). התשלום ינתן1.8% במבוא למחירון זה (7האחוז שנקבע על פי סעיף 

בכל חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בבקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת

בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

ההקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

507,245.73 1.00 507,245.73 ש"ח 90.92.1.0040 בלבד מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

56,360.64 1.00 56,360.64 ש"ח . התשלום עבור100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי לקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

90.92.1.0050

ערך המבנה לצורך חישוב שכר לבקרת איכות לא יכלול תשלום בגין החזר
)90.1.1.20 לרשויות (סעיף 

563,606.37563,606.37563,606.37563,606.37 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכותהקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכותהקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכותהקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.192.192.192.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

563,606.37563,606.37563,606.37563,606.37 בקרת איכותבקרת איכותבקרת איכותבקרת איכות 92929292 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

בטיחות באתר 93 פרק:

הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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2023/2021כתב כמויות למכרז מספר 

מכרז השלמות שלב ג' למסירה- חריש המגף
m

תת כתב: היקצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או
 במבוא למחירון זה8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 

)1.15%.(

סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש

לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקבהתמשכות משך ביצוע, או מכל
סיבה אחרת.

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בהתחייבויותיו כלפי המזמין בהוראות החוזה והוראות כל

 דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

360,081.84 24.00 15,003.41 חודש הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר. ישולם לאחר הגשת דוח
בטיחות תקין אחת לחודש יחד עם החשבון של הקבלן ויהווה תנאי

לאישור החשבון.

90.93.1.0050

ערך המבנה לצורך חישוב השתתפות בבטיחות לא יכלול תשלום בגין
)90.1.1.20החזר לרשויות (סעיף 

360,081.84360,081.84360,081.84360,081.84 הקצב עבור בטיחות באתרהקצב עבור בטיחות באתרהקצב עבור בטיחות באתרהקצב עבור בטיחות באתר 93.193.193.193.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

360,081.84360,081.84360,081.84360,081.84 בטיחות באתרבטיחות באתרבטיחות באתרבטיחות באתר 93939393 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

983,688.21983,688.21983,688.21983,688.21 היקצביםהיקצביםהיקצביםהיקצבים 90909090 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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 טופס חוזה 

 
 (אישור הזכייהיצורף לאחר -)לא מצורף 



 

 

 1ג  9נספח מס'  

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

 אחרים שלו.

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

    אור העבודה ית אתר העבודה ו. 00.1

 ובטיחות בזמן ביצוע הסדרי תנועה  00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה  00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות  00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר  00.05

 אחריות הקבלן  00.6

 מניעת הפרעות  00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.8

 אמצעי זהירות  00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   00.10

 סמכויות המפקח  00.11

 תכניות  00.12

 רישיונות ואישורים  00.13

 לוח זמנים  00.14

 משך ביצוע  00.14.1

 סדרי עדיפויות  00.15

 אחריות  00.16

 מדידות  00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע  00.18

 משרד שדה     00.19

 מסירת העבודה  00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות    00.21

 של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  מבנים ארעיים  00.22

 סילוק פסולת  00.23

 סילוק עודפי עפר  00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות   00.25

 בדיקות מעבדה     00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע   00.27

 שילוט לפרויקט  00.28

 הגשת חשבונות ביצוע   00.29

 עתיקות   00.30



 

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה  00.49

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל   00.51

 עבודה בשלבים ובהפסקות  00.52

 אמצעי זהירות  00.53

 אישור שלבי העבודה  00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:   00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:   00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה  00.60

 גידור הפרויקט  00.61

 ים מוגבליםעבודה בשטח 00.64

 עבודות תכנון תאום ואישורים  00.66

 

 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. .100

 חים( בעיר חריש ף )הפרשכונת המג – האתר

מכרז/חוזה  ונ לביצוע  -שא  ג'  עבודות  שלב  הבהשלמת  השקייה, שכונת  גינון,  מדרכות,  השלמת  ביצוע  לרבות  מגף 

 ובמפרטים כמפורט בתוכניות ו' וכד פיתוחאספלטים, ריצופים, קירות תמך 

 יבתה.ו שכונת המגף בחריש ובסב תחום העבודה הינ –מבנה 

גלי התנועה בכביש השכונה למעט האי המרכזי ומע, הכבישים והפיתוח בכל  העבודות כוללות את ביצוע המדרכות

H-1 . 

ת שבוניםהעבודה  ליזמים  במקביל  ולבוצע  בשכונה  שגרים  לתושבים  המבצעים ,  המנהלת  החברה  מטעם  קבלנים 

 נים אחרים. , קבלני בניה מטעם העירייה וקבל עבודות פיתוח ושצ"פים בשכונה

 .של הקבלנים והתושבים  מורכבות הביצוע עקב העבודותקחת בחשבון את ל הקבלן לע

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

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

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

 אישור לעבודות. הנדרשים לצורך קבלת  

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

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

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

 בעבור ביצוע התכנון.   ולקזז מהקבלןהסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

של הביצוע  תקופת  כל  למשך  הזמניים  התנועה  הסדרי  של  ותחזוקה  הפעלה  כולל    הפרויקט   תכניות, 

כל ההוצאות האמורות    העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט.

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

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

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

   .והוראות המפקח

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

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

 .ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות

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

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

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל   .9

 שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר. 

הבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים  התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה ו  .10

כלול את כל  , ככל שקיים סעיף שכזה בכתב הכמויות הסעיף יבכתב הכמויות לכך  במידה וקיים סעיף אאל

כולה, הארכת תקופת ביצוע או מכל  בת ביצוע ולא תשולם תוספת כלשהי עקב שינוייםהנדרש לצורך ה

 סיבה אחרת.

 

 בטיחות וגהות בעבודה -00.2

 כללי 

 בטיחות( לחוזה: אמצעי ) 15  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

כנדרש בתקנות  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג'   .1

הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות  

 אחראי בטיחות.

בגבולות    הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר .2

התב"ע לפי  זה  השכונה  מצב  יפע   ריישא.  אם  גם  שינוי  אחריםללא  בחוזים  נוספים  קבלנים  במקום   .לו 

בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, בזק, הוט,   

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה,    - וכיוצב'(  סלקום, פרטנר, 

לנושא    תבכל מקרה האחריות הראשי  זו, על כל המשתמע מכך.ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה  

וללא תוספת כספית  ,  בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

 כלשהי. 



 

 

  וגהותיים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  רשאים    החברהו/או    המפקח .3

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. 

מטעמו אשר יפקח על    חיצוניבפרויקט זה ממונה בטיחות    יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן   .4

 למנהל העבודה. ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף 

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו   החברהלרבות המתכננים והיועצים מטעם   החברה הקבלן משחרר את   .5

 למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה.  

 

טיחות שונים( אמור  קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת אמצעי ב

 לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט.  

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל תדרוך  

ים  כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכ 

לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על  

 קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות. 

 

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע. 

הבין   הועדה  בדרישות  יעמדו  הזמניים  הבטיחות  ואמצעי  והתמרור  תנועה  השילוט  להתקני  משרדית 

 ובטיחות. 

 . "נתיבי ישראל" ידי  על  המקובלסוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג  

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל  

 ביטויה במפרט המיוחד. עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את 

 כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת. .1

ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטים משלימים  כ .2

מערכת התוכניות  , יהווה חלק בלתי נפרד ממזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 והמפרטים של החוזה. 

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים   .3

   והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

"ב, הכוונה  המהנדס וכיו \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

 המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.  \לאישור האדריכל 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן  . 1

 ציוד, כולו או בחלקו(. ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו 

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן  

 על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.   יאושר על ידי המפקח.

 



 

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכנ   2 נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים .  ובאורח מקצועי  יות 

 הכלליים לשביעות רצונו של המפקח. 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'.  

לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות,   המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות

 . ימים מעת הבקשה 10תוך   והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח 3

 דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.  אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה 

ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה 

 מהמקום, על חשבון הקבלן. 

ה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל הפסקת העבוד 

ידי   על  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  תבוצענה  העבודה  במהלך  שוטפות  בדיקות  כולל  ותוצאות המזמין  הבדיקות 

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

 

 מהנדס באתר  0500.

במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע שי  אהקבלן יעסיק מהנדס ר

או    1958-ח" תשי, והאדריכלים  המהנדסים חוק   לפירשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים  הנדסה אזרחית, 

לדעת  ,ובעל ניסיון מוכח בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית )בניה( של משרד הכלכלה הנדסאי

נשוא    שנים  3ל לפחות  ש  ,המפקח ובהיקף  זה.בביצוע עבודות מהסוג  זו  מכרז  גורעת הוראה  חוק מדרישות   אינה 

 ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין. מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ה התכנון והבנייה  

 

 . ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

, מודגש כי המהנדס מקבל על כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד   ששיידרהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל  

והבניה  לביקורת" כמשמעו בחוק התכנון  ו"אחראי  לביצוע השלד"  עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי 

 כאשר אין צורך בהיתר בניה או שלא נדרש לחתום על כך.  לעבודות קונסטרוקציה ובנייה גם

 

 אחריות הקבלן  .600

היודע את מטרת העבודה, כי הוא כישות משפטית  ואים את הקבלן  בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר  

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא   כתבמכיר את התכניות, המפרטים, 

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת   בנים לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ 

כנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בת

 יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 

 מניעת הפרעות .700

סביבתו  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר וב

 במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע 

ן ידאג לבטיחות לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבל



 

 

במידת הצורך ובאישור   התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט   של המועצה המקומית  המפקח

 וכו' המתחייבים מכך. 

, כמוגדר על ידי ב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתרבאחריות הקבלן להבטיח בכל של

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק   המקומית.  הרשות  

בטחת וכו'. ה  המועצההסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה,  במידת הצורך ל  לשינוי

ולא היחידה  במחירי  כלול  עוקפות  דרכים  ביצוע  לרבות  כנ"ל   בנפרד.   םעבורישולם    תנועה 

במפגעי ויטפל  יהיה אחראי  אף  ניקוי שטחי   הקבלן  טיאוט  דרכים,  כולל הרטבת  עבודתו  של  כתוצר  ולכלוך  אבק 

 העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה. 

הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום כל ההוצאות הנוספות  

)גם כאשר חלק מהאבק , לכלוך וכדו' יהיה כתוצאה ממשתמשי הדרך השונים בתוך    השונים ולא ישולם עבורן בנפרד

 האמצעים למניעת הפרעות.. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האתר(.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים  .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. 

 יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

סיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר הדרכים המותרות לנ

 בהן כל תנועה. 

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. 

    

 אמצעי זהירות  .900

הדרושים   .א הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  למניעת  הקבלן 
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  

 הפעלת ציוד כבד וכו'. 

העבודה  הקבלן   .ב תחום  בכל  השונות  הבטיחות  בתקנות  ההגדרות  לצורך  ראשי  קבלן  יהווה 
 .חריםללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים א  ריישא המוגדר. מצב זה 

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע  שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.  
את   להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  פגומים,  יתקין  הקבלן 

ערמות  הציבור   פגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות 
חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  
את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  

 כתוצאה מהעבודה. 

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן  ו  6נספח ז'יתקין על חשבונו שלטי אתר לפי  הקבלן יספק ו 
 על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

נקיטת   אי  עקב  ובעלי חיים  לחיי אדם  נזק שייגרם לרכוש או  לכל  יחידי  יהיה אחראי  הקבלן 
לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת  אמצעי זהירות כנדרש והמזמין 

בין התובע או   חלוויכו שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא  
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי  
הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב  
תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע  

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי   באתר
 בגין נושא זה. 



 

 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,    צורך בניקוי ו/או   במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ג
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים  

 .ים ולנקוט בכל אמצעי הזהירותרעיל

הפירוק   .ד ההריסה,  לצרכי  ישתמש  בהם  לכלים  ביחס  המפקח  אישור  את  יקבל  הקבלן 
 ים מכל סוג שהוא. יוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ה
מ הקטן  במרחק  והמילוי  החפירה  עבודות  מערכו  5  -כל  בקרבת  וכן  כלשהו  ממבנה  קיימות  מ'  ת 

ומתוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק למבנים  

 הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות. 

עבודות מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות קיימות  

זהירות מיוחדת על מנת לא  ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלי לנקוט  ויש  ויברציה,  וללא  ם, 

 לפגוע במבנים אלו. 

ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות חפירת גישוש  

 אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים. 

ס"מ על העומק המתוכנן של החפירה ליד    10  -ומק שיעלה ב מ' ולע  1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 המבנה הנדון. 

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.

יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת הגישוש ולקבל את הנחיותיו לביצוע  

המשך    העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני 

 העבודה. 

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי   .ו
הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלים ויתאים את העבודה בהתאם לתוצאות  

 הבדיקה. 

או   .ז גישוש"  "חפירות  בסעיף  כמפורט  תשולמנה  לעיל  האמור  בביצוע  הכרוכות  העלויות  כל 
 בסעיפים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן. 

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו    עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

לפני מסירת העבודההמים, החזקת האתר במצב תקי וסתימתם  עונת הגשמים  רצונווהכל    ן במשך  של   לשביעות 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  .המפקח

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  

 יחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הקבלן בלי ד 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

 ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב. 

 

 סמכויות המפקח  100.1

 לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה. האמור להלן בא להוסיף, אך לא א. 



 

 

    . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

 קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.  תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 

 תכניות 200.1

 .ז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםלמכרהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. 

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות. יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב

נוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו ילדרוש או לקבל שום פיצויים או שלקבלן לא תהיה זכות  

 זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. 

 

 שיונות ואישורים יר 300.1

לן  הקב   שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר 

על הקבלן לתאם ולקבל   שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.י הדרושות לצורך קבלת הר

 שידרשו.  אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות

 

 לוח זמנים  400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע    ימי עבודה  14הקבלן יגיש למפקח תוך   .1

שלבי הביצוע והוא  כל  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר    , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.העבודה

יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב  

העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים  

. כל  PROJECT  MSכנת   אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתו

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.    ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם  חשבון חודשילהגשת כל  לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח. 

תוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על  מובהר כי כל סטייה ושינוי מ  .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט.   םהשינוייידי הקבלן טרם ביצוע 

   אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו    /מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט .4

דרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה  יבמידה וי הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

 

 משך הביצוע  00.14.01

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה   בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת  

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה.  ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי



 

 

,  והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון  ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   .1

תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה   הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא  

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך. 

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות   .2

 או טענות כלשהן. 

 

 עדיפויות סדרי  500.1

 את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'  הלעצמ  תשומר  חברה  ה

 . ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים.  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ 

 

 אחריות  600.1

תעודות אחריות    -בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  בנוסף לאמור  

 לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין. 

 

 מדידות  .1700

ות הסלילה, פיתוח  עבוד    המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  מדידת .א

צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום  את  והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד  

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,     תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד

 יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב 10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך  

אי   ותתגלה  במידה  לפיקוח.  ותוגש  מוסמך  מודד  ע"י  חתומה  מדידה  במפת  תלווה  הקיים 

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי     התאמה יזמין המפקח

 הכמויות. 

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים,  ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

ומרחקים.קשתות, רדיוס דיוק התואמת את    ים   יהיו ברמת  לקבלן  כל הסימונים שיימסרו 

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד    תקנות המדידה לפרצלציה.

 הבטחת האיכות. 

כן יסמן את גבולות כל  -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו  .ג

. כל זאת יבוצע  וכן יבצע מדידות ובדיקות שידרשו על ידי המפקח  האלמנטים שיידרש לסמן 

בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את  

 רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה. 

יחדשן במקרה  הקבלן  הנקודות שסימן בשטח,  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל   .ד

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה  

 ע"י המפקח.  



 

 

שגיאה,   .ה כל  יתקן  והוא  מוחלטת  היא  כנ"ל  ומיקום  סימון  לגבי מדידה,  של הקבלן  אחריותו 

נובעת מתוך מדידה,    -אי  סטייה או   נוסף,  התאמה, אשר  כנ"ל, ללא תשלום  ומיקום  סימון 

המפקח. של  רצונו  אי  לשביעות  או  סטייה  משגיאה,  כתוצאה  תבוצענה  -אם  כנ"ל  התאמה 

עבודת   רצונו,  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  הקבלן  אותן  יתקן  התוכנית,  לפי  שלא  עבודות 

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.  

לצירי   .ו ולסמן קווים מקבילים  התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר  על הקבלן למדוד 

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן  

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. 

  –אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ    ת זווינקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל    את .ז

4  X  40  X  40    ס"מ. כל היתדות    70  –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ    90ובאורך

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י    יאושרולשם חישוב כמויות של עבודות עפר   .ח

   .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחמודד מטעם ה

"מודד    על .ט באתר  להעסיק  אחרות,  הקבלן  מדידה  עבודות  וכל  זו  עבודה  שיבצע  מוסמך" 

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של  

המדידה. תקנות  עפ"י  הנדרשת  הדיוק  לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה  חישובי    הפרצלציה  כל 

 הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך. 

( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה,  P .Iעבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .  פגע הקבלן במהלך אם   .י

של   לפרצלציה  אגף המדידות  לתקנות  דיוק המתאימה  ברמת  מודד מוסמך  ע"י  על חשבונו, 

 המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל. 

 ד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה. העבודות האמורות לא ישולמו בנפר כל .יא

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה    בכל .יב

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי   . יג

. נקודות אלו יוקמו על  הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה    2מטר ובעומק לפחות    0.5בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר  

ולא   יציבים  מבטון  אלמנטים  בסיס  על  מאוזנות  פוליגון  נקודות  להקים  ניתן  לעיל  לאמור 

קודות   מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נ

הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן  

שום  עבורן  ישולם  ולא  היחידה  מחירי  במסגרת  כלולות  הנ"ל  העבודות  כל  בהן.  להשתמש 

 תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות. 

 כללי:  –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .יד

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה,  (1

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.   

יבוצע   (2 ומדידות  סימון  העבודות.  ביצוע  שלבי  לכל  ומדידות  לסימון  דרישות  מפורטות  להלן 

 מ"מ.  1  -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טו



 

 

סימון   (1 לבצע  הקבלן  על  עפר  עבודות  ביצוע  הפחותלצורך  לנקודות    לכל 

 ת להלן עבור כל מסלול בנפרד: המפורטו

   קו דיקורעליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

  200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ  20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על   (2

 מטר לאורך ציר הכביש  10מטר הסימון יבוצע כל 

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי    12ו/או ברזל בקוטר  הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ   (3

 קרקע שונים(  

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ  .טז

ציר כביש, אם אין    לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: (1

בין   קן  תנועה,  אי  אבן  של  בגב/פנים  או  המסלולים  בין  תנועה  באי  הפרדה 

 ני. הנתיבים, קו שול וקו חיצו 

 לפי שצוין לעבודות עפר.  –מרחקים הסימון למצעים     

 מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ      

 מטר.  10כל                                   

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות  .יז

לדרישות   (1 בהתאם  יבוצע  אספלטיות  לשכבות  נקודות  לסימון  סימון 

 שכבה/שכבות אגו"מ 

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות  . יח

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה   (1

 מדידות של הבטחת איכות.  

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת  (2

 מדידת אימות:  (3

שטח ו/או מיקום    דסימון נקודות למדידה ויימדבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע   (1

 אלמנט 

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות   (2

 תועברנה להבטחת איכות 

 . חברהמודד האתר מטעם הבשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  (3

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך   (4

 עבודות ב

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת   (5

 מדידה משותפת:  (4

ובאותן   (1 זמן  באותו  מודדים  שני  ע"י  תבוצע  שמדידה  הוא  המדידה  של  פירושה 

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו. 

 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.   (2

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות   (3

 בפרויקט. 

 



 

 

 המציע בדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס המציע  רואים את  

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. הקיימיםאת הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע 

  לידי ביטוי   בא   אינו תנאים אשר קיומם    הקרקע, לרבות אי הכרת תנאי    למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  

 . המצורפותבתכניות 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה ,  העבודה תתבצע בשלבים 

כל כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.    אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר, לתושבי ה הן  ובטוחה  

ולא ישולמו    כלולים בהצעת הקבלן  בגין האמור בסעיף זההוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  

 בנפרד.    

 

 משרד שדה    190.0

ל ו שיכלבאזור העבודה  מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח   

 בין היתר: 

כסאות   6ס"מ  +    70×200ס"מ שולחן ישיבות בגודל    70×150עם מגירות בגודל    ותנ שולח  2משרד, שירותים, מטבחון,  

, מתקן למי  קטן  שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית מפלדה, מקרר סא מנהלים אחד, ארון פח  יכ,  

, טלפון ואינטרנט מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב 3×2לוח לתליית תכניות בגודל  מדפסת מהירה,  שתיה חמים וקרים, 

 . מהיר

וינוק   ה המבנ החודשיים   היתוחזק  והחשבונות  האחזקה  החיבור  תשלומי  כל  כולל  הקבלן  תקופת   ע"י  כל  במשך 

 הביצוע. 

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את   3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

 תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ר בסעיף במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמו

 .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה 

הציוד  כל  כולל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  המשרד  יפונה  העבודה  בתום  הכמויות.  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי 

 שסופק.  

על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או    מודגש כי משרד המפקח

בו    למען הסר ספק,  באביזריו.  וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש  תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל 

 לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן. 

 

 

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ולא בחלקים  בשלמות  חברה להעבודה תימסר  

 רשות מקומיתבוזאת על פי הפורמט הנדרש     Made  As""  "עדותהכנת תכניות  כן  לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 . צ"ביותאגיד המים וכ  ,רשות מקומיתהמשרד והשל  (GIS)מידע גיאוגרפית   והטמעת התכניות במערכת

ויאשר את סיומה.  המפקח סיום/גמר, מותנית בקבלת  תעודת    הסופית ומתן    מסירת העבודה  יבדוק את העבודה 

, חח"י, נתג"זנתיבי ישראל,  תאגיד המים,  , וכן גורמי התשתיות השונים כגון  הרשות המקומית כאמורהעבודה גם ע"י  

 חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.



 

 

 האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד. מודגש כי 

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

בשעות עבודה לפי  ו  -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

תשלום  שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור   .המקומית הרשות אישור המשטרה ובתיאום עם 

וקבלת נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  

ולרבות   ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים  התאורה,אמצעי  לרבות    .לעבודה  בלילה  כל האישורים הדרושים 

   .תיאום עם המפקח מראש

 מועדי ישראל. באין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 . והמשטרה הרשות המקומיתמ שיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 

 : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2200

ים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח.  הקבלן לא יק  .א

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל   ריימס  אתר וה  ,עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו

 מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

יתקין על  יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן    ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים  

 אישור המפקח. 

 פסולתסילוק  .3200

מאושרים   הכילק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ פסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסו  יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    .והגורמים השונים הקשורים בכך  הישראליות  ע"י הרשויות

מעבודתו  של הקבלן תסולק   גרמתכל הפסולת הנ  . ברשויות הנדרשותבה  ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב 

 מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .  על חשבונו לאתר שפיכה

 

 

 עודפי עפר סילוק  .2400

מאושרים ע"י    הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ   עודפי עפר

והגורמים השונים הקשורים בכך יפנה הקבלן    עודפי עפר לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    . הרשויות 

עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה   . ברשויות הנדרשותבה  יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח. 

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. י לא

 

 בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם   500.2

הפיצוי    ,אלהפיצויים  נוסף לובבחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן,  מבלי לגרוע מהאמור  

מצטבר מקסימאלי  יהיה בשיעור    ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנ היומי  

 לפני הפעלת הסעיף תינתן התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.  .ויום שבו ההפרה לא תוקנה יוםכל ₪ ל 1000 עד של

א י על ידו ביומן העבודה ואשר ה  םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר  הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את  

בגין  לרבות  ,  ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן  



 

 

הקבלן ו/או יגבה ע"י    מחשבוןקוזז  יכאמור לעיל  גובה הפיצוי המוסכם  .  לסילוק יומיומי של הפסולתת החובה  הפר

   .כל דיןעל פי ו  המזמין בכל דרך הנראית לו 

 

 בדיקות מעבדה     00.26

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי    על חשבונולהעסיק  על הקבלן מוטלת האחריות  

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא    בדיקות 

 הגיעו בזמן. 

מודגש כי המפקח הוא הקובע הבלעדי בנוגע לכמות הבדיקות, סוג הבדיקות וכי הוא יוכל לדרוש בדיקות שלא צויינו  

 בפרוגרומה / תוכנית בקרת איכות ללא תוספת תשלום. 

 יות של הבדיקות הפרויקט. ו לם לקבלן בנפרד עללא תשו

 

 

 

   מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל  למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים ה אספקת יסדיר את הקבלן  

 ובאחריותו.   יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 שילוט לפרויקט .2800

השלט יהיה    .ז'  6ונספח    שילוט לפי דרישת החוזה למשך תקופת ביצוע העבודה    -  על חשבונו   -הקבלן יספק ויציב  

 צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו. 

הקבלן יאשר את יציבות הביצוע של השלט על ידי מהנדס מטעמו, ובסיום העבודות יפרק את השלט ויחזיר את המצב 

 לקדמותו. 

 על גבי השלט יופיע: 

 כיזם. "ש  וה"לוגו" שלהמשהב •

 . בחברה החברה המנהלת ופרטי איש קשר •

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.  •

 שעות ביממה בשעת הצורך.  24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  •

 פרטי המתכננים.  •

 פרטי הפיקוח.  •

    פרטי הניהול. •

 

 הגשת חשבונות ביצוע  2900.

, בצרוף החברהולפי דרישות  לכל חודש, בפורמט      1  -ל  עדהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  

 כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח. 



 

 

הביצוע כמויות  את  לכלול  זה  חשבון  הכמויות,  ,על  לחישובי  כולם    האסמכתאות  כאשר  החישובים   חתומים ואת 

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו    .הקבלן   של  המוסמך  המודד  הקבלן ועל ידי    "יע   ומאושרים

 ביצוע עתידי. ל חשבון לא ישולמו כמויות ע  –

 לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן. 

לבדוק  בסמ לא  המפקח  בכות  המעודכןכמויות  הזמנים  לוח  צירוף  ללא  חלקיים  האסמכתאות    חשבונות  כל  ו/או 

 הנדרשות. 

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

 כל עילה לטענה עקב כך. 

 

   עתיקות .3000

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר    העתיקות  לרשות  במידת הצורך, יאפשר  חוזה לעניין זה, הקבלן,   23סעיף  על אף האמור ב .2

אולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלן הראשי  ו  בשטח  הצלהבדיקה וחפירות    חפירות  לבצעעל פי כל דין  

  בלוחות  אותה  לשלב  ידאג  הוא,  עבודתו  במהלך  חפירה  תידרש  ואכן  במידה.  כלשהי   תשלום  תוספת  ללא

 .חברההתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות כל העלות הנדרשת ל  .שיכין הזמנים

ככל שתדרוש זאת רשות העתיקות, כל עבודות החפירה, חציבה  ועבודות נוספות לפי דרישתה, ילוו על ידי   .3

 פיקוח מטעם רשות העתיקות.

  גורם  כל  מול  תתבצע  התיאום  עבודת  זה   קברים. במקרה  גילוי  של   במקרה  עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .4

 . אחר לנושא רלוונטי

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

מודפסים וכן בעותק ,  עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים

 :אחד דיגטלי )סרוק(

 

 : תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

   חוזה חתום 

  תנאים מיוחדים בחוזה 

   מפרט טכני מיוחד 

  חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

  השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו כתב הכמויות המעודכן לאחר 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

  אחרונה כולל פרטי ביצוע הרשימת תכניות לביצוע במתכונתן 

  דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                       

  חישוב כמויות לכל סעיף                                          

 תומות ע"י מודד מוסמךתכנית עדות ח   



 

 

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח  סקיצות בעותק קשיח 

  דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

  אישורי מתכננים לתכניות העדות 

  ותקינותן  עבודותה אישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח  בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                  

  העבודות לרשות המקומית/תאגיד פרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

  קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  ו(DWG  )לחישובי שטחים, אורכים 

 

 . וכן כל חומר / מידע נוסף שידרש על ידי החברה

 

ן הסופי ותיק המסירה ואישור המפקח, הקבלן יסרוק )צבעוני( את תיק המסירה ותיק כמו כן בסיום בדיקת החשבו 

חשבון סופי )שוב( כולל כל החתימות והתיקונים באמצעות מכון העתקות שעובד עם משרד הבינוי והשיכון, התיק 

 חשבון סופי ותיק המסירה יעברו מהפיקוח ישירות למכון העתקות וממכון העתקות בחזרה לפיקוח. 

 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה  

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.  יוהצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף  י חפירות לגילוי הצ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, 

 ם על הקבלן ללא תשלום נוסף. חלי

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס 

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת   ין הנ"ל יחולו על הקבלן. כל התשלומים בגמטעם חברות התקשורתהרשת  

 התקשורת. 

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן. 

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 



 

 

 

 בים ובהפסקות: עבודה בשל – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל  

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב   עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים 

 חגים וכדו'. 

ן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בה 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

נלקח    לו ורואים את המחירים כא או ללוח הזמנים  כל תוספת למחירים שבהצעתו    כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 . בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 

 אמצעי זהירות:  – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות  

בס  או  באתר  וחיי אדם  רכוש  להבטחת  הזהירות  ב אמצעי  בעת  כל החוקים, יביבתו  קיום  על  ויקפיד  העבודה  צוע 

כלובי פלדה להנחת צנרת גומים, מעקות,  יהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשטחים מוגבלים,  

אותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בשל הימצ

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

או לחיי אדם ובעלי חיים עקב  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, 

 שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה. יאימה והמזמין ונציגיו לא י תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מת

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם 

 . )למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו( בנפרד

ם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בה

 ים מכל סוג שהוא. י מתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

 המפקחנדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  ל

י למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו  תנא .  לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו

שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו  

המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק 

 ממנה. 

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן 

 כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן. 

 

 שמירה על הנוף: – 00.57



 

 

דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ 

 )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(. 

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי  

 . שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הר

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח 

 שיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום. יהזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים. מנהל  

  נלקח דבר זה בחשבון  לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 . בעת מתן הצעתו

 

 

 

 הפרויקט  גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה   גידורה  לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות    בכל

 בגדר   הביצוע   תקופת  בכל   העבודה  שטח  כל   את  גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש :  

 בהתאם '  מ  2.0  בגובה  ונקיה   חדשה  לבנה  ריתאיזכו  גדר  או'  מ  2.0  של   מינימלי  בגובה"יפו"    גדר'  כדוג  מרותכת  רשת

, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב והמפקח  הרשות המקומית  להנחיות

תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה 

 ותהיחידה האחרים בכתב הכמוילשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי  

 . אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים   .1

 מבחינת תושבים ומסחר. 

עב  .2 ביצוע  גם  וכן יאפשר  רגל  כלי רכב ומעברים להולכי  נדרש לאפשר תנועת  ודות קבלנים אחרים  הקבלן 

 . וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול   .4

סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא  בתמורה הכוללת עבור  

 , אלא במידה וניתן לכך סעיף פרטני בכתב הכמויות. מדד לתשלום בנפרדית

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים  -00.66

על    שיחולו  תכנון  והוצאות  שונות  עבודות  עזר,  עבודות  בעבודות משלימות,  יעסוק  זה  ועל  פרק  הקבלן 

 חשבונו.



 

 

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות   .1

מוסמכים   מתכננים  ידי  על  לתכננם  צורך  ושיש  העבודה  לביצוע  להידרש  העשויים  שונים  פריטים  או 

 משלימות לעבודות העיקריות. ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות 

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום   .2

 עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו. 

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון:  .3

 דרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'. תכנון הס  .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות    ותמוכיםדיפונים    .ב

ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים  

 קרקעיות.תשתיות עליות ותת  /

 הסדרי בטיחות באתר.  .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.  .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף,  Shop drawings .ה

 מסגרות וכדו'. 

 תכן תערובות בטון.  .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 הסדרי תנועה והתארגנות. עבודות לילה: תכנון עבודות לילה,   .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע   

 .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
 

 אחזקה ותחזוקה  – 700.6

, למשך תקופה הגינוןהחל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי  בעבודות גינון ושצ"פים, 

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית   )אלא אם נרשם אחרת במפורש( חודשים 3של 

לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון  

והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר כולל  

משטחים בשטח האתר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מודגש כי  

 קה. התחזו   תקופת באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה בהתאם  -חודשים כולל 3עד תקופה של 

 לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

 

 עבודות חפירה, חציבה ועבודות מילוי חוזר: - 68

 לכמות   ביחס   מאוד   גדולה   החציבה  כמות  כאשר  גם  חציבה   או   / ו  חפירה   הכוונהו/ חציבה      חפירה  רשוםבכל מקום בו  

 .בלבד  חציבה שקיימת או החפירה

 .צור  באבן  או קשה בסלע חציבה  בעבור תוספת תשולם לא



 

 

 האגרות  כל תשלום כולל מוסדר פסולת לאתר חציבה/  החפירה עודפי פינויי גם כוללים  והחציבה החפירה סעיפי כל

 ס"מ, בהתאם להחלטת המפקח.  20או העברה לשטחי המילוי ופיזור בהידוק בשכבות של  הנדרשות

וכל אלמנטים   כל סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צנרת וכדו' 

אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישולם בנפרד והנ"ל  

 בסעיפי החפירה השונים. יכלל

ביוב,    כל )מים,  נברר שיבוצע עבודות החפירה לתעלות  כוללים מילוי חוזר מחומר  וכו'(   ניקוז, תאורה, תקשורת 

במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב    צויין"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא  ס   20בשכבות שלא יעלו על  

בנפרד   ם לא ישול  לעיל  האמור   כל ,   CLSMלתאי בקרה בכבישים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר בכל נפח החפירה בחומר  

 .השוניםוכלול במחירי היחידה 

 הובלות 00.69

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור  

 (.הנדלינגכפולה )דאבל הובלה או הובלה 

 

 הגנה על המבוצע    .7000

הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון  

 בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב. 

כדי   ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים  ועד למסירתו  הקבלן  להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי  ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש 

דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, 

תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת כולל חפירת  

 העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

ע"י    כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן

 הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 החזרת השטח למצבו הקודם   .7100

הקודם ע"י סילוק כל   םלמצב  ם, ולהחזירוההתארגנות  העבודה  שטחיבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את  

ולטשטש את עק ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו,  עלהשיירים המבנים הארעיים  פני השטח -בות עבודתו 

ביצע  שלידם  שונים  מבנה  בחלקי  עבודתו  במהלך  שנבעו  הפגמים  כל  לתקן  המפקח,  של  המלאה  רצונו  לשביעות 

 עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 

 ביקורת עבודה   00.72



 

 

בהתאם לתכניות או להוראותיו,    המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה א. 

והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על  

 חשבונו.  

ומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי  חהמפקח רשאי לפסול כל   ב. 

חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לדרוש בדיקה ובחינה של כל  

 לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין   ג. 

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן   ד. 

 הביצוע. 

יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי לאפשר לו בקרה  י הקבלן   ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. 

חלק      כל  לפרק  או  העבודה  הכיסוי מעל  את  להסיר  להורות  רשאי המפקח  כזו  הודעה  במקרה שלא תתקבל 

 מהעבודה, על חשבון הקבלן. 

 

 

   קבלני משנה .7300

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת 

 אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.  ישאר הקבלןיקבלני משנה, גם אז 

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו  

למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר  

 הקבלן 

 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.074

. תכניות (AS MADE)על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  

המפקח. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת  

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם יהעבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות ת 

הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים 

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם   נורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. ירכות, הצ ומיקומם הסופי של כל המע 

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון,   לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי המערכות.

חתומות ומאושרות תכניות אלה תהינה    באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי לאישורם.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.    ע"י מודד מוסמך.



 

 

 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות   00.75

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.   חוזה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ה

או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד בכל מקרה שתמצא טעות  

 .למפקח ולבקש הוראות בכתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































































































 
 
 
 5 'ג 9נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 מפרטים טכניים מיוחדים
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1 

 חריש 
 )המגף(  שכונת הפרחים

 פיתוח רחובות 
   

 
 
 

 

 והשקיה עבודות פיתוח, גינון         

 
 

 
 

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23.11.2020תאריך הכנה:                                                                 1580.1: פרויקט
 20.7.2021 תאריך עדכון :                                                                        
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 תוכן עניינים 
 

 נושא 
 

 ..................................................................................................................   שער
 .............................................................. .........................................  תוכן המסמך

 .......................................................   : מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים 1-גמסמך 
 

 : מוקדמות 00פרק 
 

 ......................................... ..............................  הוראות כלליות  00.00תת פרק       
 .........................................................   ם/רכיבים ודוגמאותחומרי   00.02ת פרק  ת     
 .................................................................................   מחירים  00.08תת פרק       
 ........................................... ...........................   הוראות נוספות  00.09תת פרק       

 .....................................................................   שינויים בכמויות  00.10תת פרק       
 ............................................... ......   (AS MADEתוכניות עדות )  00.20תת פרק       

 
 עבודות בטון באתר  : 02פרק 

 
                                                                                                           : עבודות אבן 14פרק 

 
 ................................................ ..........................   : עבודות פיתוח האתר 40פרק 

     
 ................................................................    עבודות ריצוף ומדרגות 40.6 קת פרת   
 .....................................................   עבודות בנייה וקירות תמך/גדר 40.7תת פרק    
 ............................................. ...............................   עבודות שונות 40.8תת פרק    
 ......................................................   עבודות מתקני משחק וספורט 40.9תת פרק    
 

 : עבודות השקייה וגינון 41פרק 
 
 ...................... ......... ...........................................   כנה: עבודות ה 41.1 תת פרק   
 ......................................................................   : עבודות השקייה 41.2תת פרק    
 .................................. ..........................................   : עבודות גינון 41.3תת פרק    
 

 והרחבות דות סלילה: עבו 51פרק 
 
 .........................................................................   : עבודות הכנה 51.1תת פרק    
 .................. ........................................................  : עבודות עפר 51.2תת פרק    
 ............................................................... ......  ת: עבודות תשתיו 51.3תת פרק    
 ..........................................   : עבודות אספלט, אבני שפה ואבני צד 51.4תת פרק    
 ........ ...............................................  : עבודות ניקוז ומעבירי מים 51.5תת פרק    
 ........................................................   : עבודות הגנה על מדרונות 51.6תת פרק    
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 חדים : מפרט מיוחד ואופני מדידה מיו 1 -מסמך ג 
 

 מוקדמות  – 00פרק 

 

כללי הבינמישרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן  פות כהשלמה לכל הוראות המפרט הכל ההוראות שיצויינו להלן מצטר
 .,אלא אם צוין כך במפורש מחליפות אותו באופן כלשהו

 
 

 כלליתת פרק:  00.00

 
אינם   אלו מיוחדים מיוחד ואופני מדידה  של מפרט ייםבחלקים  הכלל מספור, לשון והגדרות הסעיפים .א

יפים במפרט הכללי הבינמישרדי הכמויות ו/או מספור הסעאת מספרי הסעיפים בכתב בהכרח חופפים 
 (. " הכחול האוגדן" )
ואלו אמורים להיות תואמים את מספרי הסעיפים  ,אם צורפו, " כתב הכמויותהוראות ייחודיות לסעיפי " 

לכלל ההוראות הכלליות במפרט  מצטרפותדיות אלו אליהם הם מתייחסים. הוראות ייחותב הכמויות , בכ
 מסמכי המכרז/חוזה האחרים.המיוחד וב

 
-המסמכים וללמדם על כל הכותרות במסמכי מכרז/חוזה זה הינן להתמצאות בלבד ועל הקבלן לקרוא את .ב

 בוריים. 
 

אות ריחולו ההגדרות/ההו"הגדרות"   יהבנילעבודות  המפרט הכללי 00.01.02בנוסף לאמור בסעיף  .ג
 כדלקמן:

 
ל כל  ו המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנייה, ע"המפרט הכללי" או "המפרט הבינמשרדי" פירוש .1

 פרקיו, במהדורתו העדכנית.
 

חוזה אחר   לעבודות בנייה במהדורתו העדכנית, או האחיד של מדינת ישראל "החוזה" פירושו החוזה  .2
 ו/או נחתם עם הקבלן.   זו/או צורף לרשימת מסמכי המכרז/לתיק המכר ןוישצ

 
 " פירושםט הטכני המיוחד" או ה"מפרט הטכניהביטויים "המפרט המיוחד" או המפר .3

 בנפרד או כחלק מהוראותיו.  ,יוחדים מפרט מיוחד למכרז/חוזה זה והינו כולל גם אופני מדידה מ
 

  םדידה תשלוככל שיידרש לביצוע העבודות וללא מ "חפירה" פירושה "חפירה ו/או חציבה"   .4
 נפרד עבור חציבה.        

 
מה שמפורט שהסעיף כולל גם, אך לא רק, את כולל" ו/או "כולל" פירושו  "העבודה כוללת" ו/או "המחיר .5

היחידה של הסעיף ולא תימדד  הביטוי הנ"ל, כלולה במחיר לאחר  שמפורט  בהמשך והתמורה לכל מה
 פרד. בנם לוו/או תש

 
   תאור כללי של העבודות .ד

 
 שכונת הפרחים חריש   ולות במכרז/חוזה זה תבוצענה באתרהעבודות הכל .1

 
גינון,  מעקים, ריהוט חוץ, חוזה כולל עבודות פיתוח שונות, לרבות קירות תמך, ריצופים, מדרגות, רז/המכ .2

 הכל כמפורט בכתב כמויות.   -נוספות  ועבודות השקיה 
 

עות עבודות  איתם ישנן ומבוצ אשר בהם  ובגובל  ,  חרישב ת שכונת הפרחיםובו ברחהעבודות תבוצענה  .3
 ריהוט חוץ וכו'.   קרקעיות, קירות, סלעיות,-מערכות תשתית תת קרקעי,-פיתוח, לרבות מבנה תת
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 הוראות כלליות  .ה

 
 ת לנקודות הבאות: יפנתשומת לב הקבלן מו .1

 לפני האספלט, והכנות להשקיה.חת הכנות לבורות שתילה לעצים מת בוצעובשטחי העבודות  •

מתחת לפני   -'וניקוז וכ  ,תתקשור  ,חשמלביוב,  ות לביצוע מערכות מים,  דיועות בוצעו ומבשטחי העבוד •
 . והמיסעות  הריצוף

 
אחרים .2 עם  עבודתו  לתאם  שעליו  בחשבון  לקחת  הקבלן  ובקרבתו  ,על  אתר  תתואם    ,באותו  שעבודתו 

ועל יימסרו לו בחלקפי הוראות המפקח; ש-ותפוצל כנדרש  פי -ים ועלהשטחים לביצוע עבודות הפיתוח 
ודות כנדרש בכל האתרים. בגין השלמת כל העבין תבוצע עם  הוראות המפקח; ומסירת העבודה למזמ

 ח הזמנים   לביצוע העבודות. כל האמור לעיל לא תשולם כל תוספת במחיר ו/או שינוי בלו
 

ריכל את שלד הפיתוח של כל העבודות. יש להודיע לאדלפני התחלת עבודות הפיתוח, על הקבלן לסמן   .3
  המשך העבודות. לפניהתאמה, -על כל אי

 
או מתוכנן  ת בחשבון מעבעל הקבלן לקח .4 קיים  קווי חשמל  -של מערכות תשתית תתר  לרבות  קרקעיות 

  את עבודותיו  עם  פי הוראות המפקח לתאם-קוז ו/או מים, בשטחי העבודות ועלקרקעיים, ביוב, ני-תת
 ל פגיעה בפיתוח קיים. אחרים ולמניעת כ

 
מטר. הגדר תהא   2.00ה  ית" בגוב"איסכור  פח   את כל שטחי העבודות בגדר רשת או  חייב לגדרלן  הקב  .5

ת"י   בדרישות  תעמוד  וכן  רוח  כנגד  לחוזקה  2142ות"י    1142יציבה  תסומן    באשר  הגדר  ויציבותה. 
עת עד מסירה סופית של   הא במצב תקין בכלהמקומית. הגדר ת  בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות

בגין    ישה לשטחי העבודות.כל גדות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע  העבו
 ור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי יחידות אחרות. דגי

 
הגו .6 ציוד/כלים  מלהפעיל  הקבלן  יימנע  באתר  הפעילות  לרעשבשעות  הוראות המפקח.    להכו  -רמים  לפי 

ו/או דרישות ביעות כספיות  סמכי המכרז / חוזה שאין לו ולא יהיו לו כל תהקבלן מאשר בחתימתו על מ
 שינויים בלוח הזמנים של העבודות בשל כך.ל

 
בנייה/גרוטא .7 פסולת/חומרי  כל  וסילוק  בשטחיםניקוי  הנמצאים  בזה,  וכיוצא  עפר  המיועדים    ות/ערמות 

נשואלב העבודות  במ  יצוע  זה,  העבודה  מכרז/חוזה  התחלת  צו  מתן  חלים  ועד  מכן,  לאחר  יתווספו  או 
 ותשלום אלא רואים אותם ככלולים במחירי יחידות אחרות. דה במלואם על הקבלן, אך אינם למדי

 
 

 קנים החלת תקנים ומפרטים כלליים של מכון הת . ו
                        

ים והמפרטים  קנהת פי כל-ומרים/רכיבים עלדות ויסופקו כל החה תבוצענה כל העבובמכרז/חוזה ז           
  כולל מהדורות זמניות( עד ליום ביצוע העבודות, )כל עבודההכלליים שהוכנו ופורסמו בידי מכון התקנים )

לא הוכרזו  אף אם ומפרטים כלליים של מכון התקנים, לפי מועד ביצועה הספציפי(, לרבות תקנים 
 שהו של מדינת ישראל. ייבים בידי גוף כלים רשמיים ו/או מח כתקנ

 
 תנועה ברחובות הסמוכים  רי הסד .ז

                 
ואמצעי אזהרה תנועה  את כל הפעולות הנדרשות באשר להסדרי ,חשבונו ובאחריותו לע ,הקבלן יבצע

  לפי הוראות המפקח,ל  ווהכלשטחי העבודות   , וברחובות הסמוכים / צמודיםותבשטחי העבודובטיחות 
 ה.המקומית והמשטר של הרשות הנציגים המוסמכים
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 חומרים  מרכיבים מיוצרים/קנויים תת פרק:   00.01

 
, או בחוזה אחר המשמש 35בחוזה הכללי של מדינת ישראל, במהדורתו העדכנית, בסעיף   סף לאמורבנו     

 דלקמן:ההוראות כ בין המזמין לקבלן, יחולו במכרז/חוזה זה   להתקשרות
 

 ים ודוגמאות וצרים/חומראישורים למ  .א
 

רשים ת"( הנדהדוגמאו" לרבות דוגמאות צמחים )להלן  כל הרכיבים והחומרים הקבלן יציג דוגמאות .1
 לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח.

 
יג  ה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויצלא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנ .2

 אישור המפקח.  ות נוספות, עד קבלת דוגמא
 

מראש ובכתב בידי המפקח, על  באתר העבודות, אלא אם הוסכם הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, .3
 קום אחר. מ

 
 כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז )במועד אחד(. .4

 
 רם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש בנוסףלמוצרים שהינם מוצרים קנויים כשייצורם וגימו .5

מוצרים אלה יובאו   היצרן. + שרטוט + מפרט של עלון מידעסמך -ללעיל אישור ראשוני עלאמור 
לצורך   עה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת העבודות.לאתר כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגי

ן את העטיפה/ההגנה ואח"כ יתקין אותה יסיר הקבל פקח/המתכנןהמאישור המוצר ובדיקתו בידי 
 לם.  מחדש באופן מוש

 
י  מעקה/גדר שאינה מייצור מתועש, יציג הקבלן בפנ גרות כגון פרגולה, גשר,ות מסגרות/נלביצוע עבוד .6

ל האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודה )פרופילים,  ס"מ מכ 30-20 -של כ המפקח דוגמה באורך
 (.  קורות, אדני רכבת וכו'

 
 ם:בכלל החומרים שיוצגו בפני המפקח לקבלת אישור מוקדם נכללי .7

 אדמת הגן  •

  בורות מילוי עי ותערובות הגידול ותערובות המצע והדשנים, המרכיבים את מצ ומריכל ח •
 הנטיעה/שתילה 

 ם וי למיניהחומרי חיפ  •
 ד המפקח למשמרת.לאחר אישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשר .8
לרבות יצורן, רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על    ,הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח   לויותכל הע .9

 עדן. ולא יימדדו ולא ישולם ב הקבלן
 

 הוצאות בגין בדיקות חומרים  .ב
 

על  במהדורתו העדכנית( יחולו  3210הכללי )מדף בחוזה  11סעיף -, תת35בניגוד לאמור בסעיף  .1
 לאישור החומרים הבאים, לרבות כל בדיקות המעבדה: בדיקות בביצוע הוצאות הכרוכותהקבלן כל ה

 גן-אדמת -
 לשבילים  מיוחד מצעים למיניהם, לרבות מצע -
 צמחים מסוג כלשהו לרבות רכיביה לפני הערבוב   ת לגידולכל תערוב -
 קומפוסט  -
 והגנה מפני סחף הנגרם מנגר עילי  ם לייצוב קרקעחומרים ורכיבי -
 בר  -( של פרחיHYDROSEEDINGלתערובת התזה )המוספים  -
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בדמי   לולא יכל י לשהו, הרבשיעור כ במכרז/חוזה זה "דמי בדיקות"  צוינומובהר ומוסכם בזה שגם אם  .2

 - העבודות ביצועאופן בדיקות בדיקות אלה כל עלות לבדיקת חומרים/רכיבים ואישורם, אלא אך ורק 
 עובי שכבות אספלט, בדיקות בטון וכו'.  תיק בד  ת דרך ו/או מצעים,לדוגמא: בדיקות צפיפות צור

 
 אישורים/תעודות לגבי חומרים/רכיבים  .ג

 
יהא חייב הקבלן להציג את התקן   ג' בחוזה הכללי-ב'-/א'3עיף ס-ת, ת35בנוסף לאמור בסעיף  .1

 זאת על חשבונו. הרלוונטי בצירוף מסמכי הוכחה להתאמה, ו
 

 מחירים 00.08

 
  הוראות כלליות  -ריםתכולת המחי  .א

 הכמויות גם את:בכתב   מחירי כל הסעיפיםכוללים   ,במפרט הבינמשרדי 008פרק -בנוסף לאמור בתת    
וי .1 בטון  לעיגון  קתציאספקת  חוץ  ו  ריהוט  גדר, מעקה, מתקני  כגון: עמודי  כלשהו,  אלמנט/מתקן/רכיב 

 ודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'. למיניהם, מתקני משחק, עמ
 

ויציקתו .2 בטון  וצ  אספקת  שפה  לאבני  לתיחום כמסד  המשמשות  ואבנים  מרצפות  למיניהן,  ד 
 וף וכו'. יצ ר שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמת

 
ורות  , כגון: צרומדרגותכל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נלוות לבניית קירות תמך, קירות גדר   .3

גיאוטכניחצץ ע ניקוז מטופים ביריעה  צינורות  ורכיבי תפרי  גב הקיר לחזיתו, חות,  מרי כיחול, חומרי 
וכ מיתדים  לביצוע  ורכיבים  חומרים  שהוא,  סוג  מכל  תפרים  או  ביצוע  ,  ד' התפשטות  עלויות  וכל 

 העבודות.
 

ון ו/או בטון מחופה,  כל החומרים והרכיבים הדרושים לביצוע תפרים מסוג כלשהו ברצפות/משטחי בט .4
הפ פסי  פלסטיכגון  או  ממתכת  המפרטים/התכרדה  )לפי  תפרים  ק  מילוי  חומרי   , מיתדים  ניות(, 

 הביצוע של העבודות.   ותוילמיניהם, יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות בטון, וכד', וכל על
 

לבורות -אדמת .5 שתילה/נטיעה  תערובת  להכנת  הדרושים  והדשנים  המצע  חומרי  ו/או  גן 
 . מרים/הרכיבים חוה ות המעבדה לאישורהשתילה/נטיעה, לרבות עלויות בדיק 

 
יכלול   .6 יצרן כלשהו,   זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשהו שאינו מוצר קטלוגי של  נדרש במכרז/חוזה 

אינו  ם  ג  המחיר ביצוען מחדש באם המוצר  ו/או  תיקונן  )לרבות  ביצוע התבניות הנדרשות  עלות  את 
 . גמה/אות לקבלת אישור מוקדםצוע דו ת( ובימתאים לתכניו

 
 ולישמסד אבני שפה, עבודות בטון כלשהן, לרבות יון הנדרש לשירת כל ברזל הזאספקה, הובלה וק .7

 המיוחד.   רטמפלפי הפרטים /התכניות וה -שביל/ריצוף/רחבה
 

 ערך _)ש"ע( -שווה . ב
 הדרישות הבאות לגבי  , חלות0082, סעיף 008פרק -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת                

 ערך:-והכיב/אלמנט שואישור מוצר/ר                
 
 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים.  .1
 הגוון/צבע זהה לחלוטין.  .2
הקבלן, לרבות עריכת ו/או המצאת תוצאות   ערך" חלות על-"שווהת כחכל העלויות הכרוכות בהו .3

 ורט במסמכי מכרז/חוזה זה. הכול כמפ -בדיקות/ניסיונות/אישורים וכו'
יב/ים על כל רכיב בנפרד וכן על אופן  לו דרישות זהות הרכרכיבים מורכבים יחולגבי  .4

דה יצוקה ולוחות עץ יחולו  פלי הרכבתם/הצמדתם/עיגונם ברכיב השלם. לדוגמה: ספסל משולב מרגל
 ערך" על כל הרכיבים וכן על אופן חיבורם/הצמדתם. -הדרישות להוכחת "שווה
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הפרמטרים שצוינו  קות מעבדתית של כל י המפקח תוצאות בדיחומרים חייב הקבלן להמציא ליד בילג .5
צוינו  ש ותבמפרטי/תעודות יצרן/משווק החומר שצוין במקור, ביחידות זהות ליחידות זהות ליחיד

 רצון המפקח.  -לחומר המקורי והכול לשביעות
 ל המתכנן. ש -בכתב -ערך נדרש אישור מוקדם-לגבי כל אישור שווה .6

 
 

 הוראות נוספות   00.90

 
 י העבודות וע דוגמאות של סעיפביצ

 
 הוראות כלליות  .א

 
לדוגמה ולקבל אישור המפקח   לכל העבודות במכרז/חוזה זה נדרש מהקבלן לבצע קטע/חלק/רכיב .1

בעבודות מורכבות נדרש האישור במספר שלבים )לדוגמה: אישור  דה.ת הביצוע לפני המשך העבונוקילת
כל   -ואישור דוגמת עיגון  ר הצביעהוון, אישולפני הגילמחייב אישור קטע )מודול( אופייני מעקה בטיחות 

 שלב בנפרד(. 
 

הקבלן אותן, יפנה את כל   קריפ לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי המכרז/חוזה .2
 החומרים/רכיבים ויבצע דוגמה נוספת.

 
 בודה ויישמרו עד סיום העבודות. דוגמאות שאושרו יסומנו באתר וביומן הע .3

 
לביצוע דוגמא -מראש ובכתב-באם אישר המפקח מדדנה.דוגמאות והן לא תי עא ישולם עבור ביצול .4

דרישות מסמכי   פי כל-בוצעה ונמצאה תקינה על  פי התוכניות והדוגמא-נדרשת על במקום בו העבודה 
 פי סעיפי כתב הכמויות.-ישולם בגינה על , המכרז/חוזה

 
שלא לבצע דוגמה לפני ביצוע סעיף    -תבכמראש וב -ל הקבלן על פי פנייתו בכתב ש -המפקח  אישרבאם  .5

שתמע מכך,  מהל ביצוע הסעיף מהווה דוגמא, על כל ושהסכים שכ כלשהו הרי רואים את הקבלן כמי 
 אם תהיה דרישה כזו. -דרישה לפירוק, פינוי וביצוע מחדש ללא תשלום לרבות 

 
 ם שיקבע המפקח. דוגמאות במועד/יהקבלן יבצע את ה .6

 
פרק שונה  -שוייכו לפרק/תת מסוימיםיין גם באם סעיפי עבודות מאות יחולו לפי הענגדרישות לביצוע הדוה .7

 כאן.  מהמצוין
 

 יקבע המפקח את גודל הדוגמה.  הגודל הנדרש  יןיצוורש ו/או לא רשת במפדנהדוגמה ה צוינהבאם לא  .8
 

 פיתוח האתר ל :  עבודות40סעיפי העבודות לפרק פירוט הדרישות לביצוע דוגמאות מ .ב
 

 : לסעיפי עבודות ריצוף ומדרגות                  
 

לגבי תכונות האבן  2378ן "אבן טבעית" מסוג כלשהו יחולו כל הוראות ת"י י בכל העבודות בהן צוי .1
   ומידותיה.

כן ולו הוראות התקן הנ"ל ואבן מתועשת )"אבן מתורבתת"( יחבאבן טבעית ו/או בלגבי ביצוע העבודות 
 עיגון הנדרשים.  יין, לרבות אופני הנבהתאמה, לפי הע 378מפמ"כ 

 
בקטע אופייני.   םילמדרכות, שבילי אופניים ופתחי עצים תבוצע דוגמה הכוללת את כל הרכיבים והאלמנט .2

 הדוגמה תבוצע לכל הרוחב ובנפרד לכל צד של הרחוב.
ף  וציואת כל דוגמת הרפחות, בתוספת מטר מכל קצה פתח עץ פתחי עצים סמוכים ל 2הדוגמה תכלול 

המתוכננת והקטע הכלול של שביל האופניים. קטע הדוגמה יכלול גם קצה שביל אופניים עם קטעי הסימון  
 אם תוכנן. -כן את מוצאי הניקוז משביל האופניים אל המיסעהלקראת קצה הנתיב ו
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   . סוג ודוגמת ריצוףתבוצענה דוגמאות לכל  -ילי אופנייםשאינן בתחום מדרכות/שב -בכל עבודות הריצוף .3

ובכל   ס"מ בכל היקפו של המודול 60הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול מודול אחד שלם בתוספת 
  מ"ר. 15 -מקרה לא פחות מ

לכל שטח מרוצף שיש בו שילוב של רכיבי/חומרי ריצוף ו/או מפגש בין חומרי ריצוף שולים נדרשת גם  
 של כל טיפוסי המפגש בפרוייקט.  דוגמה

 
  5 -ובאורך שלא יפחת מ  ת תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוףחים מרוצפים/מדרכוטגמאות כל שולי משדו .4

 גן/צד שנדרשו. את  אבני שפה/אבני בתוכניות, ויכללו  המצוין מטר, ולכל הרוחב 
 

 .2-סעיף ב-דוגמאות אבני שפה ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כאמור בתת .5
 

  5ם לדוגמה תהיינה לפחות , מכל סוג. בגרם/יתאחד שלם של מדרגויבוצע גרם  -דוגמאות של מדרגות .6
 בוה במכרז/חוזה.לפי המספר הג - 5 -מדרגות, ואם בכל המכרז/חוזה מספר המדרגות המרבי קטן מ

 
  ריצוףו  טרומיו אלמנט בטון ו/א  דוגמאות של פתח לעץ תהיינה דוגמאות שלמות כולל חגורת בטון פנימית .7

  .ותחס"מ לפ 40 ברוחב בהיקף הפתח
 
 

 'ספסל/מסד בטון וכו/הלסעיפי עבודות של קירות תמך, קירות גדר, קיר ישיב     
 

מטר ולכל הגובה   4.0ך של כיב החיפוי( תבוצע דוגמה באור)גם אם השוני הוא רק בחומר/ר מכל סוג קיר .1
או בגובה הקיר הגבוה במסגרת  מטר 2.0 -מ טע שלא יפחתהנדרש. לביצוע הדוגמה ייבחר קטע בק

ל סוג ועיבודו,  ביצוע תפר אחד מכ, םפני-המכרז/חוזה. הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב )קופינג(, דו
 וכל העבודות הנילוות.   מיכני או ידני, טיח, מערכת איטום וצביעהגימור פני הקיר לרבות עיבוד 

 
 פנים.  -והדוגמה תכלול כרכוב וחיפוי דו צעז/החוזה תבובמסמכי המכרדוגמת כל קצה קיר שצויין   .2

 
תכלול הדוגמה  -ו אלמנט אחר יד, גדר א-ות, מאחזחשמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטי כל קירלגבי  .3

 בפרט(.ון )פלטה/עיגון בקידוח/עיגון אחר כפי שנדרש גם את הכנת העיג
 
 

 ידור: ה לצמחיה וגד, מעקה הגני-לסעיפי עבודות מעקי בטיחות, מאחזי
 

יב מיובא  כ)אלא אם הרון  והגיל מכל סוג/טיפוס/דגם תבוצע בשלב ראשון דוגמה של קטע/מודול אחד לפני   .1
 (. ןווולמגכשהינו 

 
ה מושלמת, לפני  )טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמון  וילגהלאחר אישור בכתב של הדוגמה יבוצע   .2

 העיגון. 
 
יב .3 סוג/טיפוס/דגם  קמכל  עיגון  לדוגמהוצע  של  טע  באורך  מתוכננות    3,  באם  לפחות.  קטעים/מודולים 

נוסף באותו אורך, ובו קפיצות ו/או  יפוע יבוצע גם קטע  שקפיצות בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר, ב
 בשיפוע.  עיגון קטע 
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 והשקיה : עבודות גינון  41לפרק     

 
 הגינון: ההכנה ו לעבודות 

 
 בורות מכל גודל נדרש. 5 -ושתילה  הל בורות נטיעדוגמת חפירה ש .1
 
 מ"ק.  1 -ת בדוגמת הכנת תערובת מילוי לבורות הנטיעה/שתילה, על כל רכיבי התערו .2
 
 עצים מכל גודל.  5 -מיכת עצים דוגמת ת .3
 
  –גודל  שטח מינימלי    -ות סעיף הכשרת קרקע, ולפני הצנעת החומרים  פי הורא-כן עלדוגמת שטח שהו .4

 מ"ר.  500
 
 והצביעה.ון והגילתבוצע ותוצג לאישור לפני  -יבי פלדה ת שלמה מרכ מסגרת תומכ .5
 
 מ' כשהעץ במרכז. 2X2אחד יחופה שטח של בכל  –עצים   3  –דוגמת חיפוי בשבבי עץ  .6
 
והדוגמה  פתחי עצים    5או    מ'    5x5שטח של    -שבבי עץ וכו'  רסק גזם/  -כלשהו  בחומר מפוזר   דוגמת חיפוי .7

 אם נדרשה. -לטקסטי-ויג"/גיאתכלול את יריעת ה"פלר
 
   וחד. במפרט המי 41דוגמאות צמחים יוגשו לאישור לפי הוראות פרק  .8
 

 תבוצענה דוגמאות כדלקמן:  ההשקיהלעבודות 
 
 לפחות. מטר  10 -מכל עומק ורוחב נדרש  -רוולים דוגמאות חפירת/חציבת תעלות לצנרת ו/או ש .1
 
מטר   10 - חול, הנחת הצינור וכיסוי בחולריפוד( ל מצע )דוגמת הטמנת צינור/שרוול מכל סוג בתעלות כול .2

 רוול, אופן סגירת הקצוות והשחלת חבל משיכה.של שאורך לפחות, כולל סימון מיקומו 
 
 מצינור מגולוון. דוגמאות ממטיר על זקיף בתוך שרוול אנכי  .3
 
 

 : עבודות כבישים ורחבות51לפרק 

 
 ניות. ת לרוחב המירבי שצויין בתוכטר לפחומ 20של לשבילי אופניים/מדרכות אספלט תבוצע דוגמה  .1
 

 שינויים בכמויות  פרק-תת  00.91

 
או במקום אחר   1996   –ח תשנ"ו נוס - 3210של מדינת ישראל מדף חוזה הסטנדרטי ור בבניגוד לאמ .1

 ות על שינויים בכמויות כדלקמן: רז/חוזה זה רשאי המזמין להורבמסמכי מכ
 כלשהם ללא הגבלה.  לשהו /  יף/ים כהגדלת ו/או הקטנת כמות בסעיף / סע .א
 ביטול סעיפים לחלוטין.  .ב

 
 חוזה זה./במסמכי מכרז נוי הסכום הכולל של החוזה כמפורטר שיהאמור לעיל כפוף להוראות בדב .2
 

 : )”MADE AS)"   מדידות "תכנית עדות"תת פרק   00.92

 
 .תכניות עדות  –לפני המסירה הסופית של העבודות  –הקבלן חייב למסור למזמין  

 כפי שבוצעו למעשה. של כל העבודות, יקותדוומאות למ
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 ל כלהמלאה וברמת פירוט שלא תרד מרמת הפירוט שותו המדידה תבוצע בידי מודד מוסמך ובאחרי
  שנמסרו לקבלן. תוכניות העבודה

 עדות נפרדות לנושאים הבאים: תוכניותנדרשות 
 שלד הגן והטופוגרפיה  
 תוכנית הצמחייה  
 ם, ראשי מערכת ומחשבי השקייה.קום שרוולי, לרבות מי יהיהשקתוכנית  

 
  יות לכל סוגיהן.קרקע-במדידה יכללו גם עבודות תת
  מושלם של תוכניות העדות חלות על הקבלן.כל העלויות הכרוכות בביצוע 

עותקים )פלוטים(,   3, וכן CDהמדידה הממוחשבת על גבי  של dwgיכלול קובץ  למפקח ימסרהחומר שי
 המוסמך והקבלן. תומים בידי המודדח
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 עבודות פיתוח  40פרק 

 
"האוגדן הכחול"( ואינן  בינמישרדי )כהשלמה לכל הוראות המפרט הכללי ה  רפותכל ההוראות שיצויינו להלן מצט

 .,אלא אם צוין כך במפורש מחליפות אותו באופן כלשהו

 

 הוראות כלליות לכל עבודות הפיתוח   40.00
 

 כללי 40.00.00

 התקנת הרכיבים, הובלתם התקנתם/עיגונם כנדרש.ם אספקה, ייצור וכל הסעיפים כוללי .א
 

שאריות טיט, בטון צבע,  המרצפות וכו' מכל  חלט  של כל הרכיבים/האבנים/ן מובכל העבודות נדרש ניקיו .ב
  פו בידי הקבלן ועל חשבונו.ו/או קטעי עבודה שלמים שאינם נקיים לחלוטין יוחל סימני צמיגים וכו'. רכיבים

האמצעים הסבירים,   לן על פני כל השטחים שבוצעו בכללק מהן, יגן הקבוע מדרכות, או ח לאחר ביצ
עד השלמת כל הליכי המסירה  -י צמיגים וכו'סימנ  צבע,  טון טיח,ל פגיעה בהם, לרבות טיט, בעת כלמני

 .הסופית
 

י וזיון פלדה  כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה , לרבות כל חומרי/רכיבי העזר/הלווא .ג
ידה  חירי היחת במל זאאף אם לא צויינו במפורש, וכ -צוע מושלם של העבודותטון הנדרשים לבילב

 חוזה זה. המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/
 

 יציקות בטון   40.00.01

בטון יצוק המיועדים לחיפוי, כוללת העבודה אשפרת יציקת בטון, לרבות חלקי  בכל העבודות בהן מבוצעת  .א
 הבטון.  
של  50ון, לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצויין בפרק כל פני הבט בוצע בכיסוירה תהאשפ

ימים. הרטבת היוטה תבוצע   7ן רצוף, במשך מפרט הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים באופ ה
ד  הבטון היצוק, וההרטבה תבוצע בעודף ע עמים ביום ככל שיידרש עפ"י תנאי מזג האוויר ומצבבמספר פ

 משטחים.נגירה בשולי ה
 

גבי יריעת  -זה תבוצע היציקה עלון רבכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צויין שנדרשת שכבת בט .ב
כלולה   –, הנחה כולל חפיפה  פקהאס  –גבי התשתית. היריעה  -מ"מ, אשר תונח על  0.3י  פוליאתילן בעוב

 במחיר סעיפים אחרים ואינה למדידה ותשלום.
 

 ה מלאהית/ מצע בבקרתשת ית תהידוק ש  40.00.02

 . ואשט לפי מוד. 96%אם לא צויין אחרת תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות  .א
 . אשטו.  לפי מוד 98%איזורי מילוי יהודקו לצפיפות  

 מוד. אשטו. לפי 98%המצע יהודק בבקרה מלאה לצפיפות  
 

 אבן טבעית 40.00.03

ים לסעיפים  י אבן שוננדרשו סוג .2378לאישור האבן תבוצענה כל הבדיקות המצויינות בתקן הישראלי ת"י  .א
 יחולו ההוראות הנ"ל על כל סוג אבן בנפרד. -שונים

 
 רו למפקח, לאישורו.  תבוצענה במעבדה מורשית ודוחות המקור יועבקות הבדי .ב

 
.  הגוונים והעיבודים הנדרשים יוצגו בדוגמאות  נדרש בפיאותיה  הינה כלליתהגדרת גוון האבן והעיבוד ה .ג

 בשטח על ידי הקבלן. 
 

עלויות נוספות  הציג, ו/או אישור דוגמאות ש-מצד הקבלן בשל איעות לא תתקבלנה כל טענות ו/או תבי .ד
 רצון המפקח ויועציו.  -תכנדרש ולשביעו באספקת האבנים ,הכרוכות, לטענותיו
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 ת של האבנים.גלויואות היגם בכל הפכל העיבודים שצויינו נדרשים לפני האבן נדרשים  .ה
 

 עבודות  הכנה ופירוק  : תת פרק 40.01

 

 קהפר -הוראות כלליות לתת  40.01.00

 
מח  .א לשימוש  שאינם  העודפים  וכל  הפסולת  באחריותו סילוק  הוא  שפורקו,  כלשהם  ורכיבים  בניה  ומרי 

ישולם בנפרד עבור סילוק הפה ולא  כלול במחיר הבלעדית של הקבלן,  זה  וסילוק  ועודפים  סעיפים  סולת 
 השונים.

 
ך" מטעם משרד החקלאות מוסמגיזום ועיצוב עצים קיימים לשימור יבוצע אך ורק בידי בעל תעודת "גוזם   .ב

 ע העבודה.  מן ביצו, בכל ז הרשות המקומיתג מוסמך של מחלקת הגנים של נציהאגרונום וובנוכחות 
 

  89בתיקון כהגדרתו  התואמים הגדרת "עץ בוגר"  חל איסור מוחלט לבצע פעולה כלשהי בעצים קיימים .ג
רשות בת הגנים ציג מוסמך של מחלק, אלא על פי הוראה מראש ובכתב מנהתכנון והבנייהלחוק 

 וסף לכך.ואישור המפקח בנ יפוטי באתר העבודות, אישור בכתב מפקיד היערות השהמקומית
ת רשות המקומיבלא תבוצע כל פעולה בעצים קיימים לשימור, אלא בנוכחות נציג מוסמך של מח' הגנים 

 .  גרונוםהאו
 הנ"ל חלה על הקבלן.  מקצועבעלי התפקיד/החובת תיאום נוכחות 

 
של המפקח ובנוסף לאחר קבלת  תבוצע אך ורק לפי הוראה בכתב ו/או העתקה עציםעקירת ו/או כריתת  .ד

העקירה כוללת סילוק כל גוש השורשים של מוסמך. מפקיד היערות  ו/או  מהעיריה הנדרשים ל האישוריםכ
  משתנה.עצים גודל העצים ומין ה כל החומר למקום שפך מותר. נוי העץ ופי

 דרשנה.יגם אגרות ככל שתבסעיפי עקירה/כריתה כולל  המחיר 
 

   -הגדרות .ה
וכן הוראות   לחוק התכנון והבנייה 89יחולו הגדרות תיקון  בוגריםהקשור להגנה על עצים לכל עניין 

 .ימקומפקיד היערות הארצי ו/או פקיד היערות האיזורי/
 מודד מוסמך.הקבלן יעסיק לעניין העצים הבוגרים  -מודד

ם בוגרים, שימונה  טיפולים משמרים בעציחיות פקיד היערות הארצי לפי הנ-אגרונום מורשה על -האגרונום
 וכחות של כל הפעולות בעצים לשימור ובקרבתם.שבון הקבלן לליווי בפועל ובנבידי ועל ח

 
 

  

 ר בקרבת עצים לשימור ת עפעבודות הכנה לקראת עבודו 40.01.01

 
 סימון העצים  .א

 
לשימור ישתתפו נציג   ור. בקביעת העציםסימון העצים לשימתחילת העבודות יבוצע ם  לפני שבוע ימי .1

ת, המפקח, מנהל העבודה נציג מוסמך של הרשות המקומי ערות הרלוונטי לאתר העבודות,פקיד הי
 ר.שימות את כל פעולות הומטעם הקבלן והאגרונום שמונה ללו

תעוכבנה כל העבודות בקרבת העצים לשימור עד   –חסר אחד או יותר מהמשתתפים שצויינו לעיל 
 יצוע ההליך בשלמותו.ב

יק של כל  מוסמך, לאישוש מיקומם המדוי נו, לבצע מדידה באמצעות מודדבאחריות הקבלן  ועל חשבו  .2
עבודות עפר ותוכנית שלד  נית קובץ המדידה יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכהעצים לשימור. 

 . טמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימורשר בה יווטופוגרפיה עדכנית א
 -ר או סביב כל הנוףמט 2.5יקשר סביב הגזע בגובה הסימון יהא באמצעות סרט צבעוני ירוק, אשר י .3

 נמוך יותר.  אם הגזע 
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 פעולות הכנה וגיזום  .ב
 

ודות שלמת עבגיזום קל בכל העצים להקטנת הנוף ולה בוצע שבוע ימים  לפני תחילת העבודות י .1
 ניטציה.הס

   מהנוף הירוק. 25%-הגיזום לא יורד יותר מבעת  .2
טרם מעל רבע  עולה בענפים שקו. לא תבוצע כל פעץ ובמידותיוחל איסור לפגוע בתקינות שלד ה .3

כל פצעי של  לאחר הגיזום תבוצע מריחה יסודית ס"מ מהקרקע. 130( מקוטר הגזע בגובה  1/4)
 רת בידי האגרונום. ים מאושמשחת עצס"מ ומעלה, ב 3הגיזום מקוטר  

 חות האגרונום המלווה.פורטו להלן( תבוצענה בנוכולות ההגנה עליו )שיכל הפעולות בעץ ובפע .4
ן  ועל חשבונו, לבצע מדידה באמצעות מודד מוסמך, לאישוש מיקומם המדוייק של כל  ת הקבלבאחריו .5

ת עבודות עפר ותוכנית שלד  יועבר למתכנן עבודות העפר ותופק תוכנימדידה ה בץקוהעצים לשימור. 
 ר. שר בה יוטמע מיקומם העדכני של כל העצים לשימועדכנית אוטופוגרפיה 

 -מטר או סביב כל הנוף 2.5יב הגזע בגובה בעוני ירוק, אשר ייקשר סבהסימון יהא באמצעות סרט צ .6
 אם הגזע נמוך יותר.  

 צת עצים לשימור. יבוצע סימון וגידור כל עץ בנפרד או כל קבו םגיזולאחר שהושלם ה .7
 לפחות.מטר   1.8מגולוונת בגובה  " רשת מעויינים" גדר  הגדר תהא גדר פח "אסכורית" או

 בעוני כמו צבע סימון העץ. יסומן ראש הגדר בסרט צ -ביצע הקבלן גדר רשת
אלא אם הורה המפרט המיוחד על   ע/יםמטר מפני הגז 3 -עמודי הגדר יינעצו במרחק שלא יקטן מ

 תר. מידה גדולה יו
 ס"מ. 40-עומק מירבי לנעיצת העמודים  עמודים.על הקבלן לבצע תיאום מערכות קודם לנעיצת ה

 מטר.  2.50 -לא יהא גדול מ המרחק המירבי בין עמודי הגדר .8
 הגדר תהא תקינה לחלוטין בכל עת, עד השלמת כל העבודות.  .9
 

 צוף עבודות חפירה  ורי
  

זו  ירה ס"מ. חפ 15רה ו/או מילוי עולה על גובה של בתחום הגידור סביב העץ אסורה כל פעולת חפי .1
 האגרונום.  ך ורק בכלים ידניים ובנוכחותתבוצע א -מראש ובכתב -אם הורה המפקח לבצעה

  40מטר מהגזע מוגבלת החפירה לעומק של   4מחוץ לגידור סביב העץ /ים לשימור ועד מרחק של  .2
ו  וכח האגרונום והמפעיל והקבלן יישמעתר שתבוצע בכלי מיכני ובלבד שיהא נירה זו מו. חפס"מ

 . פת שורש עבהלהגביל ו/או להפסיק את החפירה בשל גילוי/חשי להוראותיו
ם האם לנתקו בניסור ומריחה או לדרוש שינוי בעבודות העפר  יחליט האגרונו התגלה שורש עבה .3

 הנדרשות במקום.
ס"מ והפעולות כמצויין   60זע תוגבל החפירה לעומק של מטר מהג 7גזע ועד ר מהמט 4ממרחק של  .4

 עיל.ל
 לו גם לגבי חפירת תעלות למטרה כלשהי.לעיל יחוההוראות מכלול  .5
, יש להימנע לחלוטין מחפירה בצד העץ  ריצוף ו/או קירות אינו נדרשבמידת האפשר ובמקומות בהם ה .6

 הפונה אל שטחי הגינון. 
 

 השקייה  .ג
 

 ים מצו התחלת העבודות. יית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימנית להשקת זממערכ .1
 מים קיים בגן. נור מחלק ויחובר למקור מ"מ ייפרש כצי 25צינור  .2
   .קף הגזעיל/ש' בכל ה 2.3-2.0טפטפת של  -ס"מ  30ושקה בלולאת צינור טפטוף כל כל עץ י .3

 . לפי הוראות המפקח -מור יורטבלשי ייקבע כך שכל השטח המגודר סביב העץ/יםמספר הטפטפות 
 מתכת. אמצעות  ווי יעוגן לקרקע בצינור הטפטוף 

 ובתוך ארגז הגנה.  DCהיה ממוחשב ראש המערכת י .4
 ראש המערכת לאישור המפקח.כנית מפורטת לפרישת הצינור והקבלן יגיש ת .5
ירות יהיו  תדוה תהעצים יושקו במשך כל תקופת העבודות עד להתקנת מערכת ההשקייה הקבוע והכמויו .6

 ומית.לפי הוראות מח' הגנים ברשות המק
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 .העבודות ערכת ההשקייה במשך כל תקופתהקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של מ .7
 

 

 ( 'הארקה וכו /יזיה ווטל ק/ זביוב/ ניקוז/ בהתאמת גובה תאי בקרה )   41.01.02

 
 ת מכסה, תקרה ותא.וכוללבגובה שצויין בכתב הכמויות  התאמת גובה תאי ביוב/ניקוז/בזק .1

 לים. ע"י תוספת טבעת בתאים עגויש לבצע ס"מ  5הגבהה מעל 
  

המקוריים של  ועצע כולל זיון לפי פרטי הביצתבו כדוגמת תאי בקרה של "בזק",  תאים יצוקים,השלמת יציקה ב .2
 התאים.

 התשלום הוא קומפלט עבור כל הפעולות הנדרשות לכל תא ומכסהו.
 

לאופן   המזמין או בעל התשתית(ת )מטעם ו מהנדס התשתישל מהנדס הפרוייקט ו/אשורו בכל מקרה נדרש אי .3
 פן עיגון רכיבי התא שגובהו הותאם.הביצוע, לרבות או
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 ריצופים ומדרגות  פרק-תת 40.06

 

 הוראות כלליות     40.06.00

 
לפי  -התקן למניעת החלקה יםיהיו תואמ ,ניהןהריצוף, לרבות אבני שפה ואבני צד למי  אבני/כיבירכל  .א

פקח אישור מעבדה מוסמכת מטעם מכון  קבלן להציג למדרש לשטחי ציבור בתנאי חוץ. על ההערך הנ
 כחת ההתאמה המלאה הנדרשת.התקנים להו

 
  במרצפות מסוג בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימושחיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור.  .ב

ר בין  כיוון דוגמת הריצוף, במעבף בקווי שינוי הריצושטחי   גבולותכל החיתוכים וההשלמות ב כלשהו יהיו
 . בגליוטינה  לא יותר השימוש  .בניסור     -ת, קיר וכו' עם אלמנט כגון מדרגוגוון לגוון ובמפגש 

 
רצפת/אבן  משטח  30%  -סרות אשר שטחן מהווה פחות מחל איסור להשתמש במרצפות/אבנים מנו .ג

פי הוראות  -ל עלוות והכוכסמלנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים  והתאמות יש רטית. להשלמותסטנד
 האדריכל.

 
האדריכל לכך  ישורל השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל אחל איסור ע .ד

 מראש ובכתב.  
 

כלשהו(, יבצע   רימום ג)ע של ריצוף עם יציקת בטון באתרשהינו שילוב לביצוע מדרכה/רחבה/שביל  .ה
כך ישלים את -השפה, ואחר, לרבות התושבת האינטגרלית לאבני הקבלן ראשית את כל יציקות הבטון

 הריצוף. 
 

)יחידה אחת(  כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה  דגם/מסוגואבני צד באבני שפה  ישרהלביצוע זווית   . ו
ישתמש  וע זווית שאינה זווית ישרהביצ . לייצור רתבני של אבני השפה ומאותה סדמייצור של יצרן א

שהמרווח המירבי בין אבן לאבן   ופן תיהם ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באוים במידוחלקים שוב הקבלן
בהשחזה  -מ. במקומות הנדרשים ישלים הקבלןס"  30כל אבן יהא אורך מינימלי של מ"מ.  5לא יעלה על 

 שלמות. אבני שפה/צדכדוגמת  -את הפאזה/הקיטום ידנית
 
באורך   אבנים –בניסור מדוייק   –ובה על הקבלן להכין ח -לביצוע אבני שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו .ז

 מ"מ. 8י שפה לא יעלה על רוחב מישק )פוגה( מירבי בין אבנ שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.
 
לא צויין   פים בהם יעבס  נפרד.ד בימדייר את המצע והוא לא בכל הסעיפים שבהם צויין המצע כולל המח .ח

 יימדד המצע וישולם ע"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות.   -המצע
 

 יצוף אבנים משתלבות ר 40.06.02

 
,  יועץ הקרקעלדרישת  בי בהתאםהעבודה כוללת הידוק שתית )צורת דרך(; שכבת מצע סוג א' בעו .1

 ..שהוצפיפות לפי מוד.א.א  98%לאה עד בבקרה מ מהודקת
 
 ולתכנית לפרטיםבהתאם משתלבות ריצוף אבנים  .2

בטון( בצד אחד והמשך הריצוף עד קרוב לשוליים  )על מסד  או אבן צד ה פהביצוע יתחיל באבן הש 
   הנגדיים ואז תבוצע אבן השפה השנייה והשלמת הריצוף.

סד בטון ימדדו  שאינם על מפסי ריצוף  ה ומזויינת לא תימדד.סמויורת בטון חי ריצוף נטו, חגטש -המדידה
 לפי הפרטים.  ורדיאליים גמת קווים אורכיים בדו המחיר כולל ריצוף כמ"ר ריצוף.
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 סלעיות, קירות גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים ו קירות:פרק  -תת 40.07
 

  הפרק -ראות כלליות לתתוה 40.07.00
 

כמפורט בתוכניות או הכנות   מעקה ו/או גדרעיגון פלטות לקירות תמך כוללת העבודה י בניית בכל סעיפ .1
 ת ללא מדידה ותשלום נפרד. קה/העמודים כמפורט בתוכניוהמעדר/לעיגון הג

 
ן את הצינור  לים, ולעג חורים עגוחזית הקיר, יש לקדוח את חיפוי האבן לקבלת ב  עגון מעקות אחיזהלצורך  .2

ה )מיתדים( קדוחים מבחוץ דרך חיפוי  עיגון באמצעות "קוצי" פלד לא יותרחיפוי האבן, בבטון מתחת ל
 הצינור לקוצים. וך ריתהאבן אל הבטון ו

 
אבן  ו/או אבן מלאכותית ו/או  אבן מתועשתו/או  אבן טבעיתות בהן האבן הנדרשת הינה " בכל העבוד .3

וראות ת"י  נייה מורכבת(, יחולו כל הצפות המשמשות לחיפוי או בלרבות מר ג כלשהו )" מסומתורבתת
  378התקן הנ"ל ומפמ"כ ת אויחולו הור ביצוע העבודותלגבי  .תכונות האבן ומידותיהלגבי  2378

 , ולפי העניין.  בהתאמה
 

התמךביצוע   .4 בקירות  ניקוז  מ  ,  חורי  ניקוז  צינורות  לאפור,    PVCוהנחת  בהתאם   הנחיותיורכבו 
   כולל עיבוד שולי הפתחים ושקי חצץ בגב הקיר   ביצוע הנקזים  . פרטיםכמפורט בתוכניות וב ורוקטור  קונסט

 ותשלום נפרד. הקירות ואינו למדידה  במחיר יםכלול
 

כלול במחירי להם ת גדר, קירות ישיבה/מושבים בנויים ולרבות היסודות שבקירות תמך, קירו ברזל הזיון .5
 מדידה ותשלום בנפרד.ואינו ל היחידות

 
 דר וקירות ישיבה  ות, קירות גהתוויה וסימון לקיר .6

 :אתל יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלו המיקום המדויק של הקירות
 הציר האורכי של הקיר התומך. .א
 קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.  נקודת גובה .ב

 
ת הנקודות הדרושה להקמת הקיר בצורה כל רשאת הנ"ל יהיה על הקבלן להכין  על סמך שני הנתונים

נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של  קה בטוחים של כל חלקיו. על הקבלן לשמור עלאפשר אתור ובדישת
לא ישולם בנפרד   על חשבונו ואחריותו. -ישקמן ללא דיחולהעבודה, יהיה עליו  זמן ביצועב הןפגיעה ב

רות  במחירי היחידות המתייחסות לבצוע הקי הנ"ל, והתמורה עבורה תראה ככלולהעבור העבודה 
 התומכים.

 
        בניותת .7

הקשירה של  חדשים. (קבלן להשתמש בתבניות מלוחות עץ לבוד )דיקט בכל עבודות היציקה חובה על ה 
 .  P.V.C-ונים" )ספייסרים( מהתבניות תהיה באמצעות "מרווח

 
 דידת נפח הקיר מ .8

המחיר  רד. דד בנפלא יימהתמך ו-רדי נכלל נפח היסוד בחישוב נפח קירבניגוד לאמור במפרט הבינמש 
 כולל

 דרש בתוכניות.קירות, כנמילוי חוזר בגב ה - 
 י מסטיק כנדרש.ולל מילויבודים כ תפרי ומשקי התפשטות, וע - 
   נקזים בתוך הקירות ובגבם בהתאם לתוכניות.  - 
   רזל הזיון בהתאם לתוכניות.  ב - 
 ציקת יסודות.  חפירת וי  - 
 איטום גב הקירות.  - 
 כמצויין בתוכנית/פרטים.  -או כרכוב אבן  ןוב בטוכרכ - 
 '. כיחול )מילוי מישקים/פוגות(, עיבוד פתחי ניקוז וכו -
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 ולא תאושרנה אבני פינה מודבקות.  אבני פינה גושניותות לסוגיהם, נדרשות הקירלכל  .9

 
  כל לגביס מלט לבן בתוספת פיגמנט לפי הנחיות האדריכיחול בחומר על בסי והמחיר כולליםהעבודה  .10

 החומר לכיחול. איכות הרכב וומהנדס הקירות לגבי   הגוון,
 

 ות!כל הוראות מהנדס הקיר פי-עלודות תבוצענה כל העב להוראות הנ"לבנוסף  .11
 

 מדידה ותשלום:   .12
 

 י אנכי .חיפו  מ"רפנים(  ישולם לפי מחיר -אחורי )דועבור חיפוי אנכי קדמי )חזית( ו •

 .בתנוחה מעגלית תוספת לכרכוב קיר קיר ללאבחזית ההתשלום לכרכוב יהא לפי מ"א מדוד  •
 

 

 בחיפוי אבן חאמי בבניה בנדבכים  קירות מורכבים 40.07.01

 
 עבודות בנייהבמפרט הכללי ל 14פרק   -מפרט הכללי לעבודות אבן לאמור בנו בנוסף פרק זה הי

 
י מלקט גושציבה או אבן מעובדת למחצה לצורה מלבנית, שמקורה בגושי אבן מח -אבן חאמי   - ןסוג האב. 1

 . סוג האבן, אבן גיר קשה, גוון האבן יאושר ע"י מפקח ואד' נוף .אבן שבטבע

בכפוף לאישור   אבן,גמנט בגוון כהה יותר מגוון היבסיס מלט לבן, כולל פ שקים יהיה עלכיחול המי - מוספים

 .תת האטימוהמלט לכיחול יכלול מוסף להגבר.   BS1014 פיגמנטים יתאימו לדרישות .וףאד' הנ

 ס"מ. 35 –ל  15ס"מ. גובה האבן בין  50 –ל  15ס"מ. אורך האבן בין  10 –ל   8עובי בין  – מידות האבן

.  ית האבן תונח בעיקרה אופק  .הקווים האופקיים יודגשו –)נדבכים( מיקשר אבן "מוקאדם"  – מיקשר 

  שורות 2-3בקת נכית וחושבירת השכבות תיעשה באמצעות אבן מלבנית בנויה כך שהצלע הארוכה א

 אופקיות. 

 מ"ר.  2אבן אנכית תשולב בדוגמת ההנחה, באופן שלא יעלה על אבן אנכית אחת לכל 

  .בלבד יותגושנעל פי תכנית, יותרו אבנים ת ויוובז ,אבני פינהב -אבני פינה 

 ס"מ. 20ות לאבני פינה: צוני מינימאלימידות אורך חי

 

 מבוקעים בגרזן , בכל הפאות הגלויות.  ם / ו מסותתיפני האבן יהי – סוג עיבוד האבן

 ס"מ מפני האבן.  3  –ה שקוע ב מ"מ. מילוי המישקים יהי 12מקסימום  –עובי המישקים  – מישקים

 
האבן מתחת תמך כולל סיום חיפוי האבן בהתאמה לכרכובים משופעים לפי הפרט ושקע בחיפוי    גמר קירות.  2

בפינות הפרט.  לפי  ניקוז  לה  לחורי  בחובה  על  שתמש  שלמות.  פינה  ורק קהאבני  בשטח  דוגמא  להכין  בלן 
 בודתו. עבלאחר אישור המפקח ו/או האדריכל המתכנן ימשיך 

 
בלן להכין  קהעל    .אבני פינה שלמותחובה להשתמש ב  בפינותכל חזיתות הקיר.  . גמר קיר נקיון כולל חיפוי  3

 בעבודתו.שיך מתכנן ימדוגמא בשטח ורק לאחר אישור המפקח ו/או האדריכל ה
 
ו .4 החומרים  הפעולות,  כל  את  כוללת  עלהעבודה  הנדרשים  התוכניות,-הרכיבים  ומסמכי   פי  הפרטים 

 חים, כרכוב וכו'(.ובים, לרבות כל פעולות הגימור )כיחול, עיבוד פתהמכרז/חוזה הכת
 
 מדידה ותשלום .5

 . פינות   . לא ישולם תשלום שונה עבור חיפוילפי מ"ר חיפוי לחיפוי המדידה
 המדידה לקופינג לפי מ"א
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 עבודות שונותפרק  -תת   40.08
 

 הוראות כלליות   40.08.00
 

 מתקנים וריהוט חוץ/רחובעיגון  .א
 

או לפי הנחיות היצרן אשר יאושרו  זה,  ז/חוות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין במסמכי המכר/ודההעב .1
 . בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן -  ראש וביחד בידי המפקח מ
 

ת ולא ימדד/ישולם  ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי היחידו  אחרת.  , אלא אם צויין20-הא בהבטון י .2
 בנפרד.  

 
י .3 לפחות  ראש  אספלט(  )לרבות  לריצוף  מתחת  יהא  הבטון  גננית   ו/או"מ,  ס  10סוד  קרקע  לפני  מתחת 

 ס"מ. 6חות )סופית( לפ
 

מידות הנדרשות, ופני  לפי ה  –יקת או עגולה  ייבועית מדועות תבנית ריציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמצ .4
 הבטון יוחלקו. 

 
לעגן   .5 איסור  מאחזיחל  גדר,  )למעקה,  וי-עמודים  כלשהו  ד,  מסוג  חיצונית,   –כו'  לפלטה  "עמודים"(    להלן 

 ופן, סלע וכו'.ם, "פיליפסים", לראש או צד קיר, דברגינת במעוג
 

 1נחיות המפקח ובכפוף לפסקה  , יבוצע לפי הלא צויין  יב,  ובאםאופן העיגון הנדרש מצויין בפרט והינו מחי .6
העיגון    לעיל. עלויות  לרבוכל  היחידה,  במחיר  עכלולות  כל  )אספקתו ת  בטון  חציבה,   / החפירה  בודות 

 מצויין.  ות כיסודושימתו( וזיון ב 
 

 צביעהון ווהוראות כלליות לגל .ב
 

ש .1 החומרים  וכל  היד  ומאחזי  המעקים  הגדרות,  רכיבי  לבכל  יהישמשו  ומגוליצועה  מפלדה  לאחר  וויו  נים 
ון יהא לפי  ות, וביצוע הגילן לפחו מיקרו  80עובי ציפוי האבץ    השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם, 

 . 918ת"י 
 

יבוצע  והגיל .2 השיביצ  לאחרון  הקידוח,  הריתוך,  פעולות  כל  חלקי וע  בהכנת  אחרת  פעולה  וכל  וף 
 הגידור/המעקה. 

 
ייתן   .3 המפהקבלן  חלקקח  בידי  לכל  אחריות  הגילתעודת  ממפעל  הגדר/המעקה  אחריות  וי  תעודת  וכן  ון 

העבודה-בלתי לאיכות  מטעמו  )ת"י  להתאמ  תלויה  הישראלי  התקן  לדרישות  ודרישות  918תה   ,)
 ה.זה זמכרז/חו

 
אומים,   .4 )ברגים,  קטנים  פלדה  יגולרכיבי  וכו'(  "טרמוווטבעות  בשיטה  יאושר  -נו  לא  ציפוי  דיפוזיונית". 

 . אסיבציה" "פ
 

פני  זרים מ, הסרת כל רכיבים וחומרים  י הפלדה המגולוונים לצביעה עליונה כולל ניקוי יסודיהכנת כל רכיב .5
לפי ל  ו"  הכוןוגלום שכבת חומר "קושר  ויישחול  נת באמצעות התזת  ווהפלדה וחספוס פני הפלדה המגול

 הנחיות יצרן הצבע העליון. 
 

ונם נפגע, ניקוי יסודי להסרת ושגיל   שטחים  נוקו כל הם באתר יע ריתוכיהתיר המפקח בכתב ומראש לבצ .6
 ג "זינגה" או ש"ע.  קר מסוהריתוך ויצבעו בצבע גלבון כל חלקי  ציפוי 
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הק .7 על  העליון  הצבע  יישום  לצבליישבלן  לפני  הגילוון  בין  קושר  חומר  שכבת  את  ם  להכין  ו/או  העליון  ע 

 נת לפי הנחיות יצרן הצבע. ווגולכנת הפלדה המו היון, ו/אהצבע העלנת לפי הנחיות יצרן ווהפלדה המגול
 

 ", כפי שיקבע המתכנן. RALן מסדרת " " בגוו"אבקה אלקטרוסטאטית בתנור הצביעה תבוצע בשיטת .8
 

ו ת הנכל עלויות הפעולו .9 ו/או החומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במ"ל  חירי היחידה ואינן לתשלום בנפרד 
 נוסף.

 

 יד -, מאחזיגדרות, מעקים 40.08.01

 
כל  פינה ו/או שבירה בגדר יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של  -הגדר/מעקה/מאחז  הקבלן יסמן את תוואי .1

 ח לתוואי לפני תחילת ביצוע. המפקשור רזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן לקבל את איביתד ב
 

ידרשוהרכב .2 שלא  באופן  וברגים  אביזרים  מסגרים,  ע"י  תבוצע  הגדר  ל  ריתוכים  ת  ריתוך באתר,  מעט 
 –תב  אש ובכובתנאי שאושר מר  -וך באתר  אם נדרש כזה בכתב הכמויות. כל רית  -ור פלדה תחתון  ניפס/צ

 המפקח. שור באי ון קרוינוקה  / ישוייף ויצבע בשתי שכבות צבע גל
 
 

 ספסל  40.08.02

 
 או ש"ע. ין בכתב הכמויותכמצוייהיה  דגם  
הספ   ועיגון  אספקה  כוללת  כמוהעבודה  רגכן, השלמ-סל.  סביב  ריצוף  מרוצף,  -לי הספסלת  בשביל  אם הספסל 

. לכל 1/2" -מוטות בעלי הברגה בקוטר שלא יפחת ממצעות  ח. רגלי הספסלים יעוגנו באבהתאם להוראות המפק
יו ב  2ות  לפח  ברגו רגל  או  כבודדים  הברגים,  במידות ברגים.  בטון  ליסודות  הרצוף  לפני  מתחת  יעוגנו  זוגות, 
האומים יש    ס"מ. לאחר הידוק  20המעוגן בבטון של מוט הברגה יהא    רך מינימלי לחלקיצרן. או עו ע"י השייקב

 ולמעוך את קצה ההברגה, למניעת פתיחת  האום. הברגה לנסר את יתרת ה
ו/או אספלט מדרכפיר  ולל:המחיר כ  ות קיים והחזרת המצב לקדמותו לאחר השלמת עיגון  וק ריצוף משתלבות 

 הספסלים.
 

   אשפתון 40.08.03

 
  .או ש"ע יות כמצויין בכתב הכמודגם  
-גן. הבטון ב-לט ו/או אדמתאספוף/ני ריצקה ועיגון האשפתון, ביסוד בטון מזויין מתחת לפהעבודה כוללת אספ 

 ספקתו ושימתו  כלולה במחיר היחידה ואינה למדידה בנפרד. , אשר א20
 אגף שפ"ע ברשות המקומית. דגם האשפתון יאושר מראש ובכתב ע"י 
 
 
 

 מעקה הגנה לצמחייה  40.08.04

  או קצרים  מעקה יבוצע בקטעיםה בקרקע/בסלע ביסודות בטון. נים וצבועים, מעוגןווינורות מגולמצ 
  וכים, כמפורט בפרט ובתכניות.אר

   וע.מחלק אופקי או משופע לרגל יהא תמיד בקשת ברדיוס פנים קב המעבר
בר ידרוש  ליות וקפיצות, גם אם הדעליון מתמשך ללא ירידות / ע המעקה יבוצע באופן שיתקבל קו

  רגליים באורך משתנה.
 רגליים תהיינה תמיד אנכיות לחלוטין. ה

שופעים ואין מודדים את הרגלים  ן, כשמודדים את החלקים האופקים או מעוגה מ"א מעקהמדידה: מ
 האנכיות.
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 מאחז יד( מעקי אחיזה )= 40.08.05

שטחי  /טעים המקבילים לקרקע/רמפהגן. המדידה כוללת רק את הקהמדידה: מ' אורך מעקה מעו 
 המדרגות של המעקה.

 

 טיחות מעקה ב 40.08.06

 לפי הפרט, כולל:  תנווומגול ורשת פלדה מולחמתנים וומגולמצינורות  
 . עיגון מתחת לכרכוב הקיר .א
 , קירות תמך ומעקות. 40.7ון, כמפורט בפרק וצביעה כולל פריימר לקישור הגיל .ב
  המשך  ילקבלת אישור האדריכל, לפנשדות לפחות,  2מא, באורך ביצוע קטע לדוג .ג

 העבודה.           
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 השקייה עבודות גינון ו - 41פרק 

 

י )"האוגדן הכחול"( ואינן  כל הוראות המפרט הכללי הבינמישרדמצטרפות כהשלמה ל  יצויינו להלןכל ההוראות ש

 אלא אם צוין כך במפורש,מחליפות אותו באופן כלשהוא

 

 הפרק-תהוראות כלליות לת 41.00

 
 תתיאום עבודות, מגבלות באתר וחובת זהירות כללי  .א

 
עבודות, בעלי  ן ות בהיקף נרחב ובמגווה במקביל לביצוע עבודהעבודות הכלולות במכרז זה תבוצענ .1

 הנדסי.  /מקצוע וציוד מכני  
 
 ובאמצעות המפקח.   אשרמעל הקבלן  לתאם את כל פעולותיו עם אחרים,  .2
 
במועד בו   מקוםות התנאים שישררו ביחודיים במקום לרבב את תנאי השטח היעל הקבלן ללמוד היט .3

ת /  ומגבלו  ינוע חומריםשי/הנדסי, בעיות יוד מכנוא את עבודותיו, המגבלות לגבי הבאה ותנועת ציבצע ה
הבנת -ידיעת ו/או אי-איכל הסתייגויות דרישות ותנאים מצד הקבלן בשל קבלנה תלא ת אילוצים נוספים.

 ודות. ביצוע העבהמצב באתר בעת 
 
קבע שעשויות להיות מגבלות ועיכובים  ן תכנון עבודותיו ולוח הזמנים שנעל הקבלן לקחת בחשבו .4

לים עבודות שהינן באחריות אחרים  ורך לתאם עם אחרים, עיכובים בשל הצורך להשהצתיו בשל בעבודו
כלשהו ו/או   לא יהוו עילה לפיצוי - אם יהיו -עיכובים אלה  או הוראה מהמפקח.או בשל כל שיקול ו/

 . חיריםשינויים במ
 
אם   -מרים וכו' חו ,חיה אחרתעצים וצמ לפיתוח/בנייה, ציוד,-ה שייגרמו הקבלן אחראי לנזקים ו/או פגיע .5

 חדליו. ו/או מ  נגרמו בשל פעולותיו
 
חות  פלס הכבישים הסמוכים והדבר מכתיב בעיות בטיממ שונהחלק ניכר מהעבודות יבוצע במפלס  .6

 ד מכני / הנדסי מתאים. וש בציוה ייחודיות, לרבות שימונגישות ולוגיסטיק
   

שאיות, מנופים וטרקטורים למיניהם וגם  לרבות מחיו, תהא אחריות מלאה לפעולות כל עובדיו ושלולקבלן  .7
 תיהם ומחדליהם. יצע את כל התיאומים הנדרשים הינו אחראי לפעולואם ב

 
ופעל בידי  ציוד המפלסי העבודה, עבודות ו הקבלן בהתייחס לגובה מחובת זהירות מיוחדת חלה על  .8

פי הדין ובאמצעי  -רשים עלות הנדעל הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיח ט כולו.אחרים ומורכבות הפרויק
 פי העניין למניעת תאונה / בנפש.-הנם סבירים עלבטיחות וזהירות נוספים ש

 
 הגדרות  .ב

 
נם  מונחים  הי"  קרקע חקלאיתחיפוי" ו"  מתאד, "אדמה חקלאית", " המונחים "אדמת גן" במכרז/ חוזה זה  .1

 ודות. ל מה שקשור בביצוע ו /או תשלום עבור העבערך בכ-מקבילים ושווי
 
 כלשהי.  במחיר היחידה באם תידרש חציבה ה" פירושה גם "חציבה", ולא יחול כל שינוי "חפיר .2

 
 ."העירייה" פירושה גם "הרשות המקומית" ולהפך .3
 
הטיפול בהם,  ספקת הצמחים, הובלתם, כל או "נטיעה" כוללים את אבמכרז/חוזה זה "שתילה" ו/ .4

תימוך   טיעה,שתילה ונערובת המילוי לבורות, ת נתמרים והכחפירת/חציבת הבורות, אספקת החו
 כנדרש, זיבול ודישון כמפורט.
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 . שגודלו כמצוין גם לצמח מקבוצה אחרת במיכל  הכוונה -ם שמצוין "עץ", "שיח", "צמח כיסוי" קובמ .5

 
 גן אדמת .ג

 . דיבין משרבמפרט ה", כמוגדר אדמה מקומיתה הינה מסוג " אדמת גן הנדרשת למכרז/חוזה ז .1
 
בלה  ההו אם לא צוין בסעיף במפורש( גם את האספקה, גן" בכתב הכמויות כולל )אף"אדמת הסעיף  .2

  והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים. 
  

ל  גן ע -בשום מקרה לא תפוזר אדמת  קח בכתב.גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפ -אדמת  .3
 פסולת מסוג כלשהו.

  
ם במובהק מקרקע / סלע כימיים ו/או פיסיים( שונירקעיים )רמטרים קג ובעלת פגן מסו -פיזור אדמת  .4

מסוימות )כגון   ע עבודותבצשל עבודות העפר או באופן טבעי באתר( מחייב להקיימים באתר )בסיומן 
זאת בכדי למנוע   פיזור אדמת גן, הטמנת צורות השקייה ואחרות( לפנילעצים,  חפירת/ חציבת בורות

  ויד-דר העבודות המתוכנן עלהקבלן יציג למפקח בכתב את ס הגן. - ד באדמתסלע יסו /ערבוב קרקע 
ח לא יהוו בשום מקרה עילה  פי הסדר שיקבע המפק-פיצול העבודות ועבודה על מוקדם.לקבלת אישור 

 הזמנים לביצוע והשלמת העבודות.ות וכן לא יהיו עילה לשינוי לוח מחירי היחידבלתוספת כלשהי 
 
 פי תנאי המקום והוראות המפקח. -כפי שיידרש על -מיכניים וידניים  כליםצע בהגן יבו  -מתר אדפיזו .5

  
ימים מעת ירידת גשם או כשהקרקע  5גן בתקופה של -לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת יסורחל א .6

 מהשקייה. רטובה
 
  5% -נקודה ביותר מ העובי לא יפחת בשום  י המכרז / החוזה.הגן כמצוין במסמכ -ובי שכבת אדמתע .7

 הגן. -מהעובי הנדרש לשכבת אדמת
 

 ת קרקע לאדמת גן בדיקו .ד
 של המפקח. אישור מוקדם ובכתבגן טעונה  -אדמת  כל אספקה לאתר ופיזור .1

  
סיס  וכן על ב ,בדיקות קרקע לאדמת הגן תוצאות בסיסל גן ופיזורה יינתן ע  -פקת אדמת שור לאסהאי .2

 בדיקה חזותית. 
  

למעבדה יצוין  על הדגימות המובאות  תר מערמות שהובאו.באן במקור האדמה וכ הבדיקות תבוצענה .3
 מיקום המדגם במדויק. 

 
במקור  2) או חלק מנה, ,גן –אדמת  מ"ק 400לכל מנה מתוכננת של   3הדגימות הנדרש הינו  מספר .4

, הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות .דגימות 3 -( אך לא פחות מת באתרמערמו קרקע ואחת ה
לא יבוא במקום מספר הדגימות   פיצול הדגימה במעבדה נפח הנדרש ע"י המעבדה.הלפי ימה גכל ד

 .הנדרש
 

 במעבדה מורשית אחרת.הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או  .5
 

 ות ברור, קריא לחלוטין ומודפס. יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודת הקרקע ר של בדיקותעודות מקו .6
 

בכל  לא תזכה את הקבלן  -יה אם תה -לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  ותמקור / מקור לת פסי .7
 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. שהוא.פיצוי 



02/11/23-חריש/מנעד   

 
  הפרמטרים לבדיקות הקרקע .ה

 
 מטרים שיצוינו להלן :  תבצע בדיקות לפר בדההמע .1

  
 צוין במפרט זה.המ פי-דות מדידה עלהבדיקות יצוינו בתעודת המקור ביחי תוצאות  .2

 
 כים הנדרשים :  להלן רשימת הפרמטרים והער .3

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 
 
 
 

 .  U.S.D.A.הן לפי(  2מס' )פרמטר : ההגדרות לחלוקת המקטעים רההע

 הפרמטר  הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט  
 הטכני  המיוחד.  

  -ה של סוג הקרקעהגדר . 1
 אלרת סיווג קרקעות ישרלפי הגד      

   8%א. שיעור החרסית לא יעלה על 
לה על ב. שיעור החרסית + סילט לא יע

15% 

% )הרכב   -)שיעור( המקטעים ב וקת. חל2
 מכני(       

כולל    AU.S.D.לפי. חרסית( סילט, )חול,    
הקרקע לפי סיווג מעבדות שירות  הגדרת  סוג  

 החקלאות  שדה של משרד

  2ים מעל גודל תכיל אבנ א. הקרקע לא
 ס"מ 

 2%ים לא יעלה על ב. שיעור האבנ

   ח(     ניות )% האבנים לפי נפור האב. שיע3
  4נפה עובר  /מ"מ 4)חלקיקים מגודל     

 ומעלה( 

 )חומציות הקרקע(  Ph  =7.9 4 .Ph מקסימום
     

 25%א. גיר כללי 
 8%ל ב. גיר פעי

 . גיר כללי וגיר פעיל    5
 תבוצע באם שעור הגיר     גיר פעיל )בדיקת    
 ( 10%לי בבדיקה עולה על הכל    

 מ מילימוס /ס"  1.9   –מקסימום 
 דציסימנס/מטר  1.9                     

 ( .E.C. מוליכות חשמלית )6
 )במילימוס / ס"מ או דציסימנס / מטר(     

   3NO -. תכולת חנקן  7 "ג מ"ג / ק 30 -מקסימום 
 קרקע( ( )במיצויKg  /Mg -)ב    

 ולסן(בשיטת א)  Pתכולת זרחן  .8 מ"ג / ק"ג 20מקסימום 
 "ג/ק"ג( = מ Kg  /Mg -)ב      

 דן כלורי( מיצוי בסי)      Kשלגן . תכולת א9 מ"ג/ ליטר  25מקסימום 
     (Liter ./Mg  )מ"ג/ ליטר = 

 . תכולת כלורידים  10 מ"ג/ק"ג 300מקסימום 
 ( Kg /Mg)מג'/ק"ג =       

 ( SARף ). בדיקת נתרן חליSAR 11=  7.0ום מקסימ
 ת( )ביחידו       

 ( Ca  +Mgסידן +מגנזיום    )כולת . ת12 ר מיליאק. / ליט 5מקסימום 
 ( liter ./meq= ))במיליאק./ ליטר       

 ת קרקע. תכולת בורון )בתמיס13 חלקי מיליון   0.6מקסימום 
 ברטיבות של קיבול שדה(       
 ליון בחלקי מי      
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 מת גןנוספות לגבי אדדרישות   . ו

  בנוסף לכל האמור לעיל תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :           
 

כו',  ש ושור קני /רבות פקעות/שורשיםשנתיים ממין כלשהו, ל-בר רב-אדמה לא תכיל חלקי עשביה .1
  ר.ב -ולא תכיל כל שאריות עשבי 

 לשהי.האדמה לא תכיל פסולת כ  .2
  ה ובמישוש.ראה אחידה במראהאדמה ת  .3
 האדמה תהיה מפוררת  היטב.  .4
 אדמה רטובה לא תובא לאתר.  .5
רוסה -ות קשים בקרקע טרהמת "נזז" בקרקע חמרה, גושי חרסילה גושים קשים )כדוגאדמה המכ .6

 הינה פסולהוכדומה( 
 

  דה ותשלום של אדמת גןמדי .ז
 

גן בעובי השכבה, -ה לו שכבת אדמת שטח נטו שהוספ בחישוב לפי מכפלת מ"ר -נטו מ"ק -המדידה  .1
 פי מדידות שיבצע המפקח )ממוצע המדידות(. -כפי שנמצא על

 
,  דעתו הבלעדי-לפי שיקול -ר מקומותמדוד המפקח את גובה השכבה במספביעת עובי שכבת הגן ילק .2

באם  יחשב את הממוצע.ו  -גן-אדמתמ"ר שטח שפוזרה בו  500דידה אחת לכל ממ אך לא פחות
 רש ישולם לפי הגובה שנדרש במסמכי מכרז / חוזה זה.בוה מהגובה שנדהממוצע ג

 
סמכי פי מ-בדיקות הקרקע הנדרשות עלווה גם תשלום עבור כל גן מה-התשלום עבור אדמת  .3

ור תקינות אשר עשויות להידרש לצורך קבלת איש - מותחוזרות/משלי מכרז/חוזה זה, לרבות בדיקות
 הגן. -אדמת

 
את כל הבדיקות הנדרשות לצורך   לבצע על חשבונוינה שחובת הקבלן ה פק מובהרלמען הסר ס .4

מפרט ות בפרוגרמה )של משהב"ש( או בישות  המצויינות/מפורטאישור התאמת אדמת הגן  לדר
 .מחמירותהטכני המיוחד לפי הדרישות ה

 
  ויות הבדיקות כלולותכל על פרד לבדיקות אלה.לת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה בנקב עד .5

הגן לא תשולם כל  -עד קבלת אישור בכתב לתקינותה של אדמת  ה של  אדמת הגן.במחירי היחיד
 כמויות. ה בגין סעיף זה בכתב התמור

 
 ם בבורות נטיעה/שתילה בדיקת קצב חלחול במי .ח

ות  בבור המפקח: ן ובנוכחותבורות נטיעה/שתילה תבוצע בכל אתר כדלקמם ב חלחול במי בדיקת קצב
מדוד באמצעות מוט  -ס"מ 50נדרשים באתר יבוצע מילוי מים לגובה של וקים ביותר ההנטיעה/שתילה העמ

צויינו ביומן העבודה וכן ימסרו  חצית הגובה וחלחול מלא ימדדו וי זמן החלחול של מ ס"מ. 10מסומן כל 
איסור מוחלט להמשיך  חל של הבורות שנמדדו.גבי קטע התוכנית, -למתכנן, עם סימון עלח ונתונים מפקה
 ה/שתילה עד קבלת אישור המפקח בכתב. פעולות הנטיעב
 

 יקת סקר קרקע/סלע מקומי בד .ט
לבצע .1 הקבלן  מקומ  על  קרקע/סלע  קרקעסקר  הכשרת  עבודות  תחילת  לפני  ופיזור  ו/או    ית  הבאה 

 גן.-אדמת
 

מקצועי לבדוק  קרקע  אשר יאפשרו לסוקר  מ',    1.20חפירת/חציבת בורות לעומק עד    בצעעל הקבלן ל .2
 רקע לבדיקות מעבדה.קחת דגימות קול

 
 עהקרקע / סל( יקבע את סוג רצון המפקח-סוקר קרקע מקצועי )בעל תעודה מקצועית לשביעות .3

  לגידול –אם צפויות  -ות מגבל  גבי ת אטומות, אבניות והערכה כללית להמקומי, קיומן של שכבו
 צים ודקלים(.צמחי נוי לרבות ע
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מורשית   מעבדהבדת שרות שדה של משרד החקלאות או וסמך מטעם מעחו ע"י דוגם מ הדגימות יילק .4
 אחרת. 

 
סלע אטום./קע חול ואיתור בעיות של קר ס"מ לבדיקת קצב  החל 50גובה הבורות ימולאו במים ל .5

 וקר / המפקח. הס מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י  חולהגובה וחל זמן חלחול מחצית 
 

/ סל .6 יילקחו בנפרד מהבורות אשר  הבדיקות המע  לצורך  -ע  דגימות הקרקע  ממלאים בהם בדתיות 
 מים. 

    
)הרישוי הינו  אחרת.    תה מורשישרות שדה של משרד החקלאות או מעבדהבדיקות יעשו במעבדת   .7

 של מכון התקנים(. 
 

  -ו   ס"מ,  90  -60ס"מ    30-60ס"מ,    0-30דגימות, בנפרד, לעומק    4קבע תילקחנה  שת  בכל נקודה .8
 . ס"מ 120-90

 
  הכמויות. בכתבלבצע בורות ולקחת דגימות מבור אחד לכל  סט של בדיקות ומספר סטים כמצויין יש  .9

 ר בשטחי פירה/חציבה.שטחי מילוי והיתמנקודות הבדיקה יהיו ב 2/3
 קודות ייקבעו ע"י המפקח בשטח. הנ                   

 
  מיוחד זהבמפרט טכני  גן" -דמתיף "אדרשים לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעהפרמטרים הנ .10

 זה.ובמפרטים כלליים אחרים אחר נכללו בכלל מסמכי מכרז / חוזה 
 

 א.ר וקריברוח כשכל הכתוב בתעודות הינו ת יימסרו למפקתעודות מקור של כל תוצאות הבדיקו .11
 

 זה.ם השונים ביחידות המצוינות במפרט בתוצאות הבדיקות יצוינו הערכים של הפרמטרי .12
 

 לאחר -)בכתב(  גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור המפקח -כל תוספת אדמת ן לבצע יא .13
 עיון והתייעצות לגבי תוצאות הבדיקות הנ"ל. 

 
  בור )בשכבות(ת הבדיקות הנדרשות לכל ערכחול ומותשלום: ביצוע הבורות ובדיקת החלמדידה  .14

)על כל הבדיקות( שיבוצעו   ורות ר בי מספדה )מקום( אחד מהווה סט למדידה והתשלום לפבנקו
 בפועל.

 
 ת העבודות כדלקמן: הכשרת הקרקע לצורכי נטיעה ושתילה כוללת א . י

 ות: המצויינות להלן נדרשהפעולות  .1
 ניקוי והסרת צמחיה  ▪
 חישוף  ▪
 ור סופי יישגנני ו יישור  ▪
 עיבוד קרקע  ▪
 עיבוד במשתת ▪
 ע )זיבול ודישון(שיפור הקרק ▪
 הדברת עשבים ▪

 
 שותדרלות הנפירוט הפעו .2

בצע זאת המפקח ל בכתב ומראש. הורה -פי הוראת המפקח-אך ורק על  ניקוי והסרת צמחיה יבוצע 2.1
ולם  יש ר ולאהניקוי יבוצע כחלק מעבודות העפ ר. מות תכלול הפעולה סילוק כל החומר למקום שפך

 בגינו בנפרד. 
ך ורק אם הורה  א -הבניישל המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות  01 יבוצע כמפורט בפרק - חישוף 2.2

ינוי כל החומר למקום שפך  ס"מ וכולל פ 20החישוף יבוצע לעומק  המפקח מראש ובכתב לבצעו.
 מותר.
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בכל שטחי   יבוצעובמפרט הבינמשרדי, רט כמפויישור גנני ויישור סופי  - סופי יישור גנני ויישור 2.3
  ות ועל פי מפרט.  בתוכניהנדרשים השתילה והנטיעה לרומים 

 
 

                  
,  של המפרט  51 , פרק 510061סרגל סטנדרטי כמצויין בסעיף תקינות היישור הסופי תיבדק ב        

  3 ו ינ)צמחי כיסוי ושיחים( ה ה המירבי המותרת בשטחי גינון גובה השקע / הבליט די.רהבינמש
 ס"מ. 1מדשאה הינו גובה השקע / הבליטה המירבי המותר בשטחי   ס"מ.

 
  30 -ת מחופאך לא  בת אדמת הגן יושמה,עיבוד ותיחוח יבוצע לעומק תחתית שכ - עיבוד הקרקע 2.4

   . ל את הצנעת הזבלים/קומפוסט/דשניםס"מ, וכול
 

הטופוגרפיה  ו השכבה העליונה של המילוי קבלת אזור אדמת הגן ו/ילפני פ - תעיבוד במשת 2.5
יבוצע עיבוד משתת לא  המפקח. שטחי הגינון שיורה הנדרשת,  יבצע הקבלן עיבוד במשתת על כל

 מטר מעץ קיים לשימור.  6 -לבמרחק הקרוב 
מנוגדים. המרחק   בכיווניםים  צוין בכתב הכמויות, בשני מעברשהעיבוד במשתת יבוצע לעומק 

כוללת את שכבת אדמת   אינהשתת המ מדידת העומק לעיבוד ס"מ. 50רבי בין שיני המשתת יהמ
 הגן.

 
 : יעשה כדלקמן עחי גינון על קרקשיפור הקרקע בשט 2.6

 ים:ומפוסט יינתן בכל שטחי הגינון, שאינם מדשאה בשני שלבק .א
בתערובת מילוי   תכתוספ -בשלב ב ל פני כל השטח.פיזור אחיד ע –השטח  בהכנת  -בשלב א                      

ס"מ על   3ליטר/מ"ר = שכבה של  30מ"ק/דונם )=  30למדשאה  –הכמויות  רות הנטיעה/שתילהבו
  הקרקע(. ס"מ על פני 2ליטר/מ"ר = שכבה של  20מ"ק/דונם )=  20 –ן לשטחי הגינו קרקע(.פני ה

 בהמשך.  ראה טבלה  -הכמויות לשלב ב
 

גן    -ת אדמת אספק  ללתלכל הצמחים שבתוכנית כות לבורות הנטיעה/שתילה הכנת התערוב .ב
ל כ-פי-עלתהא  סעיף א'. אדמת הגן סט כמפורט " וערבובה עם הקומפואדמה מקומיתמסוג  " 

כל הוראות המפרט הבינמישרדי על הקבלן  -פי-גן ועל -הדרישות המפורטות להלן בסעיף דמת
 .קע כמפורט לקבלת האישורכן עליו לבצע דגימות קראישור למקור האדמה וטיבה, ו לקבל 

  
תכולתו וכן תוצאות דגימות  אשר יסופק, יש להציג אישור היצרן לטיבו ו הקומפוסטר לאישו .ג

במפרט הבינמשרדי  41.1.07ל/קומפוסט. הדגימות יכללו את דרישות סעיף של הזב דתיותמעב
  3 -ות מקוב ולא פח 50כל מנה של יש לבצע דגימה ל ת הקומפוסט.והגדרת מקור ואופן הרקב 

 רמטרים לבדיקת הקומפוסט יהיו לפי המפרט הבינמשרדי.רישות הפד .דגימות לעבודה
   

של "סקוטס"   " חודשים 16-18 -מוקוט לאוס" מסוג  תמס -תן דשן מבוקרוי הבורות יינבתערובת מיל .ד
  8-10פס במיכל גר' לשיח/מט30כמות של  ומעלה 7גר' לעץ מגודל  180בכמות של  ,או ש"ע
 . 4-3כיסוי מגודל  שיח/צמחגרם ל   15וכמות של ליטר, 

 
    – הדברת עשבים   2.7

אם היו  ב עבודה.צו התחלת ה בר מעת קבלת -ת עשבי הקבלן אחראי למניעת נביטה וצמיח .א
יהא הקבלן מאותה עת פני השטח והורה המפקח לבצע ניקוי והסרת צמחייה הרי -בר על -עשבי 

ה הסופית ועל   שור המסיראיבר עד למועד  -ח נקי לחלוטין מעשבי חייב להחזיק את השט
 חשבונו.

 
המפקח  ר אישוקיבל  אלא אם ,נביטה-עשבים מונעי-וטליחל איסור על הקבלן להשתמש בק .ב

 מראש ובכתב, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המאושר.
 
בסימון  בר יצויין הד סוג כלשהונביטה מ-עשבים מונע-כל מקום שביצע הקבלן יישום קוטלב .ג

 "(.AS MADEת )" השטחים המטופלים בתוכניות העדו
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העבודות   ול אך ורק על עשבייה שהייתה באתר לפני תחילתתח בתשלום הדברת עשבים ד.
ת העבודה(, אם הורה המפקח לבצע את הדברת  במסגרת מכרז /חוזה זה )במועד צו התחל

 כל התנאים הנ"ל במצורף! –ף מתאים סעינכלל בכתב הכמויות  העשבים ואם
הדברת בות מוחלטת, לרפר יישומים שיידרש לקבלת הדברה הדברת עשבים תבוצע בכל מס 

 למקום שפך מותר. צמחים לת סילוק כל שאריות הקרקעיים של הצמחים וכול-החלקים התת
  

 םוהדברתבר -עשבי מחתהשקיות להנבטת והצ. ה.
מ"מ   30של השקיות בשיעור  2ע הקבלן לפחות בצהנבטת/ הצמחת עשבי בר בשטחי גינון י לצורך

בדק השטח והמפקח יחליט מתי להדביר את יימים י  10.לאחר המתנה של מ"ק/דונם( 30)
 דברה יהיה בלתי שאריתי ומאושר בידי המפקח. החומר ה העשבים.

  ימים. 10בהפרש של  יה ולאחריה שוב הדברה,תינתן השנינה לאחר ההדברה הראשו ימים 10
 פני השתילה.כשרת הקרקע ולברה יבוצעו בגמר כל פעולות הת וההדההשקיו

 
 הכשרת הקרקע תבוצע כדלקמן:  עבודות מדידת     3

 סעיפים אחרים.  חיריכלול במ -ניקוי והסרת צמחיה  .א
 

 עו. , והורה המפקח לבציותן בכתב הכמוישולם עבורו אך ורק אם צוי -חישוף  .ב
 מ"ר. -המדידה נטו  

 
 ד. ואינם נמדדים בנפר הינם חלק מהכשרת קרקע -סופי  יישור גנני ויישור .ג

  
 כלול בסעיף הכשרת קרקע ואין מודדים ומשלמים בנפרד.  - ו/או תיחוח עיבוד הקרקע .ד

  
 ר נטו,ימדד במ" ת - ון זיבול ודיש קרקע, לרבות יישור גנני, יישור סופי, עיבוד הקרקע, תהכשר .ה

  תמס(-וקרמבן מורכב דש)למעט שנדרשוכלול את כל הפעולות והחומרים ות
 

 ישולם אך ורק אם צוין בכתב הכמויות ויימדד במ"ר  - עיבוד במשתת . ו
  

קיימים במועד  הדברת עשבים שהיו  המפקח לבצע באם הורהישולם אך ורק  -הדברת עשבים  .ז
 עבודהת הצו התחל

  
 .די(שרהבינמבמפרט )בניגוד לאמור  במחירי סעיפים אחרים  יםכלול - הצנעתםו זיבול דישון .ח

 
 שרת קרקע בשטחי מצע/תערובתמדידת הכ-אי .ט

הכשרת  תהא כלולה  בשטחים בהם יישתלו צמחים עונתיים על תערובת/מצע לעונתיים      
 בנפרד.תערובת ולא תשולם ר אספקה ופיזור המצע/המחיע"( ברקהמצע )"הק
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 יה י השק  עבודות  41.01

גדן הכחול"( ואינן המפרט הכללי הבינמשרדי )"האו כל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפות כהשלמה לכל הוראות
 .ך במפורשן כים צוי,אלא א מחליפות אותו באופן כלשהו

 

   כללי 41.01.00
 
בתקן האחרון של מכון התקנים   הצנורות והחומרים יהיו חדשים, תקינים ועומדים  כל האביזרים,  -טיב החומרים   

 בידי המפקח בלבד. )מיא”מ(. למוצרים שאין תקן תהיה ההחלטה לאשר שימוש בהם,
 
 : מדידות וסימון 
 

 ע, כולל הגבהים. קרקה תהכנ תוודעב למווששההמדידה והסימון ייעשו רק לאחר 
 

 מון מנקודות קבע בשטח. יש להתחיל את המדידה והסי
 

 נית יש לקבל את אישור המתכנן.על כל סטיה בשטח מהתוכ 
 

 ברזים ומגופים יסומנו ע”י יתד.
 

 אבקת סיד.  קווי המים יסומנו ע”י
 

 :חפירה
 

ש רק לאחר  ובלהקחפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה  קיאש  ידאן  או חשמל   מים,  ויון  ביוב, טלפון, 
 נרת.בתוואי החפירה של הצ

 
 עומקי החפירה יהיו כדלקמן: 

 
 ( י )ס"מעומק חפירה רצו(                                                              )מ"מקוטר צינור 

       160-110                                            120 
         75                                                     60 
           63                                                     50  

       40-50                                                                              40 
  30                                       ומטה                                    32    

 
 הניחם זה על זה.  אין ל, אך הלתעתה באור בילהעות המסומנים בתוכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן צינור

 
 ב לעומק הנ”ל, יש להגן על הצנרת בשרוול.במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצו

 
 וכד' יוכנס הצינור לתוך שרוול.יש במקומות בהם עובר הצינור מתחת לשביל, קיר, כב

 
 . ורכל ד ושחהמר ינוומר קשיח, עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול מקוטר הצהשרוול יהיה מח

 
 ס"מ משולי המעבר, תחתיו הוא מונח. 20יבלוט  וולהשר

 
 של השרוול לאחר התקנתו.ועומקו ובשטח את המקום המדויק   יש לסמן במפה
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ק עץ  ליד  לעבור  המתוכנן  של    ייםלצינור  במרחק  תעלה  לחפור  יש  מתוכנן,  מהעץ  2או  לצנורות    מטר  )פרט 
 הטפטוף(. 

 
 במרכזו. לעץ ולא קצה הפתחבור בהשרוול לעץ במדרכה יע

 
 : צנורות ומחברים 
 

תהיה  תובתעל  הצנורותהנחת   מדי.    החפורות  חדה  בקשת  הצינור  את  לכופף  אין  מתיחה.  ללא  רפויה,  בצורה 
תאימה. יש לוודא שהצינור  ת חדה מדי יש ליצור אותה באמצעות זוית פלסטיק מבקשצינור  הבמקומות בהם יונח  

   או חדים.ים קשים ם עצמיונח בתעלה ללא מגע ע
 

ן לא זה על זה. יש לסמן בנפרד צנורות זהים שני ובשום אופה   ד לידהניח אחצנורות המונחים באותה תעלה יש ל
 בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.

 
 שרוולים. ים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך הוברצנורות הע

 
 לקיר. ירו מתחתלהעב במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש

 
 ת. ו במערכן לחבר קו הארקה )חשמל( לקו כלשהיא
 
 אחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע כולל הצנעת הזבל וישור גס. ם יונחו רק לויקה
 

 קח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם.המפעל הקבלן לקבל את אישור 
 

 .  בטפלון  יעטפו התברוגות    כל
 

 ה.לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימ ידלסטיק יש לסגור בור מפאת אביזרי החיב
 

 מצמד הברגה עם פקק.   סגר באמצעותיי רנוצי קצה
  

נשטפו   וטרם  נבדקו  טרם  המחברים  ואת  בתעלות  הצנורות  את  לכסות  רק  כל  אין  יהיה  התעלות  כסוי  הצנורות. 
 . מדידת הצנורות תעשה לפני סגירת התעלות.לאחר אישור המפקח

 
 אביזרי שן(.  ו ם ו/אברוכבי )לא יהיה שימוש המאושר בעירייה וג יהיו מס י החיבוראביזרכל 

 
 מ' מאביזר יציאה.  2המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של 

 
 חפצים חדים. \רק בחול נקי ללא אבניםמש לכיסוי התעלה ע"ג הצנרת יש להשת

 
 
 : ראש בקרה 
 

קומפקטיים  על להיות  בצורה שתאפ   הרכבה. הכל אביזרי ראש הבקרה  בצורה תעשה  ופרוק  גישה, הפעלה  שר 
 נוחה.

 
 מעלות עם פקק.  90יזר הסתעפות נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אב לחיבורי מים יר מקוםיש להשא

 
יותקנו במ צוינו בפרט שבתוכנית. הר  ספררקורדים  יותקנו בכל מקום בו עלול קורדימקומות בראש גם אם לא  ם 

 סנן, ברזים וכד'.  דוגמת מד מים, מ  עתיד,ק בלהידרש פרו
 

 .יםד עם רקוריורכבו  הברזים 
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 תקין תמוכות כאלו משני צידי ראש הבקרה. בעיקר חשוב לה קרה ישענו על תמוכות אביזרי ראש הב
 

רא האביזרי  של  ש  בגובה  יהיו  מעל    20בקרה  שביניהם  הנמוך  הארריצפס"מ,  בוןת  המרחק  ראש .  אביזרי  ין 
 המרחק יהיה גדול יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צנורות.ס"מ.  20 -יקטן מ לא ןולארהבקרה 

 
 ס"מ חצץ גס.   20ה של תהיה מנוקזת באמצעות שכב וןתחתית האר

 
מוש כלל באביזרים א יהיה שיאו ש"ע . לר  שחולן תוצרת "פלסאון"  מפוליפרופים  ריימודולכל אביזרי החיבור יהיו  

 מגולוונים. 
 
 :ףפטוט 
 

 כנית ההשקיה.להשקיית שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם נאמר אחרת בתוקווי הטפטוף 
 

ס"מ   40באורך של    " חהאות "   תצורמ"מ ב  4  מגולוון ייוצבו ביתדות ברזל    עצים  שיחים או  קווי הטפטוף להשקיית  
  מזו.  ומטר ז 3רחק של ובמ

 
ליטר    1.6טפטפות של    12המקיפה את הגזע ועליה    טבעת,שבלול ולא  ורת  קווי הטפטוף להשקיית עצים יהיו בצ

 בתוכנית ההשקיה.  לשעה, אלא אם נדרש אחרת
 

 טפטפות קו בצורה ידנית אלא לצרכי תיקון בלבד. יב להרכ אין
 

 יליות של קו טפטוף.  תח אין לחבר
 

 וחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה. את של יש להניחבשטחים מדרוניים  
 טיפה. פטפת יש לבצע עוצר אזי לאחר כל ט טפטוף יונחו לא במקביל לקווי הגובה,ים בהם שלוחות הבאיזור

 
 ית. ז יסתיימו בסופקווי טפטוף שלא מסתיימים במנק

 
 : מחשב השקיה 
 

       כולל חבק הגנה. , ומוגן נעולאו ש"ע ,  ארד" "אורלייט" דגם "בלומגבתוך ארון  קןיות  מחשב ההשקיה
 

  ב ההשקיה .למחש חשמל נתהזיש לוודא 
 
  יםקי למרכז מנהליה העלות כוללת בתוכה גם אינטגרצ 
 
 : ית עדות תוכנ 

משורטט עדות  תוכניות  למפקח  הקבלן  יגיש  החשבון  הגשת  ולפני  העבודה  באוטובסיום  דיסק+        קאדות   2על 

 וכנית. העתקות של כל ת

 ניות תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.הגשת התוכ
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 עבודות נטיעה ושתילה  41.02

 
 טיב השתילים והתאמתם לדרישות המכרז/החוזה  .א

 וזני הצמחים במכרז/חוזה זה. כללית ומכילה את כל סוגי, מיני ההגדרה "שתילים" הנה   .1
 בר מכל סוג שהוא.-שתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחיה   .2
המספקת( ולאפשר למפקח בדיקתם    לא  -)שם המשתלה המגדלתלציין מקור השתילים  על הקבלן     .3

 במשתלה. 
דרישו  .4 כל  את  תואמים  ואינם  לאתר  יובאו  אשר  ע"י  שתילים  יוחלפו  זה  חוזה   / מכרז  ועל  הקת  בלן, 

 חשבונו.
צמח והן  דופן לטובה, הן מבחינת מין/זן  ה-" לצמחים מציין פרט מיוחד ויוצאלר מיוחדזמפאקסיווג "    .5

ו, מראהו, צורת ורמת התפתחותו. המפקח ו/או המתכנן  ו/או נציגו לצורך אישור הצמחים  מבחינת גודל
שאינם   צמחים  לאשר  שלא  מיוחד" רשאים  "אקסמפלר  להגדרת  הבלעדיים!   -עונים  שיקוליהם   לפי 

  
שכל  .6 המחטניים,תיל  ל  מהסוג  -  ערערים  מקבוצת  עצים  וכן  ומשתרעים  יהיהאדר  שיחים   מוביל    , 

טיפוס ובלתימובהק,  בולט  ובלתי-י,  כלש-פגוע  באופן  גזום,  גזום  יבש,  קטום,  שלו  שהמוביל  שתיל  הו. 
 הינו פסול.  -כפוף, או מנוון

 
 מחים במיכליםצ .ב

שורשיהם תהיה  אמה לנפח המיכל ומערכת  בהתכל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים   .1
 מסועפת בכל נפח המיכל.

 להם מפותלת סביב דפנות המיכל.ים שמערכת השורשים שלא יאושרו צמח .2
מוח זקוף  צי  -צמחים שצורת גידולם נראית באופן מובהק מושפעת מתנאי גידולם במשתלהלא יאושרו   .3

 מח חשוף מעלים/הסתעפויות וכדומה. הצ ללא או עם מעט הסתעפויות, צימוח שמוט, חלק תחתון של
 פחו של מיכל הגידול.מנ 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  .4
נדרטים שהוגדרו בחוברת  חוזה זה מבוססים על הסט המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/ .5

מסט של  נוי  לצמחי  ענדרטים  ויינטעו  יסופקו  אשר  השתילים  המיכלים.  נפחי  ועל  החקלאות  "י  שרד 
את  דרטים, יהיו תואמים  נהקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל מס. ...... ",כפי שצוינו  בחוברת הסט

ה בכתב  שצויין  כפי  המיכל/הגוש,  לצמחים  נפח  ייחודיות  דרישות  תואמים  ויהיו  כמפורט   -כמויות 
 בהמשך מפרט זה.

 אופנים כדלקמן:וב  פי כתב הכמויות, צמחים במידות-וסף לצמחים במיכלים יסופקו, עלבנ  .6
 שורש )אך ורק בעונת החורף( -ורדים חשופי .א
 כמפורט בכתב הכמויות.  -מושרשים  -יניים מושרשים או בלתשבוייחורי צמחים ע .ב
חצי .ג )מעוצבים מאדמה(  -עצים  )"בכירים"(  מועתקים   -בוגרים  או  הו-על-ממשתלה  סעיף פי      ראות 

 זה מפרט מיוחד זה. 
 וראות מפרט מיוחד זה.י הפ-על -עצים או דקלים בוגרים  .ד
 כמפורט בכתב הכמויות.  -דשאים  .ה

עני .7 ולכל  מקום  ו/אוין  בכל  במפרט  צוין  חוברת    שלא  הוראות  יחולו  בתוכניות  ו/או  הכמויות  בכתב 
במהדורתה   החקלאות,  משרד  בהוצאת  הנוי  לגן  שתילים  של   העדכנית.הסטנדרטים 

 
 דוגמאות  .ג

על  .1 המתכנן,  לאישור  דוגמאות  לספק  הקבלן  צויינו  חש  על  אשר  הצמחים  וזני  מיני  לכל  הקבלן,  בון 
 כירים"( מהאדמה. בוגרים )"ב-עצים חציו כלנטיעה/שתילה במיכלים ו/א

 
)או במקום אחד    באתר העבודות או במשתלה אחתיוצגו לאישור  כל הצמחים שנכללו במכרז/חוזה זה,   .2

 ו ממקור/ות אחרים. ופקלפי בחירת הקבלן ובמשתלה זו יוצגו גם צמחים שיס  –נו משתלה( שאי
קה, לצורך בדיקת מיכל הגידול או האספאו נציגו רשאים לדרוש מהקבלן להוציא את הצמח מהמפקח ו/ .3

 בכל כמות שימצא לנכון. -מערכת השורשים
 בסיור אישור הצמחים ישתתף נציג המפקח וקבלן הגינון.  .4
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למשמרת ליד משרד המפקח  רו  ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן, יישא  30הצמחים במיכלים עד  כל   .5
הקבלן.מגוד ובאחריות  בידי  ומטופלים  במיכ  רים  מעל  צמחים  עצ   30לים  חציליטר,  יינטעו  -ים  בוגרים 

 לאחר אישורם וסימונם כעצי דוגמא מאושרים. 
אי .6 מהווה  אינו  הקבלן  ע"י  שסופקו  הדוגמאות  הקבלן אישור  לנדרש.  הצמחים  זיהוי  להתאמת  שור 

נדרשים לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי  תואמים לחלוטין את הצמחים הלו  הצמחים שישת  שכלאחראי  
 קח. הוראות המפ

 
 המזמין שתילים באספקת   .ד

הזכות לספק חלק מהשתילים ממקורות שלו. הקבלן יקבל על כך הודעה מוקדמת  את  עצמו  להמזמין שומר   
הת כדי  והקבלן  תוך  ישראל  במדינת  כלשהו  ממקום  תעשה  האספקה  העבודה.  להכנת  ידאקדמות  ג 

לנ לחפירה,  הא הצמחים,  בתקופת  ואחזקה  נטיעה  להובלה,  לקשירה,  לקליטיתוק,  ואחריות  ה,  חריות 
 שתילים שלא יקלטו יסופקו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

והת  -המדידה    המזמין,  ע"י  שסופק  הגודל  לפי  שתיל  יהא  יחידת  צוין    45%שלום  אשר  היחידה  ממחיר 
 במכרז/חוזה.

 
 ם( הצמחים במיכליםימו מידות )מינ .ה

 ס"מ. 8רו ס"מ וקוט 8גובה הצמח  -ליטר 1/4-1/2חים במיכל צמ      
 ס"מ.  15ס"מ וקוטרו  15גובה הצמח  -ליטר 1ים במיכל צמח       
 .ס"מ 30ס"מ וקוטרו  30גובה הצמח  -ליטר 3צמחים במיכל       
 .ס"מ 40ס"מ וקוטרו  40גובה הצמח  -ליטר 4צמחים במיכל       

 ס"מ. 40ס"מ וקוטרו  60גובה הצמח  -ליטר   8צמחים במיכל       
    ס"מ. 30ס"מ וקוטרו  80גובה הצמח   -ליטר8 מטפסים במיכל צמחים       
  רט זה.ראה מידות בטבלת הצמחים )בתוכנית( ובהמשך מפ -צמחים במיכלים אחרים      

 
 

 מועדי ביצוע  . ו
לביצוע   איסור  מקצ  ,עבודותהחל  או  ועד    ,תןכולן  גשמים  לאח  5בימי  של ימים  הכרעתו  לפי  גשם,  ר 

 ן הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן.למחירי היחידות בגי  המפקח. לא תהיה כל תוספת
 

 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה  .ז
פי  סעיעל מסמכי המכרז מאשר הקבלן שבדק את העלויות הצפויות בביצוע    בהגישו וחתימתו של הקבלן .1

 ת הצמחים במשתלות. השתילה/נטיעה לרבות הזמנ
לן למפקח לאישור את רשימת הצמחים הדרושה, לת העבודה" יגיש הקב ימים ממועד "צו התח  14תוך    .2

השתילים, ומועד האספקה  ות שיספקו את  /התלהמשלרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, ציון  
, במפרט מיוחד  41מצורף לסוף פרק  חי נוי למכרז/חוזה" הצמ  פי הנספח "נוהל שריון-הכל על  -המתוכנן

 זה.
צמח/ים "אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן למפקח צילומי תכתובת   אם יהיו  -של הקבלן    לביסוס טיעוניו  .3

 שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. 
את המשתלה שבה  לן  יציין הקב  במשתלות  כללם שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי  העלו הבירורי  .4

לסיוזמן   ניתן  יהא  והתאריך המוקדם שבו  וגידול הצמחים  וגודלםריבוי  על    פק את הצמחים  זה.  במועד 
הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט: גודל, כמות ודרישות אחרות  

 ישנן(, והינם מובטחים למכרז/חוזה זה. )אם
 ות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי המפקח. מו ללוח הזמנים לעבודותאמועדי אספקת הצמחים י  .5
 מפותלת במיכל.-צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתיובת הקבלן הנה לספק בכל מקרה ח  .6

 
 פרט מיוחד )= אקסמפלר מיוחד( .ח

תיו של  ידוקסמפלרים מיוחדים( לעצים ולשיחים מציין פרט מיוחד  מבחינת ממיוחדים" )=א-סיווג "פרטים 
ן. על  העברתם לרשות הקבל  ורמת התפתחותו. פרטים אלו יחויבו באישור המתכנן לפני   הצמח,  מראהו

ידו לסיווג "פרט מיוחד", והאישור יינתן על  -הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על
 הצמחים במשתלה במועד שיתואם עם המתכנן. בדיקת ךסמ
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 לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן:  - וכמויות קומפוסט ילהבורות נטיעה / שת .ט

 ובת המילוי(קומפוסט לבור )בתערטבלת המידות לבורות וכמות  .1
 

 כמות הקומפוסט
 לבור / ליטר 
 ראה הערות 

 מידות הבור 
 אורך XרוחבXעומק

 סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

 לתמר מצוי בוגר  ס"מ   X200 X200 225 בנפרד  כמפורט

 וושינגטוניה בוגרת  )חסונה/חוטית( לדקל  ס"מ   X180 X180 200 כמפורט בנפרד 

150 120 X140 X140  ס"מ ומעלה(   15גזע  לעץ מבוגר )קוטר "מ ס 

80 100 X100 X100   בוגר )"בכיר" = מעוצב מהאדמה( -לעץ חצי  ס"מ 

70 90 X90 X90   ליטר ומעלה 60קל ממיכל לעץ/שיח/ד ס"מ 

50 80 X80 X80   ליטר  59עד   -ליטר  25כל לעץ/שיח/דקל ממי ס"מ 

40 70X70X70  ליטר  24-11לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 

30 60 X60 X60   ליטר וכן לעץ ממיכל כלשהו  7.5/10עץ או שיח ממיכל ל  ס"מ
 )לרבות אקליפטוסים ומחטניים במיכל ½ ליטר!(

6 40X  40X 40  ליטר ומטה 5לצמחים במיכל  ס"מ 

3 30X  30X 30  יטר ומטהל 4לצמחים במיכל  ס"מ 

 
  

 כבול!ת לטבלה: אין להוסיף קומפוסט לערערים אלא הערו .2
 צנע על כל שטחי הגינון. וות לקומפוסט שיפוזר וי ת הקומפוסט הן נוספכמויו   
 הדרישות שצויינו לעיל. תוספת בשל לא יחולו כל שינויים במחירי היחידות ולא תינתן כל     

 לפי נפח.  10%לה על תע ות הקומפוסט בתערובת המילוי לאכמ    
תכ .3 לפי  הנכונים  במקומות  יחצבו  ו/או  יחפרו  לעצים  עהבורות  יוכנו  ולידם  של  נית,   גן   -אדמת  רמות 

וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד. רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור ומיקומו ואת טיב האדמה  
 רבת בזבל או בקומפוסט. מעוגן ה -בבורות והם ימולאו אדמת ישתלו העצים -ל ולאחר אישורו והזב

הנ .4 בגדלים  הבורות  יחפרו  לשיחים  המיועדת  ערוגה  המיכלים  דרבכל  לפי   ורק      -שים 
 ישתלו בבורות אלו השיחים.   -לאחר בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה 

 לוי הבורות. ראה הוראות להלן בדבר תערובת מי .5
יח' מילת הנטיעה/שתילה והכנת תערובת ההמדידה: בורו     ועלויות אלה כלולות במחירי  וי אינם נמדדים 

 הצמחים למיניהם.. 
 

 נטיעה ירי עבודות שתילה ותכולת מח . י
צויינו במפרט זה שמחירי היחידות המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כוללים את כל הדרישות   .1

 ת במסמכי המכרז/חוזה לרבות:ו/או כלולו
ת, אספקת אדמת גן מאושרת, קומפוסט ודשנים כימיים והכנת תערובת ורוסימון, חפירה ו/או חציבת הב    

 יכה.ת, נטיעה/שתילה ותממילוי הבורו
 
בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או חומר שנדרש ואינו מצויין במפורש בכתב  .2

 אם הורה כך המפקח מראש ובכתב. יות, אלאהכמו
 

 מידות והגדרות  .יא
 לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!.  -כל השתיל נטו מי נפח - הנפח 
בגובה    -  הקוטר  מצע/קר  02יימדד  מפני  הקוטר  ס"מ  יימדד  מורכבים  בעצים  במשתלה.  העץ  גידול  קע 

 ס"מ מעל מקום ההרכבה.  20בגובה 
גזע  גובה  -  גובה  מצ  משמעו  שקוטרו  מפני  ענף  של  ראשונה  התפצלות  עד  הגזע   40%ע/קרקע  מקוטר 

 התפצלותו. ודתבנק
וקוטרו ל  -  ענף עיקרי )=ענף שלד(  זע בנקודת  מקוטר הג  40%פחות  ענף המיועד להיות ענף שלד העץ 

 התפצלותו.
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 את אספקת גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות. הגובה נמדד לאחר העיצוב לקר  -גובה כללי   
 הצמחים לאתר העבודות.. 

כללי    )קוטר(  נמ  -רוחב  )קוטר(  עיצובו  דד  רוחב  ולאחר  לאתר,  מסופק  שהצמח  עיצוב    -כפי  יבוצע  אם 
 מראש. 

 
 עצים הגנה על גזעי  .יב

לכל אורך הגזע,  כל גודל ומיכל שהוא, יסופקו לאתר עם הגנה של עטיפת קרטון גלי כפול  כל העצים, מ  .1
  ן לשמור על עטיפת הגנה זו במצב תקין ושלם עד המסירה הסופיתעד ההסתעפות הראשונה. על הקבל

 ההלבנה. הגנת הקרטון תותקן לאחר התייבשות מין ו/או לעירייה. למז
 
ומלכל העצים במד .2 גודל  פוליאתילן  שאות, מכל  מגן  יותקן  בוגרים שהועתקו(  עצים  )לרבות  יכל שהוא, 

ס"מ יהיו בתוך הקרקע    15ס"מ, ומתוכם    30קשיח לחלק התחתון של הגזע. המגן יהא באורך כולל של  
יהא  ע. עס"מ מעל הקרק  15  -ו ותקינותו תיבחן ע"י הפעל  1.5ובי הלוח  ת חרמש מוטורי מ"מ לפחות 

 .  והערכת הנזק למגן בצמוד לו
 החלטת המפקח באשר לתקינותו הינה בלעדית. 

 
וף מדשא לחלוטין בקוטר שיינטעו במדשאה )מכל מין וגודל שהוא( יש להשאיר עיגול חש  לכל העצים .3

ול  מטר יהיה קוטר העיג   1.20  -במרחק שווה או קטן מכה,  מטר. לעצים הנטועים ליד מדר  1.00של  
 ס"מ. 80החשוף מדשא 

שהשטחהמפקח   להורות  ריבועית.    רשאי  בצורה  יהיו  העצים  סביב  מדשא   הנקי 
 העיגולים סביב העצים יהיו חשופים מדשא לכל אורך תקופת האחזקה.

 
חיולבנו לרמת הלב  -למעט עצים מחטניים   -ד כל העצים שיינטעו  של  .4 או    נה  לקית. היישום ב"לובן" 

פיה -מלאה של החומר, ועלדק לאחר התייבשות  היצרן, אך תבוצע דוגמה, שתיב  "ילבין" לפי הנחיות
 במועד הצגת הצמחים לאישור. -ביצוע הדוגמה יינתנו הנחיות משלימות לביצוע ההלבנה.

 
עלו .5 והחומרים/כל  העבודות  בפיות  המושלם  לביצוע  הנדרשים  )סקה  רכיבים  כיב.זו  בסעיפים ול(  לות 

 לום נפרד כלשהו.הרלוונטים ואינם לתש
 

 ברושים סימון  . יג
יסומנו בתווית זיהוי עם שם המין והזן והמשתלה, כמפורט בהמשך. התווית תהא   ברוש  מהסוג  עציםה  כל 

במלוא והכיתוב  לתנאי שמש  עמיד  חייבמפלסטיק  של    ו  לתקופה  וקריא  תקין  לפחות   יםחודש  12להיות 
ההמסיממועד   באם  הראשונה.  בלתיירה  הנדרש-טשטש/נמחק/נעשה  המלא  מהכיתוב  חלק  חייב   ,קריא 
 תוויות על חשבונו.להחליף את ה הקבלן

 
 זיהוי צמחים  . יד

ש  הצמחים  נכונות  לגבי  המקומית(  הרשות  נציג  המתכנן,  המפקח,  )ע"י  ספק  יתעורר  ביחס באם  נשתלו 
תחול   הצמחים,  רשימת  ו/או  הנטיעה/שתילה  מסמכי    חובתלתוכנית  )לפי  הצמחים  לנכונות  ההוכחה 

 המכרז/חוזה( על הקבלן. 
  

 תילה סימון הנטיעה/ש  . טו
כמפורט .א זה,    יבוצע  הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה  שטחי  ולכל  הבינמשרדי,  אחד במפרט   -  ובמועד 

 אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון. 
 ימון יבוצע לפני תחילת ביצוע מערכת ההשקייה. הס .ב
לכל עץ יהא סימון ביתד עם שם העץ. מיקומם של העצים יהיה מדוייק    -ינים/זניםפי מעצים יסומנו ל .ג

 ן בידי מודד. פי התוכנית ויסומל
 

 לפני ביצוע הנטיעה/שתילה. -על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לתקינות הסימון 
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 מעוצבים על גזע תמיכת עצים ושיחים .טז

 ( סמוכות מעץ. 2ו( בשתי )לשהעל הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כ 
ס"מ. הסמוכה תהיה   7  -  או רוחבר  טמקות  פחהסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, שלא י 

  ס"מ מעל הקרקע, יהיו טבולים   10ישרה ומחודדת בקצה התחתון. כל החלק שיבוא במגע עם הקרקע +  
 .נינגבחומר כדוגמת קרבולינאום, מאושר לשימוש 

 . באתר אחד בסמוכות מסוג עיגול וריבוע. כל הסמוכות תהיינה מאותו סוג תמשלא יותר להש 
ס"מ משני צידי העץ ומחוץ לגוש   30ס"מ ובמרחק של    50ע לעומק מינימלי של  גן את הסמוכה בקרק יש לע 

 השורשים של העץ. 
 מטר.   2.00ובה קרקעי יהא בג-החלק העל 
 . ס"מ 2.0הקשירה בסרט  "שמשונית" בהיר ברוחב  
 התמיכה כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה תמורה בנפרד. 

 
 א במצע מנותק( עה/שתילה בקרקע )ללוי לנטיתערובת מי .יז

מאדמת    .א תוכן  המילוי  מסוג    -תערובת  מאושרת,  המקומיתגן  עלהקרקע  )לרבות פ-,  הדרישות  כל  י 
 ת שצויינו.  ו( בתוספת קומפוסט ודשנים בכמויעבדיקות קרק

  
ואש .ב זרחני  של  לגנדשן  בכמות  בתערובת  יינתן  ב    2.5י  מעורב  מהדשנים  אחד  מכל  ליטר    10  -גרם 

 תמס בכמות שצויינה.-בוקרגן או דשן מורכב מ אדמת
 !   לערערים לא יינתנו דשנים  
 
לכל צמח בנפרד. קומפוסט זה הינו   -הצמח    לפי גודל המיכל או  -יינתן בכמות שצוינה בטבלה    קומפוסט .ג

 צויין לעיל. כל השטח, כפי שן ללקומפוסט שיינת נוסף
 
יינתן   1.25  -בשטחי שתילה במרווחים קטנים מ .ד מ"ק/דונם    20בכמות של  קומפוסט לכל השטח    מטר 

/ מ"ר(   יינתן קומפוסט בתערובת המילוי בכמות שצויינה בטבלה. בשטחי שתיל  ובנוסף)=ליטר  ה לכך 
 לוי הבורות.מי מטר ומעלה יינתנו קומפוסט ודשנים רק בתערובת 1.50במרווחים  

 
חירי יחידה  אדמת הגן כלולה במוהכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים    -  מדידה ותשלום .ה

נטיעה   ו/או  למעט    ואינהשתילה  נפרד,  ותשלום  מבוקרלמדידה  מורכב  בכתב   סתמ  -דשן  צויין  אם 
 ומו נדרש בתערובת למילוי בורות נטיעה ושתילה.הכמויות שייש

 
 סילוק מלא של מיכלי פלסטיק וסלי/מיכלי גידול -ם ממיכליםמחישתילת/נטיעת צ . יח

שהוא, שקיות פוליאתילן  ם ללא שקי גידול מכל סוג  הצמחי  לנטוע/לשתול את כל  על הקבלן חלה חובה .א
 ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה. 

 ם שיישתלו/יינטעו עם חלק כלשהו של מיכל הגידול לא יאושרו. צמחי    
נה והמחצית התחתתסולק מהאדמה לחלוטין לפחות כל    -שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכתים  עצ .ב

יתוכי חוטי הרשת יבוצעו כך שלא ישארו כל קצוות חדים העשויים לפצוע את שורשי של הרשת/הסל וח
 העץ המתעבים.

 
 עצים(מסגרת תומכת )מגיני  . יט

לאתר בידי העירייה.  פרט או הדגם המאושר   י הועים, לפדגם המסגרת יהא מרכיבי פלדה מגולוונים וצב   א.
האמור לעיל   מראש ובכתב.–אישורה    קבל  ירייה את הדגם ולעלן להציג לבאחריותו הבלעדית של הקב

 הינו בנוסף לאישור הנדרש מהמפקח.
 ב. גוון הצבע יהא לפי בחירת המתכנן.

  לפי הפרט והנחיות המפקח.  -עיגון עמודי המסגרתג. 
 

 פי המצויין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות -על שלאאספקת צמחים  .כ
 קח ושל האדריכל.פמותנית באישור מראש ובכתב של המ .א
יחידה   .ב מחירי  לפי  ייקבע  קיימים    -המחיר  בכתב   -אם  המיכל  גודל  קיים  לא  באם  הכמויות.  בכתב 

אין    באם  חידה לפי הממוצע בין מחירון "המאגר הממוחשב" למחירון "דקל".הכמויות, יחושב מחיר הי
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יכללו את  רים סיטונאיים, שיהמחירונים הנ"ל כוללים את הגודל שצוין, יבוצע ניתוח עלויות על בסיס מח
 כל ההנחות הניתנות לקבלני גינון.  

          
 עצי נוי מורכבים   .כא

י .א הנדרשים  מהמינים/זנים  מורכבים  נוי  המכרז/חוזה עצי  במסמכי  צויין  אם  ורק  אך  ויינטעו  סופקו  
 מורכבים.  ציםשנדרשים ע

 
 צורף: מעצי נוי מורכבים יאושרו אך ורק באם מתקיימים כל התנאים הבאים, ב .ב

 
 בירור איחוי מושלם בין הכנה לרוכב, בכל היקף מקום ההרכבה. נראה ב    .1
 לא נראית כל תופעת "בקבוק ישר" או "בקבוק הפוך".    .2
  בתווית   ספק  הצמחים(.   או  א המשתלהבתווית המשתלה המגדלת )ל  -כל עץ ועץ בנפרד–יסומן      .3

 בוי וגטאטיבי.הינה זריע או רי םאיצויין ב  הכנה. לגבי הכנהושם  הזן המורכביצויין שם 
 הושאר רוכב אחד בלבד על הכנה.     .4
  2.20בהם גובה ההרכבה יהיה בין , למעט עצים ממין/זן בכות ס"מ 40 – 20ובה ההרכב יהיה בין ג    .5

 מטר.   3.00  –
 בה יהיה אחיד בכל העצים ממין/זן אחד.הרכגובה מקום ה    .6

 
 רכבה. הס"מ מעל מקום ה 10-15קוטר הגזע יימדד  .ג

 
 שנבדקו ואושרו בידי המפקח לא יאושרו כלל. לפנימורכבים שסויידו/הולבנו עצי נוי  .ד
 
 צים בכותיים(, לקראת אישורם, יספק קבלן סולם תקין. לצורך בדיקת עצים שמקום הרכבתם גבוה )ע .ה

 
ההורא הוראה/דרישה ות  כל  כל  מבטלות  ואינן  המכרז/חוזה  מסמכי  הוראות  לכלל  מצטרפות  הנ"ל 

 ל. ינה במסמכים הנ" ישצו
 

 חיפוי שטחי גינון. בכ
 

 שכבת החיפוי תהא בעובי שצויין בכתב הכמויות.   .א
יהא   החיפוי  חומר  וע  שבביםב.  גזעים  סוג   של  או  אקליפטוס,  אורן,  כגון  מעצים  עבים,   נפים 

מ  -אחר השבבים  /טיםחללא  גודל  אצטרובלים.  ו/או  להיות    15-60עלים,  החומר  על   מ"מ. 
בידי   ובכתבהמאושר  מראש  של  מפקח  דוגמה  בסיס  על  בידי    10,  שתסופק   ליטר, 

 הקבלן.
 פעולה אחרת נדרשת.  ישון, ו/או כלג. לפני פיזור יושלם עיבוד השטח/הדברת עשבים, ד

הראשונה  המסירה  לאחר  יבוצע  הפיזור  מערכתשת   ךכ  -ד.  חלקי  כל  בדיקת  ואופן   תאפשר  ההשקייה 
 ביצוע החיפוי ובאילו שטחים יש לבצעו. לא    בכתב על מועד  תהשתילה/נטיעה. על הקבלן לקבל הנחיו
 קח.של המפ  -מראש ובכתב  -פי הנחיותיו-ישולם בגין חיפוי שטחים שלא בוצעו על

עצים  ה. מלא  -חיפוי  שטח  חיפוי  נדרש  לא  בהם  שקוטרו  צע  ויב  -במקרים   מטר    1.50בעיגול 
 .ממרכז העץ

 כלשהם. ו. לא יאושר לחפות בפסולת חומרים אורגניים
 

 מסירה לעירייה, תחזוקה ואחריות .  כג
 
 כללי .1

 . 41הוראות פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו, נדרשו ובוצעו במסגרת פרק   •
 

ר • ע"י  זה  ובין  בין שהוזמנו העבודות במכרז/חוזה  )הראשונה   שלא,שות מקומית  כפופה המסירה  תהיה 
היכלל בשטחי האחזקה של  השטח מיועד ל  םוהסופית( לאישור נציג מוסמך של הרשות המקומית, בא

 הרשות המקומית. 
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יש לקרוא גם "הרשות המקו • "עירייה",  מית השיפוטית באתר בכל מקום שמצוין במסמכי מכרז/חוזה זה 
 העבודות".

 
  -במפרט הבינמשרדי  41.5פרק  -פי כל הנדרש בתת-זוקה עלהתח  צוין אחרת תבוצע  במקום שלא 

 . 2001ור בדצמבר שהוצאה לא 41.5פרק -המהדורה החדשה של תת
 
 
 מסירה ראשונה לעירייה .2

ור מסירה ראשונה  תקופת האחזקה. אישבגמר העבודה תימסר העבודה מסירה ראשונה לעירייה ותחל   
 משמעותו אישור בכתב. 

העבודות גמורות, שטח הגן מיושר, ובמצב נאות וכל שאר העבודות המופיעות  כל    בעת המסירה תהיינה 
 במפרט מושלמות.  ו/או מופיעות  בתוכניות

אי  ו/או  מסוים  במרכיב  חוסר  בגלל  הגן  את  תקבל  לא  העירייה  לדרישות  -אם  התאמה 
רק  שך פבהתאם למפורט בהמ  , ימשיך הקבלן לתחזק ללא תשלום את השטח,המכרז/התוכניות/המפרט

 ודות כנדרש.בזה, עד למסירה הראשונה, אשר תקבע למועד מאוחר יותר, ובו תיבדק השלמת כל  הע
  

 תחזוקה על חשבון הקבלן .3
, יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט תיפוסה  ה רימסועד למועד ה  המסירה הראשונה  החל ממועד 

אחזקה של הקבלן לתקופת הביצוע עד  וזאת בנוסף ל  חודשים על חשבונו.   3של  בהמשך, למשך תקופה  
 למסירה הראשונה שגם בגינה לא ישולם תשלום נפרד

 
 וקה זתח .4

 הראשונה לעירייה.  סירהתחזוקה תחל לאחר המ    
בקוט     ריסוס  ע"י  או  קלטור.  או  עידור  ע"י  )יתבצע  עישוב,  כוללת:  עשביםהתחזוקה  הנחיות   -לי  לפי 

ם  המפקח(. עיבוד השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקייה לפי ראות המפקח, יישור השקעים ע"י מילויי
וצמיחתם, שתילת מילואים והגנתם,    חותםשיחים כנדרש להתפתוצוב עצים  יגן פורייה, גיזום וע -באדמת

ש או אגף הגננות או כמפורט בטבלה תקינותה ותחזוקה של מערכת הניקוז, זיבול או דישון עפ"י הנדר
האתרהמצורפת   ניקיון  על  יומיומית  ומתקנושמירה  רחבות  מדרגות,  כגון  משטחים  כולל  הנמצאים ,  ים 
 בשטח הגן.

 
שעות    12ה המתמדת של מערכת ההשקייה. עליו לתקן תוך  זוקתראי, בתקופה זו, לתחיהיה אח  ןהקבל 

. תקלות רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות, יש  משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים
 ן התקלה.  או להפסיק את זרימת המים עד לתיקוהתקלה לתקן מיד עם גילוי 

 
רים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר  אביזיוחלפו בחדשים, כשה  ה פגומיםיחלקי מערכת השקי 

 פרט מיא"מ. ע"י המפקח. מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מ
רכב    עציםתחזוקת    מפגיעות  והגנה  ומחלות  עשבים  הדברת  סמיכה,  עיצוב,  גיזום,  השקייה,  כוללת 

 פה. שוניקיון גומת העץ מעשביה וא רגל,-והולכי
הקבלן   .יתוקן הנזק ע"י הקבלן-יזם או תאונות דרכים אשר גרמו לנזקים  ונדלקרה של חבלה בזדון,  במ 

 ם לחב' הביטוח.רשאי להעביר התביעה לתשלו
 
 
 תחזוקה בתשלום  .5

ה  אישור  ממועד  הרביעי,  מהחודש  החל  התחזוקה  תקופת  עבור  יינתן  התחזוקה  עבור  מסירה תשלום 
 זו. שור מראש ובכתב של המזמין להפעלת אופציה יוזאת בכפוף לא הראשונה

ונציג העירייה לתקינות   אלו,חודשים    3  בתוםתחל    תקופת התחזוקה בתשלום   ובכפוף לאישור המזמין 
 העבודות כולן, במועד זה.
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 ה תשלום חשבונות תחזוק .6

הגני  במחלקת  המפקח  של  בכתב  אישור  לאחר  רק  וישולמו  חודשיים  יהיו  התחזוקה  של    םחשבונות 
 ש: הוו תנאי לאישור חשבון מידי חודש וחודהעירייה. הדרישות הבאות י

 ייה.ההשקתקינות מערכת  - 
 רטיבות נאותה בקרקע. - 
 יים כלשהם. שנת-דשנתיים )יבלית, קוסאב, דשא וכיו"ב( וח-ניקיון מעשבים רב - 
 הופעה בריאה ונאה של הצמחים.  - 
 זה.  מוקדמות במפרט מיוחד  00ה פרק אר -תשלום כל עלויות המים מעבר להקצב - 
 ניקיון כללי.  - 
 ם. ח עצים, שיחים, מטפסיגיזום וטיפו - 
 עיצוב הקרקע.  - 
 שתילת מילואים. - 
 ניקיון. עשבים/עת והדברת ריסוס למני –מדרכות/שטחי ריצוף/ שטחי חיפוי מסוג כלשהו -  
 פינוי/תקינות. -פחי אשפה  - 
וזו  השימוש במים הן בשלב הביצוע והן בשלב התחזוקה )זו    ןהתשלום בגילמען הסר ספק       שבתשלום 

 שאינה בתשלום( חלה על הקבלן והקבלן לא יקבל תשלום בעבור עלות המים. 
 
 אחריות )"בדק"(  .7

פרק    הבינשרדי  במפרט  לאמור  תהא בנוש  41בניגוד  זה  במכרז/חוזה  הרי  אחריות/בדק     א 
האחריות/בד  לתקופת  מכלק,  העבודות  הקבלן,    כל  שביצע  שהוא  )שנה    12סוג   חודשים 
ני  הראשונה.  המסירה  אישור  מיום  תיקונים   אחת(  ו/או  להשלמות  תקופה  נדרשה  ו/או   תנה 
 ות/הבדקבביצוע העבודות יזוז קדימה, בהתאמה, המועד ממנו תחושב תקופת האחרי 
 ם המסירה הראשונה. וקופת של שנה מיה לתעות ולהתפתחותם התקינהקבלן אחראי לקליטת כל הנטי 
אי  -שיםעל הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חד  בו אותרה  -מיידית במועד 

 כנדרש במסמכי החוזה. -קליטתם. טיב השתילים שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם 
תחים ייחשבו  ומפ-נים או בלתימנוויהיו פגומים, חולים,  אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או ששתילים   

 כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים.  
דות ההכנה, לרבות יישור ראשוני וסופי של פני שטחי הגינון, הדברת  האחריות תקפה גם ביחס לכל עבו  

 וזה. העשבים ומערכת ההשקייה אשר בוצעו במסגרת המכרז/ח
 מילואים.יעת לה גם על כל שתילת/נטאחריות הקבלן לתקופה של שנה ח 

 
 סופית המסיר .8

צון העירייה, יתקן הקבלן  בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית לעירייה. אם מצב הגן לא ישביע ר 
 ה.את הדרוש. במשך הזמן הדרוש לתיקון ימשיך הקבלן לתחזק את כל העבודות על חשבונו וללא תמור

 
 מונה המים .9

ישמש הגינון  אם מונה המים שיותקן/  יתקין הקבלן  בלבדקיים לא  ובאופן    -ל חשבונו מונה מיםע,  מסוג 
 ריכת המים. בראש מערכת למדידת צ -שיאושר מראש בידי המפקח

 
 מניעת/קטילת עשבים בריצוף של אבנים משתלבות/ריצוף אריחים מאבן טבעית ו/או מלאכותית .10

ו/או  וקה, לפי הוראת המפקח, ירסס הקבלן בחבמשך תקופת התחז  נביטה את -עמונומר קוטל עשבים 
מלאה.  יהשטח להדברה  עד  זה,  מכרז/חוזה  במסגרת  בוצעו  אשר  משתלבות,  באבנים  המרוצפים  ם 

וביישום על יבוצע בחומר שיאושר ע"י המזמין ומחלקת הגנים של העירייה  פי הנחיות מחלקת  -הריסוס 
 הגנים.

 ה למדידה ותשלום נפרד. ריצוף כלולה במחירי העבודות ואינאחזקת שטחי ה 
 
 :  המדידה .11

ל  יום( והתמורה הינה עבור אחזקת כ  30דה לתשלום עבור "אחזקה בתשלום" הינה חודש )י יחידת המד 
תקופת האחזקה   ה כנדרש.יפי מכרז/חוזה זה, לרבות טיפוח ועיצוב הצמחי-העבודות שביצע הקבלן על

במחירי    כלולההחלים על הקבלן ותמורתם    תשלום",-חודשי "אחזקה ללא  3ופת  נמדדת ממועד סיום תק
 . תהיחידו
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 הפרק-הוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות לתת . כד

 
הקרקע .1 לעו  הכשרת  של  תבוצע  מינימלי  אדמת  30מק  עומק  ואם  מ  -ס"מ,  פחות  עד    30-הגן  ס"מ, 

 הגן.-תחתית שכבת אדמת 
 
מלאה  ההדברה .2 הדברה  הצמחימשמעותה  שאריות  כל  של  מכני  כיסוח  הצמחים  ,  שארית  ופינוי  ם, 

 .רלמקום שפך מותהאתר מ
 
 סמוכה נוספת לעץ במדשאה .3

 יכת עצים.הסמוכה תעמוד בכל הדרישות שפורטו בפיסקה שנושאה תמ 
לפני השלמת העבודה  דוגמת התקנת הסמוכה תוצג לאישור המפקח ונציג מוסמך של הרשות המקומית,  

 לכל העצים.
 
 מידות צמחים במיכלים  .4
 

 טר לי 1/4-ילת צמחים ממיכל ½אספקה ושת 4.1
 ס"מ. 10ס"מ/גובה  10וטר הצמחים  ק 

 
 )לא כולל ערערים( ליטר  1שתילת צמחים ממיכל של  4.2

 ס"מ. 13ס"מ, וקוטר כללי מינימום  13ל הצמחים מינימום גובה כללי ש 
 

 )לא כולל ערערים(ליטר  3שתילת שיחים ממיכל  4.3
 ס"מ. 23 -כללי לא יקטן מ ס"מ וגובה 20-ל הצמחים לא יקטן מקוטר כללי ש 

 
 )לא כולל ערערים(ליטר  4 ללת שיחים ממיכשתי 4.4

 ס"מ. 28 -לא יקטן מס"מ וגובה כללי  22 -קוטר כללי של הצמחים לא יקטן מ 
 

 ליטר 8שתילת שיחים ממיכל  4.5
 ס"מ. 60 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 35 -קוטר כללי של הצמחים לא יקטן מ  

 
 ליטר  8כל שתילת צמחים מטפסים ממי 4.6

 ס"מ. 80 -לא יקטן מכללי גובה          
ל          וטיפוחו  כוללת קשירת המטפס לכבל למטפס או לעמוד פרגולה  כל אורך תקופת הביצוע העבודה 

 והאחזקה.
 

ס"מ    35ו  לפחות וקוטר  ס"מ  25ליטר. גובה הצמח במיכל    4בכלי של    שתילת ערערים מזנים שיחיים 4.7
 חות בחלוקה סימטרית.ענפים לפ 4לפחות ובעל  

 ס"מ. 20ליטר. קוטר כללי  4בכלי של זנים משתרעים משתילת ערערים          
 צמיחה פעילים. אמירי  3לכל צמח יהיו לפחות   

 
  פרחים עונתיים  4.8

 כמצוין בכתב הכמויות. -גודל ונפח המיכל )גביע / כוסית(  .א
 ומותאמים לעונת השתילה. חרישי הנחיות המפקח ומח' גנים ב מיני/זני הצמחים יהיו לפ  .ב

 
   יין זן 'כנה' גפן ה 4.9

של      בעובי  האחרון  הקיץ  של  לפחות  8הצימוח  ממקום    5נמדד    -מ"מ  שס"מ  הענף ההסתעפות   ל 
 העיקרי.  

 ליטר. 3 -ל מיכל מינימליגוד   
 לא יאושרו שתילים בני יותר מקיץ אחד     
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 נטיעת זית בוגר 4.10
 מ'.  3.5לפני פעולות ההכנה, גובה העץ יהיה מינ'           

 ס"מ.  40 -ת ולא יותר מו ס"מ לפח 30 - קוטר הגזע 
 מ"מ. 50כל זרוע לפחות  זרועות בפיזור שווה סביב הגזע. קוטר  5לעץ יהיו לפחות   
גובה וטר.  מ"מ ק  50מוגלדים מעל  -העץ יהיה חופשי מפגעים מכניים ו/או אחרים, ומפצעי גיזום בלתי 

ענפי  2.50לפחות    -מוכן להעתקה    –כללי של העץ   יושארו  עם עלמטר.  באופן שהעץ  ים קטנים  ם, 
 בכללותו יראה "עץ" ולא "גדם". 

 יחה( באופן מקצועי.  ופלים )ניסור מדוייק ומר כל פצעי הגיזום יהיו מט         
 שרו. בחזזיות הינם פסולים ולא יאו -אפילו חלקית -עצים שגזעם מכוסה 
 ראות היצרן. ופי ה-לובן" עלשלד כל העץ יולבן הלבנה חלקית, בחומר הלבנה מסוג "ילבין" או "  
במידות    יהא  השורשים  וגובהו    1.00X1.00גוש  לפחות  לפחות.  60מ'  תהליך    ס"מ  אורך  לכל 

יישארו  ההעתקה   וקשור, כך שכל הקרקע עם השורשים הדקים  יהיה גוש השורשים עטוף  והנטיעה 
 תקין.במצב 

 
 ליטר  3ורדים שיחיים מורכבים או מריבוי וגטאטיבי מזני פטנט במיכל  4.11

 ס"מ 26ס"מ וגובהו  26 חקוטר הצמ .א
 אמירי צימוח(.   3הצמח יהא מסועף היטב )לפחות  .ב
 

 וצבים על גזע שיחים מע 4.12
כו  הקרקעהעבודה  הסמוכה מעל  גובה  אך  עץ,  כל  לגבי  כנדרש  סמוכות  בשתי  תמיכה    1.20  -ללת 

 ס"מ.  
 

 שורש )מזן כלשהו( -ורדים חשופישתילת  4.13
 3פגועה. פצע ההרכבה מוגלד היטב ולפחות    ים מסועפת ובלת ת שורשיכלשתילי הורדים תהיה מער  

 זרועות מפותחות לרוכב. 
 לדצמבר ועד סוף פברואר.   1פה שבין  שורש יינטעו בתקו-חשופי ורדים מורכבים 
ורדים    נטיעת  תותר  אפריל  סוף  ועד  פברואר  ונשתלו   שהוצאומסוף  בחורף  במשתלה  מהקרקע 

 ר לפחות.  ט לי 10בדליים בנפח של 
 ורדים במועד מאוחר יותר ועל הקבלן יהא להשלים את נטיעת הורדים בחורף הבא. לא תותר נטיעת 

 
 ( /1 1"2)  מ"מ 40ליטר/ או מאדמה/ קוטר גזע   50עת עצים ממיכל נטי 4.14

 מטר.   2.00ההתפצלויות תחלנה בגובה  
 ים שהמוביל הראשי שלהם נקטם/נגזם בשלב כלשהו של הגידול.עצ לא יאושרו 

 
 לפי כתב הכמויות –מעוצבים ממשתלה באדמה / קוטר הגזע  / 8.5 – 5.9עצים / מס.   נטיעת 4.15

הגזע   .1 הצמחים,  כמצוי  -מ"מ,    75  , 63,   50קוטר  ורשימת  הכמויות  בכתב  וחופשי  ין  ישר  יהיה 
 מ"מ. 10אשר קוטרם עולה על  מפגעים ו/או פצעי גיזום

בגובה   .2 לזרועות תחל  זרועות/  מטר  2.10ההתפצלות  יותר.  צרה צ היוהסתעפויות  או  בזווית  אות 
 יש להסירן. העץ ובמהלך טיפוח )הסתעפות( למוביל הראשי אינן נחשבות כזרועות 

 
 הכנת מצע גידול לעונתיים 4.16
מ"מ +  0-4טוף  75%ש לספק ולפזר תערובת שתילה שתכיל ס"מ י 20בעובי בשכבה העליונה   .א

  50, בכמות של  " חודשים 4פה של תמס מסוג "מולטיקוט לתקו -כבול מפורר + דשן איטי  25%
ומרים לקבל אישור לחומרים  על הקבלן לספק אישורי /תוצאות דגימות הח גר'/מ"ר שטח עונתיים.
 לפני הכנת התערובת. 

אדמת גן חולית   ינו לגביגן חולית, לפי הפרמטרים שצו-יפזר הקבלן אדמתהתחתונה יספק ובשכבה  .ב
 במכרז / חוזה זה.

 מ"מ מהמצוין.  10 -תותר סטייה של יותר מ נו מינימום ולאעובי השכבות שצוין הי .ג
 

 המדידה : מ"ר נטו.  
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 נוהל שריון צמחי נוי למכרז/חוזה   41 מיוחדים של פרקני המיוחד ולאופני המדידה הנספח למפרט הטכ .5

 הוראות כלליות .א
תוספ .1 מהווה  זה  הזמנת  נספח  ולנוהל  בכלל  המכרז/חוזה  מסמכי  הוראות  לכל  מחייבת   צמחים ת 

 ין במפרט הטכני המיוחד. ילפרוייקט כמצו
 
ממועד  יום    14ם ונחתם בידי הקבלן תוך  על הקבלן להגיש נספח זה שצויינו בו כל הפרטים הדרושי .2

 "צו התחלת העבודה". קבלת
 
 ל המכרז/חוזה. הגשת הטופס כנדרש ובמועד מהווה הפרה יסודית ש-אי .3

 

 רשימת הצמחים והכמויות  .ב
רשימת   .1 את  לצלם  הקבלן  למכרז/חעל  בידי  והצמחים  תאריך   + "לביצוע"  חתומה  כשהיא  זה  זה 

 ימתו, ולהגישה עם טופס זה.המפקח וחתומה בידי הקבלן + תאריך חת
 
ום  י   14בנושא הצמחים הנדרשים יימסרו בכתב למפקח תוך    -אם תהיינה לקבלן    -שאלות/הבהרות   .2

מאות ומהווה  בכתב  תימסר  המפקח  תשובת  העבודה.  התחלת  צו  בלתיממועד  חלק  עת  פרד  נ-ו 
 מרשימת הצמחים, מכל הוראות מסמכי המכרז/חוזה.

 
על הקבלן לבדוק התכניות בגדר "אומדן".  מויות וברשימת הצמחים הינן  הכמויות המצויינות בכתב הכ .3

 בכתב הכמויות ו/או ברשימת הצמחים. ולהודיע למפקח על כל סטייה, מהכמויות שצויינו 
 

 ט טבלת מקורות הצמחים לפרוייק .ג

 . ראה דף נפרד 

 ביקורת הצמחים במשתלות/אצל הספקים .ד
ו/או במטע  ביקורי ביקורת הצמחים במשת  המפקח רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .1 בו  לות 

ימי עבודה ממועד בו    7  -. הביקורים יתואמו עם הקבלן והמשתלה אך לא יידחו יותר מעצים הגדלים  
 הודיע המפקח על רצונו לבדוק את הצמחים. 

 
המשייך  באדמה    םהמגודלי  עצים .2 ברור,  באופן  המשתלה/המגדל  בידי  יסומנו  העתקתם  מועד  עד 

 יקט. לן ולפרויאותם לקב
 
זה .3 טופס  על  בחתימתה  המצוייןהמשתלה  המיכל  בנפח  הצמחים  את  לספק  מתחייבת  כינויים  ,   .

נוי לא יתקבלו כסיבה לאמסחריים של מיכ גידול ושיווק צמחי  התאמת נפח -ילים, המקובלים בשוק 
 ן. ל לנדרש במסמכי המכרז/חוזה והקבלן יידרש לספק את הצמחים במיכלים בנפח המצוייכהמי

 
כלשהי/במט  נבדקו .4 במשתלה  שהוצגו  בלתיהצמחים  המפקח  בידי  ונמצאו  כלשהו  מתאימים -ע 

להערכ  לדרישות ו/או  עלהמכרז/חוזה  הנדרש  למידות/לעיצוב  יגיעו  לא  המכרז/חוזה -תו  מסמכי  פי 
המתוכנבמוע האספקה  והקבלן ןד  אלו  צמחים  מקור  את  להחליף  לקבלן  להורות  המפקח  רשאי   ,

 מקור הצמחים. בשלמותו, עד קבלת אישור המפקח ל ליך חוזר,מתחייב לנקוט בה
 

 אחריותו של הקבלן לאספקת הצמחים .ה
כאחראי   הקבלן  את  ועל  רואים  הנדרשות  בכמויות  הצמחים,  לאספקת  ובלעדי  הוראו-ישיר  כל  ת  פי 

אינה והמכרז/ח  מסמכי כנדרש  הגם שנעשתה  וכו'  מטע  עם משתלה/משתלות/בעל  והתקשרותו  זה 
 לספק את הצמחים כנדרש.ו מחובתו פותרת אות
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 הדרישות לשריון צמחיםקיום -אי . ו
         

אי .א שריון-בגין  בנושא  בהתחייבויותיו  במסמכי   עמידה  המפורטות  הדרישות  כל  על  הצמחים, 
המזמ זכאי  בסכוםהמכרז/חוזה  לפיצוי  בשיעור    ין  מראש  ומוסכם  היחידות    60%קבוע  ממחירי 

 כאי הקבלן. מים להם זהרלבנטיות. הסכומים יקוזזו מסכו
 
לקבלן    .ב יודיע  איהמפקח  על  לפיצוי  -בכתב  זכותו  את  לממש  החלטתו  ועל  שנמצאו/בוצעו  התאמות 

 לעיל. כאמור
 
ייב לבצע את עבודות חעיל  יהא הקבלן  הודיע המפקח על החלטתו לממש את זכותו לפיצוי כאמור ל  .ג

ים יסופקו בידי המזמין  ה, כשהצמחפי כל הוראות מסמכי מכרז/חוזה ז-השתילה/נטיעה במלואן ועל
ל והאחוהתמורה  וכל פעולות השתילה/נטיעה  ושמירתם  זקה קבלן בגין ההובלה, אחזקת השתילים 

 ידות הרלבנטיות.בלבד ממחירי היח  1/3וכל הנלווה לפי מסמכי המכרז/חוזה תהא 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 תאריך            חתימת הקבלן
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 רוייקט טבלת מקורות הצמחים לפ
 
 
 

חתימת  
 המשתלה 

כמות  
 משוריינת 

ד  מוע
אספקה  
 מובטח 

תאריך  
 ההזמנה 

כתובת +  
 טלפון 

איש/אשת  
קשר מטעם  

 המשתלה/ 
 פק הס

שם  
 המשתלה/ 

 הספק 

גודל מיכל/  
 צמח

  -שם הצמח  
 עברי 

  -שם הצמח  
 אנגלי 

 מושב ירקות  25.7.00 25.9.00 350 (      -)       
07-

9292929 

"ירוק   משה ירוקי 
 באוזניים" 

 

 א: דוגמ  דלי 
 אוג חרוק 

RHUS 
CRENATA 

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

       
 
 

  

 
 

ובגדלי המיכלים/המידות שצוינו וכן   קו בכמות, במועדהמשתלה/הספק מאשרים בחתימתם שהצמחים שצוינו יסופ •
 זמנה.יגיהם, לבדיקת הצמחים שצויינו בהן ו/או נצשניתנת הסכמתם  מראש לביקורי המפקח, המתכנ
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 : עבודות סלילה ורחבות 51פרק 

הכללי הבינמשרדי )"האוגדן הכחול"( ואינן ראות המפרט ת כהשלמה לכל הו כל ההוראות שיצויינו להלן מצטרפו
 .במפורשך ,אלא אם צוין כ תו באופן כלשהוומחליפות א

 

 הוראות כלליות לפרק זה פרק  -תת 51.0

 
 ה כפי שנדרש וכפי שיכתיבו התנאים באתר.ה" במכרז/חוזה זה משמעותו חפירה ו/או חציבהמונח "חפיר .א
 
 רם כל פגיעה או נזק בשטחים הסמוכים. ופן שלא תיגציוד מתאים ובא/העבודות תבוצענה בכלים .ב
 
 י נפץ אסור לחלוטין. רהשימוש בחומ  .ג
 
השונים. לא תשולם כל תוספת בגין  רויקטבחלקי הפיות מצויינות בכתב הכמויות הן ריכוז כל הכמוה הכמויות  .ד

 ר כולו. בתחום האת לאזורמאזור השונים, ו/או העברת חומר מתאים למילוי  לחלקים ול העבודה פיצ
 
בשטחים אלה  -י גם לא עבודות מילו-עבודות עפר עהינם שטחי יער לשימור. אין לבצ רבת הרחובות קיימיםבק .ה

שים לעקירה חייב הקבלן לקבל מראש את כל האישורים הנדרכן -כמו מפקח.מהובכתב ללא הוראה מפורשת 
 שות/גוף כלשהו.ה כזו מטעם ראם ישנ -ס עקירהאם זו נדרשת ומאושרת, ולשלם על חשבונו את אגרת/קנ-

 
" של המצב בסיומן של AS MADE"  תוכנית מדידה ,שביצע העפר דותובהקבלן חייב להגיש בסיומן של כל ע . ו

ה בקנ"מ של תוכניות העבודה  עבודה )"מסירה"( ללא מדידה זו. המדידה תהיתבוצע קבלת ההעבודות. לא 
 ה מלאה של המצב המבוצע.ם לקבלת תמונפת גבהים שנדרשיועל בסיס רשת הגבהים שתוכננה ובתוס

עותקים ממנו חתומים   3 -שב )פלוט( ו ממוחידי מודד מוסמך ויוכן תשריט ב בהמדידה תבוצע באופן ממוחש
 ברו למפקח.  הקבלן בצירוף דיסקט עם כל נתוני המפה יוע המודד ובידי  בידי

מן של העבודות  לן להכין בסיו( שעל הקב" AS MADE" מדידה זו אינה באה במקום מדידת תוכנות עדות )
 לכך.  סףובנולקראת מסירתן למזמין, אלא באה 

 
נו למקום שפך מותר מחוץ  בלן ועל חשבויבה ועודפי מצע, חול וכו', יבוצע ע"י הקה/חצפינוי כל עודפי החפיר .ז

 אם יחולו. -שיג את כל האישורים הנדרשים לכך, ולשלם על חשבונו את האגרות לאתר. על הקבלן לה
 
צע, ס"מ מקסימום. ההידוק יבו 20  ק,ומוגדר כהידוק בשכבות שגובהן, לאחר ההיד דוק רגיל הירז/חוזה זה במכ .ח

 מעברי מכבש לכל שכבה.  8צעו ולפחות  יבראציה ויבותוך הרטבה, באמצעות מכבש כבד ובשימוש בו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02/11/23-חריש/מנעד   

 

    עבודות הכנהפרק  -תת    51.01

 

 הפרק-וראות כלליות לתתה 51.01.0

 ם פירוקי לגבי ותהורא 51.01.01

ה .א עבודות  לשימוש  כל  שאינו  חומר  כל  פינוי  כוללות  וההכנה  מותר. וחפירוק  שפך  למקום   זר 
 

יפורקו בזהירות ויועברו   סני העירייה,ריהוט חוץ/ ציוד שהורה המפקח להעביר למחבים/כל הרכי .ב
 שבונו למקום שתורה העירייה. בידי הקבלן ועל ח

 
כיוצא באלה, הקיימים בהם  חומרי בנייה ופסולת, עודפי  על הקבלן לפנות משטחי העבודות כל .ג

תמורתה ככלולה במחירי   ם אתדה. עבודה זו לא תימדד ורואיובחתימת צו התחלת העבמועד 
 ב הכמויות. סעיפים כלשהם בכת

 
יס הסימונים על יסומנו בידי מודד מוסמך, על בסוהערוגות   סימון גבולות חפירת/ חציבת הבורות .ד

 אבני השפה.
 

 לשתילה  עצים  פתחי הכנת לגבי וראותה 51.01.02

ס"מ מכל שטח  10בעומק של  , פסולת(השכבת אדמה עליונה )עשבי יש לסלקלעת הנטיעה  .א
 .הפתח

  .ס"מ 50חפירה של כל שטח הבור לעומק של יש לבצע  .ב
ר  טלי 30. שיעור הקומפוסט בתערובת גן מעורבת בקומפוסט מאושר-באדמתימולאו  הבורות .ג

 גן. -אדמתלמ"ק  
 בדיקת הקומפוסט  לפי התקן הישראלי בקטגוריה לשימוש גנני.  נדרש אישורד. 
 . 41רט המיוחד לפרק  כמפורט במפ  ,בדיקותכל ההגן נדרשות  לאדמתה. 

 . עץ בישבחיפוי לפי פרט בהתחשב בשכבת  התאמה לפני קרקע מתוכננים . ו
 

 בערוגות  עצים תלשתיל  קרקע הכנת לגבי הוראות 51.01.03

 מ'.  1.5מ' וברוחב  1.2בעומק של מינימום  בורמתוכנן בערוגה,  לכל עץ בלחצו/לחפור יש .א
 במפרט זה. 41.2פרק בכמויות בהתאם ל עם קומפוסט ודשןגן ה תערבב את אדמיש ל .ב
 יש לסדוק את תחתית הבור  .ג

   ספלט עבודות א       51.04

 
 ניסור אספלט קיים תחברות וה 51.04.01

 
 ת:העבודה כולל
 . יהכלל וים ישרים בהתאם למפרטונסור אספלט בק .א
ה ו/או  פכל שכבת האספלט הזמנית תוסר, באופן שאינו פוגע בצורה כלשהו בשלמות אבני הש .ב

 התקין. בעיגונן 
לפני  -אחריות הקבלןעל חשבון וב -יורה המפקח להחליפן -ו/או התערער עיגון אבני שפה נפגע 

 .העבודות המשך  
 לעץ או תפר נדרש.פתח  גה,היקף הערואין לפתוח אזורי אספלט, ללא ניסור מקדים של  .1
 המפקח תראוות ובהתאם להופתיחת אספלט תהיה במדויק עפ"י סימון בתוכני .2
 פתחי עצים וערוגות  פרוק אספלט קיים לעומק הנדרש בפרט .3
  .כבות המצע, האגו"ם והאספלטסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שיר  .4

 .ור לעילהמחיר כולל את כל האמ .המדידה לפי מ"א מדוד לאורך ההתחברות



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 משרד הבינוי והשיכון
 
 

 חריש 
 שכונת הפרחים )המגף( 

 תאורה עבודות   –השלמות  
 

 
 
 

 מפרט טכני מיוחד
 תאורת חוץלעבודות 

 
 

 

 
 2021פברואר 

 ( 23.02.2021– 1)מהדורה  
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 רשימת המסמכים מורכבת מהמסמכים הבאים: 

 
 ף  מסמך שאינו מצור מסמך מצורף   המסמך  

 
 מסמך א'  

 
 הצעת הקבלן  

 

 
 מך ב'  סמ

  
 של המזמין.  תנאי החוזה 

 
 מסמך ג'  

  
  ים טכנים כמפורט בהמשך.מפרט

 
   1מסמך ג' 

 
 תנאים כלליים מיוחד  

 

 
 2מסמך ג' 

 
 מפרט טכני מיוחד 

 

 
 3מסמך ג' 

 
 אופני מדידה מיוחדים

 

 
 מסמך ד'  

 
 כתב הכמויות  

 

 
הבינוי  ת משרד הביטחון ומשרד  פות בהשתה שבהוצאת הועדה המיוחדת  כל המפרטים הכלליים הם אל

ועוהשיכ  בהוצאת  את  ון  ביחד  מהווים  דלעיל  המסמכים  כל  ולצה"ל.  הביטחון  למשרד  משותפות  דות 
 מסמכי המכרז בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.  

 
 הצהרת הקבלן  

קיבל    ם,נכרז/חוזה זה קרא והבין את תוכ הקבלן מצהיר בזה כי ברשות ונמצאים המפרטים הנזכרים במ
כל ההסברים א לדעתאת  ביקש  בכפי  שר  נספח  עבודתו  זו מהווה  בהם. הצהרה  לדרישות המוגדרות  פות 

 למכרז/חוזה זה והיא חלק בלתי נפרד ממנו.  

 
 הערה  

ה  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בהוצא
 הקריה ת"א.  29אלעזר, ודדלאור של משרד הביטחון. רח' 

 
                                   ן:        חתימת הקבל

 
 

 _______________________________ 
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 תנאים כלליים מיוחדים    -1מסמך ג' 

 
 המפרט   1

 
לתי  ב  קספת לחוזה וחל המפרט מהווה תו  והמפרט המיוחד.  יםהכללי   יםהמפרט פירושו צירוף המפרט 

ן הכרח כי על עבודה המתוארת בתכניות, תימצא את  לתכניות ואיהווה השלמה  נפרד ממנו. המפרט מ
 ביטויה במפרט.  

 

 המפרט הכללי   1.1

 
המיוחדת    משרדית  הבין  הועדה  בהוצאת  בנין  לעבודות  הכללי  המפרט  של  המפרטים  פירושו 

ב  -בהשתתפות משרד הביטחון   והאגף  הבינוי  ונכסים, משרד  והנדסה    -ן  כו יש ינוי  תכנון  לרבות  אגף 
 ם הבאים: המפרטי

 
בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט הכללי   08פרק   -מפרט כללי למתקני חשמל  1.1.1

 לעבודה זו.  ייםהבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונט 
 

בהוצאת  ,  תאורה  ומתקני  מערכות   02  פרק-תת ,  ובקרה  חשמל  מתקני  -  08  פרקמפרט טכני   1.1.2
 ניתוהעדכ האחרונה דורתו במהמית לדרכים אולהחברה ה 

 
מפרט טכני מיוחד לייצור ואספקת עמודים למאור דרכים וזרועותיהם העשויים מאלומיניום   1.1.3

 . 1989הוצאת מעצ חברה הלאומית לדרכים אוגוסט באו פלדה 

 
מעצ חברה הלאומית    נההאחרו   בהוצאתמפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים   1.1.4

 לדרכים.  
 

 חוק חשמל.  1.1.5
 

ה בזה,  יחד את מסמכי החוזה  מסמכים דלעיל מהוויםכל  ובין שאינם מצורפים  בין שהם מצורפים   ,
 כשלמות אחת.  

 

 מפרט מיוחד   1.2

 
את    המשלימים  ו/או  המנוגדים  ו/או  השונים  זו,  לעבודה  המתייחסים  המיוחדים  התנאים  פירושו 

 הכתוב במפרט הכללי.  

 

   הערה 1.3

 
המצו   הכלליים  צורנייהמפרטים  שלא  לעיל  ברשום  ואינם  למכרז  ניתנים  פו  הקבלן  של  לרכישה  תו 

 ובמשרדי החברה הלאומית לדרכים. אביב-הקריה, תל 29טחון, רח' ב' בהוצאה לאור של משרד הבי 

 

 עדיפות בין המסמכים   2

 
התאמה ו/או דו משמעות ו/או    על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי 

דיע על כך מיד למפקח אשר יחליט  כים השונים עליו להואורים והדרישות במסמש שונה בין התירויפ
לפי איזה מהם תבוצע העבודה. אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטתו, ישא הקבלן  

  יות בין אם נראו מראש ובין אםבכל האחריות הכספית וכל אחריות אחרת, עבור כל ההוצאות האפשר
ש בסטיות הנ"ל, בכל מקרה של אי  סמך הטענה שלא הרגי  תביעה מצד הקבלן על   ו. לא תתקבל כללא

 התאמה בין המידות שבכתב הכמויות לבין המידות בשטח. 
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 טיב העבודה   3

 
מקצוע מומחים  העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי   

ע בשטח המתקן.  ע אשר יהיה נוכח קבו עמיד מנהל עבודה קבו קצועם. הקבלן י במ  העוסקים בקביעות 
מנהל עבודה זה חייב לקבל את אישורו של המזמין: כלומר, המפקח יכול לפסול העמדת מנהל עבודה  

בקב להיעזר  הקבלן  על  דרישותיו.  על  יענה  ולא  במידה  באחר  החלפתו  לבקש  או  משנה  מסוים  לני 
ל עבודתו.  אינם בתחום הרגיל ש  חדות אשר לדעת המפקחל העבודות המיובכ   חרושת מתאימים-ובבתי

רשאי המפקח לפסול כל עובד, יצרן וכו', שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה.    -במקרים מסוג זה  
מהמפרט או    העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמויות. כל סטייה

ניגוד לתוכניות  לן לבצע דבר מסוים ב. במידה ויידרש מהקבת אישור המזמיןא  שמכתב הכמויות תדרו
להוראות   או  למפרט,  או  לתוכניות  בניגוד  מסוים  דבר  לבצע  מהקבלן  ויידרש  במידה  או  למפרט,  או 

. במידה ולא  בע"פ, על הקבלן יהיה להודיע מראש בכתב את הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע שינוי
ות. המפקח על  הקרוב המתואר בתכני  את במחיר של הסטנדרטילו הוא עושה זכא   ייחשב הדבר  -דרש  

 העבודה אשר נקבע ע"י המזמין יהיה הקובע היחידי.  
יש להשתמש בתקן הישראלי העדכני ביותר. העבודה תבוצע    -ביחס לכל שאלה שתתעורר ובכל מקרה   

הישראלי   לתקן  החש  -בהתאם  לביצוע  חוק  כללים  בדבר  תקנות  וינא מל,  חשמל  בהתאם  סטלציית 
 נות אלו תחייב את הקבלן לבצע זאת, כך שיתאים לאמור.  החשמל. כל סטייה מתקלדרישות חברת 

חלק  ב מהווה  המפרט  כאשר  הכמויות,  ולכתבי  ולמפרטים  לשרטוטים  בהתאם  ייעשה  העבודה  יצוע 
במפרט הכתוב  דבר  וכל  הכמויות  מכתב  נפרד  ייעשה    -  בלתי  כן  הקבלן.  את  העבודה  יצבמחייב  וע 

חשמלבהתא מתקני  לתקנות  ולשם  המפקח  להוראות  יפרק,  ,  לעיל,  האמור  כל  למרות  רצונו.  ביעות 
ביצוע   לדרישות.  מתאים  אינו  המפקח  שלדעת  חלק  או  אביזר  כל  חשבונו  על  הקבלן  ויחליף  יתקן 

 העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח.  

 

 שלבי העבודה  ור איש 4

 
שלבי  יינת הע  אישור  אם  יהיה  ןבודה,  לא  המפקח,  מאומה    ע"י  לגרוע  המלאה  בכוחו  מאחריותו 

 והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר או לעבודה המושלמת או לכל חלק ממנה.  
 
 כתב הכמויות   5

 
א את ביטויו  כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות, ועל כן כל פריט המתואר בתכניות אינו חייב למצו 

בכת והמפורט  אם  ה  ב המלא  ואף  שהוא  כמויות  כל  תיאור  פריטיניתן  למספר  או  בכתב  לאחד  ם 
הכמויות אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרים. הרשות בידי המזמין לשנות, להגדיל, להקטין  

הכמויות   כתב  מסעיפי  שונים  סעיפים  לבטל  שינוי  -או  וללא  הגבלה  המח    ללא  יחידות  ירים  של 
 תב הכמויות.  הרשומות בכ 

 
 יםציוד וחומר ר שואי 6

 
 כדלקמן: ים וחומרים יהיההליך אישור ציוד

הציוד   ולספק  לרכוש  מעוניין  מהם  אשר  ספקים  רשימת  ובו  תיק  והמתכנן  למנה"פ  יגיש  הקבלן 
לפרויקט. התיק יכלול את כל המסמכים והאישורים לרבות תעודות הסמכה הרלוונטים למוצרים אשר  

 ק.ספ /רים להיות מסופקים מאותו יצרןאמו
הציוד והחומרים אשר מיועדים לאספקה  בלן תיק מוצרים לכל  רשימת ספקים יגיש הקלאחר אישור  

בפרויקט. התיק יכלול נתונים טכניים, שרטוטים, תוכניות ייצור, אישורי תקן וכיו"ב עבור כל הציוד  
 המוגש לאישור. 

בכתב ומנה"פ  המתכנן  אישור  קבלת  של    לאחר  דוגמאות  יספק  הקבלן  והחומרים  ציהראשי  ודים 
 לאישור המתכנן. 

 ור הגודמאות ע"י המתכנן ומנה"פ בכתב יהיה ראשי הקבלן לרכוש הציוד במלואו. איש  לאחר
יפסל   בדרישות  יעמוד  שלא  ציוד  בהתאם.  מת"י  של  מנה  ואישורי  משלוח  תעודות  עם  יסופק  הציוד 

 והקבלן ידרש להחליפו  
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   ערך צר שווהמחיר מו 7

 
הכמויות מתייחס    ו המוצר, המחיר בכתבו המסחרי של החומר אשם היצרן או שמן  י בכל מקום שמצו 

ע"י המתכנן ו/או המפקח, מחירו יקבע בהתאם בין    שאושררק למוצר מסוים זה. חומר או מוצר אחר  
וה ערך הוא כזה  אם החומר או המצור הוחלף בשווה ערך ביוזמת הקבלן או ביוזמת המפקח. מוצר שו

תואם לכל דרישות  אשר    הן מבחינה ויזואלית, הן מבחינה טכנית ו חינה כלכליתמב  הן   השווה לחלוטין 
המפקח ע"י  מכן  ולאחר  המתכנן  ע"י  בכתב  ייעשה  ערך  שווה  מוצר  אישור  זהה.  ומחירו    התקנים 

 .  ומהנדס העיר
 

 אחריות   8

 
ה משימוש  צאוין אם בגלל עבודת הקבלן או כתאם התגלו קלקולים או ליקויים בכל סוגי העבודות, ב 

הקבלן לתקן אותם ללא תשלום נוסף במשך שנה  מסירת העבודה, חייב  ים מטיב ירוד, לאחר  בחומר
מבוצעים   להיות  עליהם  הנ"ל  האחריות  תקופת  תוך  תיקונים  ויידרשו  במידה  המסירה.  מיום  אחת 

להי עלולים  אשר  הנזקים  עבור  גם  אחראי  יהיה  הקבלן  התקמיד.  עקב  למזמין  או  לבניין  .  ותל גרם 
בלתו הסופית של המתקן אינה משחררת  הביצוע השונים ואף קקן ע"י המפקח בשלבי  קבלת חלקי מת

 את הקבלן מאחריות זו.  

 

 מחירי היחידה   9

 
 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים את הערך כמפורט להלן:  

ל 9.1 מוצרים  זה  )ובכלל  החומרים  בעכל  הנכללים  עזר  וחומרי  נכלליודבסוגיהם  ושאינם  בה(  ה  ם 
 והפחת שלהם.  

לפי   9.2 ייצור האלמנטים במפעל, אחסון  ביצועה בהתאם לתנאי החוזה:  כל העבודה הדרושה לשם 
לביצוע   הדרושים  והאביזרים  העזר  חומרי  וכל  בבניין  התקנה  הבנייה,  לאתר  הובלה  הצורך, 

 מושלם לשביעות רצון המהנדס. 
 

 ים  המחיר  10

 
התחש  כי  הקבלן  את  המחירים,  ב  ברואים  המפורטים הצגת  התנאים  במפ  בכל  בתכניות  רט  בחוזה, 

ובאופני המדידה והתשלום. המחירים המוצגים להלן ייחשבו כוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות  
והתנאים הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם. אי הבנה של תנאי כלשהו, אי התחשבות בו לא  

 נוסף מכל סוג שהוא.  ו/או כעילה לתשלום   ב בכתב הכמויותקונכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר ה תו
 

 מדידה נטו  11
  

 כל העבודה תימדד נטו בהתאם לתכניות כשהיא מושלמת וקבועה במקומה.  

 

 פיגומים וגידור   12

 
רכוש. הכול  על הקבלן להקים באתר פיגומים וגידור סביב העבודות, להגנה על בני אדם ולהגנה על ה 

 ו.  ד העבודה, ועל חשבונ לפי תקנות משר ת,ובהתאם לחוקי הבטיח 

 

 ניקיון בגמר העבודה   13

 
של   רצונו  ולשביעות  לחלוטין  ונקי  מסודר  במצב  וסביבתו  העבודה  מקום  את  להשאיר  הקבלן  על 

 המפקח במקום.  

 

   מדידה 14

 
להוס  ו/או  סעיפים  ו/או  כמויות  לשנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  פרקים  המזמין  להחסיר  ו/או  יף 

ת ולא תהא לקבלן תביעות  הקבלן לא יפוצה כספי זכות ערעור בנידון    תהא לקבלן שום  לאומהמכרז  
סמך   על  ייעשה  לקבלן  התשלום  אומדן.  לפי  נקבעו  הכמויות  ברשימת  הכלולות  הכמויות  שונות. 
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. שיטת המדידה  המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות המפורטות
 י לעיל. כנטמפורטת במפרט ה

 ( MADE ASות "כפי שבוצע" )תוכני  15

 
של    סט  למזמין  לספק  הקבלן  על  יהיה  סופי  חשבון  הגשת  ולפני  העבודה,  גמר  מכל    3עם  העתקים 

התוכניות, כולל תכניות לוחות חשמל, רכזות וארונות, בהתאם לביצוע הסופי. לא תשולם כל תוספת  
יות. מסירת  ה המוצגים בכתב הכמות במחירי היחידללכ עבודה זו נ  -יות "כפי שבוצע"  עבור הכנת תוכנ 

אלה מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר. כל שינוי במהלך הביצוע יירשם בתוכניות ביום הביצוע,  תוכניות 
 באישור המפקח.  

 
 צוות הקבלן   16

 
כן    מתחייב הקבלן להקצות כוח  הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו 

 הלן:  אם לדרישות כמפורט לצוע העבודה בהתבילאדם 

 "הנדסאי".   ןרישיוחשמלאי בעל  -מנהל עבודה במקום לכל עבודות התשתית החשמלית   16.1

 שיונות לביצוע עבודות חשמל של העבודות.  יעל הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של ר 16.2

 לפתו באחר. הח סול עובד מעובדי הקבלן ולדרושבמהלך העבודה זכותו של המפקח לפ 16.3

 

 וח זמנים  ל 17

 
בלוח זמנים מפורט לביצוע אשר יוגש ע"י המזמין. במידה ויידרש הקבלן יוסיף צוותי   ן לעמודעל הקבל 

עבודה כנדרש כדי לעמוד בלו"ז. סה"כ הצעת הקבלן כוללת עבודות בשעות בלתי שגרתיות לילה, חגים  
 החוק.  ן בכל הפיצויים לפי ותזכה את המזמיה  זזה יהווה הפרה יסודית של החו וכו'. כל סטייה מלו"ז
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 מפרט טכני מיוחד  -  2  מסמך ג' 
 

   עבודות תאורה 08 -פרק  
 

 הנחיות ומפרטים משלימים: 08.1
 

 : העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן

 
חשמל    08.1.1 למתקני  כללי  משרבהוצא 08פרק    -מפרט  של ת  הפרקים  וכל  הביטחון  פרט  המ  ד 

 לעבודה זו.   ייםונה הרלוונט משרדי בהוצאתם האחרהכללי הבין 
 

בהוצאת  ,  תאורה  ומתקני  מערכות   02  פרק-תת,  ובקרה  חשמל   מתקני  -  08  פרקמפרט טכני    08.1.2
 והעדכנית האחרונה במהדורתו החברה הלאומית לדרכים 

 
למ  08.1.3 עמודים  ואספקת  לייצור  מיוחד  טכני  העשויים מפרט  וזרועותיהם  דרכים    אור 

 . 1989אוגוסט הלאומית לדרכים הוצאת מעצ חברה  ב לומיניום או פלדה מא

 
בהוצאת מעצ חברה   האחרונהמפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מבנה כבישים מהדורה    08.1.4

 הלאומית לדרכים.  
 

עירוניות  08.1.5 ללא  בדרכים  עבודה  אתרי  להבטחת  איתות  ואמצעי  תמרורים  הצבת    מדריך 
 . יםכרבהוצאת מעצ חברה הלאומית לד

 
 נה.בהוצאתו האחרו –חוק החשמל   08.1.6

 
מפרט  הערה למפרטים  מיוחד  :  בינו  סתירה  של  במקרה  המשלימים,  למפרטים  כהשלמה  בא  זה 
 מנה"פ תהיה סופית ומחייבת.  /המתכנןהחלטת הנ"ל,  

 
 תיאור העבודה 08.2

  
  תלמוהש במסגרתתאורת חוץ ע עבודות מפרט זה, כתב הכמויות והתכניות המצורפות מתייחסים לביצו

 . בחריש (המגף) בשכונת הפרחים ות סלילה ופיתוחדובע
  

החשמל    08.2.1 מתקן  של  תקינה  להפעלה  הדרושים  האביזרים  כל  את  כוללים  הקבלן  מחירי 
תשי"ד,    החשמל  לחוק  הישראליים,  לתקנים  כדלקמן,  הטכני  למפרט  לתוכניות,  בכפיפות 

הבינמשרדי  -  1954 הכללי  ביותר    למפרט  החשמריד  כלול  08  :פרק  –העדכני  חברת  ל  שות 
וג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני  לגבי מתקנים מסוחברת "בזק"  

 מדידה מיוחדים בהמשך.  

 

וכלכלי    08.3 טכני  ש"ע  או  המצוין  לדגם  היא  הכוונה  הספק,  או  היצרן  שם  בו  שמודגש  סעיף 
 פי תאורה.  שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גו

 ור.  ע וברבמוט  תו תקן  ים ולשאתלהיות תקנים ביייכל החומרים ח  08.3.1

 : העבודה כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים  08.3.2
 
חפירת   08.3.2.1 של  צנרת    מדרכות  תעלות/פתיחתוחציבת  ביצוע  הנחת    חשמל לצורך 

 תאורה כמסומן בתוכניות. ו

 ה  הנחת צנרת ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפיראספקה, הובלה ו 08.3.2.2

 בור בקצוות. יבדיקת מגר וח  כולל ם בצינורותיבלכ לת השח אספקה, הנחה  ו/או  08.3.2.3
 הנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים. אספקה, הובלה ו 08.3.2.4

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה כמפורט בתוכניות.  08.3.2.5
וכל  כולל  ,  ובפרטים  הובלה והתקנה של עמודי תאורה כמפורט בתוכניות   אספקה, 08.3.2.6

   יסודות בטון. על  הנוהתקהאביזרים הנלווים 

 . ך כלוב הגנהומותקנים בת הובלה והתקנה של פנסי הצפה, ה אספק 08.3.2.7
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 האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת. ו 08.3.2.8
 אספקה התקנה וחיבור של  מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.  08.3.2.9

 . ה בקונסטרוקציות של הצללותביצוע הארק 08.3.2.10

  וכל הציוד תאורה    נסי, פטחהוהפעלה של מגשי אבחיבור  ספקה, הובלה, התקנה  א 08.3.2.11
 נסטלציה חשמלית בהצללות. יא וע ביצ

בשימוש פסי    גולה בנויהבפר    הלתאור   לציה חשמליתט סביצוע הארקת יסוד ואינ  08.3.2.12
 .לד

בגין   08.3.2.13 מוסמךבדיקת  תשלום  דו"ח  בודק  ללא  ,הגשת  שיתגלו  הליקויים  כל  ותיקון 
 ום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין. תוספת תשל 

 
 ם אחרים: ם גורמיתיאום ע 08.4

 
ום ובשיתוף  במפרט הכללי. על הקבלן לבצע את עבודתו בתיא  0048ן מופנית לסעיף  בל ב הקשומת לת

ש גורם  כל  עם  מלא  אשר  י פעולה  רלוונטי,  גורם  כל  ועם  מטעמו,  ו/או  המזמין  ידי  על  בשטח  ועסק 
חייב   יהיה  בין הגוהקבלן  עפ"י הוראת המפקח.  ו/או  דין  כל  פי  על  עמו  רמים אשר הקבלן  בתיאום 

, משרד  , חברת החשמל  הרשות המקומיתתיאום ובשיתוף פעולה מלאים, יהיו:  תם בוד איידרש לעב 
בנפרד עבור  רות, אגף העתיקות, משטרת ישראל וכיו"ב. לא ישולם  ות, חב' "בזק", חב' מקהתקשור

לסעיף   בהתאם  הדרושי התיאום  ההיתרים  את  להשיג  הקבלן  על  העבודה  תחילת  לפני  ם  זה. 
 מהגורמים השונים. 

 
 :בי העבודהר שלאישו 08.5

 
ל  ש מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו  כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות  

ב כל שהוא  המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי של
שאושר  שלב  זה ללעדית של הקבלן בהתאם לחולא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והב

 ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 
 

 : מוןיס 08.6
 

יהיה   העבודה  מבצע  הקבלן  לסמבעל  מטעמו  מוסמך  מודד  מיקום  אמצעות  את  האלמנטים  ן  כל 
לר בפרויקט.  לביצוע  והמיועדים  גומחות  שוחות,  הסימון בות  גמר  עם  יתדות.  באמצעות    עמודים 

נוספות  ור ס לאישיזמין את המפקח והמהנדס   מדידות  ע"י מודד מוסמך מטעם    -ופי של המיקום. 
עד לקביעת המיקום הסופי של העמודים או    -ח  קלפי דרישות המפ  -וצעו בהתאם לצורך  הקבלן יב 

כל תוספת כ ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור  של ארונות. לא תשולם לקבלן  בגין  ספית 
 ת במקומם. רונוו האיתקין הקבלן את העמודים א  -בכתב 

 

 :מתקנים תת קרקעיים 08.7
 

ויות ואצל הגורמים השונים  שברר ברבמפרט הכללי. על קבלן ל  002  תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף
חברת חשמל, מקורות ומערכות של    חב' "בזק", מת"ב,אשר להם מתקנים תת קרקעיים באתר כגון  

ביצוע העבודה. גילוי המתקנים    חילת ני תאישור חפירה מהרשויות לפ  העירייה. חובת הקבלן לקבל
ייעשו בקרבתם  העבודה  ו/או  לדרישות  התת"ק  מלאה  ובכפיפות  מלא  הנ"ל    בתיאום  הסעיפים 

הא שבשטח  מודגש  בדבר.  הנוגעות  והרשויות  המפקח  ולהוראות  הכללי  קווי  במפרט  קיימים  תר, 
ותו ועל חשבונו של  אחריעל    שיגרם למתקנים אלה, יחול   ביוב, מים, חשמל ותקשורת וכיו"ב. כל נזק

 הקבלן.  
 

 : עבודה ע"י גורם שלישי 08.8
 

סעתם לשטח וחזרה כגון חברת החשמל, חברת  הבהזמנת גורם שלישי כולל    ת הכרוכותכל ההוצאו
לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן, תהיינה  משרד התקשורת, משטרת ישראל וכיו"ב,  בזק,  

ה חשבון  תחשבנה  על  אלה  הוצאות  ולא  לות  ככלוקבלן,  הכמויות  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי 
 ישולם עבורן בנפרד.  
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 :אישור ציוד ונתונים טכניים  08.9
 

המפקח    קבלןהעל   אישור  את  מועד  ובעוד  מראש  להרכיב  והמתכנן  לקבל  עומד  הוא  אשר  לציוד 
ת  הגש  מכון התקנים הישראלי. עם  סגרת העבודה. כל הציוד והאביזרים יהיו תקניים עם אישורבמ
ה העברית או האנגלית  רישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפהד

ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו    10הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך    ותעודת בדיקה.
ק  א יאפשר הקבלן למפקח לבדועבודה, לפי המקדים. ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד ל התחלת  

ר כזה מהווה אישור  הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח או אישורו לכך. אין אישוגמת  דו
קבלן תחול אחריות לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט  הלטיב המוצר ועל  

ידי המזמין. לצובכתב הכמוי  על  ולדגם המאושרים  או בהתאם לתוצרת  יביא  ות,  ורך הנ"ל הקבלן 
 המפקח באתר לקבלת האישור. שרד ד למהציו

 

 : אחריות 08.10
 

בית אחרת  במפורש  נאמר  לא  למכרז/ח אם  המצורפים  המסמכים  אזר  על    יוזה,  אחריות  תהיה 
 חומרים ועבודה לפי: 

 זמין.  שנים מיום קבלת המתקן ע"י המ 5 –לכבלי חשמל  08.10.1

 שנים מתאריך אישור הפעלתם.   5 - לציוד נלווה  08.10.2

 . בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.תםום קבלם מי שני  5 -עמודי תאורה וזרועות ל 08.10.3

תאורה   08.10.4 הים  שנ  7  –לפנסי  קבלת  בתמיום  המזמין.  ע"י  האחריותק מתקן  תפוקת ופת   ,     
לכלוך מכל סוג  שהוא  לא יראה כל סימן  האור של הפנס לא תרד מתחת להגדרתו הנקובה,  

 א בפנס בשלמותו.  בתוך הפנס וכל סימן חלודה שהו

בחדש   יותהאחרבתקופת   08.10.5 הוחלף,  אשר  ופריט  בחדש,  יוחלף  פגום  ימצא  אשר  פריט  כל 
והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום    -  ו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפהתחול עלי

 ול מיום מתן ההודעה.  שעות בימי ח  48יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  
 

    ותשלבי ביצוע תשתיות תת קרקעי 08.11
 

 יבוצעו בהתאם לתהליך הבא:  תת קרקעיתשמל כת ח השלבים להתקנת מער
 אתר. ביבה  ם מהרשויות עבור חפירה ו/או חצהצגת האישורים וההיתרים הדרושי

 סימון תוואי החפירה.   08.11.1
 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה.  08.11.2
 פרט הטכני ובכתב הכמויות.  חפירה בהתאם לאמור במ  08.11.3
 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35, הנחת גיד הארקה  משיכההשחלת חוטי , הנחת צנרת 08.11.4

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.   08.11.5
 רט הטכני.  ת כאמור במפכיסוי בשכבו 08.11.6

   .השחלת כבלים 08.11.7

 אישור המפקח לביצוע.   08.11.8

 

 :סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה 08.12
 

וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז על הקבלן לסמ חוזה זה באמצעות סימון  /ן את מיקום 
במ החפיצבע  וט  מצע  גבי  על  יתדות  בעזרת  ולסמן  העבודה  בשטח  העמוד  מספר  עם  את  אדום  רה 

מ' מציר קו    2.5  -מ' מציר קו מ"ג ו   5לסמן עמוד במרחק קטן מאשר    תוואי החפירה והקידוחים. אין
 מ"נ.  

 
 ותחפירות ותעל 08.13

 במפרט הכללי(   08.02)סעיף 
 

יבו לפי המפורט במפכל עבודות העפר  "עבודות עפר" של המפרט    08.02סעיף  די בנמשררט הביצעו 
 (. 08חשמל )מתקני הכללי ל

בוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתאם למרחבי  תקרקעיים  -כבלים וצינורות תת להנחת    החפירות
 עבודה הדרושים: ה
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יש 08.13.1 החפירה  ביצוע  י  לפני  החפירה. הדבר  ע"י  יפגע  כל אלמנט אשר  ע"י  לוודא שאין  בוצע 
 ירים מתאימים.  ומכשלים הקבלן באמצעות כ 

עבר מעל או מתח למכשול  עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מ 08.13.2
עומק  מהנדס    המחייב  של  בכתב  לקבל אישור  חייב הקבלן  סיבה שהוא  מכל  קטן ממטר 

ב  לפני  והמפקח.  בתוואיהאתר  הקיים  האספלט  את  לנסר  הקבלן  על  החפירה    יצוע 
 ים במידת הצורך. שורשתוך החפירה. החפירה כוללת חי 

ס"מ    20ית התעלה לא יעלה על  כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחת 08.13.3
 ס"מ למטר בצינורות.  10בלים ועל כלמטר ב

יהיה   08.13.4 בתחתיתה  התעלה  אחרת.  40רוחב  צוין  לא  אם  להיות    ס"מ  חייבים  הפתיחה  קווי 
 אה מפתיחת כבישים. כתוצווה ום העבודה את הפסולת המתהישרים ויש לסלק מיד ממק

כל  08.13.5 לרוחב  חול  ריפוד  של  שכבות  שתי  תהיינה  בעובי    בחפירה  ראשונה  שכבה    10התעלה 
חתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי  תס"מ ב

 מ.  ס" 10של  
מ"מ    5.4ס"מ עובי דופן    110קשיח  PVC במקרה של מעבר כביש יותקן הכבל בתוך צינור   08.13.6

 וין בתוכניות. במספר וכמות כמצ
או בין    ,בין תא לתא  ת לכל אורכה ולכל עומקהכל תעלה תיחפר בבת אח   :ביצוע החפירה 08.13.7

ו/או   הצינורות  בתוכה  שיונחו  לפני  וזאת  ליסוד  המוחזר  יסוד  המילוי  וההידוק  הכבלים. 
שרו  ואו  בדקוולאחר שכל העבודות הללו ניבוצעו רק בגמר כל העבודות המתכסות בעפר,  

אי  ההידוק  לאחר  שעוביים  בשכבות  ייעשה  המוחזר  המילוי  המפקח.  על   ע"י  עולה    20נו 
במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן    ס"מ. השכבות יהודקו 

 ו. של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובה מיוחד על הידוק יסודי 

ומילוי 08.13.8 חפירה  כמפורט  קרקמק  וע:  אישור  למיניהם  והמצעים  המילוי  ופני  החפירה  עיות 
ות אותו לפני קבלת אישור  סשל מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכ  להלן טעונים אישורו 

 המפקח בכתב. 
ר החסר לצורכי מילוי יובא מבחוץ  בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפ:  מילוי 08.13.9

נקי חפשי מאבנ  מזיק אחר העפר המובא    ,םייאורגאנים, מטין, מחומרים  עפר  חומר  וכל 
 והמקור ממנו טעונים אישור המפקח.  

לס  08.13.10 אתיש  ולהס  לק  מהאתר  העבודה  שאריות  של  דכל  רצונו  לשביעות  השטח  פני  את  יר 
 המפקח.  

 
 צינורות 08.14

 במפרט הכללי(  . 08.03)סעיף 
 נורות  צי 08.14.1

 לתאורה.  – מ"מ 4.6 "ד קשיח בע PVCיהיו   מ"מ  110  ( 4)" קוטר 08.14.1.1

  דו שכבתי שרשורי  "  קוברה/מגנוםיהיו מסוג "   מ"מ  50  2('')  או  מ"מ  75  (3)"  קוטר 08.14.1.2
 ורה. תאל –עם דופן פנימית חלקה 

מ"מ, כל קצוות    8טר של  חוטי משיכה מניילון שזור בקו  בכל הצינורות הריקים יושחלו 08.14.2
תוספת  כל  תשולם  לא  פוליאורטן.  או  פקקים  באמצעות  יאטמו  בגין    הצינורות  כספית 

 ביצוע האמור בסעיף זה.
צינורות 08.14.3 לסילוק  הנחת  חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי  צינורות תעשה בתוך  : הנחת 

שלהמי בחפי  ותר  הצינור  הנחת  התעלה.  בתוך  הצנרת  הנחת  עת  כל  במשך  ר  הפסולת 
ע בעובי   ל  תעשה  נקי  חול  חול    10מצע  בשכבת  משוקעים  יהיו  הצינורות  לפחות.  ס"מ 
 נחתם יכוסו בחול בעובי כנ"ל ויונח בסרט סימון על פי פרט.  ולאחר ה

צינורות 08.14.4 פלסטיים  חיבורי  צינורות  קטעי   :(P.V.C)  תקע  קרקעיי-תת בשיטת  יחוברו  ם 
של השקע. יש למרוח  תוך החריץ  ושקע האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב ב 

 את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.  
: כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת  כניסות לתאים 08.14.5

ה של  הישר  השטח  עם  יסתיימו  הצינורות  קצות  ואשר המשיכה  התעלה  או  התא  קיר, 
   ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים.

מ"מ. קצותיו    8: בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר  כהחוטי משי 08.14.6
החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע  של  

 החזרתו לתוך הצינור.  
סתימת החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם חופשיים  : לפני  בדיקה וכיסוי 08.14.7

ו זרימפסולת  היטב מגופים  הצינורות  קצות  יסגרו  המעבר  חופש  בדיקת  לאחר  רק  ם. 
 ל רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות.  לצורך מניעת חדירה ש 
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ומיפוי 08.14.8 הקואורדינסימון  את  למדוד  יש  הצינורות  כיסוי  לפני  והג:  פנים  טות  של  בהים 
לצורך הכנת תכניות  הצינורות    הצינורות במספר נקודות כדי להכין מיפוי מדויק של קווי

 .  AS MADEהביצוע  
 

 כבלים 08.15
 במפרט הכללי(  08.04)סעיף

תרמופלסטי    הכבלים כבל  מסוג  הכבלים  1KV- N2XY-FR3יהיו  סוג  פלסטי.  מחומר  עטיפה  בעלי 
המצ החשמל  בתכניות  למפורט  ויתאים  החוזהורפות  מסמכי  לת"י  הכבלים    שאר    547יתאימו 

הביד  ובעדכונ  צבעי  הגידהאחרון.  של  לתוך  וד  והכנסתם  הכבלים,  הנחת  בזמן  התקן.  לפי  יהיו  ים 
לקה, יאטום הקבלן את הקצוות כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך  העמודים או לתוך מרכז הד 

י על  באדמה  כיסויו  לאחר  המקום  את  ויסמן  סימורזרבה  למהנדס  די  ימציא  הקבלן  קיימא.  בר  ן 
( ועומק    הנחת כבליםהעתקים( סופיות של   3האתר תכניות  וצינורות בסימון מדויק של המרחקים 

 ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"(.  10 ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך של
 

 ת במתקן תאורת חוץ הארקו 08.16
 במפרט הכללי(  08.05 )סעיף

 :  יבוצעו כדלקמןן לתאורת חוץ  ות במתקההארק
בחתך   08.16.1 חשוף  נחושת  י  35מוליך  אשר  בחפירהממ"ר  כל   ונח  להארקת  בסיס  יהווה  ואשר 

ביזרים של העמוד יהודקו ביחד בנעל  קצוות המוליכים הנכנס והיוצא בתא הא 2העמודים. 
בתא הקבוע  מהבורג  העמוד.  לגוף  המרותך  קבוע  לבורג  תחוזק  הכבל  נעל  אחת.    כבל 

   טחה.ממ"ר לבורג הארקה במגש האב  10ים יותקן מוליך גמיש בחתך האביזר

אלקטרו  התקנה  08.16.2 יחובר  של  אליו  אשר  בתוכניות  למפורט  בהתאם  קו  בסופי  הארקה  דות 
מ"מ    19ממ"ר. האלקטרודה הינה מפלדה מצופה נחושת בקוטר    35   מוליך נחושת חשוף 

ס"מ    60תקן בשוחה בקוטר  רודה תומטר כ"א(. האלקט  1.5יחידות של     2מטר )  3ובאורך  
 רט בתכניות.  הכול כמפו ,  489לפי ת"י  עומס "חצי כבד"ומכסה השוחה ל

 
 , הארקת יסוד בפרגולה, הצללה מתכתית שלת קונסטרוקציה הארק 08.17

 רה בפרגולה.ותאו, תאורה מתחת להצללה נסטלציה חשמליתואי
 

הצללבכדי   של  מרכזיים  עמודים  על  תאורה  גופי  יותקנו  להצללה  מתחת  שטח  כך  ותלהאיר  עקב   .
   .פלדה וכו' חוטי  ,עמודים  – כתייםתאלמנטים מ דרשת הארקת  נ

להצללה למתח  ת לחיבור פנסים מתחת  מערכת הארקה ואינסטלציה חשמלי  לתכנן ולבצעו  על הקבל
 .לעמוד תאורה הקרובחיבור  ב

 . מטר לפחות 0.6במרחק מתחת לבד ההצללה   קנו על עמוד מרכזיות פנסים מתחת להצללה י
   . .עמוד מרכזילהתקנה על    חלקים 2-מ  בנוי מגולוון מברזל מתפרק נדרש להכין כתר

 ראה בגליון פרטים.  קרונייםפרטים ע
  רגי ווב   , מהדקים לחיבור כבליםורה להתקנת מגש אבטחהתא  כפי שבעמוד  פתח  ה הצללה יהי  בעמוד

 . ממ"ר35גלוי בחתך  הארקה לחיבור חוט 
 . עמודשל בדופן קדמי  ף עמוד הצללהה לגוק אין לחבר חוט האר

 קה.הארמערכת   נון אישור מתכנן חשמל לתכ אל הקבלן יקבל  
בפר  יסוד  הארקת  זיוןמערכת  ברזל  בשימוש  תבוצע  בנויה  לפחות  מ"  12בקוטר    גולה  של  מ 

 . קונסטוקציה 
מי מוגן  לד  פסי  שימוש  ע"י  מתוכננת  בםרגולה  בפרופיתאורה  ומותקנים    ף בהיק   אלומיניום  ל ם 

 ובקורות רוחב.   הההצלל
 

 
  יסודות לעמודים 08.18

 במפרט הכללי(  08.06 )סעיף 
תהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ  תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ו ת היסודות  יציק 08.18.1

ה בגינון  הוראות  היסוד  גובה  משתלבת    5מפקח.  ובאבן  הקרקע  מפני  מעל  ס"מ    20ס"מ 
האי הנמוכה הקרובה.    היסוד יהיה כגובה אבן  באי תנועה מגונן גובה  מתחת לפני הקרקע.

ו  תוכניות  לאישור  להגיש  הקבלן  שלעל  מטעמו    חישובים  מוסמך  קונסטרוקציה  מהנדס 
היסודות   ביצוע  בטרם  התאורה  עמודי  במידה    –לביסוס  היסוד  במידות  השינויים  כל 

 ת מחיר. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ללא תוספ -וידרשו יהיו כלולים במחירי היחידה  
  30-בסוג הבטון  מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית.    02וצע לפי פרק  יציקת בטון תב  08.18.2

לא תעלה    ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים  30)
על    3על   תעלה  לא  הברגים  במרכז  הסטייה  מעברי    5מ"מ.  מקום  היסוד.  מציר  מ"מ 
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 מ"מ לגבי ציר היסוד.  10 -מ היסוד( לא יסטה יותר  ההספקה )במשטח המאוזן של
ת"י   08.18.3 לפי  סעיף  812הברגים  ינו209.6,  ולפני  ,  פלדה  מברשת  באמצעות  חלודה  מעודף  קו 

יחובר  4הכנסתם לתוך הבטון.   ברזל  ברגים  ריתוך פסי  ע"י  שומן    30*5ו  ינוקו מכל  מ"מ, 
טטרה בנזין.-כלור-באמצעות  או  בנפט  לא  אך  דומה  חומר  או  יגלוונו    פחמן  היסוד  בורגי 

 מיקרון או בהתזה.  80אבץ חם 
 ( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.  ה או ציפויהברגים הנקיים )ללא חלוד 08.18.4
כה או שוליים או קו אבן השפה  מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדר 08.18.5

חת  ס"מ מת  -10הקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ 
הסופי של  ס"מ ממפלס    10הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו  למפלס האספלט ו/או  

 קרקע. המרווח שבין פלטת היסוד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים. ה
כלים   08.18.6 בעזרת  היטב  ויהודק  בחול  ליסוד  מסביב  החלל  ימולא  היסוד  יציקת  גמר  אחרי 

 ר.  כנדרש לקבלת צפיפות הגדולה ביות
 בלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.  שרוולים למעברי הכ 08.18.7

יא 08.18.8 בחתימ היסודות  הקבלןושרו  מטעם  קונסטרוקציה  מהנדס  להתאמתם \ת  ספק 
 לפרוייקט. 

 
  עמודים וזרועות 08.19

 במפרט הכללי(   08.06 עיף )ס
ויבדקו על פי התקנים הישראליים ת"י   08.19.1 ייוצרו   ובהתאם   812העמודים והזרועות יתוכננו, 

 . ן התקניםלמפרטי האספקה של מכו

 בכתב הכמויות.  בתוכניות והעמודים לאספקה והתקנה יהיו בגבהים כמפורט  08.19.2
. הקבלן  414ן ישראלי  מ/שנ' לפי תק   47מבנה העמוד והזרועות יחושבו למהירות רוח של   08.19.3

 יפקיד אצל מזמין העבודה חישובי הקונסטרוקציה כשהם חתומים ע"י קונסטרוקטור. 
על ידי קונסטרוקטור מוסמך כחלק בלתי נפרד מעמוד  ד ויסוד הבטון תתוכנן  פלטת היסו 08.19.4

ויכלול  התאור בורג ה,  הבטון  סוג  למגש    יאת  פתח  כבלים.  להשחלת  שרוולים  היסוד 
 ה, הארקות או כל היבט חשמלי וטכני יבוצע ע"פ הנחיות היועץ. אבטחה, מגש האבטח

 בכתב הכמויות.  העמודים לאספקה והתקנה יהיו כמפורט בתוכניות ו 08.19.5
 . ISO-9001העמודים יהיה במפעל בעל הסמכה לתקן ייצור   08.19.6

ה במפעל אשר הוסמך ע"י מכון התקנים והינו בעל תעודת הסמכה של  עמודים יהיייצור ה 08.19.7
 יצרן עמודים נדרש לספק תעודת הסמכת רתכים.רתכים. הקבלן/

 כל עמודי התאורה יהיו בעל תו תקן ישראלי. 08.19.8
מפלדה המתאימה לגלוון באבץ חם כאשר  שגלוונו, יהיו עשויים העמודים מברזל וחלקיהם 08.19.9

 לבצע ריתוכים לאחר הגלוון.  יקרון. איןמ  80עובי הגלוון  

 הארקה בעמוד יהיו מפליז.   יבורג 08.19.10

המפרט    בתנור לפי   ה ודי התאורה מפלדה יצבעו ע"י תהליך צביעה וקלייבמידה והוגדר עמ 08.19.11
 . אפוקול

 ידוד ודסקיות הבידוד. ם, הדסקיות, שרוולי הב רגי היסוד, האומיהעמוד יסופק עם ב  08.19.12
 לים. העמוד יסופק עם מתקן נשיאת דג  08.19.13
.  העמוד  או מתאם להתקנת פנס בראש   ד יהיו אמצעים כדי לקלוט ולחזק את הזרוע בעמו  08.19.14

הגשת הצעתו למכרז, הקבלן יגיש תוכניות מפורטות וחישובים סטטיים של הזרועות    עם
 שור.  כולל פרטי החיבור והריתוך שלהם לעמוד לצורך אי

 

 ורה שבפנס.  ג והספק הנט ובו מספר העמוד כמפורט בתוכניות סושל ישאכל עמוד   08.19.15
ו אטימה מוחלטת  הזרועות תותאמנה לסוג העמוד והפנס ויהיו להם מתאמים אשר יבטיח  08.19.16

 בפני כניסת מי גשם, חרקים ולכלוך בחיבורים שבין הזרוע לעמוד והזרוע לפנס.  
ע"י לוחית מרותכת לזרוע.  י למישור אופקי תחוזק  הזרוע בזווית המעבר בין מישור אנכ  08.19.17

 מ"מ.   4ית לפחות עובי הלוח
 תבוצע אטימה בין פלטת הבסיס של העמוד לבין בסיס הבטון.   08.19.18

 ומן בשלט אישור מכון התקנים.כל עמוד יס  08.19.19
 

 טחה בעמוד תאורהמגש אב 08.20
 במפרט הכללי(   08.09.02.07)סעיף

 מבנה המגש:
ת"י  ימיקלים ואש )חומר כבה מאליו( לפי  לסטי עמיד לקורוזיה, כעשוי מחומר פהמגש יהיה  מבנה  



13 

 

756  . 

ה  מותקן בקופס  פנסעם ניתוק אפס לכל    10KA,  אמפר  10  א"ז לאבטחה יהיה חד קוטבימ 08.20.1
 פלסטיק מסוג "כבה מאליו".

 לחיבור כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" כיסוי.   SOGEXI קימהד 08.20.2
 פס הארקה במגש.  08.20.3
יציאה   08.20.4 ה  ,מחרסינהמהדקי  הכבלים  מוליכי  סימון  עבור  עם  מהפנסים  אחד  לכל  יוצאים 

 . ותפקיד המוליךיהוי לפנס ז
 קה(. " ומוליך האר0, מוליך " מוליך מופעממ"ר לכל פנס )   2.5*3כבל   08.20.5
 חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.  08.20.6
 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים.  08.20.7

 
 גופי תאורה, פנסים 08.21

 במפרט הכללי(   08.09.02)סעיף 
או ש"ע בכפוף    ים המפורטים בכתב הכמויותיהיו מהדגמהתאורה יקבעו ע"י המתכנן והמזמין ו גופי  

אות לאישור המתכנן והפיקוח בטרם רכישה ו/או אספקת  . על הקבלן להגיש דוגמלאישור המתכנן
 הציוד. 

 יועדים לתאורת חוץ. לפי בחירת המתכנן, מ   LEDגופי התאורה ואביזרי ההדלקה יתאימו לנורות 
 CUTויהיו בעלי פיזור אור מסוג      IEC598-2-3  הבינלאומי  ו/או התקן  20פי התאורה יעמדו בת"י  גו

OFF ור, לפי הועדה הבינלאומית למא 
C.I.E – (INTERNATIONAL COMMISION ON ILLUMINATION) 

 הנדרש.   ציוד הדלקהאת כל גופי התאורה יכללו  
המותק והציוד  התאורה  תק גופי  תו  בעלי  יהיו  בהם  ע" ן  ומאושר  המוכר  אחר  ו/או  ישראלי  י  ן 

 מזמין. המתכנן/ה
 

 דרישות סף לאספקת גופי תאורה 
מט .1 ומוסמך  מורשה  יהיה  התאורה  גופי  שרות,  ספק  למתן  ובחו"ל(  )בארץ  הרשמי  היצרן  עם 

 אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי התאורה כפי שנדרש במפרט הטכני. 
 להלן: או האנגלית לנדרש לעיל ע"פ הנוסח שת יצרן בשפה העברית ו/יש לצרף הצהר .2

 מאשרים בזאת שחברת____________ הינה הנציג שלנו בישראל. אנו  .א
ת .ב אחריות,  נספק  לארח  אנו  בישראל,  למוצרינו  שרות  לצורכי  חילוף  וחלקי  טכנית  מיכה 

 המכירה וזאת באמצעות חברת ___________ בישראל. 

זה   .ג למוכל האמור במסמך  ורק  אך  בתוקף  ___________ יהיה  דרך חברת  שנרכשו    צרינו 
 בישראל. 

 
 מבנה גופי התאורה  08.21.1

וחומרים   לייצ  –מבנה  המשמשים  החומרים  וכן  התאורה  גוף  לדרישות  מבנה  יתאימו  ורו 
   )מנורות לתאורת כבישים ורחובות(. 2.3חלק   20ת"י 

מיניום  גנטי( כגון אלומיניום יצוק, אלו)פרו מ  מתכתי מבנה גוף התאורה יהיה עשוי מחומר  
ם אחרים המשמשים כחלק מהמבנה החיצוני של  , חומרי  UVומוגן    משוך, צבוע בצבע מגן

 . ו שייוצרו מחומרים לא מתכתיים הגוף ימוגנו מקורוזיה ו/או חלודה א 
 ותא לציוד ולכניסת כבל(. LEDכרטיס לפחות עם מכסה )תא ל  תאים 2לגוף התאורה יהיו  

הא   -עמשמ התא  בין  מלאה  הפרדה  מותקיצירת  בו  לתא  ההדלקה,  ןופטי  ניתן  שו    ציוד 
 .ו/או בדלתות נפרדות  ר את שני החללים בדלת משותפתלסגו

ו  –חלקים   האומים  התקניםהברגים,  עם  יהיו  האביזרים  התכופפות    למניעת   שאר 
 והשתחררות בתנודות וברעידות.

ט ברגים,  כגון  התאורה  בגוף  הפלדה  חלקי  אלכל  מפלדת  יהיו  וכו'  אומים    .חלד-בעות, 
ידי  -פני חלודה עלמ  ע שניתן גם להגן עליהם  חיזוק הזרולמעט חלקים וברגים המשמשים ל

 .()כגון גלוון באבץ חם ציפוי מתאים
 .לפחות 55IPיהיו אטומים במיוחד בפני אבק ורטיבות בדרגה של    - תא הנורה והרפלקטור

כמפורט בתקן    הגנהדרגת  ובעל  יהיה סגור  וד החשמלי  הציתא  –תא חיבורים ואביזרי עזר  
דרי וע"פ  ההישראלי  החברה  לדרכים.  שת  הדלקהלאומית  אביזרי  יכלול  ,  ,דרייבר  התא 

 . מחברים, חיווט ואביזרי עזר 
חיבור גוף התאורה לזרוע תבוצע ע"י התקן המונע את שחרור הפנס ומאפשר כיוון התקנת  

 . תזוויו ןגוף התאורה במיגו 
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 אור  מפזר 08.21.2
האור ש  )כיסוי(    מפזר  ועמיהיה  מחוסמת  מזכוכית  נקי   , חלק  הקוף,  בפני  תרמי  ידה  לם 

המכסה   התאורה  מחובר  ריושא ומכני.  גוף  פתיחתו  למבנה  לאחר  הפגם  בעת  לא .  תיחה 
 יישארו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מגוף התאורה. 
יותקן   מטה  כלפי  מבוצעת  המכסה  פתיחת  אשר  תאורה  הדלת  בגופי  נפילת  למניעת  כבל 

 יחה.   בשלב הפת 
 

 בפני חשמול.  הגוףגנת  ה 08.21.3
יו  גוף באמצעות  התאורה  לפי  הארקת  גן  הגנה  לדרגת  ויתאים  שבו,  המתכת  חלקי  כל 

 . -I CLASSקטגורית 
 

 
 סימון ושילוט   08.21.4

ס"מ לפחות,     10*15על גוף התאורה תודבק מדבקה חיצונית עם ציון הספק הנורה בגודל  
 שתראה  מתחתית  עמוד התאורה. 

 
 בדיקת הציוד  08.21.5

הגופים  לפנ הזמנת  להי  הקבלן  על  דוגמאווהציוד  המתכנן  ציג  של  לאישור  וקטלוגים  ת 
 והמפקח כמפורט להלן: 

 גופי התאורה דגם  -
 מאושר ע"י יצרן הנורות )דרייבר(. הפעלה ודדגם צי -

 בורים של הציוד לפי המלצות יצרן גוף התאורה.סכמת חי  -

 כנן. הגשת דוגמת פנס עם כל ציוד ההפעלה לאישור המפקח והמת  -

 והפעלה. הפנס יוגש כשהוא מוכן להתקנה  -
 

 חריות לגופי תאורה א 08.21.6
יות כוללת לפנס  נה אחר אחריות הקבלן הי  .הקבלן אחראי לתקינות הפנסים כמכלול אחד

כתב  לדוגמה  פנסים  עם  יחד  למזמין  הקבלן  ימסור  פנס  אישור  בעת  מרכיביו.  כל  על 
יימסר שוב בסיום הע זה  בודות כחלק מכתב האחריות  אחריות של הספק. כתב אחריות 

הר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים, הנורות  המתקן. מובהכולל של  
 ל ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם. בדקו ע והאביזרים לאחר שנ

 כתב האחריות כאמור כולל אחריות לפנס ולמרכיביו בהתאם למפורט להלן: 
 

 תקופת האחריות  08.21.7
 מתקן שנים מיום מסירת ה 7 -

יראה כל ס  מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן  ימן לכלוך  בתקופת האחריות לא 
 . א ירד מתחת להגדרת היצרןהפנס לוכן שטף האור מ. חלודה שהוא בפנס בשלמותו 

פגום,    ההאחריות משמעות  אביזר  כל  להחלפת  עד  בשלמותו  תיקון  הפנס  לרבות החלפת 
 וביצוע מדידות. , חומרים שטחלרבות פירוק והתקנה ב עבודהבחדש,ביצוע ה

 
 ים נלוויםאספקת מסמכ חובת  08.21.8

ש המעיד  יצרן  הצהרת  הנתון  הפנסים  מסמך  במשלוח  בכלמדו עהמסופקים    תדרישו  ים 
חוק החשמל   המפורט לעיל, בדרישות    פרט טכניהמ  , בדרישות    2.3חלק    20תקן ישראלי  

 יווידואליות. , וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדמפרט הכלליה 08פרק  ובדרישות  
של בדיקה  תעודת  התקנ  תצורף  המסופק  מכון  התאורה  גוף  עמידות  על  המעידה  ים, 

לום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת  רוף צי , בצ2.3חלק    20לדרישות תקן ישראלי  
 .C.O.C  ,T.O.Cעם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות הציוד.  

 
 AS MADE -תוכניות  08.22

 
ו יאושר וישולם לו אך ורק  היקף עבודתמ  10%ת כי התשלום הסופי בשיעור של  מובהר לקבלן בזא

תוכניות   השלמת  יבוצעו,  AS MADEלאחר  אשר  מוסמך  יאושר  ממוחשבות  מודד  ע"י  ויחתמו  ו 
תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת    מטעמו. התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל  

יהי ביצוע התוכנית  ישולם לקהפרויקט.  ולא  כלול במחירי היחידה  ב ה  בגין   ASיצוע תוכניות   בלן 

MADE. 
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 אופני מדידה מיוחדים  -  3  מסמך ג' 

 
 כללי -ם ותשלו אופני מדידה 08.23

 
ובפרקים   08.23.1 זה  במפרט  והמפורט  המתואר  והנוגע    00  -ו  08כל  המתאים  הכללי,  המפרט 

היחיד  במחירי  כלול  הינו  הכמויות,  שבכתב  המתאימים  בכתב לסעיפים  הנקובים  ות 
הפ תיאור  והעבהכמויות.  כל ריטים  וממצה.  קצר  בלבד,  מנחה  הינו  הכמויות  בכתב  ודות 

ו/או הרשומים בתכניות ובמפרטים הנם  ו/או    הפריטים והעבודות הנזכרים המשורטטים 
כלולים במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  

המוז כל  השוניםלעיל,  היחידה  במחירי  כלול  להלן  המכר  בדיקת  בשלבים,  :  תקנים 
הק חשבון  ועל  באחריות  הנם  וכיו"ב  בזק  החשמל,  חברת  עם  וההתאומים  עיכובים  בלן 

קיים;   אספלט  של  פתיחה  האחרים:  הקבלנים  עם  התיאומים  מכך,  להיגרם  העלולים 
תת קווים  בקרבת  ידיים  חפירת  משיכה;  חוטי  למיניהם;  קיימים; קרק -מהדקים  עיים 

הע עבודות  כל  הדרושותחציבות;  ועבודות    פר  העזר  אביזרי  בקרה;  לתאי  )בשלמות( 
 הלוואי. 

ה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב  העבוד  שינויים בתוכניות ובהיקף  08.23.2
 שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

בלבד"   08.23.3 ורשום "אספקה  ורשוהמ  -במקרה  ובמקרה  עבור החומר  רק  הוא  "הובלה  חיר  ם 
ר  המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העז  -התקנה"  ו

 שים.  הדרו
באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל את   08.23.4

ין עבודות נוספות מסוג כל  כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בג 
 שהוא. 

לאמור  בנ 08.23.5 הכללי  וסף  עם   -במפרט  התוכניות  הכנת  את  גם  תכלול  המחירים  תכולת 
מון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספור העמודים  ם והסיהסימונים הנדרשי

 בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(. 
בודה,  צול שעות עד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פילא ישולם כל תשלום עבור: איבו 08.23.6

הח חברת  ביקורת  פנסים,  כיוונים,  ביקורות,  תיאומים,  עבודה,  חלקי  וקפיצול  בלת  שמל 
 אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

לא 08.23.7 כדי  ביצועם  שיידרש  עבודה  סעיפי  עבור  תשלום  כל  ישולם  העבודה  לא  מסירת  פשר 
רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים    לת לשביעותבצורה תקנית ופוע

 .  הרשומים בכתב הכמויות
וחיבור  כל   08.23.8 אספקה, התקנה  כוללים  מצוין אחרת. מדידת הכמויות    -המחירים  אלא אם 

 .  מתקני החשמלאופני מדידה של  08.00 -כמוגדר בפרק  
 פריטים לתשלום   08.23.9

 פריט ופריט יהיו כדלקמן:   במסגרת כל אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע
ם ו/או למובילים בכל סוג  ת לכבליהמחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלו  :חפירת תעלות  08.23.10

מכנים   כלים  באמצעות  מילוי    ופנאומטייםקרקע  חול,  וכיסוי  ריפוד  כולל  הצורך  במידת 
של   בשכבות  והידוק  סתימה  צפיפות  ס"  20החפירה  לקבלת  עד  ר  לשיעו  ת מקסימאלימ 

ולמצב תקין לשביעות רצונו  . החזרת השטח לקדמותו  MOD AASHTOלפי   %95  הדוק של
המפקח לאזהרה.  וסילו.  של  פלסטי  סרט  והנחת  אספקה  כוללת  העבודה  אדמה,  עודפי  ק 

  הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין. 
 (08.00.12)פריט תשלום . המדידה לפי מטר אורך

כבי   08.23.11 קייםפתיחת  כולל  :  ש  צינורות  הנחת  לצורך  קיים  כביש  פתיחת 
כ ושבירת  אספלחפירה/חציבה/ניסור/חיתוך  מכשירים  ביש  בעזרת  ישר(  )בקו  בטון  או  ט 

פלסטי,   בסרט  וכיסוי  הידוק  החפירה  מילוי  הדרוש  לעומק  חפירה  ופנאומטיים  מכנים 
   ותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני.תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמ

 לפי מטר אורך.    המדידה
חפורה כולל    חתו בתעלה המחיר כולל אספקת הצינור והנ:  צינורות מגן מובילים לכבלים  08.23.12

כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון שזור 
 דרטית. מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנ  8למשיכה 

 (08.00.04תשלום  )פריט המדידה לפי מטר אורך.
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פי.וי.סי.  08.23.13 האב:  צינור  כל  כולל  חפורה  בתעלה  צינור  והנחת  חיב אספקה  ורים, יזרים, 
תשלום   בפריט  כמפורט  ניילון  חוט  והשחלת  אספקה  כולל  ומופות,  פקקים  אטמים, 

 .  858"מ לפי ת"י מ  5.3ועובי דופן   מ"מ, 110עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר  08.00.04
ו:  צינורות  08.23.14 תשלוםהנחת  אספקה  בפריט  כמפורט  והמידות    00.04.08  צינור  החומר  סוג 

   כמפורט בכתב הכמויות.
 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  :תאי מעבר 08.23.15

 ( 08.00.16)פריט תשלום 

 . 489לפי ת"י  -יצקת ת  מסגרמוטבעים , כולל  כולל נעילה, סמל וכיתוב מכסה 08.23.15.1
 . 658עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י   המעברחוליות לתא  08.23.15.2
 תקרה לתא מעבר.   08.23.15.3
 ם. הכנת צנרת כניסה לתאי 08.23.15.4

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או פריצת  :  עמודיםיסודות ל  08.23.16
עץ תבניות  והתקנת  הכנת  הצורך,  במידת  אספלט  שבירת  הקרקע  סוגי  בכל  יציקת  בור   ,

ב יסוד,  ,  30-בטון  ברזל כבת  הר בורגי  כולל  לכבלים  ומעברים  שרוולים  השחלת  מסגרת, 
וס הידוק  סתימה  מילוי  החזיון,  עודף  הטכני  ילוק  במפרט  כמפורט  העבודה  בגמר  ומרים 

תשלום   בפריט  כמפורט  תאורה  לעמוד  יסוד  וגובהו.  העמוד  סוג  ובמידות    08.00.33לפי 
ס  פרט  תכנית  ולפי  תכנו   טנדרטית.  כמפורט  עלות  גם  כולל  היהמחיר  מהנדס  ן  ע"י  סוד 

אישור  , כולל קבלת  קונסטרוקציה מוסמך מטעם הקבלן וכל שינוי שיידרש במידות היסוד
 המפקח מראש בטרם תחילת ביצוע העבודות. 

  8  –בורים ביניהם ע"י  כלול במחיר היסוד וכולל גם חימחיר בורגי יסוד כולל  :  בורגי יסוד  08.23.17
 קיות, והמשך הבורג נכללים במחיר(. הדסמ"מ וגלוון. )האומים,  5/30במידות פחי חיזוק 

הכבלים בכל תא בעמודים  שילוט וסימון  המחיר כולל אספקה והשחלתו בצינור    :כבלים
ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, הכבלים יהיו רציפים  

יסוד מרכזיה  ובין  יסודות העמודים  בחתך    ים, לעמודים ללא מופות. כל קצוות הכבל  בין 
)"כפפה"(  16של   יחידה של  כלולו במחיר  ה   –  ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת 

 . הכבל
 אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. 

 (.08.00.19פריט תשלום ) המדידה לפי מטר אורך 
ורט בפריט תשלום  אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפ :  כבל נחושת שזור  08.23.18

 ט בכתב הכמויות. ורבחתך כמפ 08.00.18

)פנסים(  08.23.19 תאורה  חיב :  גופי  הרכבה,  הובלה,  אספקה,  כולל  הציוד  המחיר  וכל  ור 
תו לגופי  לתאורת  הנורות  פנסים  גם      LEDאורה,  כולל   המחיר  התוכניות.  ע"פ 

של   בשלמות  חיבור  כולל  לפנס  האבטחה  מגש  בין  בעמוד  והשחלה  חיווט  אספקה, 
 ול בידוד. רוממ"ר עם ש  3x2.5בחתך N2XYבל מסוג  כ

 ( 08.00.45)פריט תשלום המדידה לפי יחידה. 

המחיר כולל בסיס מפח,    עבור נורה אחת.  .3708.00יט תשלום  כמפורט בפר   :טחהמגש אב  08.23.20
אוטומטי   חצי  מ"ז  כולל  חשמלי  וחיווט  עזר  חומרי  נורה,  מהדקים,  לכל  אפס  ניתוק  עם 

 . טכיסוי קופסת בקליכולל 
   המדידה לפי יחידה

וזרוע  08.23.21 מפלדהעמודים  תשלום:  ות  בפריט  כל    08..3400,  08..3200  כמפורט  של  המחירים 
המ כולהפריטים  בהמשך  וכן  פורטים  המזמין  למחסן  או  העבודה  לאתר  אספקה  לים 

בדיקת   לצורך  כגון  את הדוגמאות  זה,  במפרט  הנדרשות  כוללים המחירים את הבדיקות 
 ון לפי בחירת המזמין. כולל גם צביעה לפי מפרט אפוקול בגוהמחיר  הסגסוגת וכו'.

 עמודים רגילים   08.23.21.1
 שרשרת לדלת תא אביזרים.  08.23.21.2

מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים,    08..3400רט בפריט תשלום  כמפו:  תזרועו  08.23.22
בהתאם  הזרועות  בדיקת  ואת  הסימון,  את  הגלוון,  את  הייצור,  את  האביזרים,  את 

ה זה.  מפרט  ממוינותלדרישות  כשהזרועות  ביחידות,  כפולה(,    מדידה  או  )יחידה  סוג  לפי 
)הגובה  האורך  הפנס  הזרוע    זווית E).והבליטה   Hובציון  יצרן  לדרישות  בהתאם  תקבע 

 ובאישור המתכנן. 
ידי הקבלן   על  יתוקן  וכו'(  פגיעות  )כגון שריטות,  היסוד  ובבורגי  בזרועות  כל פגם בעמוד, 

להוראות   בהתאם  חשבונו  דעתועל  שיקול  לפי  שרשאי  המזמין,  את   ומפקח  לפסול  גם 
 הפריטים הנ"ל.  



 
 

 
 לילה לעבודות סמפרט מיוחד 

 
 תדם

 
 
 

 

 תאור העבודה 00.2

לביצוע   מתייחס  זה  בגשלב  מכרז/חוזה  פנימיים השלמת  '  כבישים  סלילת   עבודות 

 .בישוב חריש (המגףהפרחים )בשכונת 

 להלן תיאור תמציתי של העבודות:

 
 עבודות סלילה 

פירוק שכבות אספלט במיסעות, בחניות ובמדרכות, פירוק אבני שפה למיניהן   -

 שות במקומן, פירוק  אלמנטים פגומים. והנחת חד

 סלילת שכבת אספלט עליונה במיסעות. -

 ריצוף חניות ציבוריות, הגבהות בצמתים ופסי האטה. -

 החלפת מעקות בטיחות מעל קירות ציבוריים.  -

 עבודות תמרור וסימוני צבע. -

 

 

 תנאי  האתר 00.4

 ומאוכלסים בתושבים. רחובות קיימיםב ות יבוצעוהעבוד  א.

ה  באופן  תעשינה  העבודות  שכל  לכך,  לדאוג  הקבלן  תנועעל  רכבים   תמבטיח 

 .ותנועה בטוחה של הולכי רגל הללו שוטפת לאורך הרחובות

גורמי   ב.  עם  תתואם  המקומיתהעבודה  האחרים הרשות  והגורמים  המשטרה   ,

 . תמינימאליה למהלך החיים התקין תהיה הנוגעים בדבר, כל זאת כך שההפרע

 קרקעיים ועל קרקעיים כגון:  -באתר ובקרבתו קיימים מתקנים תת ג. 

 קווי  ניקוז, מים, ביוב, תקשורת, חשמל, תאורה וטל"כ.

כל העבודות בקרבת מתקנים אלו תעשינה  באישור ובתיאום עם הגורמים בעלי 

 . הרשויות הלרוונטיותהקווים הנ"ל, ובתאום עם  

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ד 

והמילוי במרחק הקטן מ   וכן בקרבת   5  -כל עבודות החפירה  מ' ממבנה כלשהו 

באמצעים   שימוש  ללא  יתבצעו  קיימות  קרקעמערכות  מכבש   מרעידי  )כמו 
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הקיימות  הקיימים/למערכות  למבנים  נזק  גרימת  למנוע  כדי  ויברציוני( 

 והמתוכננות.

וה   מילוי  למבנים עבודות  שבצמוד  והמדרכות  המסעות  של  החדש  המבנה  ידוק 

וללא  קלים,  כלים  באמצעות  תתבצענה  ומתוכננות,  קיימות  קיימים/מערכות 

 ויברציה, ויש לנקוט זהירות מיוחדת על מנת לא לפגוע במבנים אלו.

ע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע והנמצא בצמוד למקום ביצ  בנייןליד כל    

גישוש אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס לפחות חפירת  

 המבנה הקיים. 

ס"מ על העומק   10  -מ' ולעומק שיעלה ב  1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ  

 המתוכנן של החפירה ליד המבנה הנדון. 

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.  

הגישוש ולקבל יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת    

לנקוט  שיש  ויחליט  במידה  מבנה,  לכל  בסמוך  העבודות  לביצוע  הנחיותיו  את 

 באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני המשך העבודה.

בנפרד ויכללו בסעיפי תשולמנה  לא  כל העלויות הכרוכות בביצוע האמור לעיל    

 כמויות השונים אלא באישור מיוחד ובכתב של הפיקוחה

  .ה   

 

 קרקעיים בשטח -מתקנים על קרקעיים ותת  00.9

יימים קווי ניקוז, ביוב, מים, תאורה, חשמל, תקשורת, טל"כ וכו'... באתר העבודה ק

 ויתכן אף אחרים שלא זוהו. הקווים סומנו בתכניות לפי נתונים שהתקבלו מהרשויות.

על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנתונים והמידע  

קרקעיים -של המתקנים העללמובאים במסמכי המכרז( על מיקומם וגובהם  )בנוסף

הקיימים בשטח. הפרטים לגבי המתקנים והשירותים בין שהם  קרקעיים-תת

 מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים יושלמו ע"י פניה לרשויות המתאימות. 

נורות, כפי שהוא מסומן ייחד עם זאת מודגש במפורט, כי מיקום המתקנים והצ

בלן יהיה לבצע חפירות גישוש נוספות על מנת בתכניות, הינו מקורב בלבד, ועל הק

 את מיקום המתקנים והקווים. במדויקלאתר ולסמן 

המתקנים  של  וגובהם  מיקומם  את  הקבלן  יבדוק  עבודה  התחלת  צו  קבלת  עם  מיד 

קרקעיים המצויים בשטח כמסומן בתכניות, וידווח מיד למפקח -קרקעיים והתת-העל

 ת חתומות של מודד.על כל אי התאמה שנתגלתה ע"י  סקיצו

טיפול  לגבי  המוסמכות  הרשויות  של  והוראות  להנחיות  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

התתיבש שיובאו -רותים  וכפי  בתוכניות  מסומנים  שהם  כפי  והעיליים,  קרקעיים 

 לידיעתו מפעם לפעם ע"י המפקח.

הצ לגילוי  התתיחפירות  והכבלים  ש-נורות  או  מיוחדים יקרקעיים,  במכשירים  מוש 

ייעשו בתאום עם המפקח והרשויות. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי   -ורך גילויים  לצ

ש  יפגעו  עבודה  כדי  תוך  אם,  בהם.  נזקים  ומניעת  הנ"ל  המתקנים  רותים ילשלמות 
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י הקבלן  ע"י  יכלשהם,  שיתבעו  כפי  הנזק  בגין  והעקיפות  הישירות  ההוצאות  בכל  שא 

 בעלי הקווים.

הא הרשויות  כל  עם  לתאם  הקבלן  והצעל  המתקנים  על  עבודתו יחראיות  את  נורות 

ולקבל את אשורן ולמלא את דרישותיהן בעבודתו באתר. הקבלן יבצע  את כל ההגנות 

כאלה   מתקנים  בקרבת  העבודות  כל  חשבונו.  על  הרשויות,  ע"י  הנדרשות  הזמניות 

עבודה  של  מחדש  ובצוע  פרוק  המתקנים.  בעלי  מטעם  מפקח  בנוכחות  תבוצענה 

ללא   הכרוכות שבוצעה  העלויות  כל  חשבונו.  ועל  הקבלן  אחריות  על  יהיה  גשוש 

קווים  על  הגנה  כולל  דרישותיהן,  ומילוי  הרשויות  עם  תיאומים  נוספים,  בגישושים 

כגון  אחרות  הוצאות  כל  וכן  באתר,  והמפקח  הרשויות  לדרישת  בהתאם  קיימים 

הקבלן לעבודת  הפרעות  המתקנים,  בעלי  מטעם  וההשגחה  הפיקוח  לא   וכו'  הוצאות 

 מחירי היחידה החוזיים. ישולמו בנפרד ויכללו ב

 

 אישורי חפירה 00.10

על הקבלן יהא לקבל אישורי חפירה מכל הרשויות לפני תחילת ביצוע העבודות באתר.  

בדבר  הנוגעות  בפיקוח הרשויות  וכו', תבוצע  בזק, חשמל, טל"כ  לקווי  עבודה בסמוך 

 שיוזמנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 

 תיאום עם גורמים ורשויות וקבלת אישורי חפירה  00.11

רותים בין אם הם מסומנים ילפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מערכות הש

קרקעיים, לתאם ולהזמין על -רותים תתיבתכניות בין אם לא, על הקבלן לוודא קיום ש

או   המוניציפלית  לרשות  השייך  המתאים  הגורם  של  השגחה  הממשלתית חשבונו 

 שבתחומיה הוא פועל.  

אחריות   אחרים.  לקבלנים  במקביל  לעבוד  הקבלן  על  ויהא  יתכן  זו,  עבודה  במסגרת 

התיאום בין העבודות של הקבלנים השונים תחולנה על הקבלן. כמו כן יגיש הקבלן כל 

 דרש לטובת הקבלנים האחרים.  יעזרה במידה וי

 לא תשולם כל תוספת עבור תיאום זה.

 

 הדגשה

החפירה, ההמתנה למשגיחי הרשויות וכו',  תרישיונוהתאום עם הרשויות, קבלת 

יהיו במסגרת זמן הבצוע ולא יהוו עילה להארכת משך בצוע. עלויות מלוי כל תנאי 

 הרשויות, לרבות  הגבלת שעות עבודה, כלולים במחירי היחידה.

 

 אספקת מים וחשמל  00.13

לסעיפים     מופנית  הקבלן  לב  הקבלן   00.04.02,  00.04.01תשומת  על  הכללי.  במפרט 

חשבונו, סידורים מתאימים, כגון: מיכלי מים, גנרטור להספקה -לעשות מראש, על

 עצמית של חשמל למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק.
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מוש במים וחשמל יחולו על  יכל ההוצאות בהתחברות למקורות האספקה והוצאות הש 

 הקבלן.

 מדידות וסימון 00.15

הקבלן   א.   על  לגבהים.  קבע  ונקודות  פוליגון  קווי  של  קבע  נקודות  ימסרו  לקבלן 

ס הארצית,  לבדוק  לרשת  התאמתו  זה,  לנתוני ימון  בשטח,  קיימים  לעצמים 

התאמה. כל עבודה -יקטים המבוצעים בגבולות הבצוע שלו ולדווח על כל איהפרו

לא נכון תפורק או תתוקן   ןסימו אשר תסטה מגבולות הביצוע המתוכננים עקב  

עקב סימון   "יע שגוי  בגין ביצוע  כל טענה  ועל חשבונו. לא תתקבל  לקוי   הקבלן 

 שנמסר ע"י המזמין. 

 
 בנוסף יקבל הקבלן:   ב.  

 של נקודות הפוליגון.  תקואורדינאטורשימת  - 

 (. DWGקבצים של תכנון ומצב קיים )בפורמט  - 

לנק'   ג.   המפקח  אישור  לקבל  לעיל,  המוזכרות  הנק'  את  להתוות  הקבלן  על 

 המותוות ולאחר קבלת האישור לאבטח נק' אלו. 

שבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח. סימון גבולות הקבלן יקבע על ח

חלקות הגובלות בכביש יבוצע על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, זאת ללא 

 כל תשלום נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן. 

יציבותן של הנקודות תהיה לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן למדוד ולסמן 

לפחות  אב לבצע  וכן  לנקודות  ).  2טחות  קבע  בהתאם   B.M)נקודות  זאת  וכל 

 לתקנות אגף המדידות ולפי אישור המפקח. 

העבודה,   ד.   בזמן  המפקח  ידי  על  שיידרשו  וחידושים,  הסימונים  המדידות,  כל 

י הקבלן ועל חשבונו. באתר העבודה יעסיק הקבלן בקביעות ובמשך כל "יבוצעו ע

מודד כגון:   שעות העבודה  ציוד מתאים,  מוסמך שיבצע את העבודה באמצעות 

 י המפקח. ", כפי שייקבע ע'ציוד אלקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת וכו

המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת   ה.  

על ידו במסגרת פרויקט זה. המודד יאשר   ששתידרהעבודה או כל עבודה אחרת  

מתו את דיוק הסימון וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון ייעשה בחתי

גובהן  "ע אשר  צירים,  או  פוליגון  לנקודות  קשירה  ובנקודות   צויןי  בתכניות 

 ביניים שייקבעו ע"י המפקח.

של   ו.   כמויות  חישוב  לשם  העפר  עבודות  תחילת  לפני  הנ"ל,  למדידות  בנוסף 

נפ חשוב  ולשם  נמדדות  עפר  על עבודות  יהא  לסילוק,  המיועדות  הערמות  ח 

מ' ובמקומות   20הקבלן  למדוד ולסמן גבהים בחתכים המסומנים בתכניות כל  

על  לתשלום.  כמויות  חשוב  לצורך  המפקח,  הנחיות  לפי  ידרשו  אשר  נוספים 

גבי   על  חשבונו  על  להכין  )הקבלן  תכניות   (CDתקליטורים  למזמין  ולספק 

בשטח. הקיים  המצב  של  ע"י   ממוחשבות  בכתב  יאושרו  המדידה  תכניות 

 המפקח.
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עפר,   ז.   בעבודות  שכבה  לכל  ויחודש  ברזל  או  עץ  יתדות  באמצעות  יבוצע  הסימון 

את  הקבלן  יחדש  העבודה  גמר  לאחר  המפקח.  ע"י  יידרש  כאשר  מערכת,  לכל 

 הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה 

התחל  ח.   לפני  השטח  רומי  את  לבדוק  הקבלן  במידה על  העפר.  עבודות  ביצוע  ת 

את  להביא  עליו  המדידה,  בתכניות  המופיעים  מהרומים  שונים  השטח  ורומי 

תוך  למפקח  יפנה  לא  והקבלן  במידה  המפקח.  ולהחלטת  לידיעה  הממצאים 

שבועיים מהתחלת העבודה, תכניות המדידה תיראנה כנכונות והן הקובעות לגבי 

 חישוב הכמויות. 

חוזרות,  ט.   במהלך   מדידות  תכנון  ושינוי  עדכון  עקב  ביצוע  ושרותי  סימון  לצרכי 

הביצוע, לא ישולמו. כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה 

 השונים.

הפקוח   י.   ע"י  לו  וימסרו  אחרים  גורמים  ע"י  שיבוצעו  מדידות  על  ישמור  הקבלן 

 , בזק, וכו'. "יכגון חח

לע  יא.   המפורטות  העבודות  העבודות כל  עלות  חשבונו.  ועל  הקבלן  ע"י  יבוצעו  ייל 

 כלולה במחירי היח' בחוזה.

 
 תכניות "לאחר ביצוע   00.16

בסעיף   00.16.1 לאמור  ולמפקח    57002בנוסף  למזמין  הקבלן  יגיש  הכללי,  המפרט  של 

של   מדויקבסיום העבודה תכניות מעודכנות לאחר ביצוע. התכניות תכלולנה תאור  

נורות, יבוצענה על ידו כולל: תוואי הכביש, תוואי הקווים, רומי הצכל העבודות שת

מיקום שוחות לוחות חשמל, רכזות וארונות ומידותיהם, רומי הצינורות בשוחות, 

 מיקום הכנות לחיבורים בעתיד, רומי מכסי השוחות לסוגיהן, וכיו"ב.

מוד  ע"י  רק  תבוצענה  הדרושות,  המדידות  לרבות  ביצוע  לאחר  מוסמך התכניות  ד 

מערכת   אל  תקשרנה  המדידות  חתימתו.  את  הארצית   תהקואורדינאטוותשאנה 

 בתכניות מרחקים אל עצמים קיימים בשטח.  יצוינו)החדשה והישנה(  וכן 

 כל הפרטים  שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור של המפקח.  

ו  באורגינלים  ותוגש  אוטוקד  בתוכנת  משורטטת  תהיה  ובהתאם  התוכנית  דיסקט 

 להלן. 00.16.2למפורט בסעיף 

 הכנת תכניות לאחר ביצוע ומסירתן בצורה מסודרת למפקח, הן תנאי מוקדם  

 לבדיקת החשבון הסופי של הקבלן על ידי המפקח.  

 

 מפרט לביצוע עבודות מדידה  00.16.2

 כללי 

 תאור העבודה 

מדידה    עבודות  ביצוע  כוללת  שמתוכננות  העבודה  במיסעות, התשתיות  לביצוע: 

 . בחניות, במדרכות וכל המערכות להשלמה
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 הערות כלליות 
 

 כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלואן ותבוצענה בהתאם לתקנות  א. 

 מיפוי ישראלי העדכניות ועל פי הדרישות הרלבנטיות של מפרט  מרכז  

 בזק וחח"י.  למיפוי עירוני של  

 הישנה  הארצית תהקואורדינאטו  רכתכל מדידה צריכה להתקשר למע  

 והחדשה.  

 כל הרומים יהיו מוחלטים ויתבססו על נקודות גובה בתאום חדש של מפ"י  ב. 

 נקודות גובה עירוניות. ו/או  

 שתשמשנה כבסיס למדידות יותאמו מראש ע"י נציג  5נקודות פוליגון לפי דרגה 

 המועצה המקומית ויאושרו במפ"י. 

 ( תקואורדינאטותר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית )כל תוכניות הא ג. 

 )הממשלתית(. הרשמית  

 ( ונקודות איתור אשר תהיינה M.Bהמודד יכין מערכת של נקודות קבע ). ד. 

 היטב, או מחוזקות כך שיחזיקו מעמד עד לגמר הביצוע, ותהינה  מבוטנות  

 .המהשניימ' אחת  100אשר אינם עולים על  ממוקמת במרחקים  

 יש להראות על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות  ה. 

 חלקות וחלוקת משנה של מגרשים בהם או לאורכם תבוצענה  רשומים של  

 עבודות המדידה.    

 שדה ובצורה אנליטית  פנקסיקליטת רקע גושים וחלקות תעשה עפ"י   

 בלבד.  

 יחד עם A.0פים בגודל ליונות נייר שקוישרטוטי המדידות יוגשו על ג ו. 

 AUTOCADמסר קובץ ממוחשב בפורמט ישרטוטי המדידות י האורגינלים של  

 ממוחשבת,  במערכת שיאפשר ניהול קבצים CD  על גבילפחות  2010גירסה   

 . המודד PAPER SPACE בהתאם להנחיות המתכנן במבנה ליונותיחלוקה לג  

 כל השכבות  מפורטת של רשימה המדידות שרטוטי םיעביר למזמין יחד ע  

 קובץ שיכלול את כל  השרטוטים ויצרף בקבצים שישמשו אותו להכנת  

 בנספחים. המפורט הפונטים בהם השתמש. השכבות יהיו לפי  

 המודד יעביר למזמין יחד עם שרטוטי המדידה קבצי חישובים, רשימה  ז. 

 המדידה,  של נקודות הקבע, הפוליגונים וצירי תהקואורדינאטו מפורטת של  

 ברזלי הזויות שיתקין בשטח.   של נקודות הציון ושל  

 . המידות לא TEXTבלבד ולא בפקודת  DIMנתנו בעזרת הפונקציה יהמידות י ח. 

 טקסטואלית.  יערכו  

 

 עבודות מדידה  לתוכנית אחרי ביצוע 
 

 של כל מה שבוצע בפועל ו/או התגלה במהלך העבודות עבודה תכלול את המדידה ה 

 לעיל.כאמור  הפרויקטטח בש 
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 תנועה על כבישים קיימים  00.19

ת, תבוצע אך תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחר 

רכב   בכלי  עקב םפניאומאטייבגלגלים    המצוידיםורק  לכבישים,  שייגרם  נזק  כל   .

 תנועת כלי רכב השייכים לקבלן, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח.

 

 עבודה בביבים   00.20

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, יבדוק הקבלן  

הזהירות תחיל אמצעי  בכל  וינקוט  רעילים  גזים  להמצאות  התאים  או  הביבים  את  ה 

 וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

ויש כמות מספקת  א.  מזיקים  גזים  בו  לוודא שאין  יש  לפני שנכנסים לתא בקרה, 

כנס לתא הבקרה אלא ישל חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין לה

אוורר   שהתא  מאלאחר  בעזרת  כל וכראוי  שסולקו  לאחר  רק  טכניים.  וררים 

הבקרה,  לתא  הכניסה  תותר  מספקת,  בכמות  חמצן  הספקת  ומובטחת  הגזים 

 אבל רק לנושאי מסכות גז. 

יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של   ב.  שעות לפחות לפי   24מכסי תאי הבקרה 

 הכללים הבאים: 

 א שבו עומדים לעבוד והמכסים מכסה של הת -לעבודה בתא בקרה קיים    (1

 בשני התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכסים;      

 המכסים משני צידי נקודות החיבור.  -לחבור אל ביב קיים     (2                

ישאר אדם נוסף מחוץ תא אשר יכנס לתא בקרה אלא אם כן  ילא יורשה אדם לה ג.   

 יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  ד.   

קצהו  את  אשר  חבל  קשור  שאליה  בטיחות  חגורות  יחגור  גם  הוא  מחליקות. 

 החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

 ישא מסכת גז מתאימה.ימ',  3הנכנס לתא בקרה שעומקו מעל  ה.   

הדורשת כניסה לתא בקרה, יודרכו בנושא אמצעי העובדים המועסקים בעבודה      

 הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. 

 

 

 מוש בחומרי נפץ  יש  00.21

 מוש בחומרי  נפץ, אלא אם כן הנ"ל צוין במפורש באחד ממסמכי החוזה.ילא יאושר ש 

 
 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.22

ינקוט   העלול  הקבלן  מנזק  המבנה  על  להגן  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו  על 

וכותשיטפונוע"י מפולת אדמה,    םלהיגר רוח, שמש  ועד   ',,  הביצוע  כל תקופת  במשך 

 למסירתו למפקח. 
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במיוחד, ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים 

מפ או  גשמים  מפני  האתר  להגנת  כולל  הדרושים  אחר  מים  מקור  כל  שימוש ני 

ויידרש במידה  המים, במשאבות  להרחקת  זמניות  תעלות  לחפירת  ידאג  הקבלן   .

מסירת   לפני  התעלות  וסתימת  הגשמים  עונת  במשך  תקין  במצב  האתר  החזקת 

 העבודה.

לא   ולניקוזו  האתר  להגנת  העזר  עבודות  חשבון   התימדדנכל  על  ותהיינה  לתשלום 

 הקבלן.

נזק שיגרם ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים "כתוצאה מהגורמים הנ  כל 

והן אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של 

 המפקח.

 

 עבודה בשעות חריגות, שבתות וחגים 00.23

לוח     נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום  יהיה רשאי לתבוע כל תשלום  הקבלן לא 

וימוע במידה  או  זה  לחוזה  הביצוע  עידי  לכך  הרשות "דרש  המזמין,  המפקח,  י 

המוניציפאלית או הממשלתית אשר בתחומה הוא פועל, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר 

 במשמרת אחת של פועלים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע. 

לן מופנית לסעיף אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה,ותשומת לב הקב 

המתאים אשר בהסכם הכללי של משהב"ש. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין 

 ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

 

 תאום עם גורמים אחרים  00.24

המקומית  הרשות  עם  פעולה  ושיתוף  תיאום  תוך  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

ות, בתחום רצועת העבודה או וכל הגורמים האחרים שיעבדו במקום, או מנהלי מערכ

 בקרבתה ואשר עלולות להיות השפעות הדדיות בינם לעבודה במסגרת חוזה זה. 

 יתכן ויוכנסו קבלנים נוספים לאתר ועבודותיהם תתבצענה במקביל לעבודות הקבלן. 

על הקבלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתיאום מוקדם עם הקבלנים הנוספים, כך שלא  

 ביצוע העבודה של הקבלן או של הקבלנים הנוספים. תיווצר כל הפרעה ל

שינויים  )כגון:  הנוספים  הקבלנים  עבודות  עקב  שתיווצר  הפרעה  בגין  תביעה  כל 

נוספים   בטיחות  באמצעי  שימוש  יותר,  קטנות  במנות  עבודה  ביצוע  בלו"ז,  ועיכובים 

 וכד'( באתר לא תוכר ולא תשולם כל תוספת על האמור.

ע לעשות  מתחייב  האחרות הקבלן  העבודות  בצרכי  מירבית  התחשבות  תוך  בודתו 

ולעשות כמיטב יכולתו למניעת הפרעות ותקלות כלשהן לקבלנים האחרים אשר יעבדו 

יבוצע   ופרק עבודות החשמל לא  ובמידה  בשטח, במיוחד לקבלן עבודות חשמל כאשר 

ולות לחול ע"י קבלן חוזה זה. כמו כן, עליו לקחת בחשבון כי בשלבי הביצוע השונים על

הגבלות של עבודה באיזורים מסוימים כתוצאה מפעילות הרשות המקומית או גורמים 

 אחרים.
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לעניין דרישות בטיחות של משרד העבודה ושל כל רשות אחרת, ייחשב הקבלן כ"קבלן  

באתר  העובדים  האחרים  והגורמים  הקבלנים  כל  האתר.  על  האחראי  באתר,  ראשי" 

נתגלו   משנה.  כקבלני  הנייחשבו  האחרים  והגורמים  הקבלנים  בין  דעות  ל "חילוקי 

התביעות ההדדיות  וכל  הם  יימסרו  בעבודה,  להפרעות  ובקשר  העבודה  לסדרי  בקשר 

 להחלטת המפקח. הקבלן מתחייב בזה לקבל את החלטת המפקח כסופית ומכרעת.

 

לבצע  הצורך  ובמידת  עת  בכל  למגרשים  עבודה  וציוד  רכב  גישת  לאפשר  הקבלן  על 

 זמניות, כיסוי זמני של חלקי מערכות ועוד, עפ"י הוראת המפקח.  דרכים

במידה  כלשהי.  לתביעה  עילה  תהיה  ולא  הקבלן,  חשבון  על  יהיה  לעיל  האמור  כל 

כגון חברת חשמל, או בזק, או מת"ב, גרמה   גורם חיצוני  בלתי סביר    ב לעיכוופעילות 

לנכון   ימצא  הבלעדית  דעתו  שקול  לפי  והמפקח  למתוכנן  הארכה מעבר  לקבלן  לתת 

נוספת מעבר  יעשה זאת, אך בכל מקרה לא תאושר שום תביעה  בלוח הזמנים,  הוא 

 להתייקרות הנובעות מהארכת לוח הזמנים. 

 

 אמצעי זהירות ובטיחות באתר העבודה 00.25

 .כבישים פעיליםבשטחי העבודה תבוצע 

העבודה   בזמן  הבטיחות  לאבטחת  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייב  ולמניעת הקבלן  

 הפרעות ותקלות לתנועת הרכבים, הולכי רגל והשכנים הגובלים בתחום עבודתו.

על הקבלן לשכור את שרותיו של מהנדס תנועה או אדם אחר המתמחה בתחום הנדסת  

תנועה ובטיחות, לשם הכנת תכניות תנועה לשלבי הביצוע השונים בפרויקט, הכוללות 

כל אזורי העבודה ובמשך תקופת הביצוע. כל העמדת אביזרי בטיחות שונים בפרויקט ב

המפורטים  הבטיחות  באמצעי  ושימוש  תנועה  מהנדס  שכירת  כולל  הנ"ל,  הפעולות 

תוצגנה  הנ"ל  התכניות  בנפרד.  לקבלן  ישולם  ולא  היחידה  במחירי  כלולים  להלן 

והמפקח לפני תחילת   עיריית חרישלאישור פורום של מהנדסי התנועה של המשטרה,  

 שלב.ביצוע כל 

 
אישור  טעון  ובטיחות  התנועה  הנדסת  בתחום  המתמחה  האיש  או  המהנדס  מינוי 

 המפקח, והמפקח רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן הסברים או נימוקים. 

 

אמצעי הבטיחות השונים יהיו: גדרות ומעקות בטיחות מסוגים שונים, תמרור, שילוט, 

 …אמצעי איתות שונים, עיני חתול, סימון כבישים וכו' 

 

ביצוע  תנועה,  ישראל, הכוונת  כולל התשלום למשטרת  והצבת שוטרים בשכר  הזמנה 

 מעקפים זמניים, כלולים במחירי היחידה ולא ישולם לקבלן בנפרד.
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בנוסף  להתארגנות.  או  לעבודה  לו  שנמסרו  מהשטחים  פנים  בשום  יחרוג  לא  הקבלן 

נוספים שלא פורטו לדרישות המשטרה שהן הכרחיות, רשאי המזמין לדרוש אמצעים  

 בדרישות המשטרה או רשות אחרת,  ועל הקבלן לספק אמצעים אלו.

  
 

 אישורים לקבלת תעודת השלמה של הרשויות המוסמכות 00.26

על הקבלן לקבל ולהמציא למפקח אישורים על קבלת העבודות, מהרשויות והגורמים 

 הבאים:

ים, לדרכים, לתאורה  קוז, המילמערכות הנ העירייהנציג מחלקת ההנדסה של    

 ולעבודה בכללותה. 

 נציג חב' החשמל לגבי המתקנים שעוברים לטיפולם ואחזקתם.

 נציג חב' הבזק לגבי המתקנים שעוברים לטיפולם לאחזקתם. 

הנ מהגורמים  שיידרשו  והתיקונים  הבדיקות  כל  לבצע  הקבלן  יהא  "על  לא  הקבלן  ל. 

ו עקב מילוי הדרישות המפורטות זכאי לכל תוספת תשלום בגין הוצאות שתיגרמנה ל

לקחת  הקבלן  על  כן  כמו  הבודקים.  לגופים  ואגרות  בדיקה  דמי  תשלומי  כולל  לעיל, 

 בחשבון כי הבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך.

ו/או   חומר  כל  עבור  ספק,  יצרן,  כל  של  אחריות  תעודות  למזמין  להעביר  הקבלן  על 

או הותקן ע"י הקבלן, לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל היצרן, או פריט שסופק ו/

י כל יצרן, והוראות "לפחות לשנה אחת. זאת בנוסף לרשימת חלקי חילוף המומלצת ע

 תפעול ואחזקה.

 

 הוראות בדבר אי פגיעה בנוף 00.28

 כללי א.  

י בסעיפים יהקבלן  המפורטות  הביצוע  הוראות  על  יתרה  הקפדה  להקפיד  דרש 

 לן,  למניעת חריגות ופגיעה בנוף.דלה

 טח הישוב הבנוי.ש בתוךעובר   בפרויקטתוואי הכבישים  .ב

עבודות הפיתוח והשיקום הנופי באות להקטין ולמנוע פגיעה בערכי הטבע והנוף, 

 ים הנופיים הנגרמים עקב ביצוע עבודות פיתוח. געלצמצם את המפו

י ג. הקבלן  הביצוע:  בעת  וחריגות  נזקים  או יתיקון  נזק  לכל  מלאה  באחריות  שא 

וי הנופי,  והשיקום  הפיתוח  הוראות  מילוי  אי  עקב  בנוף  לתקנם יפגיעה  דרש 

יקבע   או החריגה  אופן תיקון הנזק  ועל חשבונו.  להוראות המפקח  ע"י בהתאם 

אדריכל הנוף )להלן "האדריכל"(. ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שלושים 

באמצעות  בע"פ  או  בכתב  שתימסר  לתיקון  הדרישה  על  ההודעה  ממועד  יום 

 המפקח. 

עם זאת יהיו רשאים האדריכל והמפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזק וכן לעכב 

ה לא יהיה הקבלן רשאי את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. במקרה ז

 לדרוש פיצוי כלשהו עקב ביצוע עבודות תיקון הנזק או העיכוב 

 בעבודתו.
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 איסור חריגה מקווי הדיקור ד. 

ומילוי,   . 1   חפירה  עבודות  לצורך  הדיקור  מקווי  חריגה  כל  תותר  לא 

התוויית דרכים זמניות, דרכי גישה, אתר גריסה ומחנה עבודה, שפיכת  

 יו"ב. עודפי חפירה וכ

עבודות החציבה, החפירה והמילוי יבוצעו בזהירות מירבית תוך נקיטת    .2  

כל אמצעי הזהירות למניעת העפה או דרדור של סלעים או עפר ושפיכת  

 י הדיקור.חומר אל מעבר לקוו

לעיל, גרם הקבלן לשפיכה או דרדור   2  -ו  1היה ולמרות האמור בסעיף   .3  

יהיו רשאים המפקח והאדריכל לדרוש  חומר מעבר לקווי הדיקור, 

סילוק ידני או מכאני של החומר או ריסוקו בשטח וקבירתו על מנת  

 להחזיר את השטח לקדמותו. 

 ו על חשבון הקבלן. כל העבודות לפי סעיף זה יבוצע     

לטיפול    .4           סדנאות  וצמ"ה,  רכב  כלי  חניון  משרדים,  )כולל  עבודה  מחנה 

גרי אתרי  צנרת  בציוד,  ובניה,  בטון  ליציקות  הכנות  בטון,  יציקות  סה, 

בלבד. ת עבודות העפר  ימוקמו בתחום  וכד'(  וביוב  פעולה  ימים  כל  אסר 

בכתב   בהיתר  אלא  הדיקור  לקווי  מחוץ  דרכי שירות  או  רחבות  ליצירת 

מהמפקח. מיד עם תום השימוש במחנה, ולא יאוחר מחודש מתום סיום  

מ וסביבתו  השטח  ינוקה  בניה העבודה  חומרי  שאריות  פסולת,  כל  

 וסלילה, יסולקו כל המבנים, הכלים והציוד שהיו מוצבים במקום.

יחופה באדמת חיפוי בעובי מינימלי       שטח המחנה שאינו מיועד לסלילה 

ס"מ. מחנה העבודה ימוקם בשטח לאחר תאום מראש ובאישור    20של  

 ר  שהוגדרו וסומנו גבולות המחנה. המפקח  ולאח

אחרת,   .5   פסולת  וכל  וחציבה   חפירה   עודפי  בפינוי  צורך  ויתגלה  במידה 

 יקבע מיקום אתר השפיכה בתיאום ובאישור המפקח.

השטח     יעוצב  העודפים,  וסילוק  באתר  השימוש  גמר  לפי    לאחר  ויוסדר 

 הנחיות אדריכל הנוף. 

יהיה במקרים חריגים, לחרוג מקו  1למרות האמור בסעיף    .6   ניתן  וי  לעיל 

בנוף.   אפשרית  פגיעה  לצמצם  מנת  על  או  ביצוע  אילוצי  עקב   הדיקור 

חריגה כזו תותר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. היה והחריגה 

והסדרת טשטוש  יבוצע  החריגה  תום  עם  מיד  פי    זמנית,  על  השטח 

 הנחיות אדריכל הנוף. 

ובשו  .7   הדרך  בתחום  הנמצאים  בעצים  פגיעה  על  מוחלט  איסור  ליו.  חל 

כמפורט  אחר,  במקום  שתילה  לצורך  יועתקו  העבודה  שבתחום  עצים 

 ת או על פי הנחיות אדריכל  הנוף. בתכניו

מתאימים    .8   המפקח  ע"י  ימצאו  ואשר  הדרך  בתחום  אשר  עצים 

  המועצה להעתקה,יועתקו למקום אשר יוחלט בתאום עם מח' הגנים של  



 12 

בס  האיזורית הדרך  רצועת  בתחומי  הנוף,  אתר  ואדריכל  כל  או  לה  מוך 

 אחר אשר בתחום השטח העירוני.

 
 חובת תיאום עם פקחי רשויות שמירת הטבע  ה.  

בנוסף    לדאוג  הקבלן  יהיה  חייב  הרחוב  מקווי  החורגת  עבודה  או  פעולה  בכל 

לתאום מוקדם עם פקחי רשויות   עיריית חריש,לחובת תיאום עם המפקח ועם  

ה המשאבים  ועל  הציבור  נכסי  על  הטבע השמירה  שמירת  רשות  כגון:  טבעיים 

והגנים הלאומיים, החברה להגנת הטבע, המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל ורשות 

העתיקות. היה  והודיע  פקח  אחד מן הרשויות  או הגופים הנ"ל, על ערכי טבע 

ונוף או עתיקות מיוחדים, או נדירים, ימנע הקבלן מכל פגיעה  וימשיך בעבודתו 

לות הנדרשות לפינויים או שימורם עם הרשות המתאימה רק לאחר תאום הפעו

 ועם המפקח.

 

 תאום עם רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים ורשות העתיקות ו. 

לפני תחילת ביצוע הכבישים תימסר הודעה מתאימה לפקח רשות שמירת    .1  

 הטבע והגנים הלאומיים ולרשות העתיקות. 

כיאולוגי שנתגלה במהלך העבודה. הדווח יש לדווח על כל גילוי וממצא אר  .2  

 יהיה לרשות העתיקות ולפקח רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים. 

 

 

 דרכי גישה לאתר  .2900

עבודתו   ולצורך  ייתכן  כי  לקבלן  מודגש  המזמין.  ידי  על  יוכתבו  לאתר  הגישה  דרכי 

זמנ עפר  עבודות  לבצע  השונים,  התנועה  והסדרי  הביצוע  שלבי  במסגרת  יות  יידרש 

לדוגמא  המקומית.  הרשות  ע"י  בכתב  הסכמה  לגביהם  שניתנה  שטחים  בתחום 

בשטחים ציבוריים פתוחים, למתן גישה נוחה לבצוע העבודות השונות, לדוגמא: דרכי 

או אחרים  התארגנות  לשטחי  חפירה/חציבה  או  במילוי  שטח  יישורי  או  זמניות,  עפר 

 לפי צרכי הפרויקט. 

היא על כך ועליו לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה לא תשולם לקבלן כל תוספת ש

 שבכתב הכמויות. 
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 שם הקבלן וחתימה: _______________          תאריך _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות פיתוח       40רק פ 

 ה\ריצופים, מדרגות ואבני שפ  40.5

 אבני שפה, אבני אי ואבני צד גנניות .050.540

בסעיף אבני   למפורט  בהתאם  ותבוצענה  חרושתיות,  טרומיות,  תהיינה  השפה 

ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא   19ולת"י    51פרק  במפרט הכללי    51.15.02

טרומיות אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות  

 ושים. ס"מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדר 50ס"מ,  25באורך 

על   תונחנה  לסוגיהן,  השפה  באבני  בטון  בחתך  20-קורת  באתר  יצוק   ,L   במידות

בתכניות יעשה   .המתוארות  האבנים  פילוס  יבש".  ב"בטון  השימוש  יותר  לא 

וש באבני שפה לאחר שבירה באתר. בקשתות ימלא יאושר שבאמצעות טיט צמנט.  

באורך   מנוסרותנים  מטר או אב  0.5/0.25יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  

 קטן יותר כנדרש. 

של   פינה  בכל  הציבורית  טרומיות   135  °או    90  °בחנייה  ביחידות  להשתמש  יש 

 ייעודיות.

חציה  )במעברי  בתכניות  המסומנים  מוגבהים  במקומות  בצמתים  יבנה  שאים   )

ס"מ מעל המיסעה. כאשר בכל קצה תבוצע   0÷1הקבלן אבני שפה מונמכות, בגובה  
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מ' )הקטע האופקי(  2.0כה במדרכות . אורך הנממ'( 1.0) שתי אבניםך ההנמכה לאור

 לפחות.

ללא   יהיו  האטה  ההגבהות/בצמתים/בפסי  ובכל  לעיל  החציה  במעברי  השפה  אבני 

 פאזה.

 

 : דגשים מיוחדים

יבצע אבן שפה חדשה ר יקט לתוואי ק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרוהקבלן 

בגוון לבן ו/או המוצע. האישור מותנה בסימון של   ידי קו צבוע  התוואי המוצע על 

 חוט מתוח וקשור ליתדות. 

מילוי  וכן  במצע  חוזר  ומילוי  להנחה  הדרושות  העפר  עבודות  כל  את  כולל  המחיר 

וכן   אבנים  והנחת  אספקה  המדרכה,  עבודת  גמר  ביצוע  עד  מכשול  למניעת  זמני 

 בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.בקורת תושבת וגב 

 כמסווג בכתב הכמויות, וכוללות את כל האמור לעיל. ה לתשלום במ"א המדיד 

 

 

 

 

 

 

 גדרות ומעקות  44פרק  

 מעקה בטיחות להולכי רגל .2044    

במקומות המצויינים בתכניות יש לבצע מעקה בטיחות להולכי רגל מעל קירות   .1 

וצרת ס"מ( מת 110, גובה 5004דגם "כנרת" )מק"ט תומכים.  המעקה יבוצע לפי 

 נוף. החברת "אורלי" או מוצר ש"ע אחר, הכל לפי תכניות אדריכלית 

 מיקרון, לפחות. 80באבץ חם, פנים וחוץ. עובי הגיליוון    ניםווהצינורות יהיו מגול

 צבע הצינורות לפי החלטת אדר' הנוף.  

הצינורות האופקיים יהיו במקביל לשיפוע ראש הקיר. הצינורות האנכים יהיו    

 א ניצבים לראש הקיר או פני המדרכה. אנכים ול

עמודי המעקה יוכנסו לחורים שיוכנו בראש הקיר. על הקבלן להקפיד על אנכיות   

מגובה המעקה יפורק   0.5%המעקה. בכל קטע שתתגלה סטיה בשעור העולה על  

מ', ולאחר   5 -הקבלן יכין קטע מעקה לדוגמה באורך כבקטע ויוקם מחדש. 

 משיך בביצוע המעקות. אישור המפקח בכתב, י

 

 עבודות מסגרות מתכת וצביעתן )מעקות בטיחות(  .2 

 - כללי א.  

 עבודות המסגרות תבוצענה ע"י מסגריה מוכרת ומאושרת ע"י המפקח.    
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 - טיב החומרים   

מחלודה,     נקי  חדש,  בחומר  ברזל  עבודות  סוגי  בכל  להשתמש  הקבלן   על 

 שומנים וחומרים זרים אחרים.   

 

 - דיוק וטיב העבודה   

הנוגע      בכל  המקוצעי  הידע  מיטב  ולפי  ביותר  מעולה  יהיה  העבודה   טיב 

 לעיבוד החומר, לחיבורים, להרכבה וכו'.    

 

 - דיוק העבודה   

כל   יורשו  ולא  התכניות  פרטי  לפי  נמרץ  בדיוק  תבוצענה  המסגרות  עבודות 

 המפקח.  שינויים או סטיה מפרטי התכניות, אלא באישור בכתב מאת

 -ריתוך    

ומקומות      חורים  הפסקות,  ללא  ונקי  שווה  חשמלי  ריתוך  יהיה   הריתוך 

אחיד      שטח  שיתקבל  עד  ולשייף  ללטש  יש  הריתוך  בליטות  את   שרופים. 

 וחלק לכל אורכו לפני ביצוע עבודות הצבע.    

 - צביעת עבודות מסגרות ב.  

מע    אישור  להציג  מהקבלן  לדרוש  רשאי  לאיכות  המפקח  מוסמכת   בדה 

יבוצעו על חשבון הקבלן.      ועובי השכבה הצבועה. בדיקות מעבדה אלו   הצבע 

 אין לבצע שלב כלשהוא בתהליך לפני אישור המפקח לשלב הקודם.    

 : שלבי העבודה   

 לפי תקן שבדי לקבלת שטח נקי ומחוספס.    A.S  2.5ניקוי חול עד לדרגה   א.  

 אחר הניקוי. יש לקבל אישור המפקח ל    

אבץ   ב.   כרומט  יסוד  צבע  שכבות  שתי  או    B.H.13ריסוס  טמבור   תוצרת 

 .בגוונים שוניםמיקרון,  50-40שווה ערך. עובי כל שכבה     

 ריסוס שתי שכבות סופי "איתן" או "סופרלק" תוצרת טמבור או שווה  ג.  

 אדריכל. מיקרון בגוונים שונים לפי בחירת ה 30-35עובי כל שכבה  -ערך    

המלאכה   ד.   בבית  במלואה  תבוצע  מוכנים    -העבודה  יובאו  מתכת   חלקי 

 ההובלה וההרכבה יבוצעו בזהירות.  -להרכבה באתר    

מחדש      ירוססו  הרכבה  ו/או  הובלה  כדי  תוך  יפגעו  אשר  הצבע   שטחי 

 לאחר ההרכבה.    

לבחור   ה.   תאפשרנה  אשר  דגימות  מס'  נוסף  תשלום  ללא  יכין   את  הקבלן 

 הגוון הרצוי.    

 המדידה לפי מ"א מעקה. המחיר כולל: אספקה, הובלה, הרכב, ריתוך,     

 צביעה וכן כל העבודות הדרושות לקבלת המעקה בשלמות.   
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 פרק 51  - עבודות סלילה 

 עבודות הכנה ופרוק       51.01

 כללי .1.01051

מתייחסים לפרוק המתקנים הרבים המצויים באתר סעיפי העבודה המובאים להלן  

 העבודה  והמיועדים  לפרוק  והם  יבוצעו ע"י הקבלן בשני המקרים הבאים: 

פרטני  א. טיפול  מחייבם  אינם  ואשר  לבצע  הקבלן  שעל  העפר  עבודות  במסגרת 

איסוף  לשם  פירוק  או  מקומי  פירוק  )כגון:  הקיימת  בצנרת  או  הקיים  במתקן 

חו לשימוש  שנדרש החומר  מה  וכל  המזמין(  שיורה  למקום  להעברתו  או  זר 

 מהקבלן הוא לעקור את המתקן/הצנרת  ולסלקו מהשטח.

של   .ב מקומי  פירוק  כלומר  המתקן/הצנרת,  של  פרטני  פירוק/העתקה  במסגרת 

אלמנטים  פירוק  המסעה(,  שכבות  שאר  השארת  )תוך  אספלט  שכבת 

הקרובה בסביבתם  פגיעה  ללא  זהירה  עבודה  לצורך המחייבים  אם  בין   ,

 העתקתם, שימוש חוזר בהם או סילוקם.

 
הוצאותיו  וכל  בנפרד  לקבלן  ישולם  לא  לעיל,  א'  בפיסקה  הנזכרים  הפירוקים  עבור 

מבוצע  שבמסגרתם  החפירה/חציבה  במחירי  ככלולות  תיחשבנה  בכך  הכרוכות 

 הפירוק.

ר בסעיפים עבור הפירוקים הנזכרים בפיסקה  ב' לעיל, ישולם  לקבלן  בהתאם לאמו

 ים להלן ובכתב הכמויות.יהרלוונט

   
    

 סלוק פסולת ועדפי חפירה / חציבה .201.051

בסעיף   לאמור  יורחק   51017בנוסף  הפסולת  שחומר  בזאת  מודגש  הכללי  במפרט 

למקום מאושר ע"י הרשויות. התשלום לרשויות ע"ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת 

 לוק פסולת.  יעבור ס

  
  ק גדרות מסוגים שוניםפרו 31.051.0

  
הרשות העבודה כוללת פרוק גדר על כל חלקיה והעברתם לאתר פסולת או למחסני  

  בהתאם להוראות המפקח.המקומית או סילוק מהאתר 

פרוק שערים ייעשה בזהירות רבה תוך שמירה על שלמות האלמנטים. הרכבת השער  

 שער. במקום החדש כוללת גם יציקת יסודות חדשים ופילוס ה

 כמו כן, כוללת העבודה שבירה וסילוק היסוד והפסולת. 

 המדידה לתשלום כמסווג בכתב הכמויות.   

   

 ת וקולטנים קיימיםקיימוהתאמת מכסה בשוחות בקרה  51.01.04 

התאמה   לבצע  הקבלן  על  יהיה  באתר  שונים  בקרה במקומות  שוחות  מכסי  של 

 למפלסי הכביש ו/או מדרכה/שול המתוכננים. העבודה כוללת:
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 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.  - 

 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.  -  

 פרוק החוליה הקונית כולל המכסה הקיים.בשוחות ביוב  -  

 לא תיקנית.  בהה, פירוק הגבשוחות אחרות: פרוק תקרה ומכסה קיימים -  

פרט חריש+   התקנת חוליה חדשה בקוטר הקיים+ הסדרת "צוואר" מבטון מזויין לפי -

ל המתאים  מכסה  לפי    D-400או    B-125-התקנת  מבטון,  או  העיריה,   תהנחיומפלדה 

כולל אטמים ובטון מסגרת המכסה. על המכסה יוטבע לוגו של העיר חריש בציון סוג 

 התשתית.

 .   CLSMמ השלמת מילוי חוזר   -

 כל שאר העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.  -

 סילוק הפסולת.  -

 כמסווג בכתב הכמויות. המדידה לתשלום ביח' 

 
 

    עבודות עפר 51.02

 חפירה/חציבה .02.0151 

הכוונה   בנוסף חפירה,  מצויין  בו  מקום  בכל  כי  בזאת  מודגש  הכללי  במפרט  לאמור 

 מסוג כלשהם.היא לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהיא ובכלים 

  
במפרט מסעות קיימות או מדרכות קיימות כמתואר  כמו כן כולל סעיף זה חפירה של  

 .זה

 העבודה כוללת: 

ושצ"פים  א.    מדרכות  מיסעות,  בולדרים,  סלעים,  לרבות  שהיא  כל  בקרקע  חפירה 

 ובכל התנאים. 

ב ב.    בזהירות  לרבות חפירה  גדרות  ליד מתקנים,  מוגבלים  עבודת חפירה באזורים 

 ידיים במידת הצורך. 

החומרים ג.    שונים   מיון  שמושים  לצורך  הצורך  במידת  זמנית  ואחסנה  החפורים 

נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות  גנון, מלוי גס בשכבות  כגון: אדמה לצרכי 

 עליונות וכו'.

הכשרת החומרים החפורים למלוא גם אם יש צורך בריסוק ניפוץ וגריסת האבן  ד.   

 ל נדרש לפי המפרט הכללי.לגוד

ס"מ כמפורט במפרט   20ומר לשטחי מלוי ופזורו בשכבות של  העברת מיטב הח ה.   

 הכללי.

העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות כאמור או לפי הנחיות  ו.   

 ס"מ.  20ופזורו שם בשכבות של  00.8מנהל האתר בסעיף 

 יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה. פרוק מערכות, חלקי מבנה,  ז.   
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מ בעבודות מדידת  כלולה  מלוי  לצרכי  )ששבירתם  בולדרים  באזור  קיים  צב 

 החפירה( וסלעים תיעשה על קרקע טבעית ביניהם. 

 חפירה/חציבה להחלפת קרקע ח. 

השתית  סוג  אבחון  יבוצע  הכביש  שכבות  למבנה  החפירה  סיים  שהקבלן  לאחר 

 החפורה. 

מציא של  חרסיתית  במקרה  שתית  חאוורית    ת  לפי או  הקבלן,  הוראת   ימשיך 

 .השכבה העליונה של החלפת קרקעהמפקח בכתב, בחפירת 

בסיום חפירה זו שוב יבוצע אבחון של השתית החדשה בהשתתפות יועץ קרקע 

יועץ  הנחיות  ולפי  שיתקבלו  התוצאות  עפ"י  והמפקח.  הפרויקט  של  וביסוס 

בחקרקע   הקבלן  ימשיך  האם  לשיוחלט  לכל ב כפירה  בהמשך  וכך  הבאה,  ה 

המשמש להחלפת קרקע כל החלטה להמשך העמקה בעובי שכבה  שכבות המילוי

 תגובה בהוראה בכתב של המפקח.

 

 לתי עבידה גם בגמר החפירה להחלפתבאו חאוורית במקרה של שתית חרסיתית 

 ילתוך השתית עד להתייצבות )רק לפאבן  שבריתבוצע הטבעה של שכבת  –קרקע 

 .הפרויקט( החלטת הפיקוח, המזמין ויועץ קרקע וביצוע של

 '.ח-לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים א'  

 מחושב כאמור במפרט הכללי.המדידה לתשלום במ"ק  

נברר  ו/או  מאושר  רגיל  מילוי  לחומר  והבאתו  החפור  החומר  ומיון  טיפול  בעבור 

 בכתב הכמויות.ישולם בנפרד בסעיפים הרלוונטים ש

 ישולם בנפרד לפי מ"ק.עבור חפירת תעלות עפר פתוחות  

 המחיר כולל את כל האמור לעיל ובמפרט הכללי.  

 

 חפירות "גישוש" לגילוי מערכות קיימות  .202.051

במפרט זה, לאחר שהקבלן קיבל את אישורי החפירה   00.9בנוסף לאמור בסעיף   -

את והשלים  בדבר  הנוגעים  הגורמים  וסימן   מכל  ורשויות  גורמים  עם  התיאום 

ת ע"ג  חפירות קווים  ביצוע  למיקום  הצעתו  את  הקבלן  יגיש  ובשטח,  וכניות 

 לגישושים לאישור המפקח בכתב.

 
בהתאם  - הכל  קיימים,  בקווים  פגיעה  ולמנוע  להבטיח  כדי  מבוצע   האמור 

 להנחיות הגורמים השונים. 

ויהיו כלולים במחירי היחידה החוזיים לא ישולמו בנפרד  חפירות הגישוש  גש כי  מוד

 מיוחד ובכתב של המפקח אלא באישור

 
 העבודה כוללת
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המ - הרשויות  עם  מוקדם  בסעיפים  תיאום  כמפורט   00.09  ÷  00.11תאימות 

 ה.במפרט ז

צמוד  - ולפיקוח  הגישושים  חפירת  לביצוע  ואישור  בכתב  הנחיות   קבלת 

 מאותה רשות בהתאם לקביעתה. 

 
ע"י  - הנדרשים  הבטיחות  לכללי  בהתאם  ידיים  בעבודת  ו/או  בכלי   חפירה 

 משרד העבודה.  

ה לסוג  יותאם  והוא  מינימלי  יהיה  החפירה  של רוחב  הסופי  ולעומק  קרקע 

 הגישוש.

 
 וכם מראש עם המפקח ויקבל את אישורו בכתב כולל פירוט. כל האמור יס  

 

בהתאם לסיכום בכתב עם המפקח ומדידה בפועל של המדידה לתשלום במ"ק  

מעלה    העומק )כאמור  זו  עבודה  לבצע  ובכתב  מראש  שיאושר  ככל  לא וזאת 

בהתאם לשיקול דעתו   ישולם בעבור גישושים אלא במקרים מיוחדים / חריגים

 פקח(של המ

 
תשלום   במערכות,  פגיעה  לאי  האחריות  כולל  האמור,   כל  את  כוללת  העבודה 

הרשות, של  צמוד  פיקוח  כנדרש,   עבור  ידיים  ובעבודות  בכלים  העבודה  ביצוע 

 קפדה על כללי הבטיחות וכו'.ה

עבודות   תוצאות  והגשת  המערכות  של  בשטח  מדידה  העבודה  תכלול  כן  כמו 

 הגישוש, כולל מיקום קואורדינטיבי של המערכות וגובהן האבסולוטי. 

 

 )צורת דרך( הידוק שטחים  .302.051

 פני החפירה, או פני הקרקע  הטבעית  )לאחר   -הידוק שטחים בבקרה מלאה  .1  

כבישים,  מיסעות  פרוק  לאחר  קיימת  קרקע  פני  או  המילוי,  בתחתית  החשוף( 

 במפרט הכללי.  510263יבוצע לדרגות צפיפות כמפורט בסעיף  -מדרכות 

 המדידה לתשלום במ"ר.     

 עומק  המחיר כולל הבאת החומר לרטיבות אופטימלית, כולל חרישה ותיחוח ל  

 ס"מ וביצוע ההידוק כנדרש. 20

 

הקיים,  באזו .2  האספלט  פירוק  לאחר  קיימות  וחניות  מדרכות  יחרוש רי  הקבלן 

 הידוק מבוקר. ויבצע לרום נדרש  עד מצעאת המצע הקיים, באם יידרש ישלים 

 המדידה לתשלום במ"ר.   

 

 

 עבודות מצעים ותשתיות   51.03

 ותשתיותמצעים  .03.0151
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ניות, יהיו מסוג א'  במבנה הכבישים, המדרכות והשבילים והדרכים הזמכל המצעים  

 1885תכונות החומרים יענו לדרישות ת"י מס'    במפרט הכללי.  5105כנדרש לפי סעיף  

 .1886-ו

 מחושב תיאורטית מהתוכניות כמסווג בכתבי הכמויותהמדידה לתשלום במ"ק  

 ובהתאם לפרטים בתכניות.

 תנועה דה בין מצע בכבישים, בשוליים, במדרכות, באיי לצורך תשלום לא תהיה הפר

 ובשבילים. 

 

 עבודות אספלט .0451

 בטון אספלט   51.04.01

 עובי שכבות בטון האספלט יהיה כמסווג בכתב הכמויות וכדלקמן: 

אספלט    -ס"מ    6 בטון  אגרגרט    "צאתסוג  מ  מקשרתשכבת  דולומיטעם  גירי /מאבן 

 . PG 68-10וביטומן  (מ"מ 25)סוג ב' 

בעובי   עליונה  אספלט  מתא"צ    5שכבת  א'   19ס"מ  סוג  דולומיטי/גירי  אגרגט  עם 

 . PG70-10וביטומן מסוג 

 מ"מ. 12.5ובאיים בנויים עם אגרגט  םס"מ לשבילי אופניי  4אספלט מדרכות בעובי  

 

 :דרישות תערובות האספלט .2 

לביצוע אצל לפני ביצוע הסלילה יאשר הקבלן את תערובות האספלט המיועדות  

 המתכנן, יועץ תכינת המבנה והמפקח.

   

אספלט    בטון  בשכבת  האספלטית  בתערובת  הדירוג  עליונה   מקשרתקו  ונושאת 

)בהתאם   51פרק    -שבמפרט הכללי    51.12המפורטות בפרק משנה  ויענו לדרישות  

 .לסוג השיכבה המפורט בסעיף זה(

  

 שלום כדלקמן:שכבות בטון האספלט כמפורט לעיל, תימדדנה לת  

 "ר, בציון עובי השכבה.שכבה בעובי קבוע, לפי שטח במ א.  

 שכבה בעובי משתנה, לפי נפח במ"ק. ב.  

 במפרט הכללי.  51תכולת המחירים לכל סוגי התערובות תהיה כמפורט בפרק   

 

 בחתך    כל עבודות האספלט כוללות ביצוע התחברות בין מבנה חדש למבנה קיים  

 הרוחבי של הכביש, ולא ישולם עבור כך בנפרד.האורכי ובחתך 

 

 ריסוסים באמולסיה ביטומנית 04.0251.

בסעיף   כמפורט  יבוצעו  הריסוס   51.12.08.02הריסוסים  סוגי  לפי  הכללי  במפרט 

והכמויות למ"ר הרשומים בחתכים הטיפוסיים. המדידה לתשלום תהיה לפי האמור 

 במפרט הכללי. 51.00.35בסעיף 
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 ור שכבות האספלט.שעות, לפני פז 24שעות עד  12י הריסוסים יבוצעו מודגש בזאת כ

 
 המדידה לתשלום לפי שטח במ"ר, בציון סוג הריסוס.  

 

 התחברות לאספלט קיים  .034051. 

 : העבודה כוללת 

 נסור אספלט בקוים ישרים בהתאם למפרט.  .1  

 פרוק אספלט קיים לעומק הנדרש בפרט.  .2  

 לט. עם האספלט החדש והנחת שכבות המצע, האגו"ם והאספרסוס שטחי המגע  .3 

 האמור לעיל. המדידה לפי מ"א מדוד לאורך ההתחברות. המחיר כולל את כל  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משרד השיכון
 שכונת מגף  – חריש

 

 
 עבודות בטון יצוק באתר    -   02פרק 

 
 

 ועבודה  תנאי בקרה, סוג הבטון 02.01
 

 כללי  א.  
 

ב  מסוג  יהיו  הבטונים  החשיפה    לפחות  30  -כל  בקרה  )3(דרגת  בתנאי   ,
, אלא אם צוין במפורש אחרת בסעיפי  15  -טובים. בטון רזה יהיה מסוג ב

ב  330יה לפחות  תה  30  -כתב הכמויות. כמות הצמנט שתדרש עבור בטון 
 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  

 מדרגים של אגרגטים.  4הבטון יהיה צפוף ולכן התערובת תהיה לפחות בת 
לאישור  ותוגש  הקבלן  מטעם  בטונים  טכנולוג  ע"י  תתוכנן  התערובת 

 . לפני התחלת ביצוע העבודה המפקח והמתכנן
עבור סוגי בטון שונים ישולם בנפרד בהתאם לסעיפים המתאימים בכתב 
הכמויות. תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה 

 יהיו תנאי בקרה טובים. 
 

 
 

 עיבוד פני הבטונים  02.02
 

 גמר חלק  א. 
 

של   הצדדים .1 לעין   רות,וקהחיצוניים  גלויים  להשאר  המיועדים  מעקות 
 יוצקו בתבניות פלדה או לבידים (דיקטאות) חדשים, ללא פגמים וללא 

יצוקים    שטחים  שיתקבלו  כדי  והאופקיים,  האנכיים  במישקים  חורים 
ופגמים. הדרישה היא לקבלת    חלקים וישרים, ללא בליטות, כיסי חצץ 

הפנימיי השטחים  כל  על  ונקי  חלק  ו/או בטון  שייצבעו  והחיצוניים  ם 
 ישארו חשופים, או יצופו בשכבות טיח בגר. 

 
, יסודרו פלטות  (קורות עוגנים וכד')   שאר גלוייםירות המיועדים להובק . 2 

אופקיים  של  הלבידים בקווים  יעברו  שהמישקים  בצורה   התבניות 
 ואנכיים נמשכים. 

 
באמצעוובק . 3  להחליק  יש  אופקיות  בליטות  ובתחתית  דיסק רות   ת 

חיבור       במקום  שנוצרו  צמנט  מבליטות  הבטון  פני  את   מוקשה 
או       יציקה)  בהפסקות  ו/או  התבניות  בין  (במישקים   הטפסות 
 .כתוצאה מכיסי חצץ וכו'     

 
 
 רות ו קהחלקת פני  .ב
 

בסעיף    ראשי  פני  למפורט  בהתאם  ויוחלקו  ייושרו  של   02.048קורות 
צמ פיזור  כדי  תוך  הכללי,  בשיעור  המפרט  הבטון    2נט  פני  על  ק"ג/מ"ר 

 המוחלק. 
 
 קיטום פינות ומגרעות  .ג 



 משרד השיכון
 שכונת מגף  – חריש

 

 
יבוצע    בתכניות  המסומנים  אחרים  ובמקומות  לעין  הגלויות  הפינות  בכל 

במידות   משולשים  ידי  על  הבטון  פינות  במקומות   1.5X1.5קיטום  ס"מ. 
בבטון  יבוצעו  יציקה  הפסקות  של  במקומות  ו/או  בתכניות  המסומנים 

במידות    מגרעות הקיטומים   1.5X1.5משולשיות  ביצוע  מחיר  ס"מ. 
 והמגרעות כלול במחירי הבטונים. 

 
 טיב גמר הבטונים  . ד
 

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לעובדה שכל הדרישות המפורטות בסעיף  
 לעיל הקשורות עם גמר פני הבטונים הן דרישות מזעריות.    02.02

 
בלי עם  בטון  יתקבל  שלא  במיוחד  הפסקות מודגש  שקעים,  נקבים,  טות, 

יציקה לא מאושרות או לא מעובדות או כיסי חצץ. כל אלמנט שבו יתגלה  
ולבנות  להרוס  הקבלן  על  יהיה  תקנה,  לו  אין  המפקח  דעת  שלפי  פגם, 

 מחדש על חשבונו הוא. 
 
 

 סיבולת  02.03
 

דרגת הסיבולת של כל רכיבי בטון מזויין פרט למרצפים לא תהיה גבוהה מדרגה  
לת"י    5 תהיה  1חלק    –  789בהתאם  המרצפים  פני  גימור  של  הדיוק  רמת   .

 של המפרט הכללי.  50096"מיוחדת", בהתאם למפורט בסעיף 
 

 1988 1חלק   789הסבולות בבניה יתאימו להגדרות ת"י 
 

 מס' 
 סד' 

 התחום שבו תאור העבודה וגודל הסטיה 
 תיבדק הסטיה 

 גודל הסטיה 
 המקסימלי 

המבנה   סטיה אופקית מקווי 1
לעומת התכניות ובמצב ההדדי 

 שבין חלקי מבנה 

 מ'  5
 מ'  25מ' ועד  10
 מ' ויותר  25

5  
10   
15 

 מ"מ 
 מ"מ 
 מ"מ 

סטיה מהאנך בקווים ובשטחים  2
 של קירות ועמודים 

 מ'  3
 מ' ויותר  5

4   
10 

 מ"מ 
 מ"מ 

סטיה מהמפלס או מהשפוע  3
המסומן בתכנית לרצפות, תקרות  

 ופני קירות וקורות 

 5 קודה בכל נ
 *2 

 מ"מ 
 מ"מ 

סטיה בגודל או במיקום של  4
 פתחים ברצפות, תקרות וקירות 

 מ"מ  10 

סטיה בעוביים של רצפות, תקרות  5
ומבנים דומים, חתכים של קורות 

ועמודים, רצפות יצוקות על 
 הקרקע 

 

 מ"מ  10 פילוס 

סטיה בין מרכז העמוד והמרכז   6
 המתוכנן 

מהמידה   3% 
 הקטנה של העמוד  

טיה בין מרכז כלונס למרכז  ס 7
 המתוכנן 

מקוטר הכלונס   5% 
 ס"מ  5 -ולא יותר מ

סטיה בפני רצפות ומרצפים  8
 בגימור בהחלקה בהליקופטר 

ראה מפרט מיוחד   
 להלן 
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 הפסקות יציקה אנכיות בקירות  02.04

 
בק  אנכיות  יציקה  ע"י  והפסקות  מראש  שיאושרו  במקומות  רק  יבוצעו  רות 

שלד   ומתכנן  בצורת  המפקח  בתכניות  המפורט  לפי  יעובדו  ההפסקות  המבנים. 
 "שן".

 
 

 תבניות ה קשירה וחיזוק סוג התבניות,  02.05
 

או   מדיקטים חדשים  כל התבניות לביצוע הפרויקט יהיו תבניות מתועשות א. 
 התבניות יתוכננו על ידי מהנדס בנין רשוי בארץ. לוחות פלדה. 

 
 בחוטי קשירה בין הטפסות.  לא יורשה שימוש קירות/ רותוקה בכל  ב.
 
הק .ג טפסות  בין  הנכון  ורק והרווח  אך  יישמר  אחרים  בטון  רכיבי  ושל  רות 

בניגוד לאמור במפרט הכללי,   (ספייסרים).  בטון סיביבעזרת שומרי מרחק מ
 לא יורשה שימוש בשומרי מרחק מפלסטיק. 

 
הטפסות לא יחוזקו בחוטי קשירה או בשומרי מרחק מתברגים המיועדים  
מיוחדים  מרחק  בשומרי  ורק  אך  אלא  בבטון,  חורים  המותירים  לשליפה, 
חרוטים  הכוללים  הבטון,  לפני  קרוב  ולחוץ  מוקטן  שחתכם  (ספייסרים) 
שומרי  הטפסות.  פרוק  בעת  יוצאו  אלו  חרוטים  בקצותיהם.  (קונוסים) 
ימולאו  החרוטים  לאחר שחרור  הנותרים.  השקעים  בתוך  יקוצצו  המרחק 

 במלט טיט. השקעים הנותרים
 
 

 יציקת הבטון     602.0
 

שעות לפני היציקה. ההפסקות    48הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות   
ביציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב 
יטפלו   מתוכננת,  בלתי  יציקה  לרבות הפסקת  יציקה,  הפסקת  בכל  המפקח.  ע"י 

ב כאמור  הנוצר  הכללי.  02.045סעיף  במישק  המפרט  הפסקות    של  של  עלותם 
 יציקה כלולות במחיר יחידה של הבטונים. 

  
הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי בסעיף  

ק"ג למ"ק.    2300יום מיציקתו תהיה לא פחות מאשר    28. צפיפותו לאחר  02.047
חס להבטיח  חייבות  היציקה  ורציפות  מים  צפיפות  חדירת  בפני  המבנה  ימות 

 ורטיבות. 
 

שרב  באמצעים   בימי  לנקוט  יש  כן  ועל  הבטון  של  מהירה  סמיכות  למנוע  יש 
להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים מיד לאחר היציקה, כדי למנוע  

על   העולה  בטמפרטורה  יציקה  תורשה  לא  פלסטית.  צלזיוס,    30סדיקה  מעלות 
 פקח. אלא באישורו המוקדם של המ

 
בתכניות   המפורטות  במידות  לברגים  כוסות  ברגים, מעברים,  עוגנים,  שרוולים, 

הפתחים  כאשר  היציקה,  לפני  ימוקמו  הבטון,  בתוך  המעוגנים  האלמנטים  וכל 
 שלהם יאטמו באופן זמני.
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. אין להתחיל ביציקה אלא , חגים ומועדי ישראללא יאושרו יציקות בימי שישי 
  כוחו.בנוכחות המפקח או בא  

 
 
 שימוש בויברטור  702.0
 

בכל יציקה יהיו בשימוש שני ויברטורים לפחות. ויברטור נוסף לא חשמלי שמיש   
 יוחזק באתר לכל מקרה של הפסקת חשמל או תקלה אחרת וכד'. 

 
 
 קוני בטונים ית .8002
 

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים רציניים, הרי שאותם חלקי בטון שאינם  א. 
למ להוראות מתאימים  בהתאם  מהמקום  יסולקו  שניזוק,  ובטון  פרט 

צק הקבלן על חשבונו אלמנטים חדשים לגמרי, יהמפקח, ובאותם מקומות י
מהנדס בהתאם להוראות ולפי מפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי  

 המפקח. הקבלן ויקבלו אישור 
 

, ויאושרו שקעים ו/או כיסי חצץ ו/או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון .ב
). 1:3על ידי המפקח לתיקון, יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנטי (
 כמו כן, יסתת ויחליק הקבלן מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו'. 

המפקח   ידי  על  בדיקתם  לפני  והחורים  השקעים  בסתימת  להתחיל  אין 
יבוצעו אלה  בטונים  תיקוני  בכתב.  ידו  על  התיקונים  שיטת  ע"י    ואישור 

 הקבלן על חשבונו. 
 
 
 סידורי הארקה  .0902
 

על הקבלן לקבל אישור מהמפקח שההארקה סודרה,   ,לפני התחלת יציקת הבטון 
או שאין צורך בהארקה והוא יכול להתחיל  ביציקת הבטונים. את ההארקה יש 
חברת  והוראות  לתקנים  ובהתאם  לקבלן  יסופקו  אשר  לתכניות  בהתאם  לסדר 

 "מ.  החשמל לישראל בע
בהם  שיש  במקומות  המפקח,   אישור  בלי  היציקה  את  יבצע  שהקבלן  במקרה 
חשבונו,   על  מחדש  אותו  ולצקת  הבטון  את  להרוס  עליו  יהיה  בהארקה,  צורך 

 לאחר ביצוע סידורי ההארקה כנדרש. 
 
 

 פלדת זיון לבטונים .1002
 

 סוגי פלדות הזיון  א. 
 

 זה זה יהיו כדלקמן:הפלדות אשר ישמשו לעבודה במסגרת מכרז/חו סוגי 
 

(מצולעת)   .1 משופר  הדבקות  כושר  בעלת  של  פלדה  אופייני  חוזק  בעל 
 רתיכה בלבד.  5.3/4466בהתאם לת"י מגפ"ס  400

(מצולעת)   .2 משופר  הדבקות  כושר  בעלת  של  פלדה  אופייני  חוזק  בעל 
 רתיכה בלבד.  5.3/4466בהתאם לת"י מגפ"ס  500

 
 וטות פלדה משוכים רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש ממ . 3 
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 . 5.4/4460בקר בעלי כושר הידבקות משופר בהתאם לת"י   
 

 כלל הפלדות יהיו מרותכות. 
 שימוש בפלדה לא רתיכה באתר. על אסור חל 

 
 
 
 אורכי מוטות  ב.
 

גדולים   הנדרשים  המוטות  אורכי  קונסטרוקטיביים מסוימים  ברכיבים  אם 
ל  12  -מ עד  ומגיעים  ל  24  -מ'  אחת  ביחידה  או מ'  בריתוך  הארכה  לא 

באמצעי מכני אחר. לא תותר בשום פנים ואופן הארכת מוטות בריתוך או 
אלו  ארוכים  מוטות  עבור  תוספת  לקבלן  תשולם  לא  אחרים.  באמצעים 
עבור  גם  מחייבים  כמחירים  הזיון  פלדת  של  היחידה  מחירי  את  ורואים 

 מוטות אלו. 
 
 תמיכות ושומרי מרחק  ג.
 

ברצפות הזיון  מבטון    יסודות/ תמוכות  בלבדיהיו  ע"י  סיבי  מאושרות   ,
 המפקח. 

 
, מותאמים  מבטון סיבי בלבדשומרי מרחק בין הזיון והתבניות בקירות יהיו   

 לקוטר מוטות הזיון, מאושרים על ידי המפקח. 
 

מרצפות  מחלקי  או  מפלדה  זיון  בתמוכות  שימוש  יורשה  חומרים    לא  או 
 . פלסטיים כלשהם 

בטב  (ספסלים)  העליונה התומכות  הרשת  את  תומכות  אשר  הבטון  לאות 
קוטר   עגולות  זיון  ממוטות  בצפיפות   12יבוצעו  וימוקמו  לפחות  מ"מ 

 שתמנע שקיעת הרשת העליונה בזמן העבודה. 
קוטר    ברזל  ווי  בעזרת  ישמר  בקירות  הרשתות  בין  מ"מ   8המרחק 

 (הקלמרות). 
 
 

 שימוש בבטון "מייקו"  02.11
 

לפי אישור מראש של המפקח תותר וף במיוחד ו באלמנטי בטון עם זיון צפ 
מ  היציק בבבטון  "מ  40  -יוחד  למשאבת  חשבון  קו"יימתאים  על  הכל   ,

 הקבלן. 
בלתי    בטון  לדרישות  תתאים  התערובת  בריצפות  יעשה  הדבר  אם 

 מתכווצות. 
 

 
 מעברים ביציקות  .2102
 

בתכניות  המסומנים  במקומות  שרוולים  יבוצעו  השונות  היציקות  כל במסגרת   .
 השרוולים ימוקמו בדיוק מירבי כמפורט בתכניות.

 
 
 קביעת אלמנטי פלדה בבטון .3102
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בבטונים,    מעוגנים  להיות  המיועדים  אחרים,  מחומרים  ו/או  מפלדה  אלמנטים 
כגון: פרופילים, פחים, צנורות, שרוולים, אינסרטים, עוגנים לכבלים, קופסאות  

נים לקשירת רשת של חיפוי אבן וכד',  לגופי תאורה, אביזרי מים, חוטים מגולב
באופן שיבטיח  לתבניות  ולחברם  הבטונים  יציקת  לפני  מירבי  בדיוק  למקם  יש 
את מיקומם המדויק בזמן היציקה. על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על שיטות 

 חיבור וקביעת האלמנטים הנ"ל.  
 

כמפור  מוקמו  לא  פלדה  שאלמנטי  התבניות  פירוק  אחרי  ויתברר  ט במידה 
להוראות   בהתאם  מחדש,  לבטונים  ולחברם  לפרקם  הקבלן  על  יהיה  בתכניות, 

 המפקח והמתכנן, הכל על חשבונו של הקבלן. 
 
 
 בדיקת אלמנט יצוק על ידי מהנדס האחראי על ביצוע השלד  .4102
 
השלד"     ביצוע  על  אחראי  "מהנדס  ידי  על  יציקתו  לפני  יבדק  השלד  אלמנט  כל 

מדור מבנים בתוקף) כמשמעות החוק (ראה ברישיון    בעל  -(שהוא מהנדס אזרחי  
ג' בוצע   1גם סעיף מתאים בפרק  הנדון  יאשר בחתימתו שהאלמנט  והוא  לעיל) 

מסמכי   ביתרת  למוגדר  ובהתאם  השלד  בתוכניות  המתוכנן  לפי  בדייקנות 
 המכרז/חוזה זה. 

  
 
 אופני מדידה ותכולת מחירים   .1502
 

הבטונים . א של  היחידה  ויתר (קירות    מחירי  מדרגות  שונים,  מסוגים  תמך 
היצו הבטון  באתר)רכיבי  של כוללים    ק  מושלם  לביצוע  הנדרש  כל  את 

הע עבודות  את  גם  היתר  ובין  ולמפרטים  לפרטים  בהתאם  פר העבודה 
זיון, איטום, נקזים, תפרים, חציבה ומילוי חוזר), בטון רזה(חפירה , דרכי , 

 פרטים ולמפרטים נדרש לביצוע מושלם של העבודה בהתאם לגישה וכל ה

של   .ב המדידה  באופני  למתואר  הכלליהבנוסף  אלמנטי   מפרט  של  המחיר 
כוללים   תיקוני  גהבטון  לרבות  הגלויים  בטון  פני  של  החלק  הגמר  את  ם 

לעיל כמפורט  מרחק .  בטון  שומרי  גם  הבטונים  מחיר  כולל  כן  כמו 
תע לעיל,  כמפורט  הטפסות  לחיזוק  התערובות (ספייסרים)  המציגות  ודות 

 שימוש בתבניות מתועשות תעשיתיות.וגם תכנון ו המתוכננות
 

תפרים לסוגיהם כולל גם את כל חלקי הבטון כולל גם  מחיר היחידה של   .ג
ובתוכניות לרבות חומר המילוי, לוחות ההפרדה    התפר המוזכרים במפרט 

המייתדים  הברזלים  "דיוקית",  פחי  גיבוי,  פרופילי  מפוליסטירן, 
 וצינורותיהם וכו'. 

 

הא . ד את  גם  בתוכו  כולל  הבטון  של  היחידה  לפרטים מחיר  בהתאם  יטום 
 . ד , מודגש כי האיטום לא ישולם בנפרולמפרטים

 

מוטו . ה עם  עבור באלמנטים  תוספת  גם  כולל  המחיר  במיוחד  צפוף  זיון  ת 
 שימוש בבטון מיקו. 

 

ל . ו נטו  יהיה  הבטונים  של  הבטון  מדידה  יתר   בלבדנפח  את  יכלול  ולא 
 בקירות כובדחיפוי  למעט  האלמנטים הכלולים במחיר היחידה של הבטון ( 
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ללא ת החיפוי  את  גם  כולל  היחידה  מחיר  נוסףשבהם  זה    -שלום  במקרה 
 נפח הקיר יחושב כולל נפח החיפוי). 

 

הבטונים  . ז של  יחידה  במחיר  כלולות  בטון  רולקות  של  היחידה  מחירי 
 השונים. 

 

הקבלן   . ח לב  ובמיוחד שלכך    תמופניתשומת  המכרז  מסמכי  את  לראות  יש 
המופיעים   נוספים  דברים  לכלול  מנת  על  כמויות  אלה בכתב    מסמכים 

 במחיר יחידה של כמויות הבטון 
 



 השיכון משרד
 שכונת מגף  –חריש 

 אבן  עבודות   –  14 פרק 

 כללי    0140.

 
: טבעית באבן מחופים קירות" 2378 י"לת בהתאם יבוצעו  באבן הקירות  חיפוי עבודות כל

  משרדי  הבין  למפרט  בהתאם",  החיפוי ממערכת כלליות ודרישות לחיפוי טבעית אבן
 בכתב  המופיעות הספציפיות ההוראות פ "וע היצרן להוראות ובהתאם") הכחול הספר("

 .זה למפרט המצורף הכמויות
 

   קירות  חיפוי   240.0
 

  15-ב  בטון  גב  של  המינימלי  העובי  כאשר  טבעית  /פראית   אבן  בניית  בשיטת  ייעשה  החיפוי .א
  מקובעת ס"מ    30/30  כל  מ" מ  5  קוטר  מגולוונת  מפלדה  עיגון  רשת  ליישם  יש.  מ"ס  12  יהיה
 . התכניות לפי, לחיפוי המיועד לקיר

 

 . מ" ס  35- כ אחד בשלב בנייה שורותמרבי של  גובה .ב

 

 . האדריכל לתכניות בהתאם באבן טבעית יהיה הקיר ציפוי .ג

 

 במיקשר   תונח   והאבן   רומבית /מעוינית   תהיה  ההנחה  –  כפרית  בבנייה  יבוצעו   האבן  עבודות .ד
  לא   אחת  אבן  של  מישק.  מ" ס  15  של  מינימלי  ובעומק,  בלבד  ראשה  אלא  צדודה  ולא  שבור

 .האופק כלפי  010- מ בפחות נטוי מישק ייעשה לא כן כמו , שניה אבן  עם ישר בקו  יימשך

 

,  מ " ס  2.5  עד  מ" ס  0.5  יהיה  המישקים  עובי.  הקיר  מפני  מ"ס   2  עד  פתוחים  יושארו   המישקים .ה
 . מ" ס 3 יהיה המפגש בפינות  המקסימלי העובי כאשר

 

 .בבנייה ייכללו  לא )מ" ס  30-מ קטן  צלע( קטנות מילוי  אבני . ו
 

 ועיבוד  נקזים כולל ,עיגון  רשת  ,הרכבהו  עיגון, האבן הנחת, האבן אספקת כוללת העבודה .ז
 ובגודלן  בצורתן ייחודיות אבנים חיתוך וכן  אבנים והתאמת חיתוך, פרט לפי בנקז  האבן

 הקיר  פני כל וחיפוי האדריכל דרישת פי על, בשטח התאמה ולצורך התכניות פי על כנדרש
 .  בתכניות כנדרש או /ו , הגלויים

 

 . הנחתן לפני המפקח י"ע לאחת אחת תאושרנה האבנים .ח
 

  אישור   קבלת  ולאחר,  האבן  פני  וניקוי  תיקון,  האשפרה,  הבטון  יציקת,  הבנייה  עבודות  בסיום .ט
  2  לעומק  תהיה  ההעמקה,  אחרת  צויין  לא  אם.  ובכיחולם  המישקים  בהעמקת  יוחל,  המפקח

  תיעשה ,  נמשכים  במישקים  היא  הבנייה  כאשר.  המישק  עובי  מפעמיים  פחות  ולא  לפחות  מ" ס

 מצופה "),  v"   בצורת  לא(   מקבילות  דפנות  עם  גלגל  בעל  חשמלי  מסור  באמצעות  ההעמקה
 . יהלומים

 .ההעמקה ביצוע כדי תוך מתאימים  באמצעים לנקוט יש
  המפקח   אישור  טעונים  סיתות  י"ע  המישקים  העמקת  או   קורבורונדום  מצופה  בגלגל  שימוש
 . מראש

 

 

 . המישק ופנים דפנות יורטבו , הכיחול ביצוע לפני .י

 

 . הכללי   במפרט  14006  בסעיף  כמפורט  יהיה  המישקים  לכיחול  המלט,  אחרת  צויין  לא  אם .יא
 . חללים   ללא בשלמות  המישק את  ימלא המלט



 השיכון משרד
 שכונת מגף  –חריש 

 

 

 

 

  2-ב  יבוצע  הכיחול  –  מ"ס  2  על  עולה  לכיחול  החלל  עומק  ואם,  אחד  בשלב  יבוצע  הכיחול .יב
  מלוכסן ,  מחורץ,  מגובנן,  מקוער,  שקוע  או   בולט:  הבאות  הגימור  מצורות  באחת,  שלבים
  בתכניות   הנדרש  לפי  הכל,  המישק  עובי  לכל   מרובע  בחתך  שקוע  או ,  החוצה  מלוכסן,  פנימה

 .זה במפרט או 

 

 .הבנייה בעת ששימשו  מפיגומים אלא, תלויים מפיגומים הכיחול את לבצע אין .יג
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 משרד השיכון
 שכונת מגף  –חריש 

 

 
 קירות תמך עבודות עפר ל     15פרק 

 
 

 כללי  1.015
 

לפרק    בהתאם  תבוצע  הכחול)   01העבודה  (הספר  בניה  לעבודות  הכללי  במפרט 
 והמפרט המיוחד להלן.

, קירות לביצוע חפירה כללית עבור קיר דיפוןלעבודת  פרק זה מתייחס בין היתר  
 .רגל וקירות קרקע משוריינת

 
 

 תנאי הקרקע  1.025
 

ועל סמך   המזמין יפיים הקיימים באתר העבודה נבדקו על ידי  תנאי הקרקע הספצ
הוכ אלו  "בדיקות  חב'  ע"י  בע"מנו  ביסוס  הנדסת  אשל  גיאוטכני דו"ח    "דורון 

 . לפיתוח וייצוב מדרונות
 הקבלן רשאי לבדוק את תנאי הקרקע לפני הגשת הצעתו, על חשבונו ולפי רצונו.

 
 

 חפירה/חציבה  1.035
 

למפ תעשה  גודל חפירה/חציבה  מכל  בכלים  בתוכניות  כמוגדר  מדוייקים  לסים 
 החפירה.ל סוג שהוא ו/או בידיים בהתאמה מוחלטת לגודל וצורת וכשהוא 

ו/או  קלים  ושינויים  תיקונים  שעיקרן  קטנים  בקטעים  גם  תהיינה  העבודות 
מוגבלים לכך .  בשטחים  מתאים  ימצא  אם  חוזר  לשימוש  ישמש  מחפירה  החומר 
 ורס או שיסולק ע"י הקבלן הכל בהתאם להוראות המפקח.ו/או יוברר ו/או יג

עבודות אלו ימדדו בנפח ללא הבדל ביחס להיקף העבודה ו/או לבצועה בשלבים, 
סעיף   לפי  העבודה,  לביצוע  הדרושים  המכניים  הכלים  סוג  במפרט   0100.18ו/או 

 .נפץבכל מקרה לא יורשה שימוש בחומרי . הכללי
 
 

 דיוק  1.045
 

 ס"מ. ±2בדו לגבהים בדיוק של ויע לוייה ופני המתחתית החפיר 
  

 
 הידוק תשתית החפירה  1.055

 
במפרט   01040אם לא יתגלה סלע יציב, תהודק כמוגדר בסעיף    ,תשתית החפירה 

 הכללי.
 
 

 קוז והגנה בפני מי תהום או נגר עילי י נ  1.065
 

עבודה, על הקבלן להגן על אתר העבודה, במשך כל שלבי הבצוע ועד למסירת ה 
מסננות  נקוז,  תעלות  נקזים,  יתקין  הקבלן  עילי.  נגר  או  תהום  מי  עלית  מפני 

 ומשאבות ככל שידרש כדי להבטיח משטח עבודה נקי ויבש.
 קוז מי תהום והגנה בפני נגר עילי לא ימדד בנפרד והוא כלול במחירי העבודות.ינ 

 
 
 מחיר הובלה  071.5
 



 משרד השיכון
 שכונת מגף  –חריש 

 

לג  מחוץ  יורחק  העודף  חפור/חצוב  לצורכי   ,המזמיןמתחם  בולות  חומר  יועבר 
בתחום   אחר  למקום  מילוי  ו/או  המזמיןעירום  להוראות אתר  בהתאם  הכל   ,

 המפקח.
מעל    למרחק  העודף  החומר  להעברת  בנפרד  ישולם  לא  מקרה  וזאת   100בכל  מ' 

 במפרט הכללי. 0100.03בניגוד לרשום בסעיף 
ה  סילוק  תשלום  מחיר  את  גם  כולל  העודף   ת ושר ל  ה פשא  תכיפש  תרגאחומר 

 ותשלומים אחרים מכל סוגאו אגרות  תימוקמה
 
 

 חומר מילוי מובא  081.5
 

הצורך  מחוץ   ,במידת  הנמצא  ממקור  יובא  חוזר  למילוי  הדרוש  המילוי  חומר 
 שיבחר באחריות הקבלן. טיב החומר המובא טעון אישור המפקח. ,לגבולות האתר

 
 
 מדידה ותשלום  081.5
 

כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר ירה/חציבה  חפ  מחירי סעיפי 
במידת  אגרה  תשלום  למעט  המפקח,  ובאישור  כלשהו  במרחק  מאושר  שפיכה 

 הצורך.
 

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל  
 ח.מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפק

 
מסוגים   מובא  ומילוי  מצעים  אספלט  עבודות  לרבות  החומרים  אספקת  מחירי 

 שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו.
 

ליום   העדכנית  מדידה  תהיה  עפר  עבודות  בכמויות  התחשבנות  לצורכי  המדידה 
 קבלת צו התחלת העבודה.

 
ירת או איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סג 

 שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.
 

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

 מדידה והתשלום במ"ק.האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. ה
 



 

 

 ה' 9נספח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשימת תכניות



עיון סוג:

תכנן שרטט קובץ תיאור  שינוי מ. אחרונה ת. עדכון ת. יצירה קנ''מסטטוס שם תוכנית מס' גיליון

RW-8-9-10מדרגות תנוחות .RW-8-9-10 קירות
ופרישות

דרור אזולאי11/03/21למכרז סופיה רזניקוב 1:10014D086-2 911 8 9 10.dwg 25/04/21.1

דרור אזולאי11/03/21למכרזהערות כלליות340 סופיה רזניקוב 14D086-2 -911 - 340.dwg 25/04/21.1

דרור אזולאי11/03/21למכרזקירות, חתכים אופייניים341 סופיה רזניקוב 1:2514D086-2 -911 - 340.dwg 25/04/21.1

דרור אזולאי11/03/21למכרזקירות, פרטים אפייניים344 סופיה רזניקוב 14D086-2 -911 - 340.dwg 25/04/2101

14D086-2 -  רשימת תוכניות בפרוייקט:  עדי הדר - פרוייקט חריש שכונת המגף

911נושא:

25/04/2021

1 - 1
הופק על-ידי תוכנת MASTER-PLAN NG מבית ג'נריק סולושנס בע"מ.



 
 

 24.03.2021    תאריך:             

 חריש המגף  – רשימת תוכניות לפרויקט
 911שצ"פ ז השלמות + מכר

 
 

 חריש המגף  2867מס' פרויקט  
תאריך עדכון אחרון של   להצעות תכנון מפורט 

 24.03.2021 רשימת התוכניות 

 דוד ברהום מהנדסים יועצים בע"מ משרד התכנון:

 תאורה, חשמל ותקשורת  סוג התכנון: 
מנהל  

פרויקט  
 בתכנון: 

  קבלן מבצע:   מנהל התכנון בביצוע:  

 מס'   קנ"מ שם התוכנית  מס' תוכנית  מס"ד
 מהדורה/ 

 שינוי 

חתימת   מהדורה  תאריך
 המקבל

 לביצוע למכרז לעיון 

        תוכניות   
1 911-2867   +   10.9.2020 1 1:100 911שצ"פ  -תוכנית תאורה  
  +   10.9.2020 1 1:100 923+910שצ"פ  -תוכנית תאורה  2867-923+910 2
 AS MADE    4.8.2020 1 1:500 עדות תאורהתוכנית  1גיליון  3
 AS MADE    4.8.2020 1 1:500 עדות תאורהתוכנית  2גיליון  5

 AS MADE    4.8.2020 1 1:500 עדות תאורהתוכנית  3גיליון  6

 AS MADE    4.8.2020 1 1:500 עדות תאורהתוכנית  4גיליון  7

        פרטים  
8 BAR-EL-2867-DD-10  7.2.2021 1 ללא  פרט צנרת/כבלים בחפירה    + 
9 BAR-EL-2867-DD-11 7.2.2021 1 ללא  פרט מגש אבטחה בעמוד תאורה    + 
10 BAR-EL-2867-DD-12  7.2.2021 1 ללא  80פרט שוחת מעבר קוטר    + 
11 BAR-EL-2867-DD-13 7.2.2021 1 ללא  הצטלבות בין כבלי חשמל לבין צנרת מערכות אחרות    + 
12 BAR-EL-2867-DD-14  7.2.2021 1 ללא  אלקטרודת הארקהפרט    + 
12 BAR-EL-2867-DD-15 7.2.2021 1 ללא  פרט יסוד לעמוד תאורה במדרכה    + 
12 BAR-EL-2867-DD-16 7.2.2021 1 ללא  פרט יסוד לעמוד תאורה באדמה גננית    + 
13 BAR-EL-2867-DD-17  7.2.2021 1 ללא  מטר קוני עגול 4פרט עמוד תאורה בגובה    + 
14 BAR-EL-2867-DD-18  7.2.2021 1 ללא  מטר קוני עגול 8פרט עמוד תאורה בגובה    + 
15 BAR-EL-2867-DD-19  7.2.2021 1 ללא  כפולה זרוע עגול מטר קוני  8פרט עמוד תאורה בגובה    + 
16 BAR-EL-2867-DD-20  7.2.2021 1 ללא  תוכנית הארקה למתקן הצללה    + 
17 BAR-EL-2867-DD-21 7.2.2021 1 ללא  חתך עקרוני למתקן הצללה עם תאורה והארקה    + 
18 BAR-EL-2867-DD-22  7.2.2021 1 ללא  פרט הכנות לתאורה והארקה בעמודי הצללה    + 
19 BAR-EL-2867-DD-23  7.2.2021 1 ללא  פרט הכנות והארקה בבסיס עבור עמוד מרכזי בהצללה    + 

 



 

17/7/2021 

 

 

 רחובות שכונת הפרחים )המגף( פיתוח

 רשימת תכניות -מכרז שלב ג'  

 

 תאריך  קנ"מ מהדורה   סטטוס תיאור  מס' תכנית

 02/02/2021 1:50 0 למכרז 911מגרש  –תכנית עבודות עפר 11-911

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-1

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-2

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-3

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-4

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-5

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-6

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-7

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-8

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-9

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-10

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-11

 10/03/2021 1:250 0 למכרז תכנית שלד 12-12

 - תכנית שלד חתכים ופרישות 12-911

 911חניה ומעבר הולכי רגל 

 20/7/2021 1:100 1 למכרז

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-1

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-2

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-3

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-4



 

2 
 

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-5

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-6

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-7

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-8

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-9

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-10

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-11

 8/10/2020 1:250 1 מכרזל השקיהתכנית  16-12

16-pr1 8/10/2020 1:250 1 מכרזל פרטי השקיה 

16pr2 8/10/2020 1:250 1 מכרזל פרטי השקיה 

 02/02/2021 1:100 0 למכרז 911תכנית השקיה שצ"פ  16-911

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-1

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-2

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-3

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-4

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-5

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-6

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-7

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-8

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-9

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-10

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-11

 13/08/2020 1:250 2 מכרזל תכנית צמחיה  17-12

 27/12/2020 1:100 0 למכרז 911שצ"פ  - תכנית צמחיה 17-911

מעבר הולכי  – תכנית צמחיה  17-910-923

 923, 910שצ"פ  -רגל

 04/12/2017 1:100 0 למכרז



 

3 
 

 15/9/2020 משתנה  0 מכרזל פרטים 18-1

 -4  ככר מרכזית תכנית פרגולה 18-10

 903בשצ"פ 

 11/03/2021 משתנה  0 למכרז

 15/7/2021 משתנה  0 למכרז תכנית וחתכים –כיכר מרכזית  18-12

 9/2/2021 משתנה  0 למכרז רשימת פרטים   911שצ"פ  18-911

 

 



 רשימת תוכניות תדם 

 
 קנ"מ  שם התוכנית  גיליון מס'

3188-B-10-1250  1:1250 כללית תנוחה 

3188-B-1-250   1:250   'גשלב   -תנוחה 

3188-B-2-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-3-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-4-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-5-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-6-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-7-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-8-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-9-250 1:250 '  גשלב   -ה  תנוח 

3188-B-10-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-B-11-250   1:250 '  גלב  ש -תנוחה 

3188-B-12-250   1:250 '  גשלב   -תנוחה 

3188-C-20   ופרטי מבנה  חתכים טיפוסיים
 ' ג  שלב –שכבות 

1:100 

3188-C-22 1:10   פס האטה בחתך טרפזי  יפרט 

 
 

 

( לצורך הסברה, השלמה ו/או  נה )במידה ותתווספנהתוכניות נוספות אשר תתווספ וכן  

 לרגל שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.  

 

 



  

 

 נספח 9 ו' לחוזה 
  וחדיםתנאים מי

  3210לתנאי חוזה מדף 

  

  כללי. –פרק א' 

  הגדרות – 1סעיף  .1

  "המנהל" :

  מי שמונה מטעם החברה.
  

  "מדד סלילה": 

, המהווה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם על ידי  מדדמדד מחירי תשומות בסלילה הוא 

  .כבישקטע  אחזקתו סלילתהחודשיים, ומחשב עלות  מדדי המחיריםאחד מסוגי 

  

  (ביטוח על ידי הקבלן) 19 –) ו  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים (ערבות 8פים תוספת לסעי .2

בחוזה)  8הקבלן חייב לחתום על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות (לפי סעיף 

ימים מתאריך ההודעה  7בחוזה) וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  19וביטוח (לפי סעיף 

  כרז.על הזכייה במ

ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על  7באם הקבלן לא יחתום תוך 

כל לנקוט בהחברה  תרשאי והיתבמקרה זה, העבודה והוא מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. 

  לפי החוזה ועל פי כל דין. ההעומדים לרשותהאמצעים 

  

  :זרים עובדים העסקת בדבר הוראות      .3

 עובדים זריםלהעסיק  הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה,       

, וזאת בין בהתאם להוראות רשות ההגירה והאוכלוסין כפי שישתנו מעת לעת ועל פי כל דין

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה 

מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה  .רם אחר עמו יתקשר הקבלןאו כל גו

לבטל הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתרשאי ההיהחברה תיסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור 

על החברה , וזאת מבלי לגרוע מזכויות ואו לחלט את הערבות שברשותעם הקבלן ו/חוזה האת 

  .1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א ותפי כל דין, לרב עלפי חוזה זה ו

  

  משתנות החוזה בסעיפי וכמויות במידה מחירים חישוב .4

מובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב 

  המחירים לסעיפים הנ"ל יהיו כדלקמן:

  ללא שינוי מהמחיר שנקבע בחוזה.  -הגדלה  150%עד  .4.1

מהנחה/תוספת  50%מחיר היחידה יהיה כנקוב בחוזה, בתוספת  -הגדלה  300% - 150%בין  .4.2

  קבלן עבור כל יחידה שמעבר לכמות שנקבעה במכרז.

מחיר היחידה יקבע ללא הנחה/ תוספת קבלן עבור כל יחידה שמעבר  -הגדלה  300%מעל  .4.3

 לכמות שנקבעה במכרז.



  

 

  

  

 ברירה (אופציה) זכויות .5

הבלעדי,  הת ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתשמורה זכו חברהל .5.1

להורות על כל שינוי בעבודות נשוא ההתקשרות עם הקבלן, לרבות: 

בחומר, בצורה, בסגנון, באיכות, בסוג, בגודל, בכמות, בגובה, במתאר 

ובממד של העבודה וכל חלק ממנה, ובהתאם לכך לעדכן את תכולות 

שיתבררו לאחר תחילת  ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי

  העבודה. 

שינוי כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפשרויות  .5.2

  הבאות:  

, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר השלמת ביצוע תרשאיהיה ת חברהה .5.3

לשנות את  תא מבקשיביצוע מהיקף החוזה להודיע לקבלן כי ה 25%של 

 –ה הפאושלית תנאי ההסכם כך שהתמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיט

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות 

לעבור להסכם לפי השיטה  תמבקשא יהלקבלן כי  חברהה הבפועל.  הודיע

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון  –הפאושלית 

זה התמורה למנגנון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא 

יתוקן ההסכם באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי השיטה הפאושלית. 

מהחוזה  110%היקף החוזה לאחר המעבר לשיטה הפאושלית לא יעלה על 

  המקורי.

שינוי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות בהתאם לביצוע הנדרש בפועל  .5.4

התאמת כמויות), ובלבד שערך כל השינויים בהתאמת הכמויות  –(להלן 

מערך  50% -בודד, במצטבר בערך מוחלט, לא יגדל ביותר מ בסעיף

ההתקשרות המקורית לפני מע"מ; או שהכמות ביחידה בכתב הכמויות 

מהכמות של אותה יחידה בהתקשרות  50%-לא תגדל במצטבר ביותר  מ

המקורית באותו הסעיף; או שערך השינוי הכספי הכולל של התאמת 

יות אינו עולה במצטבר על סך של הכמויות ליחידה מסוימת בכתב הכמו

כולל מע"מ; לפי הגבוה מביניהם. בנוגע לשינוי זה, מובהר ₪  50,000

בזאת, כי הכמויות הסופיות שישולמו בפועל, כפופות לבדיקה בגין הביצוע 

  בפועל ואישור הגורמים המוסמכים.

סעיפים נוספים שאינם כלולים ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות  .5.5

הוגדרו בהתקשרות המקורית או שינוייה ואשר נדרשת שבחוזה כפי ש

 -להשלמת העבודות נשוא ההתקשרות המקורית וכרוכה בהן (להלן  

עבודה נוספת), ובלבד שהיקפן של כל העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה 

מערך ההתקשרות המקורית לפני מע"מ.  15%לא יעלה במצטבר על  

  ספת יקבע בהתאם לקבוע להלן: התמורה לקבלן עבור ביצוע עבודה נו



  

 

במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכללה בכתב הכמויות של  .5.6

רכיב שינוי), תיקבע התמורה עבור רכיב  –ההתקשרות המקורית (להלן 

, בכתב חברהשל ה ההשינוי, על פי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעת

  הכמויות בהתקשרות המקורית עם הקבלן.

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי בכתב הכמויות  רהחבה הככל שסבר .5.7

בהתקשרות המקורית עם הקבלן, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר 

במחירון לעבודות פיתוח של   חברהשל ה הדעתיחידה דומה לפי שיקול 

משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת 

מחירון המשרד) התקף  –(להלן  http://www.moch.gov.ilהאינטרנט  

 20%, בניכוי של החברה למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז (כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הסעיף, הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

 שרדכי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במחירון מ חברהה הככל שסבר .5.8

, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי הבינוי והשיכון

במאגר מחירי בניה ותשתיות של קבוצת דקל,  חברהשל ה השיקול דעת

 20%התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים , בניכוי 

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז(כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הנחה המשוקללת של הקבלן, כפול הסעיף,  הינה ה

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במאגר מחירי בניה  חברהה הככל שסבר .5.9

  כין ניתוח מחיר הנדסי.ת חברהותשתיות של קבוצת דקל,  ה

  על כל עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן. .5.10

ותהיינה  הקבלן יתחיל בביצוע עבודות המהוות שינוי לחוזה, במידה .5.11

בלת שינוי לחוזה החתום על ידי מורשי החתימה של קכאלה, רק לאחר 

 הכולל את אותן העבודות. חברהה

  –בטיחות  –לחוזה  15תוספת לסעיף  .6

 

יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמו במעמד הגשת החשבון, לחודש  אחת .6.1

בהתאם להוראות רשות הנדהבטיחות  הוראותכל  מתקיימים הבניה באתרהמאשר כי 

 . לרבות ההוראות להלן ועל פי כל דין המכרז 

חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת  6 -הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת ל אי .6.2

  עבודה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך. 

  

  

  ציוד חומרים ועבודה. –פרק ו' 

מרים שיסופקו במקום המבנה, נשארים בבעלות הקבלן, שחייב גם החו –) 2( 33סעיף  .7

  שמירתם וביטוחם.ב



  

 

  

  טיב החומרים והעבודה. – 35סעיף  .8

  (ג):  -) ו(ב 2 קטן  תוספת לסעיף

בוא יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים יכל החומרים תוצרת הארץ או י  .א

תקנים זרים של ישראלים יתאימו לדרישות בוא שלגביהן אין תקנים יתוצרת הארץ או מי

  מכון התקנים הישראלי.המוכרים ע"י מדינות מפותחות בעולם 

על הקבלן החובה לתאם עם המפקח מבעוד מועד את הזמנת המעבדה לביצוע בדיקות על פי   .ב

התקדמות העבודה. משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא יכול לשמש 

סיום העבודה ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עילת עיכוב ל

 עיכוב בעבודה הנובע מעיכוב בביצוע הבדיקות.

 

) הקבלן (לפי "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"בדיקות מעבדה תוזמנה על ידי  )1

  .(להלן המעבדה) חברהה שתקבע ע"י ב"מעבדה מאושרת"

  

. הקבלן יודיע למפקח בכתב (באמצעות בקר הקבלןדה תעשה ע"י הזמנת הבדיקות מהמעב )2

היומן, פקס או מכתב וכו') שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע (מנת עבוד, יציקה....) 

 שעות לפני מועד הבדיקה. 24בבדיקה. התרעה למעבדה תינתן לפחות  ןשעבורו הוא מעוניי

 

בהתאם , למפקח ולקבלן. בחברהת ימסרו למרכז איכות הבנייה תוצאות הבדיקו )3

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב הלתוצאות הבדיקות שבוצעו בשלב 

  

 .חברהבאמצעות המעבדה של ה 20%עד  10%בצע בדיקות בהיקף של ת חברהה )4

  

 באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק  )5

בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן  הלעצמ חברההת שומרהעבודה, ובנוסף 

למבנה הכביש על חשבונו (לרבות המרת שכבות מצע באספלט, תוספת  תוספת חיזוק

יריעות שריון וכדומה) או לחיזוק כל אלמנט אחר שנמצאו לגביו ליקויים והכל לפי 

  קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הנדרשים מהאלמנט/מבנה.

  

  מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

  

  התחלת ביצוע המבנה – 39תוספת לסעיף  .9

ביצוע, בהם  צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנוןתאריך ימים, מ 7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך      

  יתחיל הקבלן בעבודה (תכנון) מיד עם קבלת הצו.

  

  ארכה או קיצור להשלמת המבנה - )7(42תוספת לסעיף  . 10

כפוף להכללת הבקשה ב ,התייקרות קבלן עם סילוק שכר החוזה הכוללהוצאות התקורה ישולמו ל

בתנאי  60 -ו   42שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיפים  לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי

  החוזה.



  

 

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45סעיף  . 11

, 45בהתאם לסעיף כיוצא באלה, מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז בקשר עם פיצויים, קנסות ו

 חמישה לעשרת אלפים) מערך החוזה( 0.05%יהיה שיעור של  סכום הפיצויים הקבועים מראש

  עבור כל יום איחור בין המועד שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה. המקורי

  :ותהחוזידרך  באבניהקבלן  שלמוסכמים וקבועים מראש עבור אי עמידה  פיצויים

"ערך החוזה" לעניין זה יהיה היקף ההתקשרות המעודכן נכון למועד שנקבע בחוזה להשלמת אבן 

  הדרך.

מערך  0.05%יביא לקיזוז  האמורות, דרךהאבני אחת או יותר מלפי בלוחות הזמנים אי עמידה 

 יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי כל יום איחור. בגיןהמקורי  החוזה

עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת 

 הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

קנסות מקבלנים בגין אי גבה ת חברההבכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,   .א
אי עמידה בלו"ז לפי אחת או . בגין בהתאם לקבוע לעיל עמידה באבני דרך של המכרז

 –בגין כל יום איחור (להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ויותר מאבני הדרך יק
 ). הקנס

מערך  0.05%על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של החברה רשאית   .ב
מערך  0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 

י ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין החוזה בניכו
  כל יום איחור. 

ערך העבודות ₪;  20ערך כל העבודות באבן דרך = ₪;  100: ערך החוזה = דוגמא
ערך העבודות שלא בוצעו על ידי ₪;  15שכבר בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

 0.05%בחישוב: ( ₪  0.0025יחור = הקנס לכל יום א₪;  5הקבלן באבן הדרך = 
     ₪).  5כפול 

רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את החברה המנהלת   .ג
  הסיבה לאי עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר  .ד
בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן מאבני הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם 

 .בתקופת הביצוע הכללית

  השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

  תעודת השלמה למבנה. – 54סעיף  . 12

  יושלם כדלקמן: –) 1( 54סעיף 

ל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות וקוטועבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפר  .א

  ית., או הרשות המקומהחברההמקומית בנוכחות הקבלן ונציגי 

  

  תשלומים. –פרק יא' 

  .תשלומי ביניים – 59סעיף  . 13

  ) ישונה כדלקמן:1תת סעיף (

על ידי  מעודכן לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמנים 5אחת לחודש, עד 

איחר הקבלן בהגשת החשבון עד  .חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידותוהקבלן המפקח 

  .ולא יישא ריבית כלשהיבחודש  חברהעל ידי ה החשבוןהתאריך שנקבע, יידחה תשלום 



  

 

בהתאם  מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן 45 –יתרה תשולם לקבלן ביום ה : ה)3תת סעיף (תוספת ל

    .ואישורו ע"י המפקח לדרישות החוזה

  :) ישונו כדלקמן5) א, ב (3( 60סעיפים  . 14

 בהתאם לדרישות החוזה הקבלן ע"י יום מיום הגשת החשבון 90חשבונות סופיים ישולמו תוך 

  . ואישורו ע"י המפקח

  

  תנודות במחירי החומרים לערך העבודה -)1(62סעיף  . 15

בזאת כי מדד החוזה יהיה "מדד  תקובע החברה) לחוזה המדף הממשלתי 1( 62בהתאם לסעיף 

  למסמך התנאים המיוחדים. 1הסלילה", כמוגדר בסעיף 

  אופן קביעת המדד תהיה כלהלן:

מדד סלילה לתאריך חודש פרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון בתוקף, מוצמד מדד בסיס 

  למדד סלילה חודש פרסום המכרז.

  

  מס ערך מוסף. – 67סעיף  . 16

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

  

         ריבית חשב כללי      . 17

ומוחלף במונח  מבוטל, ובנספחיו 3210מדף הממשלתי יע בחוזה ההמונח "ריבית פיגורים" המופ

  "ריבית החשב הכללי".

  

  תשלומי ביניים . 18

 3210) (א) בחוזה  הסטנדרטי 3( 59תשלומי  הביניים (חשבונות חלקיים) ישולמו בהתאם לסעיף 

  מבוטל. –)(ב) 3( 59. לפיכך סעיף 

  

או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה  כל פריט –סעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"  . 19

  עון אישור המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.טערך 

  

הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים, הנובע  . 20

מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, 

  רקע וכיו"ב. ארוזיה של ק

  

  

  

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

  חתימה וחותמת             תאריך                                                                                  הקבלן               

  



 1ז' 9נספח 

 _ 2023/2021' בני דרך למכרז מסא

 

 עבודות כבישים, מדרכות, גינון ותשתיות בשכונת המגף )הפרחים( לביצוע :    

 

 מסירת האתר לרשות המקומית  לטובת : 

 

   .ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים     24      תקופת הביצוע הכללית היא .1
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .2
 

 

 'מס

 

 תיאור אבן דרך 

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה 

 מר התארגנות , קבלת כל האישורים ותחילת עבודה ג  .1

 
1 

 2 גמר ביצוע גידור כל שטחי המגרשים החומים והשצ"פים   .2

במשתלה    .3 עצים  העצים שריון  אישור    בפרויקט   לכלל  וקבלת 

 למו ושוריינו לפרויקט. כך שהעצים שולה להמשת

חודשים לפני המועד הצפוי    4שריון  וצג אישור  בעבור צמחים י

 בלוח הזמנים שיאושר לקבלן.

3 

התנועהס  .4 מעגלי  בכל  הפיתוח  למעט    )כיכרות(  יום  בשכונה 

 שתילה ונטיעות. עבודות 
6 

ימים    30על הקבלן לבצע בכל  תקופה של   :  דרכות וחניותמ  .5

נמדד לאורך ציר ק"מ של מדרכות באופן מלא )   1.5קלנדריים  

(  הרחוב לפי רשימה שתינתן על ידי המזמין במקטעים שונים

צמודות,   חניות  לעצים,  בורות  וכל  תאורה  השלמות  לרבות, 

המדרכה   בתחום  התוכניות  לפי  המדרכה הנדרש  ופתיחת 

ואה. מודגש כי מדובר על אורך מצטבר לשימוש הציבור במל 

הפיקוח(   דעת  שיקול  לפי  נפרדים  מקטעים  למספר  )שיחולק 

וכדו'(,   שפה  אבני  אורך  )ולא  הכביש  חתכי  לפי  שימוספר 

מתן   מיום  החל  תימדד  עבודה   מקטע  לכל  הביצוע  ותקופת 

הנחיית המפקח להיכנס למקטע זה )או למספר מקטעים(, לא  

המד רוחב  על  השפעה  של  תהיה  המדידה  )לצורך  רכה 

ההספקים(, מודגש כי המזמין רשאי להקטין את כמות/ קצב 

לעמוד   חייב  יהיה  הקבלן  אולם  לשיקוליו  בהתאם  העבודה 

בקצב עבודה זו במידה ואכן ינחה המזמין לבצע כמות שכזו 

 במקביל. 

 כמפורט בתאור 



על הקבלן לעמוד בהספק ביצוע של עבודות  : לילת כבישיםס  .6

, סימון )כולל הכנות קרצוף וריבוד, התאמת תאים סלילה 

מ"ר סלילת כביש בתקופה   10,000בהיקף של   וכדו'(  ותמרור

זמן התארגנות מאושר למקטע עבודה  . י"יע קלנדריים  10של 

למעט אם )בכתב(  ימים קלנדריים מהנחייה   10כזה  הינו עד 

ימים אזי על הקבלן   3בין מקטע למשנהו יש הפרש הקטן מ  

וע ברצף ולא יחשב זמן התארגנות . מודגש כי  להמשיך ביצ

המזמין יכול להזמין כמויות קטנות יותר לפי שיקול דעתו 

 -מ"ר ב 10,000הבלעדי והקבלן חייב לעמוד בקצב עבודה של 

 ימים קלנדריים.  10

 כמפורט בתאור 

)למעט גינון( וגמר ביצוע קירות    911מר ביצוע שצ"פ / חניון  ג  .7

 וחיפויים בכל השכונה. תמך 
8 

 23 המפקח   יקט וקבלת אישורגמר ביצוע כלל העבודות בפרו  .8

 24 מר מסירות, וגמר הגשה ואישור של החשבון הסופי ג  .9

 

לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף    12בהתאם לסעיף    מובהר בזאת,   .3

יביא לקיזוז    האמורות,  דרךהאבני  אחת או יותר מלפי  בלוחות הזמנים  כי אי עמידה  הממשלתי,   

יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן    כל יום איחור.   המקורי בגין  מערך החוזה  0.05%

גם אם בתום   יבוטל  יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא  עמידה באחת או  אי  בגין 

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

להור 3.1 ונספחיו,  בכפוף  המכרז  מסמכי  לגבות  אות  רשאית  אי  החברה  בגין  מקבלנים  קנסות 

. בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר  בהתאם לקבוע לעיל  עמידה באבני דרך של המכרז

 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ומאבני הדרך יק

מערך   0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  החברה המנהלת   3.2

מערך החוזה   0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז  

 בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור.  

₪; ערך העבודות שכבר  20העבודות באבן דרך = ₪; ערך כל  100: ערך החוזה = דוגמא

₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן  15בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:   ₪  ₪0.0025; הקנס לכל יום איחור =  5הדרך = 

סיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את ה 3.3

 עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני  כי במידה ויהיה קיזוז  ,יובהר 3.4

הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע  

 . הכללית



 

 :  שנת שמיטה

והנטיעות יבוצעו רק לאחר שנת השמיטה, הקבלן  הגינון  מובהר כי לאור שנת השמיטה עבודות 
השמיטה  כך שבתוך חודש לאחר שנת ה מהלך שנת השמיט ידרש לבצע את כל ההכנות הנדרשות ב

בהתאם לגודל הנדרש בכתב  איי התנועה שהסתיימו במדרכות ובוהצמחים   נטעו כל העציםי
 הכמויות ובתוכניות. 

 לבים ש ו/ או עקב עבודה בכלשהיא עקב שנת השמיטה מובהר כי לא תאושר תוספת תשלום 

חודשים מיום צו התחלת עבודה   3על הקבלן לקבל אישור לשריון של העצים במשתלה בתוך 
 חודשים לפני המועד.  4ושריון לצמחים 

מעלות   1/3)עד לסכום של לה ושולמו במשתבעבור העצים ששוריינו הקבלן יוכל לקבל מקדמה 
 . ה לשריוןלמתן ערבות בנקאית לסכום המקדמה ואישור המשתל בכפוף  כתב הכמויות( העץ ב

 

 : שלביות ביצוע ומורכבות העבודה

מדובר על עבודה שתבוצע בשלבים ובקטעים קטנים ותכלול גם תיקונים והחלפות  הובהר כי 
ושלביות שתשתנה בהתאם להחלטת המזמין ובהתאם לשיקוליו, הוסבר כי יתכנו אף הפסקות  

 כי תהיה רציפות בעבודה.  יות ולא מובטחבעבודה בהתאם לשלב 

, קבלני  דו קבלנים רבים )יזמים, קבלני פיתוח ותשתיותיעבלאור העבודה כי באתר עוד הובהר כי 
הבניה לא יפותחו   הכניסות למתחמיקומות מסויימים במפים וכדו'( קבלני שצ"ציבור,  ן למבניבניי 

 ת סיום הפרויקט. הפיתוח בכניסות אלו לקראוהקבלן ידרש לחזור להשלים את 

כה  מדר  /כביש יקבל מקטע הקבלן  פיתוח, לאור העבודה שמדובר על אתר שנמצא במודגש כי  
מלא, טרם תחילת העבודה יתקיים סיור בשטח,  לביצוע   (בהתאם לשיקולי המזמין והמועצה)

 גבולות הביצוע על גבי התוכניות ויצא פרוטוקול / הנחייה בכתב לביצוע יסומנו 

ם או  והאלמנטים הפגועים שהקבלן ידרש להחליפ אבני השפה  בפרוטוקול / הנחייה יסומנו כל 
היו  י ועד למסירה הסופית לרשות יגרמו לאחר מסירת המקטע לקבלןנזקים ש,  לתקנן בתשלום

 . ונם על חשבונתקבאחריותו הבלעדית של הקבלן והקבלן ידאג ל

קבלן  דידה של הקבלן ידרש לבצע מדידת מצב קיים לפני תחילת העבודה ולהשוות / לאשר את המ
לאור העבודה שצפויים שינויים בין מפלסי הפיתוח הקיימים למפלסים הפיתוח הקודם, 

הקבלן יבצע מדידה והשוואה ובהתאם למדידה ולסיור הקבלן יקבל הנחייה האם  המתוכננים  
ם את הפיתוח למצב הקיים )אבני שפה, אספלטים וכדו'( או לבצע את ההתאמה לפי מפלסי  להתאי

בת  ח )הודגש כי לא תאושר תוספת כלשהי עקב עבודה מורכהתכנון הכל בהתאם להנחיית המפק
 או מכל סיבה אחרת. זו 

  מן המושלםח הזמנים כמפורט באבני הדרך החוזיות עד לסיו לו הקבלן ידרש לבצע את המקטע ב
 וקבלת אישור המפקח והמתכננים על סיומן. 

 

 



  

 

  2' ז 9נספח מס' 

  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  צו התחלת עבודה ומסירת שטח .1
  

  מספר חוזה /         
  

  מס' מכרז /         ראשי -מחוז   
  

  
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________  
  

  . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף נאי החוזה לת 39ם לסעיף בהתא
  

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

  
  : ___________________________________________________________________הערות 

  
_________________________________________________________________________  

  
  _______________                                                     החברה 

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

  במעמד מסירת השטח:
  ל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנה 40סעיף בהתאם ל .1
 .החתום מטה החברההשטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .2

 
  מינוי מנהל עבודה:

  
  : 1988–תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"חל 2תקנה      

מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה   (א)
 שהוא מינהו.

מענו, השכלתו  מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו,  (ב)
המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל 

  העבודה.

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי,    (ג)
ס הכללי את שמו ומענו של ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנק

  מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

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

  " תבצעת העבודה.למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מ
  

  וכל דין אחר. 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"חאין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות 

  
  הקבלן / החברה _______________________________  תאריך _____________

  
  :החברה

  
  ________________    ______ל פרויקט ____________     ראש צוות/מנה      מפקח : ___________ 

  חתימה              שם                                     חתימה              שם        
  

    תפוצה: קבלן/חברה                                                            
  מנה"פ/ מפקח/תראש צוו -חברה מנהלת 

  שיכון במשרד הבינוי וה מנהל המחוז (לתיק המחוז)
  מנהל אגף הפעלת הביצוע במשרד הבינוי והשיכון

  
    

  
  

  

תאריך:     



  

 

 נספח 9 ז'3

  תעודת השלמת מבנה
  פרטי זיהוי:  .א

  שם הקבלן  אתר  ישוב  מחוז

  

  יומן עבודה מס'  חוזה מס'

 

 המבנה ויעודו סוג

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

הרינו לאשר את השלמת  3210של תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן, מדף  54בהתאם לסעיף 
(ועד  57עד  55יפים המבנה, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן, הנובעת מסעיף זה ומסע

  ל) של תנאים אלה.בכל
  מתאריך השלמת המבנה (כמצוין במשבצת מטה).מנין תקופת הבדק יתחיל 

  
  הצוות או מנהל פרויקט והמהנדסים המקצועיים ראשמפקח,  – החברההערות 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

     תאריך השלמת המבנה:

  

  

  נוכחים:

  מוסר המבנה מטעם הקבלן:

  ________________________________            ____________________________  

  חתימה                                              שם                                                                 
  :החברהמקבל המבנה מטעם 

    מפקח:   
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                         שם                                                                                      

  
                                       :________________תפקיד

  
        ________________________________            ____________________________  

  חתימה                               שם                                                                                
  

  תפקיד:________________                                     
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                                     שם                                                                          

  
  _______________:העירייהמקבל המבנה מטעם 

  
________________________________            ____________________________  

  חתימה               שם                                                                                                



  

 

  4ז' 9נספח 
  
  
  

 סופי לחודש **/**** -ן מספר **-חוזה *******/***** ח
 
 

  שכר חוזה וסילוק תביעות
  
  

  שם חוזה: _______________
  

  שם קבלן: _______________
  
 

 אישור החשבון וסילוק תביעות
 

  אנו מאשרים בזה כי:
  

                                                לפי החוזה הנ"להחשבון הסופי עבור העבודות שבוצעו על ידנו   .1

 לא כולל מע"מ.₪ יעמוד על סך __________          

קבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל תהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של כל  .2

 תביעותינו מתוך ובקשר לחוזה הנ"ל.

תהייה לנו או למישהו אחר בשמנו  עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל לא .3

מדינת ישראל או עובד מעובדיה מתוך או בקשר החברה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

 לחוזה הנ"ל.

  
  
 

  
  
  

  
  

______________                ________________           ________________    
  חתימה                                   תאריך                                שם החברה           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  5ז' 9נספח מס' 
  

  
  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  טופס החלפת מפקח
  

  בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
  
  

  ישוב:  
  

  מספר חוזה /     אתר:
  

  מס' מכרז /         
  

  
  נושא העבודה : 

  
__________________________________________________________________________  

  
  

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

  __________משעה______

  

  הערות :  

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

  את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

  
  חתימות :

  
  

  __________________           ____        ____________     ראש צוות/מנה"פ      מפקח : ___________ 
  חתימה                          שם                                             חתימה              שם        

  
  

  ____________           קבלן : ___________ 
                                חתימה              שם        

  
  

  להחלפת המפקח : חברהאישור ה
  
  
/      

                                                                       ____________   
  חתימה                   שם                                                          

  
  

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

   תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
  ראש צוות / מנה"פ –חברה מנהלת   

  אגף הפעלת הביצוע -משרד הבינוי והשיכון
 

 

  
  

אריך:     ת       



  

 

  6ז' 9נספח 
  

  
 

 

 



 ח'  9נספח 
 חוזה ל נוסח ערבות 

 

 שם הבנק/ חברת הביטוח______________________ 

 מס' הטלפון_______________________________ 

 מס' הפקס________________________________ 

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ 

 

 מס'__________________ הנדון: ערבות 

 

לסך   עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  )במילים:_______________ אנו   ₪  
( שיוצמד למדד ____________ מתאריך ____________ )תאריך תחילת    ₪  ______________

עם   בקשר  "החייב"(  )להלן:   _________________ מאת  תדרשו  אשר  הערבות(  תוקף 
 חוזה___________. 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב    15נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  אנו  
בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  

 שיכולה לעמוד לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ריך ___________ עד תאריך___________ ערבות זו תהיה בתוקף מתא 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו ___________________ 

 מספר הבנק ומספר הסניף________________ 

 

 

 

                   ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת           

 

 



  

 

  ח' 9נספח 

  "ביטוח"

לערוך  הקבלןעפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, מתחייב  הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של  .1
ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים בנספח 

ביטוח חבות המוצר וביטוח וכן לעניין  וזאת במשך כל תקופת ההסכםזה, על כל תנאיו, 
שנים נוספות מתום ביצוע  3ולמשך  הקבלןאחריות מקצועית, למשך כל תקופת מתן שירותי 

 . העבודות

  ביטוח עבודות קבלניות 1.1

  נזק רכוש -) 1פרק (   1.1.1

לבניה לעבודות, לחומרים, לציוד קל  ביטוח כנגד אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם
  ם ארעיים  הנמצאים באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה.ולמבני

  אחריות כלפי צד שלישי -) 2פרק (   1.1.2

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

רוע ובסה"כ לתקופת ילא₪  10,000,000 -וח זה לא תפחת מאחריות המבטח בגין ביט
  הביטוח.

  חבות המעבידים -) 3פרק (  1.1.3

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

  גרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.ילההעלולים 

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

 -ביטוח העבודות הקבלניות יכלול את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל 1.2
 משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם בשם המבוטח.   

כלי רכב וכל  עבור 1975 – לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה ביטוח חובה 1.3
 . ביטוח חובה קיוםהמחייבים  ן,בשימוש הקבלציוד ומתקנים 

כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע אחר  ביטוח נזק לרכוש צד ג' 1.4
לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, מכבשים וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או 

ו/או מי מטעמו ובגבול אחריות  הקבלןציוד מכני הנדסי או אחר, המובאים לאתר על ידי 
 לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח.₪   1,000,000 -שלא יפחתו מ

עקב שימוש בכלי רכב מנועי לרבות ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה לבטחם  ביטוח נזקי גוף 1.5
 -בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מ

 תובע, מקרה ולתקופה הביטוח.ל₪   10,000,000

לכלים (צ.מ.ה), ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל  ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" 1.6
ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט (למעט  הקבלןציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי 

לרבות חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט) ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 
מנופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל ציוד 

 הנדסי אחר ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט. 

על אף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי שלא לבטח את רכושו ו/או רכוש שבאחריותו ו/או  1.7
ו/או לטעון כנגד המזמין ו/או מנהליו קבלני משנה וזאת בתנאי כי  ויתר על כל זכות לדרוש 



  

 

משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה  -ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל
 הרצ"ב. "כתב ויתור"ימתו על נספח מטעמם, בחת

 

 חבות המוצר  ביטוח 1.8

 הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של המזמין ו/או כל צד חבותהמבטח את 
בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק ₪,  8,000,000שלישי בגבולות אחריות ע"ס 

 (נוסח חדש). 1968 הנזיקיןועל פי פקודת  1980 –האחריות למוצרים פגומים 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור ביטוח  הקבלןבתנאי כי לא נערך על ידי 

באישור זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
  המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

פגיעה גופנית ו/או  , הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בשל מוות,הקבלןלמען הסר 
 נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייעודו.

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

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

בגין אחריותם למעשי ו/או משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 
, מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות הקבלןמחדלי 

  כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  צולבת לפיו נחשב הביטוח
יהיה רשאי להמציא את האישור לקיום ביטוח המתייחס לפרק  הקבלןעל אף האמור, 

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

  ביטוח אחריות מקצועית 1.9

ו/או בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי  הקבלןביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות 
, מנהליו, הקבלןהפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של 

כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי בגין עובדיו ו
 4,000,000ו/או עקב מתן שירותי התכנון ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות ע"ס 

  ה"כ לתקופת ביטוח שנתית. לאירוע ובס  ₪
  

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
  

עקב אי תשלום פרמיות הביטוח יורחב לכלול סעיף, על פיו במקרה שהביטוח יבוטל שלא 
או לא יחודש מסיבה כלשהי, יוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות 

למעט במקרים של מרמה  חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח 12מוארכת, למשך  
וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר  ו/או אי תשלום פרמיה ע"י המבוטח

תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך 
ההודעה במהלך תקופת הביטוח, אלא אם נערכה בחברת ביטוח אחרת באותם התנאים 

  ובגבולות אחריות זהים.
  

 -ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראלאת המזמין  לכלולהביטוח כאמור יורחב 
בגין כמבוטחים נוספים משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 

ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  הקבלןאחריותם למעשי ו/או מחדלי 
  לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  



  

 

 עיכוב/שיהויהביטוח בסעיף זה יהיה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: אובדן השימוש, 
עקב קרות מקרה הביטוח, אובדן מסמכים, כמו כן הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של 

  בגין אי יושר של עובדים ו/או מנהלים וכן בגין חריגה מסמכות. הקבלן
  

 יפים שלהלן:בביטוחים המפורטים לעיל יצוינו הסע 1.10
 

ו/או מדינת קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין  הנ"לביטוחים הכי  1.10.1
וכי משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם  -ישראל

חברת הביטוח מוותרת על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין 
 .לחוק חוזה הביטוח 59ו/או הבאים מטעמו על פי סעיף 

 
אי קיום החובות המוטלות על הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  1.10.2

המבוטח, לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או 
הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויותיו של המזמין על 

 פי הפוליסות.
 

ות תחלוף כי הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף בדבר ויתור על זכ 1.10.3
)SUBROGATION כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בעלי (

משרד השיכון והבינוי  -ו/או מדינת ישראל מניותיו ו/או כל הפועלים מטעמו
וכל קבלני המשנה, המתכננים, ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 

והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו 
התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה הביטוח (בהתייחס לויתור כאמור 
כלפי המתכננים והיועצים העצמאיים, הויתור יהיה מותנה כי בביטוחי 

) ובכל מקרה הקבלןכלפי  היועצים והמתכננים העצמאים קיים ויתור הדדי
 הויתור כאמור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון.

 
המזמין יהיה פטור מכל חובת הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  1.10.4

יהיה האחראי היחידי  הקבלןו הקבלןתשלום לפרמיה כלשהי בגין ביטוחי 
ללו יכ הקבלןוהבלעדי לתשלומי הפרמיות והשתתפויות עצמאיות וביטוחי 

תנאי מפורש על פיו לא נהיה רשאים לבטל את הביטוח או לצמצם את הכיסוי 
הביטוחי, אלא אם כן תימסר לכם הודעה בדואר רשום על כוונתנו לעשות כן 

 יום מראש ובכתב. 60 -לא פחות מ
 

או כל נוסח  2013לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הביטוחים הנ"ל,כי  1.10.5
 . ביטול חריג רשלנות רבתי , לרבותאחר שיחליף אותם

 
מזמין יהיה רשאי לממש את הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי הכי  1.10.6

 .הקבלן, גם ללא הסכמת הקבלןזכויותיו ע"פ ביטוחי 
 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הקבלן 1.11
 הקבלןלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 
מצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצ

יישא בכל מקרה  הקבלןולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה. יודגש, כי 
 . הקבלןבסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 

יום  14 -להמציא למזמין, לא יאוחר מ הקבלןללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב  1.12
 הקבלןעפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי  הקבלןלפני מועד תחילת מתן שירותי 

 נוסח אחיד" כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. -בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים
  



  

 

ום כדין הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור כשהוא חת 1.13
על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן שירותי הקבלן על ידו, ואולם אי 

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

כדי לצמצם או לגרוע  הקבלןבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  1.14
בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין, ולא יהיה בעריכת  בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו

מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו  הקבלןהביטוחים כדי לשחרר את 
 בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 

בידי  ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד 7 -לא יאוחר מ 1.15
נוסח אחיד" בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך  -המזמין, "אישור עריכת ביטוחים

נוסח אחיד" מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת  -להפקיד את אישור עריכת ביטוחים
 . שנים נוספות מתום ביצוע העבודות 3ולמשך  ההתקשרות על פי ההסכם

  

 הקבלןהמזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  1.16
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  הקבלןכאמור לעיל, ו

 על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
 

מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  הקבלן 1.17
לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי 
הביטוחים על פי אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת  הקבלןת על בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטל
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.
 

בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן, יהא המזמין זכאי, אך לא  הקבלןלא עמד  1.18
ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו  הקבלןחלק מהם במקומו של  חייב, לערוך את הביטוחים או

 כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר.
  

יכללו סעיף לפיו זכויות המזמין לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי הפוליסות לא  הקבלןביטוחי  1.19
ו/או מי  הקבלןידי  תפגענה עקב אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה, חריגיה והגדרותיה על

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

 

המזמין יהא רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  1.20
ריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותם בצירוף הצמדה ו קבלןממנו ל

 בכל דרך אחרת. הקבלןמ
 

מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  הקבלן 1.21
הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך ם וראות והתקנים המתייחסים לשירותיהה

חר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח מתחייב למלא א הקבלןיובהר, כי 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע  1995 –משולב, תשנ"ה 

, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני הקבלןבכלליות האמור לעיל, באופן ש
שיעסקו בעבודות האמורות  , לרבות אלההשירותיםהמשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן 

באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל 
 פי החוק הנ"ל. 

 



  

 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה הנה בבחינת דרישת מינימום  1.22
לבחון את  הקבלןשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על  הקבלןהמוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  הקבלןחשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות 
האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא 

יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  הקבלןדעת על ידו. היה ול
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים /הנוסף כאמור. בכל ביטוח  הקבלןלביטוחים, מתחייב 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי  הקבלןרכוש נוסף ו/או משלים שיערוך 
בויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח המזמין ו/או הבאים מטעמו. לעניין ביטוח ח

 לכלול את המזמין בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
  

 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  1.23
כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 

לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות שהתחייב 
הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו מכל אחריות לנזק 

 כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי ביטוחיו.
 

קבלני משנה מתחייב, כי בהתקשרותו עם מתכננים ו/או יועצים אחרים לרבות  הקבלן 1.24
ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי  במסגרת

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

ולעניין אחריות מקצועית, למשך כל  הקבלןתקופת התקשרותם עם  כל וזאת למשך הקבלן
תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות הקיימת על פי דין, 

להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על ידו ולכלול את  הקבלןלחילופין, מתחייב 
 מטעמו ו/או בשמו.   המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה אשר פועלים

 

 עיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.להפרת כל אחת מהוראות סעיף זה ד 1.25
 

 



 

 

  __________תאריך                                 

  

    לכבוד

   ייזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מעדי הדר 

  

  

  .ג.נא

  

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

  

 מטעמכם הפועלים כלאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי כלפיכם  ומתחייבים מצהירים הננו

 כקבלני משמשים הנכם בהם, חברות בקרה מטעמם משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי -ו/או מדינת ישראל

 נזקאו /ו אובדן  כל בגין, פרויקט כמנהלי משמשים אתם בהם לרבות אחר תפקיד כל בעלאו /ו יועציםאו /ו ביצוע

 שבבעלותנו(להלן: "הציוד" ),   הנדסי מכני ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקניםאו /ו ציודאו /ו מכונותאו /ו עבודה לכלי

"י עאו /ו ידנו על, זה הסכם נשוא לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות,  דין פי עלאו /ו הסכם פי על באחריותנואו /ו

  .עבורנואו /ו מטעמנו אחריםאו /ו משנה  קבלני

, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או לציוד לנו כי כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה ידוע

ר, מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים דרישה כאמו

  ים ו/או קבלני משנה ו/או משכירים של "ציוד" מכל סוג ותאור. נקבלשלישיים כלשהם לרבות 

)  משנה קבלניאו /ו יםנקבל באמצעות(לרבות  לאתר כלשהוא מנועי רכב כלי ונביא  ככל כי כלפיכם מתחייבים הננו

 יחול הנדסי ציודאו /ו מנועי רכב כלי לאותו שייגרם נזק וכל כחוק חובה ביטוחי הרכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא

 .ביטוחיכם שיתוףאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו

          

  על החתום,                                                                         

  

  

_______________________        _________________  

  (החברה) קבלןה חתימת                           קבלןאישית של מנהל ה חתימה  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  'א נספח -ביטוח

הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים
  )DD/MM/YYYY(האישור

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

  במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט
  *האישור מבקש מעמד  *העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם
ייזום, יעוץ  -עדי הדר

וניהול כלכלי בע"מ 
ו/או מדינת ישראל 

  משרד הבינוי והשיכון

    שם

  נדל"ן☐

  שירותים ☒

  אספקת מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011 

  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

סוג 
  הביטוח

  
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ 
  סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  רכוש 
  

X  328; 316;  314; 313; 312; 309          ביט  
  

              
              
                

                

אחריות 
  המוצר

 –מדינת ישראל  308; 307; 302  ₪   8,000,000      ביט  
משרד השיכון והבינוי, רמ"י, 

; 309חברות בקרה מטעמם ; 
הגופים המצוינים  320; 315; 311

  329; 328; 322; 321לעיל; 
אחריות 

  מקצועית
X        4,000,000   ₪  301 ;302 ;303 ;308  מדינת

משרד השיכון והבינוי,  –ישראל 
רמ"י, חברות בקרה מטעמם ; 

צוינים הגופים המ 320; 311; 309
; 328; 327; 326; 325; 321לעיל; 

332  
                אחר

  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאח,  ביטו פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

  חתימת האישור
  המבטח:

    ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 



 

 

  'ב נספח -ביטוח

 האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
)DD/MM/YYYY(  

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

  האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור*
  כתובת ביצוע העבודות*

  מעמד מבקש האישור*

  שם
ייזום, יעוץ וניהול  -עדי הדר

כלכלי בע"מ ו/או מדינת 
  ישראל משרד הבינוי והשיכון

      שם

  קבלן הביצוע☒

  לני משנהקב☐

  שוכר☐

  אחר:_______☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

  פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
  פוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

 סכום/  האחריות גבול
  העבודה ישוו/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
  ד'

  מטבע  סכום

כל הסיכונים עבודות 
  קבלניות

 ניתן( לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

  ):הפוליסה

X            307 ;308  מדינת ישראל
משרד השיכון והבינוי,  –

רמ"י, חברות בקרה 
; 313; 309מטעמם ; 

הגופים  317; 316; 314
; 318המצוינים לעיל; 

328;  
    כלול          ופריצה גניבה
משווי  10%          עובדים עליו רכוש

העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

משווי  10%          סמוך רכוש
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

  ₪  500,000          בהעברה רכוש
משווי  10%          הריסות פינוי

העבודות 
מום מיני

1,000,000  

 ₪  

מבני עזר ותכולתם 
  מתקנים וציוד קל

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    

שכ"ט מהנדסים 
  אדריכלים ויועצים

משווי  20%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

 ₪    

הוצאות מיוחדות 
  לאחר נזק

  

  

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    



 

 

  כיסויים

 נזק ישיר מתכנון
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

משווי  5%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

    

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

      כלול        

רעידת אדמה ונזקי 
  טבע

      כלול        

מדינת  X        20,000,000   ₪  302 ;307 ;308  צד ג'
משרד השיכון  –ישראל 

והבינוי, רמ"י, חברות 
; 309רה מטעמם; בק

311 ;312 ;315 ;320 
הגופים המצוינים לעיל; 

321 ;322 ;328 ;329  

 –מדינת ישראל  X        20,000,000    ₪  308  אחריות מעבידים
משרד השיכון והבינוי, 

רמ"י, חברות בקרה 
;  319; 309מטעמם ; 

הגופים המצוינים  320
  328; 321לעיל; 

הרחבות  -אחר
  במסגרת פרק ב'

              

נזקי גוף הנגרמים ע"י 
שימוש בכלי צמ"ה 
שאין חובה חוקית 

  לבטחו בביטוח חובה

        4,000,000 
 -למקרה ו

20,000,000 
  לתקופת ביטוח

 ₪    

רעד, ויברציה, הסרה 
  או החלשה של תמיכה

        5,000,000   ₪    

נזקי רכוש מעבר 
לגבולות האחריות 
בביטוח צד שלישי 

  בביטוח רכב

        2,000,000   ₪    

נזק ישיר כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

      כלול        

נזק תוצאתי כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

        4,000,000   ₪    

  

  

  *:)ג'וך הרשימה המפורטת בנספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתפירוט השירותים 
  

  

  ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
  

  חתימת האישור
  המבטח:

  ינם בתוקף. ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאבאישור ביטוח כללי * 



 

 

  י' 9 נספח

  

  פיתוחעבודות  נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה

  

צורך הפעלת המערכות ועדכונם השוטף נדרש הקבלן לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם ל

  להוראות החוזה.

  

מגנטית, על פי "מפרט  ) שיבוצעו על ידו על גבי מדיהAs Madeהקבלן מתחייב להכין את תכניות העדות ( .1
), www.moch.gov.il)", המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון (GISשכבות למערכות מידע גיאוגרפיות (

 והמהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה במהדורה התקפה ביום ההגשה. 
  

 2010גירסה  AUTOCADג תיב"ם כדוגמת הקבלן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תוכנות מסו .2
המתאים  DWG או DXFובתנאי שיפיק הקבצים בפורמט החברה ומעלה או שווה ערך. הכל על פי אישור 

ומעלה. התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית  בצורת תקליטורים או  2010מגירסה  AUTOCADלתכנת 
 .החברהאשר תיקבע על ידי  בדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת

 

בעל רישיון לעסוק במקצוע המדידה, כמשמעות המושג בתקנות את תכנית העדות יכין מודד מוסמך  .3
   .1982-המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב

 ).1998-התשנ"ח ,)מדידות ומיפוי(ם בהתאם לתקנות המודדי תבוצעהמדידה 
 

הנמצא באתר המשרד  CADניתן להסתייע בקבצי העזר לעריכת התשריטים בפורמט  .4
)www.moch.gov.il.( 

  

ולהתאים את   ם העדכנייםהליהנבמטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, הקבלן מתחייב לפעול על פי  .5
 ובהתאם למפרט השכבות, שיעודכן מעת לעת. החברהלדרישת התוכניות 

  

התוכנית יקלטו לפי הגדרות מפרט זה לתוך מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות, תבוצע בדיקה של עמידה  .6
בדרישות המפרט. עבודות שלא יעמדו בדרישות המפרט יוחזרו למבצעיהן להגשה חוזרת, עד להגשת 

 עומדות בדרישות המפרט.תכניות ה
 

את תכנית העדות במדיה מגנטית כמפורט לעיל עם סיום העבודה חברה המנהלת הקבלן מתחייב להגיש ל .7
 ולפני הגשת החשבון הסופי, וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת.

  

 הנדרשים בחוזה םמהשירותימובהר בזה כי כל הנדרש מהקבלן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .8
זה,  וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל  

  מהווה תנאי לאישור תשלום.
 

 
 

  



 

 

  יא' 9 נספח
  

  י קבלניםזמכר –תוספת למפרט המיוחד 
  עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח

  ושימוש בחומרים ממוחזרים
  

  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. תמעודד חברה ה:  כללי
  

  להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים .א

 ים כדין. השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושר .1
בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או כל  .2

חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של 
 המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז  כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה .3
לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, 

 הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.
אשר עיכובים בביצוע העבודה תלא  חברהוהמועדים שנקבעו בחוזה וה  הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים .4

ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים 
 ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

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

 תהליך אישור השינויים: .ב
את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים מקבלת  חברהרצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר ל .1

 "צו התחלת עבודה".

 (להלן המנהל). _____________אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של  חברהה נהנת .2

האדריכל והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את  לרבות ועאנשי מקצ, לאחר התייעצות עם המנהל .3

 השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצוע מטעמו מנוסים  .4

 מצעות צוות התכנון המקורי.ומתאימים לפי כל דין ו/או בא

. אישורי התכנון כאמור הינם תנאי הגורמים הרלבנטיים אשר יקבעו על ידי החברההתכנון ייבדק ע"י  .5

 לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים, ובלבד שהתוכניות  30מתחייבים לתת אישורים תוך והגורמים הנ"ל המנהל  .6

"בקרת  – 04/02/01  של משרד הבינוי והשיכון ור בנוהל שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמ

 התכנון לצרכי ביצוע".

לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות (אם יידרשו)  .7

יום. רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע  30-והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד 

 בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

ועדת המכרזים וחתימת מורשי  במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של .9
 על השינוי לחוזה. חברההחתימה של ה

 
 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים: .ג

במפרט הכללי הבין משרדי  55  51ממוחזרים (ראה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה 
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בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה ממוחזרים ובשאר  החומר ויישומו בשטח יעמדו

  דרישות המפרט.

  באתר המשרד להגנת הסביבה. מאושרים ניתן למצוא רשימות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים 

 זרים:חשימוש בחומרי מילוי ממו .ד
ה, לשימוש בחומר חפירה המצוי במקום בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבוד

). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע "חומר מקומי"העבודה (בפסקה זו: 

), הרי שבכפוף "חומר מובא"העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה (בפסקה זו: 

מן  לפחות (עשרים אחוזים) 20%וג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנה

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

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

רשימת "המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה [ראה  על ידי אחד מן

"המתקנים (בפסקה זו:  במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת] "המפעלים למחזור פסולת בניין

"פסולת בניין או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים (בפסקה זו:  ),המאושרים"

  : בתנאים הבאים במצטבר "), ובלבד ששימוש זה יעמודאחרממקור 

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

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

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

       האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.

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

לקבלת כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף 

  כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש.

 :התחשבנות בגין השינויים .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .1

למדידה" של שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "

 המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבניה.

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

 הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

  כללי: . ו

א רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והו  .1

 בעניין.

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

 רשימות של מפעלי מחזור ומגרסות פסולת בניין ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה. .3
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