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 19/19מכרז מספר 
  ביישוב הר עמשא ועבודות נוספות בהסכם 'לפיתוח והקמה שכונה ב

  מסגרת

 דברי הסבר כללים והנחיות להגשת הצעות – 'מסמך א
 

 'מעוניינת בקבלת הצעות לפיתוח והקמה שכונה ב "(המועצה" :להלן)המועצה האזורית תמר  1.

 בהסכם ,למפורט להלןהר עמשא ועבודות פיתוח נוספות בהסכם מסגרת והכל בהתאם  ביישוב

 "(.העבודות" :להלן) '(מסמך בב כ"המצ)ובמפרטים הטכניים  '(מסמך הב כ"המצ)נספחיו  על
 

 :מכרז זה מתחלק לשניים ומכיל את שניהם כדלקמן    2.
 

 להסכם 'ב נספחכ ב"המצ כתב הכמויות פי על ,עמשא הר ביישוב 'ב שכונה והקמה פיתוח

 .זה

.2.1 

 
הזמנות עבודה לעבודות פיתוח  .עבודות פיתוח נוספות ביישוב הר עמשא בהסכם מסגרת

אשר היקפן  "(,העבודות הנוספות" :להלן)פ דרישת המועצה מעת לעת "נוספות שיצאו ע

מעת  ,המועצה תוציא .מ לכל תקופת ההסכם"כולל מע ₪ 5,000,000הכספי מוערך בכעד 

שהצעתו  למציע להסכם 'ב נספחכ ב"המצ בנוסח עבודה הזמנות ,דעתה שיקול פי ועל ,לעת

והוא יבצע עבורה את העבודות בהתאם להזמנות העבודה  ,תבחר כהצעה הזוכה במכרז

ויועברו  ,הזמנות העבודה יהיו פרטניות .ל בתוך פרק הזמן הנקוב בכל הזמנת העבודה"הנ

בין  ,בהזמנות העבודה יכללו (.כהגדרתו בהסכם)לזוכה בכתב ובחתימת נציג המועצה 

משך הזמן לביצוע והתמורה  ,מועד תחילת הביצוע הנדרש ,פרטי העבודה הנדרשת ,היתר

כי  ,למען הסר ספק מובהר (.ש כהגדרתו להלן"בהתאם למחירון משהב)שתשולם בגינה 

 עבודות ללא הזמנת  עבודה חתומה  על ידי  המועצה  כמפורט לעיל לא  תזכה את  ביצוע

 .לרבות במקרה בו ביצע עבודות עבור המועצה בפועל ,בתשלום הקבלן

.2.2 

 
 הזוכה במכרז .כי המועצה אינה מתחייבת כלפי הזוכה במכרז לכל היקף עבודה שהוא  ,מובהר    3.

 ,כן כמו .המועצה ידי על יידרש לו היקף בכל ,המכרז במסמכי כאמור עבודות לבצע לחייב יהיה

 .או חומרים/או כמות מסוימת של עבודות ו/מתחייבת להזמין מהזוכה סוג ו אינה המועצה

 כמות או סוג ,מהיקף כתוצאה המועצה כלפי תביעה או דרישה ,טענה כל תהא לא לקבלן

 .והחומרים שיוזמנו על ידה העבודות
 

אשר תחול הן על כתב הכמויות לעניין פיתוח והקמת  15%,המציע יידרש לתת הנחה של עד  4.

 ש"משהב פיתוח לעבודות מחירון פי על הנוספות העבודות על והן עמשא הר ביישוב 'ב שכונה

 שיעור  ההנחה מהמחירונים .המחירון אינו  מצורף "(.המחירון" :להלן) 2019יולי   במהדורת

 .לחומרים ביחס והן העבודות לביצוע ביחס הן ויחול ,ואחיד ההתקשרות תקופת לכל קבוע יהא

ההנחה שהוצעה על ידו תהיה קבועה לאורך כל תקופת ההתקשרות ולא ישתנו עקב הזמנת 

 שקלול לאחר שיתקבלו המחירים ,ספק הסר למען (.גדולה או קטנה) מסוימת בכמות פריטים

 ,אחוז ההנחה המוצע יכללו את כלל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות

למען הסר  .שיקום ופירוק ,החלפה ,תיקון ,פריקה ,סבלות ,הובלה ,ובכלל זה הוצאות העמסה

 הקבועים למחירים פרט נוסף מימון או תשלום לכל זכאי יהיה לא הקבלן כי ,מובהר ספק
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 כלי עלויות ,עבודה שכר עלויות הצעתו בתמחור בחשבון לקחת המציע על .להצעתו בהתאם

 .מיקום גאוגרפי ועוד ,רווח קבלני ,עלויות החומרים והציוד הנדרש ,מכשירי הקשר ,רכב
 

 :תקופת החוזה ומשך ביצוע העבודות    5.
 

 הנו עבודה התחלת צו קבלת מיום 'ב שכונה והקמה פיתוח עבור העבודות ביצוע משך

 .חודשים קלנדריים שמונה

.5.1 

 
תקופת החוזה היה מיום חתימת הצדדים על החוזה   ,ביחס לעבודות הפיתוח הנוספות

ותם תנאים בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש מאליו בא .חודשים 12ולמשך 

כן  אם אלא "(,ההארכה תקופות" :להלן) אחת כל חודשים 12 בנות נוספות תקופות לשתי

 ימים לפני סוף תקופת  ההתקשרות  או איזה מתקופות  ההארכה על  30המועצה   תודיע

 .לסיים את ההתקשרות בתום אותה תקופה רצונה

.5.2 

 

  תנאי סף    .6

 
 רשאים לגשת למכרז מציעים אשר מקיימים את כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת

 :הצעתם
 

 הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק פי הקבלנים על רשם בפנקס רשום קבלן הינו המציע

 3.סוג  (תשתיות ופיתוח ,כבישים) -200בסיווג ג -1969,ט"תשכ בנאיות

.6.1 

 
 חשמל תשתיות והנחת ופיתוח חציבה ,עפר עבודות 3 לפחות (והשלים התחיל) ביצע המציע

 השנים 5במהלך  ,לפחות לכל העבודות יחד (מ"לא כולל מע) ₪מיליון  6 כספי של בהיקף

 01.01.2015(החל מיום )להגשת ההצעה  שקדמו

.6.2 

 
 (;להלן 9כמפורט בסעיף )המציע השתתף בסיור הקבלנים     6.3.

 
 ;להלן 11.8כמפורט בסעיף  ,המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית    6.4.

 
 ;המציע רכש את מסמכי המכרז    6.5.

 
 בתוקף על  ניהול  פנקסי חשבונותמ  ובעל  אישור  "המציע  הינו עוסק מורשה  לצורך מע

 (מס חובות ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות

 התשל"ו – 1976;

.6.6 

 
זרים  עובדים חוק לפי בעבירות ,חלוט דין בפסק הרשעות נעדר אליו זיקה בעל או/ו המציע

הורשע  אם 1976. - ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם מינימום שכר חוק ולפי

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  -ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

וכל  הבכירים ומנהליו במציע השליטה בעלי לגבי גם יחול כאמור הרשעה היעדר .האחרונה

 המציע  עומד  בדרישת  חוק  עסקאות  גופים  ,כמו  כן  .ממורשי  החתימה  במציע  אחד

 .בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות ציבוריים

.6.7 
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  מסמכי המכרז

 
 "(:מסמכי המכרז" :להלן)מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו     7.

 

 (.זהמסמך )הנחיות למציעים  – 'מסמך א
 

 - 'מסמך ב .כתב כמויות
 

 (.ערבות קיום)נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה  - 'ג מסמך
 

 הצהרת והצעת המציע – 'ד מסמך
 

 .טופס פתיחת ספק -  1 'ד מסמך
 

 אישור על איתנות פיננסית מאת מוסד בנקאי - 2 'ד מסמך
 

 .הוראות בטיחות - 3 'ד מסמך

 הסכם על נספחיו – 'מסמך ה
 

 .תוכניות ':א נספח

 .מפרט העבודות ':ב נספח

 .הצעת הקבלן על נספחיה ':ג נספח

 .י הקבלן"יוגש ע -לוח זמנים ושלבי התקדמות לביצוע העבודות  ':ד נספח

 .ריק ':ה נספח

 .טופס אישור על קיום ביטוחים ':ו נספח

 .נוסח צו התחלת עבודה ':ז נספח

 .נוסח ערבות ביצוע ':ח נספח

 .נוסח ערבות טיב ':ט נספח

 אישור בר תוקף של הקבלן על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק ':י נספח

 .גופים ציבוריים עסקאות

 .תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ':יא נספח

 (.לא מצורף) "הספר הכחול" –המפרט הכללי לעבודות בניה  ':יב נספח

 .נוסח בקשה לאישור עבודות נוספות ':יג נספח

 1. 'טופס נלווה להגשת חשבון מס ':יד נספח

 .רשימת מסמכים נלווים לחשבון הסופי ':טו נספח

 "(.טופס טיולים)"תעודת מסירת עבודה  ':טז נספח

 .נוסח תעודת השלמה ':יז נספח

 .נוסח תעודת גמר ':יח נספח

 .נוסח הצהרה על היעדר תביעות ':יט נספח
 
 

 .תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים - 'מסמך ו
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 .ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה"כל המסמכים הנ
 

במשרדי  (,שלא יוחזרו בכל מקרה)ח "ש 1500את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  8.
 או באמצעות תשלום בכרטיס 09:00-15:00,בין השעות  'ה - 'בימים א ,שבנווה זוהר המועצה

 PDF.והרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט  08-6688855/6, :בטלפון אשראי
 בין השעות 'עד ה 'בימים א ,במשרדי המועצה ,ללא תשלום ,ניתן לעיין במסמכי המכרז ,בנוסף

 http://ma-tamar.org.il. ובאתר האינטרנט של המועצה 09:00-15:00

 היציאה לסיור תצא ממזכירות .להכרת אזור ביצוע העבודות יתקיים בהר עמשא סיור קבלנים   9.

 הישוב ותתקיים  נאיהשתתפות בסיור לכל אורכו הינה ת . 12:00 בשעה ,15.12.19 בתאריך

 . חובה להשתתפות במכרז
 

 10.  שאלות הבהרה
 

 מובנים המסמכים כי לוודא ,הצעתם הגשת לפני המכרז מסמכי כל את לבדוק המציעים על

 .השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתםלוודא שאינם סותרים אחד את  ,להם

.10.1 

 
או אם ימצא המציע /בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו

 או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/סתירות ו

.10.2 

 WORD על המציע להפנות בכתב בפורמט ,של סעיף כלשהו את שאלותיו לרכזת ,בלבד

 וזאת michrazim@ma-tamar.co.il ל"בדוא ,הרוש יערית 'גב ,במועצה המכרזים ועדת

 16:00.בשעה  19.12.19לא יאוחר מיום  עד
 

 באמצעות שיועברו הבהרה שאלות קבלת בדבר המועצה של אישור לקבל המציע באחריות

 נתקבל שלא פניה (.אוטומטי לא) חוזר במייל או 08-6688880 :בטלפון ,אלקטרוני דואר

 ,כאמור הבהרה לשאלות תשובות .התקבלה לא כאילו תיחשב ,כאמור קבלה אישור לגביה

 תוקף כל יהיו לא .המכרז מסמכי את שרכש מי לכל ותשלחנה בכתב תינתנה ,שתינתנה ככל

 .משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה או

.10.3 

 
 10.4. ,ברור על השאלות להיות מנוסחות באופן ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר

 באופן תצוין השאלות במסמך .השאלה מתייחסת אליו הסעיף ותוכן הסעיף מספר ,העמוד

 .כתובת הדואר האלקטרוני למתן התשובות ברור
 

 היותן מחמת לרבות ,מקצתן או כולן ,ההבהרה שאלות על לענות מתחייבת אינה המועצה

 .לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז ,ברורות לא

.10.5 

 
 ,להכניס למסמכי המכרז שינויים ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,המועצה תהא רשאית

וזאת  ,בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה ,תוספות ותיקונים ,עדכונים

תוספות ועדכונים כאמור  ,עדכונים ,שינויים .עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

 האלקטרוני הדואר כתובות אל המכרז מסמכי את רכשו אשר המציעים כלל אל ישלחו

 .ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז אותן

.10.6 

http://ma-tamar.org.il/
mailto:michrazim@ma-tamar.co.il


6 

 

 

  הגשת ההצעה

 
 :על המציע לצרף בעת הגשת הצעתו את המסמכים הבאים   11.

 
 בחתימה המציע ידי על חתומים ,המציע ידי על שצורף חומר כל לרבות ,המכרז מסמכי כל

 .בכל עמוד וחותמת

.11.1 

 
 .לעיל 3.1תעודת רישום וסיווג בפנקס הקבלנים בהתאם לדרישת סעיף    11.2.

 
 ניסיון המציע בחמש השנים האחרונות ורשימת עבודות מתאימות לדרישות סעיף פירוט

 . '(מסמך ד)ב להצעת המציע "לעיל בטבלה המצ 3.2

.11.3 

 

 כשהוא חתום על ידי '2מסמך דב כ"על איתנות פיננסית של המשתתף בנוסח המצ אישור

 .הבנק

.11.4 

 

 המציע ידי על חתום שהוא '3ד מסמךכ ב"המצ בנוסח הבטיחות הוראות עם חתימה

 .ומאומת

.11.5 

 
 .מ"אישור עוסק מורשה לענייני מע   11.6.

 
 -1976ו"התשל  ,ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  חשבונות  פנקסי  ניהול  אישור

 .לשנת המס הנוכחית המתייחסים

.11.7 

 
 בנוסח ,למגורים בבנייה תשומה מחירי למדד צמודה ,ההצעה לקיום בנקאית ערבות

 "(;הקיום ערבות" :להלן) ₪ 375,000 של בסך ,המכרז למסמכי 'ג כמסמך ב"המצ הערבות

 אך המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת 05.05.20, ערבות הקיום יהא עד ליום תוקף

 .הצעה שלא תצורף לה ערבות קיום תפסל ולא תשתתף במכרז .לחודש נוסף תוקפה

.11.8 

 

  לנוסח תואמת תהיה מטעמו הקיום שערבות כך על רבה הקפדה להקפיד המציע על

  כל ללא ,שם שנדרש כפי בדיוק יהיו הערבות ותוקף גובה וכי ,המכרז למסמכי המצורף

  על ההצעה לפסילת להביא עלול זו הוראה קיום אי (.מטה כלפי או מעלה כלפי) סטיות

  .הסף

 
תנאי  פי על להמציאו עליו היה אשר מסמך ימציא לא או מהצעתו בו יחזור והזוכה במידה

 ערבות .מוסכם כפיצוי ,הקיום ערבות סכום מלוא את לחלט רשאית המועצה תהא ,המכרז

 .הזוכה המציע עם ההסכם חתימת לאחר (רשום בדואר) זכו שלא למציעים תוחזר הקיום
 

והמציע  במידה הקיום ערבות את לחלט רשאית המועצה תהא ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי

יום ממועד ההודעה על הזכייה על  14לא חתם בתוך  ,הזכייהאשר נשלחה אליו הודעת 

 כלשהי בהתחייבות עמד לא או/ו הנדרשים המסמכים כל את צירף לא או/ו ההסכם

 .בתנאי המכרז הכלולה
 

חתום  (למכרז 'להסכם אשר צורף כמסמך ה 'נספח ו)טופס האישור על קיום ביטוחים 

 האישור כי שלו הביטוח סוכן מול שוידא לאחר זה טופס על לחתום המציע על .המציע בידי

.11.9 
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 להחתים עליו את חברתאינו נדרש אולם הוא  ,מקובל על חברת הביטוח של המציע

 הזוכה כהצעה תוכרז והצעתו ובמידה לאחר רק אלא ,הצעתו הגשת בשלב מטעמו הביטוח

 אין לבצע כל שינוי או מחיקה בטופס האישור על קיום ,לתשומת לב המציעים .במכרז

 שאלות משלוח במסגרת להעלות יש ,וישנן במידה ,בטופס לשינויים בקשות .ביטוחים

 .לעיל 7.2כמפורט בסעיף  ,הבהרה
 

 (.אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה)תשובות לשאלות הבהרה   11.10.
 

 .כפי שנשלח על ידי המועצה ,פרוטוקול סיור קבלנים  11.11.
 

 .כשהיא חתומה על ידי המציע '(,מסמך ד)הצהרת המציע   11.12.
 

 .המציע ידי על שמולא לאחר '(ב מסמך) הכספית ההצעה - הכמויות וכתב טכניים מפרטים  11.13.
 

 לפי מוגבלויות עם אנשים והעסקת העבודה דיני קיום בדבר ד"עו ידי על מאומת תצהיר

  צורף אשר להסכם 'יא נספחכ ב"המצ בנוסח 1976-ו"תשל ,ציבוריים גופים עסקאות חוק

 . למכרז 'ה כמסמך

.11.14 

 
 עניינים ניגוד והיעדר מועצה עובד או לנבחר זיקה העדר בדבר ד"עו ידי על מאומת תצהיר

 '(.ו מסמך)

.11.15 

 
 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז  11.16.

 
 :מציע שהוא תאגיד רשום יצרף גם את האישורים כדלקמן  11.17.

 
 ;מסמכי ההתאגדות של התאגיד  11.17.1.

 
 רשם / החברות מרשם התאגיד רישום של ,ההצעה הגשת למועד נכון מעודכן תדפיס

 ;השותפים /לרבות רישום בעלי המניות  ,השותפויות

.11.17.2 

 
 בשם לחתום המוסמכים ושמות החתימה זכויות בדבר ,דין עורך ידי על חתום אישור

 ;על הצעה זו המציע

.11.17.3 

 
 'מס מצוין שעליהן סגורות מעטפות בשתי ההסכם לרבות המכרז מסמכי את להגיש המציע על

 למעטפה ,בלבד התכניות יוכנסו אחת למעטפה (.קי און דיסק/דיסק) דיגיטלית ובמדיה המכרז

  לא ,שני העתקים  של  מסמכי  מכרז)יוכנסו  כל  שאר  מסמכי המכרז והחומר  הנדרש   שנייה

.12 

 כרוכים ומדיה את (.דיגיטלית ההצעות הסגורות יש להגיש בתיבת המכרזים שבמזכירות

 הצעה שלא 12:00. בשעה 05.01.20 עד לא יאוחר מתאריך ,המועצה במשרדיה בנווה זוהר

 אין להגיש את .לא תידון ,מסיבה כלשהי ,בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמוריםתמצא 

 ל"הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא .בכל דרך למעט הגשה פיזית ההצעות

 .המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה 05.01.20תיבת המכרזים תיפתח ביום  .יתקבלו לא
 

 את שיעור ההנחה המוצע  על ידו  על '(מסמך ג)המציע לרשום  במסמך ההצעה הכספית  על

 לעבודות מחירון פי על והן עמשא הר ביישוב 'ב שכונה והקמת פיתוח לעניין הכמויות כתב

.13 
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המועצה  (.מ"המחירים במחירונים אינם כוללים מע) 2019ש במהדורת יולי "פיתוח משהב

 מציע מכל לדרוש ,בהצעה טעויות לתקן ,הבלעדי דעתה שיקול פי על ,הזכות את לעצמה שומרת

 ,לדרוש מכל מציע להמציא אסמכתאות ,או מסמך חסר/או להבהיר כל מידע ו/להשלים  ו

בדין  ולבוא ,והמציע ההצעה הבהרת לצורך הדרושים מסמכים באלה וכיוצא המלצות ,אישורים

 ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה או ,בכתב או בעל פה ,עם כל מציע  ודברים

 .למציע
 

סעיפי הכמויות וכל  ,הקבלן יבדוק מראש ולפני אחוז ההנחה המוצע על ידו את כל התכניות

 סופי ויתור הקבלן מוותר הצעתו בהגשת .ותנאיו ההסכם לרבות במכרז הקשורים המסמכים

 ,פגם או מום באיזה מתנאי או מסמכי המכרז ,אי ידיעה ,ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה

 10כאמור בסעיף  ,יש לבררם מראש ,סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך .לרבות סבירותם

 המכרז סעיפי פירוש לגבי קובעת המועצה מהנדס של דעתו תהיה ההצעה הגשת לאחר .לעיל

 .ונספחיו

.14 

 
 תוספת כל תינתן ולא הכמויות וכתב המחירון פרקי כל על ,אחיד יהיה שיינתן ההנחה אחוז

 '.קו דרומי וכו ,תוספת מרחק ,תוספת אזור ,לרבות רווח קבלן ראשי למחיר

.15 

 
 המגיע כל ואת בפרויקט הכלול כל את יהוו הקבלן ידי על יוצעו אשר המחירים ,ספק הסר למען

 שכר העובדים ,תשלומי החובה ,המסים ,כל ההיטלים (אך לא רק)לרבות  ,בגין עבודתו לקבלן

 (.מ"מע)למעט מס ערך מוסף  ,באלה וכיוצא

.16 

 
 .המכרז ממסמכי באיזה תוספות או/ו מחיקות או/ו שינויים לערוך רשאים אינם המציעים

 שלא או להתחשב ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על ,הזכות את לעצמה שומרת המועצה

 .וכן לפסול את ההצעה עקב כך ,בשינויים שיערוך מציע כאמור להתחשב

.17 

 
 בחודש להאריכן רשאית תהא המועצה אולם ,ימים 120 למשך בתוקף יעמדו במכרז ההצעות

 .למועצה שמסר הקיום ערבות תוקף את בהתאמה המציע יאריך ,כאמור במקרה .נוסף

.18 

 
 .לא ישולמו מקדמות ,כמו כן .כי לא ישולמו התייקרויות לעבודות הכלולות במכרז זה ,יודגש   19.

 

  ההכרזה על הזכייה

 
תוכרז הצעתו  ,הנחה 15%אשר לא יעלה על  ,המציע שיציע את אחוז ההנחה הגבוה ביותר

 אחוז את יהווה אשר זהה הנחה אחוז יציעו יותר או מציעים שני שבו במקרה .הזוכה כהצעה

 "(הזוכה" :להלן) לזוכה תודיע המועצה .מציעים אותם בין הגרלה תיערך ,ביותר הגבוה ההצעה

 מיום יום 14 בתוך ,ההסכם ביצוע לצורך הנדרש מסמך כל למועצה ימציא הזוכה .זכייתו על

.20 

 בנקאית ערבות האמור הזמן פרק בתוך למועצה הזוכה ימציא כן .זכייתו דבר לו שהודע

אשר  להסכם 'ח נספחכ ב"המצ בנוסח "(הביצוע ערבות" :להלן) ₪ 1,500,000 בסך אוטונומית

 טופס את וכן ,ההסכם פי על וחובותיו התחייבויותיו כל ביצוע להבטחת ,למכרז 'ה כמסמך צורף

 חתום ,למכרז 'ה כמסמך צורף אשר להסכם 'ו כנספח ב"המצ בנוסח ביטוחים קיום על האישור

 .ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה על
 

 העבודות ביצוע לצורך דין כל פי על הדרושים היתר או/ו רישיון כל ,חשבונו על ,להשיג הזוכה על

 .עד למועד החתימה על ההסכם עמו ,נזכרו כתנאי להגשת הצעה ושלא

.21 
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  כללי

 
שיקול  לפי בו אחרים חלקים של ביצועם ולבטל ההסכם של חלקו את רק לבצע רשאית המועצה

וכן לפצל את העבודות ולחלקן בין מספר קבלנים לפי שיקול דעתה  ,דעתה הבלעדי והמוחלט

 במסגרת המציע ידי על שהוצעו במחירים כלשהו לשינוי עילה יהווה שהדבר מבלי וזאת ,הבלעדי

  ,בכל שלב שהוא ,שומרת לעצמה המועצה את הזכות להורות לזוכה ,כמו כן .הצעתו למכרז

ולסיים את  ,באופן זמני או לצמיתות ,להפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההתקשרות

מטעמים  ,רק לא אך ,לרבות) והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על וזאת ,הזוכה עם ההתקשרות

 הקבלן מוותר ,לעיל המצוינים מהמקרים אחד בכל (.מתקציב חריגה או במימון הקשורים

.22 

 לכל זכאי יהיה לא והוא ,מטעמה מי וכל המועצה כנגד  תביעה או דרישה ,טענה כל על מראש

של  היחסי החלק בגין תשלום למעט ,כלשהם הוצאות החזרי או/ו שיפוי או/ו פיצוי או/ו תשלום

המועצה  ,במקרה כאמור .עד למועד הנקוב בהודעה מאת המועצההעבודות אשר בוצע על ידו 

כולן או )לא תהא אחראית לפצות את הזוכה בגין הפסקת או ביטול העבודות נשוא מכרז זה 

 אישר המועצה שנציג עבודות בגין תמורה לקבלת ורק אך זכאי הזוכה יהיה זה ובמקרה (,חלקן

 .בוצעו על ידו בפועל  במסגרת ההתקשרות כי
 

 שומרת לעצמה את הזכות לדחות הצעת קבלן אשר המועצה אינה מעוניינת להתקשר המועצה

 .עקב ניסיון קודם או המלצות מכל גורם שהוא ללא קשר לסך ההצעה עימו

.23 

 
 לרבות ,ההצעות כל את לדחות או שהיא הצעה כל לקבל הזכות את לעצמה שומרת המועצה

 משא לנהל הזכות את לעצמה שומרת המועצה ,כן כמו .שהיא סיבה מכל ביותר הנמוכה ההצעה

 .או התמחרות עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות ומתן

.24 

 
על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי לגרוע  ,כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות

במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם המציע הזוכה אל  ,מכל זכות אחרת השמורה למועצה

להתקשר עם  ,החודשים שלאחר חתימת ההסכם 12הפועל מכל סיבה שהיא או בוטלה במהלך 

 ועל להתקשר עםואם התקשרות זו לא תצא אל הפ ,אשר הצעתו תהא השנייה בגובהה  המציע

 .וכן הלאה ,ההצעה הבאה בתור בעל

.25 

 
 .ביצוע ההתקשרות מותנה בכיסוי תקציבי מתאים   26.

 
 במקרה של .זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם מסמך הוראות

 הוראות ויחולו יגברו ,המכרז מסמכי יתר לבין זה מסמך הוראות בין התאמה אי או סתירה

 .זה מסמך

.27 
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  'מסמך ב
 

  ההצעה הכספית וכתב הכמויות
 

 .נו בעיון את מסמכי המכרז כולל החוזה המצורף אליו/ים כי קראתי/מצהיר ,מ"אנו הח
 

כי המכרז הינו כולל הן עבודות פיתוח על פי כתב הכמויות להלן והן עבודות  ,ידוע לנו 1.

 עבודה להזמנות בהתאם המכרז נשוא עבודות יבוצעו מכוחו מסגרת בהסכם נוספות

 .לזוכה לפי הצורך ובהתאם לדרישות האגפים השונים במועצה שיוצאו
 

ומה כדין על ידי מורשי כי אין לבצע עבודות ללא קבלת הזמנת עבודה חת ,ידוע לנו 2.

 עבודה הזמנת ללא שתבוצע עבודה וכל (,המועצה וראש הגזבר) במועצה החתימה

 .כדין לא תשולם לנו על ידי המועצה חתומה
 

 ש במהדורת"כי העבודות הנוספות יתבססו על מחירון לעבודות פיתוח משהב ,ידוע לנו   3.

 יולי 2019 לאחר הפחתת שיעור ההנחה) וכי במידה (,שהציע המציע ממחירון זה

כולה או )והמועצה תהיה מעוניינת להזמין מהזוכה עבודה אשר אינה מופיעה במחירון 

יגיש הזוכה למועצה ניתוח מחירים  ,או פריטי אשר אינו מופיע במחירון/ו (חלקה

 והאם ההצעה את לקבל האם דעתה שיקול פי על תחליט והמועצה ,לדרישותיה בהתאם

 .או הפריט מהזוכה או מגורם אחר/את העבודה ו להזמין
 

כי המועצה אינה מתחייבת לבצע עבודה בהיקף כלשהו אלא לפי צורכיה  ,ידוע לנו   4.    

 של התקציבי ההיקף כל למימוש מתחייבת אינה והיא ,הבלעדית להחלטתה ובהתאם

 .המכרז
 

 (מ"כולל מע)   ₪ -5,000,000המירבי של העבודות הנוספות נשוא המכרז הנו כ  ההיקף    5.

 יתכן ובפועל סכום ההיקף הכספי של העבודות ,יחד עם זאת .ההסכם תקופת לכל

 דרישות ,טענות כל לזוכה תהיינה לא כאמור ובמקרה ,זה מסכום נמוך יהיה שיוזמנו

 .תביעות כלפי המועצה בעניין זה או
 

המועצה  אינה מתחייבת כלפי הזוכה במכרז לכל היקף  ,מבלי  לגרוע מהאמור  לעיל  6.

 בכל ,הזוכה במכרז יהיה לחייב לבצע עבודות כאמור במסמכי המכרז .שהוא עבודה

 .י המועצה"לו יידרש ע היקף
 

 ש"למתן ההצעה הינם המחירים המפורטים במחירון לעבודות פיתוח משהב הבסיס

 2019. במהדורת יולי
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  ההצעה
 

 אין לנקוב)הננו מציעים כדלהלן  ,והבנו את כל תנאיהם ,שקראנו את מסמכי המכרז והחוזה לאחר

 -15%(:הנחה גבוה מ בשיעור
 

 מתן הנחה אחידה של                                  ]במילים:                                     [ מכתב הכמויות

 2019ש במהדורת יולי "וממחירון לעבודות פיתוח משהב להלן
 

 שם המציע                                                   ח.פ./ת.ז.                                                   
 

 כתובת                                                        טלפון                                                 
 

 תאריך                                                        חתימה                                               



 

 

  33מתוך  1דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

 264 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -עמשא הר

 1 'עבודות סלילה ופיתוח לשלב ב

 8 8.0תקשורת ותאורה תת פרק  ,חשמל תכנון

 1 הכנה לתאורת חוץ

   
             הערה

 הכנות :הערה
 לתאורת חוץ

 

   
 :הערה הערה

 .התקנה ואחריות ,הובלה ,המחירים כוללים אספקה כל

 

  :הערה הערה   

 ואינו גורע ,בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד התאור 

 .והמפרט המיוחד למכרז זה 08הטכני  מהמפרט 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

   
 :הערה הערה

 מובלים

 

  :הערה הערה   

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

 .ה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי החוזה קנ 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.03.07סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

   
 :הערה הערה

 "כבה מאליו"נ "פלסטים כפיפים פ צינורות

 

   
 :הערה הערה

 (H.D.P.E)פלסטיים מפוליאתילן  צינורות

 

   
 :הערה הערה

 (P.E.X)פלסטיים מפוליאתילן מוצלב  צינורות

 

   
 :הערה הערה

 פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי צינורות

 

 01.08.1.102 מ כולל מופות"מ 75שרשורי דו שכבתי בקוטר  צינור א"מ 2,200.00 12.00 26,400.00
  כל כולל מניילון מ"מ 8 משיכה חוטי כולל זו לצנרת יחודיות    

  08.1.021.לפי סעיף  הנדרש    

   
 :הערה הערה

 שרוולים

 

 01.08.1.117 מ"מ 110סי קשיח קוטר .וי.לחציית כביש מצינור פי שרוול א"מ 200.00 36.00 7,200.00
  קרקעי על קיימא בר סימון כולל מ"מ 3.2 דופן בעובי 8 דרג    

  קצוות השרוול וסרט סימון תקני כולל כל הנש לפי סעיף של    

    .08.1.021  
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  33מתוך  2דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
       הערה

פח  תעלות :הערה
 מגולוון

 

  :הערה הערה   

 ,תמיכות ,הסתעפויות ,זוויות ,קשתות :גם כולל תעלה מחיר 
 מבודדים ,מהדקי הארקה ,מחברים ,חיזוקים ,מתלים 
 ,אבזרי תעלה שונים וחיזוקים פנימיים בתע ,התעלה לאורך 
 התקנה ואחריות וכל ,הובלה ,אספקה ,לתעלות מכסים 

 .הנדרשות על פי מסמכי החוזה העבודות 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.03.08סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

   
 :הערה הערה

 יצוקים או בנויים או טרומיים תאים

 

  :הערה הערה   

 חומרי ועבודות העזר ,תא כולל כל עבודות העפר מחיר 
 ,שילוט המכסה ,מכסה מבטון ,תקרה ,לרבות הזיון והלוואי 
 ,ץ שכחצ ,רפידות ,ניקוז ,עוגנים ,ביציקה טבוע הרשות סמל 
 ,כניסות ויציאות לתא לרבות איטום ,פתחים עבור צינורות 
 התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות ,הובלה ,אספקה 

 .במסמכי החוזה 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.03.09.02סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 01.08.1.171 כל הנדרש לפיצינורות טרומי כולל /בקרה לכבלים  תא קומפלט 20.00 1,590.00 31,800.00
  מ"ס 100מ ועומק "ס 80בקוטר פנימי  08.1.162 סעיף    

  489.י "לפי ת B125ומכסה מסוג  מסגרת    

 01.08.1.201 מ עבור מסגרת"ס 80למחיר תא בקרה בקוטר  תוספת קומפלט 20.00 800.00 16,000.00
  D400ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת  עגולה/מרובעת    

  489.י "לפי ת    

   
 :הערה הערה

 או חציבה ומילוי/חפירה ו עבודות

 

  :הערה הערה   

 חול ,או חציבה כולל מצע מהודק בשכבות/חפירה ו מחיר 
 חול שכבות לרבות ,ולכיסויים הצינורות או הכבלים לריפוד 
 ,היק ,כיסוי התעלה ,סרטי סימון ,שכבות צינורות בין 
 או/פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו החזרת 
 לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע -מילוי  ,חציבה 

 .בדיקות 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.02.03סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 01.08.1.261 לפי או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש/ו חפירה א"מ 1,850.00 43.00 79,550.00
  מ באמצעות"ס 100מ ועומק "ס 60ברוחב  08.1.252 סעיף    

  תעלות או בעבודת יים-כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר    

  .בכל סוגי הקרקע ,    

 01.08.1.351 חיתוך ,כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור פתיחת א"מ 150.00 110.00 16,500.00
  או/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ו/אספלט ושבירת    

  חפירה וחציבה לרבות בעבויד ,ריצוף בשטח כבישים פירוק    

  ריפוד וכיסוי ,מ"ס 60מ וברוחב עד "ס 150לעומק עד  יים    

  החזרת ,תיקון הכביש ,מילוי החפירה בשכבות המצע ,חול    

  .הצנרת לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות המצב    
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  33מתוך  3דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
 :הערה הערה

 לעמודי תאורה יסודות

 

  :הערה הערה   

 חפירה ,סימון ,לעמוד תאורה כולל מדידהיסוד  מחיר 
 פסי לרבות( עיגון בורגי מערכת ,זיון ,בטון,בור וחציבת 
 ק לו ,מרווחים מילוי ,מעבר שרוולי ),ודסקיות אומים פלדה 
 ח הקבלן"תכנון ביצוע ע ,החזרת מצב לקדמותו ,עפר עודפי 
 וקונסטרוקטור וכלהשכרת שרותי מהנדס ביסוס  כולל 

 .וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה עבודות 

  :הערה הערה   

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

 .ומשקל הפועל על העמוד ,מיקום ,לסוג האדמה בהתאם 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.06.02סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 08.1.360לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  יסוד קומפלט 17.00 640.00 10,880.00
 .מ"ס 60/60/80 במידות 30 - ב מבטון יצוק 'מ 5 עד בגובה

01.08.1.369 

 08.1.360לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  יסוד קומפלט 42.00 730.00 30,660.00
 .מ"ס 70/70/80במידות  30 -יצוק מבטון ב 'מ 6-7 בגובה

01.08.1.372 

 01.08.1.990 .עבור חציבת תעלות כרשום תוספת א"מ 1,850.00 40.00 74,000.00

 01.08.1.991 תוספת עבור מילוי חפירה בחול דיונות נקי ומנופה ק"מ 400.00 28.20 11,280.00
  מ בחציות כביש או במדרכות בהדוק"ס 20בשכבות של     

  98%.ובהרטבה רוויה עד לקבלת צפיפות של  מבוקר    

 1 כ הכנה לתאורת חוץ"סה 304,270.00

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ

   
 :הערה הערה

 .התקנה ואחריות ,הובלה ,המחירים כוללים אספקה כל

 

  :הערה הערה   

 ואינו גורע ,בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד התאור 

 .והמפרט המיוחד למכרז זה 08הטכני  מהמפרט 

  :הערה הערה   

 לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים השלמות 

 .ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

  :הערה הערה   

 מטעם היצרן C.O.Cחובה על הקבלן להציג תעודת  חלה 
 על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט ,על ידו וחתומה 

 .הטכני 

   
 :הערה הערה

 הטבעת מספר של מכון התקנים כולל

 

  :הערה הערה   

 לפני הבסיס לוח בין המרווח מילוי כולל תאורה עמוד מחיר 

 ,צביעה ,הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה ,היסוד 
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  33מתוך  4דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
 .פילוס ,הצבת העמוד ,פיזור העמודים בשטח ,שילוט הערה

 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.06.02.01סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

  :הערה הערה   

 עשוי ")בננה("בחתך קוני מכופף  812)י "ת(תאורה  עמוד 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין מפלדה 
 מגש אבזרים בתוך,פתח לדלת  ,הפלטה לגוף העמוד 
 צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל ,דלת ,העמ 
 ,הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו האביזרים 

 .התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור עמוד 

 01.08.2.246 זרוע משולשת ")בננה("תאורה בחתך קוני קשתי  עמוד קומפלט 17.00 5,737.50 97,537.50
  4בגובה  08.2.237מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף  עשוי    

  .מטר    

 01.08.2.258 עשוי ,זרוע בודדת ")בננה("תאורה בחתך קוני קשתי  עמוד קומפלט 42.00 3,118.00 130,956.00
  מטר 6בגובה  08.2.237כולל כל הנדרש לפי סעיף  מפלדה    

    .  

   
 :הערה הערה

 פלדה לעמודי תאורה זרועות

 

  :הערה הערה   

 קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר 812)י "ת( זרוע 
 מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד 
 גי ור,לעמוד מגולוונים חיזוקים ,צביעה כולל התאורה ולגוף 

 .שקועים ומגולוונים בהיקף העמוד אלן 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.06.05.01סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 מ עשויה מפלדה כולל כל"ס 150כפולה באורך  זרוע קומפלט 2.00 570.00 1,140.00
 08.2.348לפי סעיף  הנדרש

01.08.2.366 

 מ עשויה מפלדה כולל כל"ס 150משולשת באורך  זרוע קומפלט 56.00 750.00 42,000.00
 08.2.348לפי סעיף  הנדרש

01.08.2.375 

  :הערה הערה   

 משולשת עשויה מצינור ברזל/כפול/יחידהזרוע  :הערה 
 בקוטר מותאם לעמוד ולגוף התאורה הנבחר מגולבן 

 .לעמוד תאורה ומחוברת 

 01.08.2.417 08.2.408משולשת כולל כל הנדרש לפי סעיף  זרוע קומפלט 1.00 1,286.00 1,286.00

 לרבות ,מ"ס 120/40/210 פנים במידות מזויין בטון גומחת קומפלט 8.00 1,700.00 13,600.00
 חפירה וביסוס ,מעברים ,גג

01.08.2.465 

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ כ"סה 286,519.50

 3 אביזרי תאורה

   
 :הערה הערה

 התקנה ואחריות ,הובלה ,המחירים כוללים אספקה כל

 

  :הערה הערה   

 ואינו גורע ,בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד התאור 
 מפרט 20,י "ת 08,מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  
 ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים טכני 

 ש והמפרט המיוחד למכרז זה"צאת משהב פתוחיםהו 
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  33מתוך  5דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .הרלוונטי למכרז זהראה פירוט במפרט הטכני  ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

   
 :הערה הערה

 התקנת גוף תאורה

 

   
 :הערה הערה

 מגשים

 

  :הערה הערה   

 -ו BC2כולל מהדקים דגם  ,מחומר פלסטי כבה מאליו מגש 
 BC3  תוצרתSOGEXI לכבלים בחתך עד ,ע מאושר"או ש 
 כולל פסים למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי ,ר"ממ 35 
 KAלל מבטח חצי אוטומטי דו קוטבי  הארקכו 
 ,2X10AC10,  וכולל )ת.מבטח נפרד עבור כל ג(כיסוי 
 בורג הארקה וחיבורי ,ת ולבית התקע.בין המגש לג כבלים 

 .הארקות 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.09.02.07סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף מגש קומפלט 56.00 250.00 14,000.00
08.3.036 

01.08.3.042 

 סעיף לפי הנדרש כל כולל תאורה גופי לשני אביזרים מגש קומפלט 2.00 320.00 640.00
08.3.036 

01.08.3.045 

 אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי מגש קומפלט 1.00 420.00 420.00
 סעיף 08.3.036

01.08.3.048 

   
 :הערה הערה

 כבלים נחושת

 

  :הערה הערה   

 ,כולל השחלה בצינור או הנחה בתעלה N2XYמטיפוס  כבל 
 ,מרכזיההתחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או  
 חיבורים בשני ,חיזוקים ,נעלי כבל ,למיניהם מהדקים 

 .ון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל ימ,הקצוות 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.04.06.סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 01.08.3.126 ר כולל כל הנדרש"ממ X16 5בחתך  N2XYמטיפוס  כבל א"מ 2,300.00 47.00 108,100.00
  כולל סופיות מפצלות מתכווצות 08.3.057סעיף  לפי    

  ").כפפות("    

   
 :הערה הערה

 כבלי פיקוד

 

  :הערה הערה   

 כולל השחלה בצינור או הנחה XLPEפיקוד מסוג  כבל 
 ,התחברות בתוך אבזר או לוח או עמוד או מרכזיה ,בתעלה 
 חיבורים בשני ,חיזוקים ,נעלי כבל ,מהדקים למיניהם 

 .סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי הכבל ,הקצת 

   
 :הערה הערה
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 .ולפי פרט 08.04.06.סעיף  08לפי מפרט  ביצוע הערה

 

   
    הערה

 :הערה
 מאור מרכזיות

 

  :הערה הערה   

 כולל UVמאור מפוליאסטר משוריין מוגן  מרכזיית 
 בטון למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד יסודות/גומחות 
 ,חיווט ,מהדקים ,מבדדים,החשמל פסי צבירה לחברת 
 תריסי ,סידורי כניסה לכבלים ,מסגרת מסד ,חיזוק ,שילוט 
 הדרושיםצביעה וכל שאר העבודות והחומרים  ,אוורור 
 ,הצבה ,חיבורו והפעלתו וכולל הובלה ,הלוח להשלמת 

 .והתקנה 

   
 :הערה הערה

 .ולפי פרט 08.07.06.סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 08אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף  X80 3 מרכזיה קומפלט 1.00 25,000.00 25,000.00
 .לפי פרט .3.279

01.08.3.297 

 01.08.3.321 הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס טבעת קומפלט 1.00 267.00 267.00
  מ המרותך לברזל היסוד"מ X4 40מגולוון בחתך  פלדה    

  מגלוון פלדה ולפס המרכזייה בסיס של היסוד לזיון ומחובר    

  .במרי יה    

   
 :הערה הערה

 הארקה

 

  :הערה הערה   

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

 .לפי סוגו ,הארקה מושלם חיבור 

   
 :הערה הערה

 ולפי פרט 08.05.02.סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

  :הערה הערה   

 מנחושת שזורה ,ירוק צהוב PVCהארקה מבודד  מוליך 
 או מושחל בצינורות שפורטו/בחפירה בקרקע ו מונח 
 העבודות וכל החומרים וכל חיווט כולל ,חיבורו כולל ,בנפרד 

 .לפי סוגו ,ת לביצוע חיבור הארקה מושלם הדשו 

מנחושת שזורה  ,ירוק צהוב PVCהארקה מבודד  מוליך א"מ 2,300.00 27.00 62,100.00
 08.3.342ר כולל כל הנדרש לפי סעיף "ממ 35 בחתך

01.08.3.357 

  :הערה הערה   

 הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה אלקטרודת 
 נחושת תקועה אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון מצופה 
 מוליך הארקה 489,י .לפי ת B125עם מכסה בטון  טרומית 
 ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל הארקה" 50 מנחושת 
 חצץ בתחתית ,תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית או 

 .שילוט וצביעה הבריכה 

   
 :הערה הערה

 ולפי פרט 08.05.01.סעיף  08לפי מפרט  ביצוע

 

 01.08.3.387 תקועה 'מ 3מ ובאורך של "מ 19הארקה בקוטר  אלקטרודת קומפלט 1.00 799.00 799.00
  מ"ס 40אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר     

  08.3.381מ כולל כל הנדרש לפי סעיף "ס 60 ובעומק    
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 01.08.3.438 סעיף 08לפי מפרט  1,דגלים לעמוד תאורה לדגל  מחזיק קומפלט 50.00 92.00 4,600.00
  מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורהבנוי  08.06.05.05    

  .וצבוע בצבע זהה לצבע בו נצבע העמוד לפי פרט מגולוון    

 01.08.3.447 לרבות IP54קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין  חיבור קומפלט 50.00 133.00 6,650.00
  10אמפר  16תוספת מפסק זרם חצי אוטמטי דו קוטבי     

  2.בעל מודול אחד על מגש אביזרים וכבל חיבור  א"ק    

    X 52XY3 ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות איטום"ממ  

  .י סיליקון למניעת חדירת מי גשם"אזור החיבור ע    

 01.08.3.465 ,המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך בדיקת קומפלט 1.00 1,000.00 1,000.00
  הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישורכולל תיקון     

  לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם הבודק    

  לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של ,לנדבמ פרט    

  .עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח המתקן    

 ח והרשות"כולל תאום עם ח ,לרשת חשמל התחברות 'יח 1.00 950.00 950.00
 .המקומית

01.08.3.990 

 01.08.3.991 הכנות עבור כבל חוזר לעמוד תאורה תשלום ,ביצוע תאום קומפלט 1.00 600.00 600.00
  התשלום בפועל יבוצע בהתאם לחשבונות ,החשמל לחברת    

  רווח קבלן עבור 10%ח שימציא הקבלן ובתוספת "ח    

  .הוצאות טי פול    

 01.08.3.992 כולל כתיבת תרחישים ,בקרה אלחוטית לתאורה 'מע קומפלט 1.00 6,000.00 6,000.00
  ז גלאי נפח או אפשרויות"על רמת תאורה לפי לו ושליטה    

  .י רשויות מקומיות"מוכרת ומאושרת ע 'מע - אחרות    

 'בקרה אלחוטיות המותקנות בפנסים לקליטת שידורי יח 'יח קומפלט 65.00 400.00 26,000.00
 .הבקרה

01.08.3.993 

 'בקרה אלחוטיות המותקנות בפנסים לקליטת שידורי יח 'יח קומפלט 65.00 400.00 26,000.00
 .הבקרה

01.08.3.995 

 3 כ אביזרי תאורה"סה 283,126.00

 4 גופי תאורה

  :הערה הערה   

 ואינו גורע ,הוא תמציתי בלבדבכתב הכמויות  התאור 
 מפרט 20,י "ת 08,מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  
 ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים טכני 

 ש והמפרט המיוחד למכרז זה"וצ את משהב פתוחים 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .ראה פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

  :הערה הערה   

 יבואן/חובה על הקבלן להציג תעודת משלוח מיצרן חלה 
 אורגינליםהתאורה המעידים על רכישת גופי תאורה  גופי 
 במכרז זה כולל תעודת בדיקה של מכון התקנים כנדרש 

 C.O.T. -ו C.O.Cלגום המסופקים ותעודת  

   
 :הערה הערה

 תאורה לתאורת חוץ גופי
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  :הערה הערה   

 אחריות וכולל ,התקנה ,גוף התאורה כולל אספקה מחיר 
 וכל ,ר לחיבור מהמגש ועד לפנס"ממ X2.5 3 כבל 
 הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס האביזרים 

 . 

  :הערה הערה   

 התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת גופי 
 הרשומים במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד הסמכה 

 .לרשימה המתעדכנת באתר המשרד בהתאם 

 כולל ,ספק אור עד ,ווט 73 ,לד ECONOתאורת חוץ  פנס קומפלט 45.00 1,750.00 78,750.00
 .לבקרת דאלי וגלאי נפח דרייבר

01.08.4.075 

 כולל ,ספק אור עד ,ווט 48 ,לד ECONOתאורת חוץ  פנס קומפלט 20.00 1,500.00 30,000.00
 .לבקרת דאלי וגלאי נפח דרייבר

01.08.4.078 

 4 כ גופי תאורה"סה 108,750.00

 7 עבור חברת החשמל הכנות

  :הערה הערה   

 על הקבלן ,י"תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח העבודה 
 ב והרשת של"החל 'בנתונים הנדרשים עם מח להתעדכן 

 .י"חח 

   
 :הערה הערה

 .ב והרשת"הגומחות לפילרי חל מידות

 

   
 :הערה הערה

 .יחידהי הינם כלולים במחירי "התאומים עם חח כל

 

   
  הערה

 :הערה
 י"עבודות חח

 

 01.08.7.018 קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים .סי.וי.שרוול מצינור פי א"מ 550.00 62.00 34,100.00
  אינץ ועובי דופן לפי דרישות 6י הצינור בקוטר "של חח    

  מ וסרט 8מ כולל חוט משיכה מנילון "מ 7.7החשמל  חברת    

  י לא מספקת"סעיף זה יופעל במידה וחח(תקני  סימון    

  ).צנרת    

 01.08.7.021 קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים .סי.וי.שרוול מצינור פי א"מ 200.00 126.00 25,200.00
  אינץ ועובי דופן לפי דרישות 8י הצינור בקוטר "של חח    

  מ8"מ כולל חוט משיכה מנילון "מ 10.8החשמל  חברת    

  י לא מספקת"סעיף זה יופעל במידה וחח(סימון תקני  וסרט    

  ).צנרת    

 01.08.7.036 או/ו בידיים לצינורות או/ו לכבלים תעלות של וחציבה חפירה א"מ 250.00 38.00 9,500.00
  החזרת ,מילוי התעלה ,כולל ריפוד וכיסוי חול ,בכלים    

  1 00לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק  השטח    

  מונחים בשכבה אחת המחיר "6צינורות של  -3ורוחב ל מ"ס    

  .ללא צינור    

 01.08.7.060 מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות גומחת קומפלט 4.00 2,540.00 10,160.00
  )לקרקע מעל ומתחת(מ גובה כולל "ס 160רוחב פנים  :    

  חציבה זיון ביסוס/כולל חפירה ,מ"ס 50מ עומק "ס 225    

  .ופיס    

 01.08.7.063 פנים רוחב : במידות יחיד מונים לפילר מקורה בטון גומחת קומפלט 1.00 1,330.00 1,330.00
  מ עומק"ס 225 )מעל ומתחת לקרקע(מ גובה כולל "ס 80    

  .זיון ביסוס ופילוסחציבה /כולל חפירה ,מ"ס 40    
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 01.08.7.069 לחשמל ותקשורת כדוגמתבטון מקורה משותפת  גומחת קומפלט 20.00 3,728.00 74,560.00
  מ לפי פרט ולפי"ס 40מ עומק "ס 225גובה כולל  ",עומר"    

  חציבה ביסוס ופילוס/י כולל חפירה"וסטנדרט חח 08 מפרט    

  תא תקשורת ,הכנת שרוולים מארונות אל המגרשים לות    

  דלת פוליאסטר ,מהדקים ,טבעות ,מ"מ 20גב עץ  יכלול    

  .הוט/ידית ומנעול סטנדרט בזקuv, מוגנת    

 01.08.7.099 לכל נקי דיונות חול מילוי עבור חציבה או'ו לחפירה תוספת % 160.00 18.00 2,880.00
  י מעבדה מאושרת"תעלה עם הידוק מבוקר ע רוחב    

  רוויה לפי הנחיות המפקח באזור חציית כבישים בהרטבה    

  מותנה באישור הפיקוח 98%עד לצפיפות של  , ומדות    

  .בכתב    

 כולל הכנת השטח ,תשתית לבניית חדר טרפו עבודות קומפלט 2.00 10,000.00 20,000.00
 .ריצוף סביב התחנה ,המבנה להתקנת

01.08.7.990 

 7 כ הכנות עבור חברת החשמל"סה 177,730.00

 8 כ"טל /עבודות עבור בזק 

  :הערה הערה   

 צירים ראשיים ומשניים כולל -תקשורת לבזק עבודות 
 לפי סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק תצפית 
 וכן מפרט 1081עד  1070תשתיות ותקשורת פרקים  לבינוי 

 .של הוה הבין משרדית 08 

  :הערה הערה   

 הפעלה ,התקנה ,הובלה ,הסעיפים כוללים אספקה כל 

 .ואחריות 

   
 :הערה הערה

 .תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק העבודה

 

  :הערה הערה   

 התאום באחריות ,ישיר של בזק על ביצוע הכרחי פקוח 
 לרבות תשלום בגין ימי הפקוח אם ידרש כלול הקבלן 

 .במחירי יחידה 

  :הערה הערה   

 הכמויות הוא תמציתי ואינו גורע מהמצוייןהתאור בכתב  

 .הטכני של בזק במפרט 

  :הערה הערה   

 או/מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה בכל 
 בכלים או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה 

 .או חפירת ידיים חציבה 

 P 01.08.8.021. -מ  ("4)מ "מ 110קנים בקוטר  2תעלה להנחת  חפירת א"מ 300.00 28.00 8,400.00
    V.C  מ"ס 90קשיח לרבות חוט משיכה כנדרש בעומק עד  

  "ס3 של חול ומילוי חול ריפוד ),ספייסרים( התמוכות לרבות    

  מעל לצנרת וסרט סימון תקני הכל לפי המפרט הטכני מ    

  08.02. -סעיפים  08ומפרט  1070,של בזק פרק  המיוחד    

  .ולפי פרט בצוע 03-04    

 01.08.8.090 מ עם חוט"מ 40בקוטר  13.5 .ע.ק.צינור פוליאתילן מסוג י א"מ 1,100.00 10.00 11,000.00
  מ הצינור בעל פסים"מ 8משיכה מפוליפרופילן בקוטר     

  תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבת סטנדרט במו צבעוניים    

  בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד נח    

  .כולל כל חומרי האיטום 1070בזק פרק  של    

14,300.00 13.00 1,100.00 
  

01.08.8.093 
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  33מתוך  10דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

  מ עם"מ 50בקוטר  13.5 .ע.ק.צינור פוליאתילן מסוג י א"מ   

 פסיםמ הצינור בעל "מ 8משיכה מפוליפרופילן בקוטר  חוט 
 תוצרת מצר פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט במו צבעוניים 
 נח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט טכני מיוחד 

 כולל כל חומרי האיטום 1072בזק פרק  של 

 01.08.8.159 ובניה של תא בזק ובטון טרומי לא מאובזר כולל חפירה קומפלט 20.00 2,200.00 44,000.00
  העומד ממפעל ירכשו הגובים ,ניקוז לבור ודלי סרג ,עוגנים    

  ,70בפיקוח בזק העבודה לפי מפרט בזק הכללי פרקים     

  במידות Pוהנחיות המפקח באתר התא מסוג  1072    

  .מ כולל מכסה מדרכתי סטנדרט בזק"ס 85/85/105    

 01.08.8.162 3ובניה של תא בזק ובטון טרומי מאובזר כולל  חפירה קומפלט 2.00 4,800.00 9,600.00
  ודלי לבור ניקוז ,סרג ,מ"ס 120פסי מתלה  2 עוגנים    

  ירכשו ממפעל העומד בפיקוח בזק העבודה לפי הגובים    

  והנחיות המפקח 1072 ,1070ק הכללי פרקים  מפרט    

  כוללמ "ס 151/81/197במידות  A1באתר התא מסוג     

  .מכסה מדרכתי סטנדרט בזק    

 01.08.8.990 /כולל חפירה  ,כביש קיים לצורך הנחת צינורות פתיחת א"מ 110.00 26.00 2,860.00
  תיקון הכבישוהחזרת המצב ,ומילוי התעלה חציבה    

  .המחיר ללא צינור ,לקדמותו    

 01.08.8.991 01.08.08.0040.עבור חציבת תעלה לפי סעיף  תוספת א"מ 700.00 40.00 28,000.00

 8 כ"טל /כ עבודות עבור בזק "סה 118,160.00

  :הערה הערה   

 משרד הבינוי והשיכון מחירון לעבודות פיתוח עבודות 
 -הכנות לחיבור חשמל ותקשורת  ,תאורת חוץ 07/2019 

 .פיתוח 

 8 8.0תקשורת ותאורה תת פרק  ,חשמלתכנון  כ"סה 1,278,555.50

 40 מדרכות ,ריצוף שבילים

 1 ריצוף שבילים מדרכות רחבות ומדרגות

 01.40.1.150 כלול(מ "ס 15אבן על משטח בטון משופע בעובי  מדרגות א"מ 240.00 262.20 62,928.00
  עיבוד האבן ,מ"ס 40/17ומשולשים בחתך עד  )במחיר    

  מ"ס 25מצע מהודק בעובי  ,הידוק השתית ,מסותת מלבני    

  .וזיהב טון כנדרש    

 בגמר מחוספס ,מ"ס 6באבנים משתלבות בעובי  ריצוף ר"מ 5,580.00 75.70 422,406.00
 .תכנית לפי ע"שו או 20/20 10/20, ,מלבנית מסוג ,אפור

01.40.1.180 

 בגמר מחוספס צבע ,מ"ס 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי  ר"מ 5,580.00 81.00 451,980.00
 .ע לפי תכנית "או שו 20/20 10/20, ,מסוג מלבנית

01.40.1.190 

 01.40.1.400 מ מסוג אבן סימון"ס 6באבנים משתלבות בעובי  ריצוף ר"מ 60.00 140.80 8,448.00
  בהנמכת ריצוף )עם בליטות(בגוון עם צבע  ,לעיוורים    

  מ"ס 20/20/6מ במידות "ס 60ברוחב  ,חציה במעברי    

  .לרבות יד    

 לרבות מ"ס 20/20/6 פסים עם לעיוורים והכוונה סימון אבן ר"מ 60.00 271.00 16,260.00
 .ע"לבן  כדוגמת אקרשטיין או ש גוון

01.40.1.410 

 מאבנים ריצוף לתיחום 20/20 סמויה חגורה עבור תוספת א"מ 2,000.00 26.40 52,800.00
 משתלבות

01.40.1.450 

 01.40.1.560 עם ספייסרים וקיטום 50/40/18אבן עליה לרכב במידות  א"מ 300.00 125.00 37,500.00
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  33מתוך  11דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
 ע"בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש קטן א"מ

 

 01.40.01.640 על גבי יסוד ומשענת בטון 17/25/100שפה טרומות  אבני א"מ 3,500.00 67.00 234,500.00

 01.40.01.670 שפה לאי תנועה על גבי יסוד ומשענת בטון אבני א"מ 50.00 79.00 3,950.00

 אפור בגוון 15 / 50 / 23 במידות מונמכת טרומה שפה אבן א"מ 60.00 76.00 4,560.00
 כולל משענת טיסוטד בטון המחיר

01.40.01.680 

 כולל המחיר אפור בגוון 10/100/20 במידות טרומה גן אבן א"מ 1,500.00 48.40 72,600.00
 ומשענת בטון יסוד

01.40.1.700 

 1 ריצוף שבילים מדרכות רחבות ומדרגות כ"סה 1,367,932.00

 2 מסלעות

 01.40.2.010 המחיר כולל .לפי הפרט והמיפרט ,מאבנים ארגזיות מסלעה ר"מ 150.00 303.00 45,450.00
  כל החומרים והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות    

  ימדד .לשתילה אדמה וכיסי גיאוטכניות יריעות רזה בטון ·    

  רב לגובה בלבד 'מ 2.5 עד של לגובה יבוצע .הכללי המפרט    

  מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה    

  .קונסטרוקטיבית    

 2 כ מסלעות"סה 45,450.00

 40 מדרכות ,כ ריצוף שבילים"סה 1,413,382.00

 41 עבודות גינון

 2 עבודות השקיה

 01.41.2.200 10.מ בדרג "מ 75שרוול פוליאטילן בקוטר  % 850.00 45.00 38,250.00

 2 כ עבודות השקיה"סה 38,250.00

 41 כ עבודות גינון"סה 38,250.00

 42 ריהוט חוץ

 4 אשפתונים וברזיות

 בגימורים מ"ס 40/40/80 טרום מבטון מרובע אשפתון 'יח 4.00 640.00 2,560.00
 '.וכו כורכרי ,גרנוליט :כגון שונים

01.42.4.010 

 4 כ אשפתונים וברזיות"סה 2,560.00

 42 כ ריהוט חוץ"סה 2,560.00

 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

 1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

 01.44.1.010 גובה בתנור וצבועה מגולוונת פלדה ממתכת בטיחות מעקה א"מ 60.00 345.00 20,700.00
  כולל עיגון וביטון לקרקע או ,מ"ס 120מ עד "ס 110    

  .לקירות     

 1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה כ"סה 20,700.00

 44 פלדה מפרופילי ומעקות גדרות כ"סה 20,700.00

 51 פיתוח -כבישים  - 51פרק 

 2 עבודות עפר
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  33מתוך  12דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

 01.51.2.020 ק"מ 20000או חציבה בעל סוגי סלע וקרקע עד /חפירה ו ק"מ 1,000.00 23.00 23,000.00

 01.51.2.160 הידוק שטחים בבקרה מלאה לאחר חפירה ר"מ 34,500.00 2.70 93,150.00

 01.51.03.260 ,באתר כמילוי חוזר שימוש לצורך ,חצוב/חפור בחומר טיפול ק"מ 38,500.00 24.00 924,000.00
  הפרדת הפסולת אם ישנה ,גריסה ,כולל מיון וניפוי    

  המפרט לדרישת או ,נברר לחומר המקומי החומר והתאמת    

  גריסה/הובלתו משטחי החפירה ,לרבות איחסונו ,המיוחד    

  20 עד בעובי בשכבות מבוקר והידוק פיזור ,המילוי לאזורי    

  בשטח מהודק מילוי ק"מ לפי ישולם51. מפרט לפי מ"ס    

 2 כ עבודות עפר"סה 1,040,150.00

 3 מצעים ותשתיות -סלילה 

 01.51.3.010 כבישים באזור והידוק הרטבה,פיזור כולל א סוג מצע ק"מ 12,600.00 122.00 1,537,200.00

 3 מצעים ותשתיות -כ סלילה "סה 1,537,200.00

 6 עבודות תיעול וניקוז

  :הערה    

 גומי אטם עם 5 קלסה, לתיעול אטום מזויין בטון צינור
 מובנה ומעוגן בשלב ייצור הצינור כולל אספקה והנחה עד

 2.0 מ'

 2.בעומק עד  5דרג ,מ"ס 40בטון מזויין אטום בקוטר  צינור א"מ 40.00 403.00 16,120.00
 0 מ'

01.51.06.036 

 2.בעומק עד  5דרג ,מ"ס 50בטון מזויין אטום בקוטר  צינור א"מ 200.00 557.00 111,400.00
 0 מ'

01.51.06.056 

 3.בעומק עד  5דרג ,מ"ס 60בטון מזויין אטום בקוטר  צינור א"מ 75.00 804.30 60,322.50
 0 מ'

01.51.06.136 

 01.51.06.516 תא עם 100 / 100 פנים במידות מרובעת בקרה שוחות 'יח 6.00 4,638.50 27,831.00
  )טון D - 400 ) 40ממין  50ב קוטר .שיקוע ומכסה ב    

  1.75ועד  1.25בעומק בין     

 01.51.06.564 שיקוע תא עם 120 / 140 פנים במידות מלבנית שוחה 'יח 2.00 6,132.70 12,265.40
  בעומק )טון D - 400 ) 40מ ממין "ס  60ב קוטר .ומכסה ב    

  'מ 2.75ועד  2.25מעל     

 01.51.06.572 שיקוע תא עם 120 / 140 פנים במידות מלבנית שוחה 'יח 2.00 7,588.20 15,176.40
  בעומק )טון D - 400 ) 40מ ממין "ס  60ב קוטר .ומכסה ב    

  'מ 3.75ועד  3.25מעל     

 01.51.06.664 48/78 פנים במידות שפה לאבן צמוד עמוק ראשי קולטן 'יח 8.00 1,952.70 15,621.60
  MD1 כדוגמת מבטון 40 למצינור חור עם מ"ס 140 בגובה    

  חומרים או כבדה מברזל תיקנית ורשת מסגרת כולל    

  489 י"ת לדרישות בכפוף מרוכבים    

 01.51.06.668 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים  'יח 8.00 1,819.80 14,558.40
  כולל MD2 כדוגמת מבטון 40 למצינור חור עם מ"ס 65    

  חומרים או כבדה מברזל C-250תיקנית ורשת מסגרת    

  489 י"ת לדרישות בכפוף מרוכבים    

 01.51.06.820 )ראפ-ריפ( לניקוז אבן ריצוף ר"מ 200.00 184.80 36,960.00

 בהתאם מזויין מבטון מים למעבירי ויציאה כניסה מתקני ק"מ 20.00 1,382.50 27,650.00
 זיון פלדת כולל , בתוכניות למפורט

01.51.06.828 
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  33מתוך  13דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

 6 כ עבודות תיעול וניקוז"סה 337,905.30

 51 פיתוח -כבישים  - 51כ פרק "סה 2,915,255.30

 52 עבודות אספלט

 1 שכבות אספלטיות במיעות ומדרכות

 סוג דולומיטי/גירי גס אגרגט עם מ"ס 4 בעובי 12.5 צ"תא ר"מ 8,500.00 30.00 255,000.00
 במדרכות( PG 68 - 10וביטומן  'א

01.52.1.250 

 סוג דולומיטי/גירי גס אגרגט עם מ"ס 5 בעובי S 19 מ"תא ר"מ 15,500.00 35.30 547,150.00
 PG 70 - 10וביטומן  'א

01.52.1.300 

 1 שכבות אספלטיות במיעות ומדרכות כ"סה 802,150.00

 2 שונות

 0.8-1.2 של בשיעור ביטומנית באימולסיה יסוד ציפוי ר"מ 15,500.00 1.60 24,800.00
 ר"מ/ליטר

01.52.2.010 

 2 כ שונות"סה 24,800.00

 52 כ עבודות אספלט"סה 826,950.00

 57 57פרק 

  :הערה הערה   

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

 .המתכנן דרישת לפי הצנרת של 

  :הערה הערה   

 תינתן .שהוא עומק ובכל רצוף מוצק בסלע חציבה עבור 
 צינורות של הבסיסי היחידה למחיר 15% בגובה תוספת 
 של הביסוס יועץ של בכתב באישור ל"הנ בקרה ותאי 

 .ש"משהב 

  :הערה הערה   

 חציבה או\ו חפירה כוללים סוג מכל מים קווי והנחת אספקה 
 או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה\בכלים מכניים ו 
 ב עבודה ,קרקעיים ותת על מכשולים עם מוגבלים בשטחים 
 תיאום עם ,חצית תשתיות מעל ומתחת ,סמיכות לתשתיות 

 ורשיות ופיקוח של אותם גופים או רשויות כל הגופים 

  :הערה הערה   

 מים לקווי סימון סרטי או חוזר מילוי לצורך CLSM ב שימוש 
 או ביוב יהיה אך ורק באישור המחוז והבקרה והם חלק\ו 

 .נפרד ב למדוד ואין הכמויות בכתב הרלוונטים הסעיפים של 

 1 פרק 57.1

  :הערה הערה   

 חציבה או\ו חפירה כוללים סוג מכל מים קווי והנחת אספקה 
 או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה\בכלים מכניים ו 
 ב עבודה ,קרקעיים ותת על מכשולים עם מוגבלים בשטחים 
 תיאום עם ,חצית תשתיות מעל ומתחת ,סמיכות לתשתיות 

 של אותם גופים או רשויותכל הגופים ורשיות ופיקוח  

   
 :הערה הערה
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  33מתוך  14דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

  לביצוע והסידורים והכנות הבדיקות כל ,שדה שרותי הערה   

 סרט ,חול עטיפת ,לבדיקות לפרוגרמה בהתאם הבדיקות 
 ,הסטנדרטי פרט פ"ע חוזר מילוי ,מים כיתוב עם סימון 
 ,קשתות כגון ואביזרים הספחים כל ,בות שכ הידוק 
 לפי ועבודה חומרים מרכיבי וכל 'וכו מעבירים,הסתעפויות 

 במפרט הכלל 57 פרק 

  :הערה הערה   

 מרחק לכל סילוק כוללים הסעיפים כל של היחידה מחירי 
 שדורש מה וכל עפר עודפי ,פסולת של כחוק מאושר ומקום 
 ב שינוי או תוספת יהיה שלא מודגש ספק הסר למען .סילוק 
 מכל סיבה "בכל עומק"מחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו  

 זא לקחת יש '.וכו בתוואי שינוי ,בעומקים שינוי כגון שתהיה 

  :הערה הערה   

 מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים 
 ביצוע לצורך הנחוצים והיתרים אישורים לקבלת הדרושים 
 תנועה הסדרי של בפועל ביצוע לרבות בשלמותם העבודות 
 תכנון ,מכך ומשתמע הכרוך כל עם הביצוע בזמן דשים ח 
 צורך פ"וע שידרש כפי מכך המשתמע כל עם דיפון וביצוע 

 מ לאפש"ע 

  :הערה הערה   

 ציפוי עם חרושתיים יהיו הפלדה לצינורות האביזרים כל 

 חרושתית חיצונית ועטיפה מלט פנים 

  :הערה הערה   

 צינורות מחיר חוזה\מכרז במסמכי לנאמר ובתוספת בנוסף 
 כל על אחריות כוללים מצולב פוליאתלין או\ו פוליאתלין 
 ש 10משך ל )ואביזרים צינורות( רכיביהמל כם עהמערכת  
 ,תאגיד\המקומית רשות לטובת הצנרת יצרן י"ע לפחות נים 
 ביצוע ,בלבד ן'אלקטרופיוז באמצעות הצנרת בין חיבור 

 באמצע 

  :הערה הערה   

 של עליה ,מים וכיתוב נירוסטה\מתכתי חוט עם סימון סרט 
 בדיקת ,סגורה חשמל קופסת ,מגוף תא בתוך הסרט 

 .לאיתור מכשיר באמצעות רציפות 

  :הערה הערה   

 בהתאם הצנרת יצרן על מראש אישור לקבל הקבלן על 
 וכתב השדה שרות מתן לגבי הן ,המאושרת לחלופה 
 הזמנת בטרם זאת המערכת כל על היצרן של האחריות 

 .צנרת והנחתם 

  :הערה הערה   

 באישור ביצוע בהם שמצויין שבסעיפים לדאוג הקבלן על 
 ביומן רישום יהיה הביצוע לפני,ביומן רישום תוך הפיקוח 
 ברישומם מותנה האלה עבודות בגין תשלום,העבודה 
 ביומן רישום ואין במידה לתשלום זכאי יהיה לא ן והקבל 

 בוצעה העבודה אכן אם אפילו הביצוע לפני 

  :הערה הערה   

 תא שמחיר מודגש .הסטנדרטי פרט לפי יהיו אביזרים תאי 
 ,בידיים או מכניים בכלים חציבה או\ו חפירה כולל אביזרים 
 מ,שיש במקומות מדרכה או בניסור אספלט כביש פתיחת 
 לפי מדרכה\הכביש למבנה עד בשכבות מהודק חוזר ילוי 
 מדרכה במקרה של פתיחת\הפרט ושיחזור מבנה הכביש 

 .כביש 
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 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

  :הערה הערה   

 קיצור ומחייבים הביטחון מרכיבי כל כוללים היחידה מחירי 

 '.וכו מוגברת אבטחה ,ביום העבודה שעות 

   
   הערה

 צינורות :הערה
 פלסטיים

 

 03.57.1.242 מ"מ 32 בקוטר 12.5 דרג PE100 פוליאתילן צינורות א"מ 70.00 45.00 3,150.00

  :הערה הערה   

 מונח 12, בדרג 1519 י"ת לפי מצולב פוליאתילן צינור 
 כולל שונים בקטרים ,חול עטיפת עם עומק בכל בקרקע 

 .אביזרים 

 63בקוטר  12דרג   1519י "פוליאתילן מצולב לפי ת צינור א"מ 300.00 162.15 48,645.00
 מ"מ

03.57.1.272 

 בקוטר 12דרג   1519י "פוליאתילן מצולב לפי ת צינור א"מ 700.00 247.25 173,075.00
 110 מ"מ

03.57.1.284 

 בקוטר 12דרג   1519י "מצולב לפי תפוליאתילן  צינור א"מ 870.00 362.25 315,157.50
 160 מ"מ

03.57.1.292 

   
    הערה

 :הערה
 למים אביזרים

 

   
 :הערה הערה

 מגופים

 

  :הערה הערה   

 וציפוי פנים ציפוי עם ',אטמ 16 של עבודה ללחץ מגוף 

 נגדיים אוגנים לרבות אפוקסי חיצוני 

 03.57.1.488 צר קוטר/טריז רחבמגוף  2" קומפלט 4.00 985.00 3,940.00

 03.57.1.496 צר קוטר/מגוף טריז רחב 4" קומפלט 6.00 2,471.00 14,826.00

 03.57.1.500 צר קוטר/מגוף טריז רחב 6" קומפלט 4.00 3,127.00 12,508.00

 03.57.1.502 קטעי כולל מגוף התקנת עבור "2 בקוטר עילי "גמל" 'יח 2.00 950.00 1,900.00
  "גמל"ה צביעת ,ריתוכים לרבות מעלות 90 זוויות 4 ,הצנרת    

  .לרבות חיבור האביזרים ,מותקן בשלמות    

 03.57.1.506 קטעי כולל מגוף התקנת עבור "4 בקוטר עילי "גמל" 'יח 6.00 2,050.00 12,300.00
  "גמל"ה צביעת ,ריתוכים לרבות מעלות 90 זוויות 4 ,הצנרת    

  .לרבות חיבור האביזרים ,בשלמותמותקן     

 03.57.1.510 קטעי כולל מגוף התקנת עבור "6 בקוטר עילי "גמל" 'יח 4.00 3,100.00 12,400.00
  "גמל"ה צביעת ,ריתוכים לרבות מעלות 90 זוויות 4 ,הצנרת    

  .לרבות חיבור האביזרים ,מותקן בשלמות    

   
      הערה

 ברזי :הערה
 אש כיבוי

 

 בקוטר חרושתי זקיף על "3 בקוטר )הידרנט( אש כיבוי ברז 'יח 18.00 3,328.00 59,904.00
 .לפרט בהתאם שבירה מתקן לרבות "4

03.57.1.668 

   
 :הערה הערה

 קו חדש לקו קיים התחברות

 

   
 :הערה הערה
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 מחירון  מידה   

  הקיים לקו חיבור ,קיים מים לקו חדש מים קו חיבור הערה   

 הנלוות העבודות כל כולל חרושתיים אביזרים באמצעות 

 )החיבור לביצוע הנדרשים אביזרים ,עבודות ,חפירה( 

 מסוג קיים לקו "6 בקוטר כלשהו מסוג חדש מים קו חיבור קומפלט 1.00 1,614.00 1,614.00
 "6 "8-בקוטר  כלשהו

03.57.1.780 

   
 :הערה הערה

 לחיבור מים למגרש הכנות

 

 03.57.1.820 "2 בקוטר להשקייה חיבור או בודד ביתי לחיבור הכנה 'יח 30.00 811.90 24,357.00
  או\ו מתחת מעבר לרבות הסטנדרטי פרט לפי "3) זקיף(    

  200 בקוטר סיט וי פי שרוול עם קיים גדר או\ו בטון קיר    

  מ במקום הנדרש"מ    

 03.57.1.836 "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר  'יח 12.00 1,044.20 12,530.40
  או\לפי פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו "3)זקיף (    

  200 בקוטר סיט וי פי שרוול עם קיים גדר או\ו בטון קיר    

  מ במקום הנדרש"מ    

 1 57.1כ פרק "סה 696,306.90

 2 פרק 57.2

  :הערה הערה   

 חציבה או/ו חפירה כוללים סוג מכל ביוב קווי והנחת אספקה 
 או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה/בכלים מכניים ו 
 עבודה ,קרקעיים ותת על מכשולים עם מוגבלים בשטחים 
 תיאום ,ומתחת מעל תשתיות חציית ,לתשתיות בסמיכות 

 רשויות או גופים אותם של ופיקוח ורשויות הגופים כל עם 

  :הערה הערה   

 והכנות הבדיקות כל ,שדה שרותי :הקודם לסעיף המשך 
 ,לבדיקות לפרוגרמה בהתאם הבדיקות לביצוע והסידורים 
 פרט פ"ע חוזר מילוי ביוב כיתוב עם סימון סרט ,חול עטיפת 
 כל הספחים ואביזרים וכל ,הידוק שכבות ,הסטנדרטי 

 הכללי במפרט 57 פרק לפי ועבודה חומרים מרכיבי 

  :הערה הערה   

 תאי שמחיר מודגש .הסטנדרטי פרט לפי יהיו בקרה תאי 
 , בידיים וא/ו מכניים בכלים חציבה או/ו חפירה כולל בקרה 
 < מבנה ושחזור הפרט לפי הכביש למבנה עד חוזר מילוי 
 עם מפיברגלס וסולם מדרכה/כביש פתיחת של במקרה ביש 

 .הגנה לרבות מחבר שוחהכלוב  

  :הערה הערה   

 קו הנחת של במקרה )המדידה אופני ( לסעיף בתוספת 
 מפני היא "הקרקע מפני" ההגדרה קיים בכביש ביוב 

 האספלט 

  :הערה הערה   

 הנוגע בכל לקבלן בתשלומים כפל יהיו שלא מודגש 
 ,קיים בקרה בתא ביויב חיבורי ביטול או להתחבריות 
 למספר קשר ללא לתא בלבד אחד פעם יהיה התשלום 
 במקרה לכן מתבטלות או שמתווספות ת יציאו או הכניסות 
 ישולם תא באותו חיבורים וביטול חיבורים הוספת של 

 פ הקוט"אחד בלבד ע התחברות 

   
 :הערה הערה

 תא של במקרה "-בתשלומים כפל" הקודם לסעיף בהמשך
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 ביוב קו על תא בגין לתוספת מעבר קיים ביוב קו על בקרה הערה

 .ישולם שום התחברות לתא לא

 

  :הערה הערה   

 מרחק לכל סילוק כוללים הסעיפים כל של יחידה מחירי 
 מה וכל עפר עודפי ,פסולת של כחוק מאושר ולמקום 

 שדורש סילוק 

  :הערה הערה   

 מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים 
 ביצוע לצורך הנחוצים והיתרים אישורים לקבלת הדרושים 
 תנועה הסדרי של בפועל ביצוע לרבות בשלמותם העבודות 
 תכנון ,מכך ומשתמע הכרוך כל עם הביצוע בזמן דשים ח 
 צורך פ"וע שידרש כפי מכך המשתמע כל עם דיפון וביצוע 

 מ לאפש"ע 

  :הערה הערה   

 באישור ביצוע בהם שמצויין שבסעיפים לדאוג הקבלן על 
 ביומן רישום יהיה הביצוע לפני,ביומן רישום תוך הפיקוח 
 ברישומם מותנה האלה עבודות בגין תשלום,העבודה 
 ביומן רישום ואין במידה לתשלום זכאי יהיה לא ן והקבל 

 בוצעה העבודה אכן אם אפילו הביצוע לפני 

  :הערה הערה   

 קיצור המחייבים הביטחון מרכיבי כל כוללים היחידה מחירי 

 '.וכו מוגברת אבטחה ,ביום העבודה שעות 

   
 :הערה הערה

 P.V.C צינורות

 

לפי  ,מ"מ 160בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 80.00 157.55 12,604.00
 'מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "ת

03.57.2.184 

לפי  ,מ"מ 160בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 470.00 167.90 78,913.00
 'מ 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "ת

03.57.2.188 

לפי  ,מ"מ 160בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 740.00 177.10 131,054.00
 'מ 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "ת

03.57.2.192 

לפי  ,מ"מ 160בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 220.00 196.65 43,263.00
 'מ 2.75ועד  -2.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "ת

03.57.2.196 

לפי  ,מ"מ 160בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 30.00 221.95 6,658.50
 'מ 3.25ועד  -2.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "ת

03.57.2.200 

לפי  ,מ"מ 200בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 70.00 182.85 12,799.50
 'מ 1.25מונחים בקרקע בעומק עד  884,י "ת

03.57.2.220 

לפי  ,מ"מ 200בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 20.00 196.65 3,933.00
 'מ 1.75ועד  -1.26מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "ת

03.57.2.224 

לפי  ,מ"מ 200בקוטר  "SN-8"מסוג  ,לביוב P.V.Cצינורות  א"מ 20.00 208.15 4,163.00
 'מ 2.25ועד  -1.76מונחים בקרקע בעומק מ 884,י "ת

03.57.2.228 

   
           הערה

 שוחות :הערה
 בקרה לביוב

 

   
 :הערה הערה

 טרומיות מחוליות עגולים בקרה תאי

 

   
 :הערה הערה
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  33מתוך  18דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

  או/ו מכנים בכלים חציבה או/ו חפירה כוללים השוחות מחירי הערה   

 מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור ,בידיים 
 שלבי לרבות מדרכה/כביש פתיחת של במקרה כביש מבנה 

 שוחה מחבר או/ו הגנה כלוב עם מפיברגלס סולם או ירידה 

  :הערה הערה   

 של בפרק שיש גובה התאמת כוללים אינם השוחות מחירי 

 .הפיתוח 

 03.57.2.532 -1.מ ובעומק מ"ס 100 בקוטר טרומיות מחוליות בקרה תא 'יח 50.00 4,522.95 226,147.50
  טון 12.5 לעומס טרומית תקרה לרבות מטר 1.75 ועד 26    

  כרמל"או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס     

    5 "55 B12  או "ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר  

  עם ובתיאום פ"ע כיתוב עם ברזל יציקת וסגר ע"ש    

  תאגיד שיכלו/רשות    

 03.57.2.536 -1.מ ובעומק מ"ס 100 בקוטר טרומיות מחוליות בקרה תא 'יח 9.00 5,103.70 45,933.30
  טון 12.5 לעומס טרומית תקרה לרבות מטר 2.25 ועד 76    

  או כרמל 33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס     

    25 "55 B1  או "ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר  

  עם ובתיאום פ"ע כיתוב עם ברזל יציקת וסגר ע"ש    

  שיכלול תאגיד/רשות    

 03.57.2.541 -2.מ ובעומק מ"ס 125 בקוטר טרומיות מחוליות בקרה תא 'יח 3.00 5,571.75 16,715.25
  טון 12.5 לעומס טרומית תקרה לרבות מטר 2.75 ועד 26    

  כרמל"או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס     

    "55 B125  או "ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר  

  עם ובתיאום פ"ע כיתוב עם ברזל יציקת וסגר ע"ש    

  תאגיד שיכל/רשות    

 03.57.2.544 -2.מ ובעומק מ"ס 125 בקוטר טרומיות מחוליות בקרה תא 'יח 4.00 6,031.75 24,127.00
  טון 12.5 לעומס טרומית תקרה לרבות מטר 3.25 ועד 76    

  כרמל"או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס     

    5 "55 B12  או "ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר  

  עם ובתיאום פ"ע כיתוב עם ברזל יציקת וסגר ע"ש    

  תאגיד שיכלו/רשות    

 03.57.2.548 -3.מ ובעומק מ"ס 125 בקוטר טרומיות מחוליות בקרה תא 'יח 1.00 6,611.35 6,611.35
  טון 12.5 לעומס טרומית תקרה לרבות מטר 3.75 ועד 26    

  כרמל"או  33"כרמל "טון דוגמת דגם  12.5ומכסה לעומס     

    5 "55 B12  או "ולפמן"מ תוצרת "ס 60עם פתח בקוטר  

  עם ובתיאום פ"ע כיתוב עם ברזל יציקת וסגר ע"ש    

  תאגיד שיכלו/רשות    

   
 :הערה הערה

 בטון לשוחות ומכסים תקרות

 

 03.57.2.612 תקרות עבור מ"ס 100 בקוטר בקרה לתא מחיר תוספת 'יח 59.00 827.00 48,793.00
  55או כרמל  33טון דוגמת דגם כרמל  40ומכסים לעומס     

  ברזל יציקת סגר עם י"ש או ולפמן תוצרת    

 03.57.2.616 תקרות עבור מ"ס 125 בקוטר בקרה לתא מחיר תוספת 'יח 7.00 827.00 5,789.00
  55 כרמל או 33 כרמל דגם דוגמת טון 40 לעומס ומכסים    

  ברזל יציקת סגר עם י"ש או ולפמן תוצרת    

   
 :הערה הערה

 מפלים לשוחות

 

   
 :הערה הערה

 העבודות וכל אביזרים ,חציבה או/ו חפירה כולל מפל ביצוע
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  33מתוך  19דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
 לביצוע מושלם הדרושות הערה

 

לביוב  חיצוני מפל עבור קוטר בכל שוחה למחיר תוספת 'יח 6.00 877.00 5,262.00
 לפרט בהתאם עומק ובכל מ"מ 160 בקוטר

03.57.2.648 

 03.57.2.650 טריו ועטיפת פנים .א.צ פלדה מצינור גלוי מפל ביצוע קומפלט 8.00 5,000.00 40,000.00
  כולל למסלעה מוצמד ',מ 15 של ממוצע באורך "6, בקוטר    

  למפ הצמדה אביזרי כולל ,המסלעה דוגמת באבן סופי חיפוי    

  .הריתוכים והאביזרים ,כולל כל החיבורים הדרושים ,ל    

 03.57.2.651 טריו ועטיפת פנים .א.צ פלדה מצינור גלוי מפל ביצוע קומפלט 10.00 4,500.00 45,000.00
  הצמדה אביזרי כולל ',מ 15 של ממוצע באורך "6, בקוטר    

  .והאביזרים הריתוכים ,הדרושים החיבורים כל כולל ,למפל    

לביוב  חיצוני מפל עבור קוטר בכל שוחה למחיר תוספת 'יח 1.00 1,009.00 1,009.00
 לפרט בהתאם עומק ובכל מ"מ 200 בקוטר

03.57.2.652 

   
 :הערה הערה

 קיימות לשוחות ביוב וקוי צינורות חיבור

 

 03.57.2.676 כל לרבות קיימת לשוחה "8 בקטרים ביוב צינור חיבור קומפלט 1.00 1,334.00 1,334.00
  ,שפכים הטיית ,שאיבות ,החיבור עבודות ,החפירה עבודות    

  בשלמות המתעל ועיבוד הדרושים החומרים    

   
 :הערה הערה

 )סימון עמוד כולל( ביוב קווי לחיבור הכנות

 

 03.57.2.732 י"ת לפי  SN8 סי וי פי מצינור לביוב מגרש לחיבור הכנה א"מ 500.00 218.50 109,250.00
  קצה סגירת לרבות עומק ובכל מ"מ 160 בקוטר 884    

  ואו \בטון לקיר מתחת או דרך מעבר ,סי וי פי בפקק הצינור    

  וידאו לצילום והסידורים ההכנות וכל גדר    

 2 57.2כ פרק "סה 869,359.40

 9 פרק 57.9

 03.57.9.360 שהוא קוטר בכל ביוב קווי צילום א"מ 1,800.00 10.00 18,000.00

 9 57.9כ פרק "סה 18,000.00

 57 57כ פרק "סה 1,583,666.30

 99 שונות

 1 שונות

 01.99.1.010 מידות ',סמ 7 בעובי אחד לצד ישר סיתות ,שכבות אבן א"מ 1,100.00 90.00 99,000.00
  ויסוד חפירה לרבות השבילים בשולי הנחה 40-30/30,    

  על ולהגן לשמור יש ,ופרטים חתכים ,תכניות לפי הכל ,בטון    

  .ה אבן בזמן ביצוע האספלט    

 01.99.1.020 ,שתית הידוק ,חפירה :הכולל )רמפות( 8% בשפוע שביל ר"מ 200.00 500.00 100,000.00
  בלוחות ביציקה חשוף בטון קירות ,מזוין בטון יסוד ,מצעים    

  לפ יד ומאחזי בטיחות מעקות ,אספלט חיפוי ,חדשים עץ ·    

  .תכניות ופרטים    

 01.99.1.030 -1.פר גליון לפי למדרגות יד מאחז או/ו מעקה א"מ 100.00 250.00 25,000.00

 01.99.1.040 יציקות ,מצעים ,שתית הידוק ,חפירה "כולל מיחזור מרכז קומפלט 2.00 20,000.00 40,000.00
  לביצוע הדרוש וכל ,זיון ,חדשים עץ מלוחות בתבניות בטון    

  .מושלם לפי פרט    
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  33מתוך  20דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

 01.99.1.050 .אריכא שחם תוצרת "ספיר" דגם ספסל 'יח 4.00 3,500.00 14,000.00

 01.99.1.060 2705. ט"מק כנף דגם "אריכא שחם" תוצרת ברזיה 'יח 4.00 3,000.00 12,000.00

 1 כ שונות"סה 290,000.00

 99 כ שונות"סה 290,000.00

 1 'עבודות סלילה ופיתוח לשלב ב כ"סה 8,369,319.10
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  33מתוך  21דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

 2 פים"עבודות חשמל בשצ

 8 פים"חשמל בשצעבודות 

 1 הכנה לתאורת חוץ

   
             הערה

 הכנות :הערה
 לתאורת חוץ

 

   
 :הערה הערה

 .ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה כוללים המחירים כל

 

  :הערה הערה   

 גורע ואינו ,בלבד תמציתי הוא הכמויות בכתב התאור 

 .זה למכרז המיוחד והמפרט 08 הטכני מהמפרט 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .זה למכרז הרלוונטי הטכני במפרט פירוט ראה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

   
 :הערה הערה

 מובלים

 

  :הערה הערה   

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

 .החוזה מסמכי פי על הנדרשות העבודות וכל ואחריות ה קנ 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.03.07 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

   
 :הערה הערה

 "מאליו כבה" נ"פ כפיפים פלסטים צינורות

 

   
 :הערה הערה

 (H.D.P.E) מפוליאתילן פלסטיים צינורות

 

   
 :הערה הערה

 (P.E.X) מוצלב מפוליאתילן פלסטיים צינורות

 

   
 :הערה הערה

 שכבתי דו שרשוריים גמישים פלסטיים צינורות

 

 02.08.1.102 מופות כולל מ"מ 75 בקוטר שכבתי דו שרשורי צינור א"מ 1,300.00 12.00 15,600.00
  כל כולל מניילון מ"מ 8 משיכה חוטי כולל זו לצנרת יחודיות    

  08.1.021.לפי סעיף  הנדרש    

   
 :הערה הערה

 שרוולים

 

   
       הערה

פח  תעלות :הערה
 מגולוון

 

  :הערה הערה   

 ,תמיכות ,הסתעפויות ,זוויות ,קשתות :גם כולל תעלה מחיר 

 מבודדים ,מהדקי הארקה ,מחברים ,חיזוקים ,מתלים 
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  33מתוך  22דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

  ,בתע פנימיים וחיזוקים שונים תעלה אבזרי ,התעלה לאורך הערה   

 וכל ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה ,לתעלות מכסים 

 .החוזה מסמכי פי על הנדרשות העבודות 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.03.08 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 02.08.1.171 לפי הנדרש כל כולל טרומי צינורות/ לכבלים בקרה תא קומפלט 6.00 1,590.00 9,540.00
  מ"ס 100 ועומק מ"ס 80 פנימי בקוטר 08.1.162 סעיף    

  489. י"ת לפי B125 מסוג ומכסה מסגרת    

   
 :הערה הערה

 י"בטון עבור חח גומחות

 

   
 :הערה הערה

 ומילוי חציבה או/ו חפירה עבודות

 

  :הערה הערה   

 חול ,בשכבות מהודק מצע כולל חציבה או/ו חפירה מחיר 
 חול שכבות לרבות ,ולכיסויים הצינורות או הכבלים לריפוד 
 ,היק ,התעלה כיסוי ,סימון סרטי ,צינורות שכבות בין 
 או/ו חפירה עודפי וסילוק לקדמותו השטח פני החזרת 
 ביצוע בגין מאושרת למעבדה תשלום לרבות - מילוי ,חציבה 

 .בדיקות 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.02.03 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 02.08.1.261 לפי הנדרש כל כולל לכבלים תעלות של חציבה או/ו חפירה א"מ 1,100.00 43.00 47,300.00
  באמצעות מ"ס 100 ועומק מ"ס 60 ברוחב 08.1.252 סעיף    

  תעלות או בעבודת יים-כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר    

  .בכל סוגי הקרקע ,    

 02.08.1.351 חיתוך ,ניסור לרבות צנרת הנחת לצורך קיים כביש פתיחת א"מ 50.00 110.00 5,500.00
  או/ו הקיימות השכבות בעומק קיים בטון/אספלט ושבירת    

  בעבויד לרבות וחציבה חפירה ,כבישים בשטח ריצוף פירוק    

  וכיסוי ריפוד ,מ"ס 60 עד וברוחב מ"ס 150 עד לעומק יים    

  החזרת ,הכביש תיקון ,המצע בשכבות החפירה מילוי ,חול    

  .הצנרת קצות של קיימא בר וסימון לקדמותו המצב    

   
 :הערה הערה

 לעמודי תאורה יסודות

 

  :הערה הערה   

 חפירה ,סימון ,מדידה כולל תאורה לעמוד יסוד מחיר 
 פסי לרבות( עיגון בורגי מערכת ,זיון ,בטון,בור וחציבת 
 ק לו ,מרווחים מילוי ,מעבר שרוולי ),ודסקיות אומים פלדה 
 הקבלן ח"ע ביצוע תכנון ,לקדמותו מצב החזרת ,עפר עודפי 
 וכל וקונסטרוקטור ביסוס מהנדס שרותי השכרת כולל 

 .החוזה מסמכי פי על הנדרשים העזר וחומרי עבודות 

  :הערה הערה   

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

 .העמוד על הפועל ומשקל ,מיקום ,האדמה לסוג בהתאם 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.06.02 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 02.08.1.369 08.1.360 סעיף לפי הנדרש כל כולל תאורה לעמוד יסוד קומפלט 84.00 640.00 53,760.00
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  33מתוך  23דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה   
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
 .מ"ס 60/60/80 במידות 30 - ב מבטון יצוק 'מ 5 עד בגובה קומפלט

 

 1 כ הכנה לתאורת חוץ"סה 131,700.00

 3 אביזרי תאורה

   
 :הערה הערה

 ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה כוללים המחירים כל

 

  :הערה הערה   

 גורע ואינו ,בלבד תמציתי הוא הכמויות בכתב התאור 
 מפרט 20,י "ת 08,מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  
 ציבוריים ובשטחים בכבישים לד תאורת ליישום טכני 

 זה למכרז המיוחד והמפרט ש"משהב צאת פתוחיםהו 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .זה למכרז הרלוונטי הטכני במפרט פירוט ראה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

   
        הערה

גוף  התקנת :הערה
 תאורה

 

   
 :הערה הערה

 הארקה

 

  :הערה הערה   

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

 .סוגו לפי ,מושלם הארקה חיבור 

   
 :הערה הערה

 פרט ולפי 08.05.02. סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

שזורה  מנחושת ,צהוב ירוק PVC מבודד הארקה מוליך א"מ 1,500.00 27.00 40,500.00
 08.3.342 סעיף לפי הנדרש כל כולל ר"ממ 35 בחתך

02.08.3.357 

  :הערה הערה   

 פלדה ממוט חרושתית מודולרית הארקה אלקטרודת 
 בטון שוחת לרבות בקרקע אנכית תקועה נחושת מצופה 
 הארקה מוליך 489, י.ת לפי B125 בטון מכסה עם טרומית 
 הארקה תיל לבין האלקטרודה בין לחיבור ר" 50 מנחושת 
 בתחתית חצץ ,עילית ברשת הארקה תיל או אפס תיל או 

 .וצביעה שילוט הבריכה 

   
 :הערה הערה

 פרט ולפי 08.05.01. סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 02.08.3.387 תקועה 'מ 3מ ובאורך של "מ 19הארקה בקוטר  אלקטרודת קומפלט 4.00 799.00 3,196.00
  מ"ס 40אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר     

  08.3.381 סעיף לפי הנדרש כל כולל מ"ס 60 ובעומק    

 3 כ אביזרי תאורה"סה 43,696.00

 8 פים"כ עבודות חשמל בשצ"סה 175,396.00

 2 פים"כ עבודות חשמל בשצ"סה 175,396.00
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 3 07/2019.ש "לפי מחירון משהב (השלמות)פים "תאורה בשצ מתקני

 8 פים"עבודות חשמל בשצ

 1 (אחרים י"ע שהוכנו 'מע של והשלמות תיקונים) חוץ לתאורת הכנה

   
             הערה

 הכנות :הערה
 לתאורת חוץ

 

   
 :הערה הערה

 .ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה כוללים המחירים כל

 

  :הערה הערה   

 גורע ואינו ,בלבד תמציתי הוא הכמויות בכתב התאור 

 .זה למכרז המיוחד והמפרט 08 הטכני מהמפרט 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .זה למכרז הרלוונטי הטכני במפרט פירוט ראה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

   
 :הערה הערה

 מובלים

 

  :הערה הערה   

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

 .החוזה מסמכי פי על הנדרשות העבודות וכל ואחריות ה קנ 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.03.07 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

   
 :הערה הערה

 "מאליו כבה" נ"פ כפיפים פלסטים צינורות

 

 01.08.1.102 מופות כולל מ"מ 75 בקוטר שכבתי דו שרשורי צינור א"מ 300.00 12.00 3,600.00
  כל כולל מניילון מ"מ 8 משיכה חוטי כולל זו לצנרת יחודיות    

  08.1.021.לפי סעיף  הנדרש    

   
 :הערה הערה

 טרומיים או בנויים או יצוקים תאים

 

  :הערה הערה   

 העזר ועבודות חומרי ,העפר עבודות כל כולל תא מחיר 
 ,המכסה שילוט ,מבטון מכסה ,תקרה ,הזיון לרבות והלוואי 
 ,ץ שכחצ ,רפידות ,ניקוז ,עוגנים ,ביציקה טבוע הרשות סמל 
 ,כניסות ויציאות לתא לרבות איטום ,צינורותפתחים עבור  
 הנדרשות העבודות וכל ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה 

 .במסמכי החוזה 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.03.09.02 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 01.08.1.171 לפי הנדרש כל כולל טרומי צינורות/ לכבלים בקרה תא קומפלט 2.00 1,590.00 3,180.00
  מ"ס 100 ועומק מ"ס 80 פנימי בקוטר 08.1.162 סעיף    

  489. י"ת לפי B125 מסוג ומכסה מסגרת    

 

 אלבז מישל- הנדסה אזרחית בע"מ                                                                                                                                          הופק ע"י מישל אלבז באמצעות רמדור נט



 

 

  33מתוך  25דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

   
 :הערה הערה

 י"בטון עבור חח גומחות

 

  :הערה הערה   

 מתחת מבטון יצוקה וצנרת כבלים תעלת כולל גומחה מחיר 
 י"חח עם תאום ,לתוכניות בהתאם וביסוס הצבה ,לגומחה 
 העפרחו עבודות כל את וכולל ,י"חח באתר מעודכן פרט לפי 
 התקנה ,הובלה ,אספקה ,מרי ועבודות העזר והלוואי 

 .החוזה במסמכי הנדרשות העבודות וכל ואחריות 

   
 :הערה הערה

 ומילוי חציבה או/ו חפירה עבודות

 

  :הערה הערה   

 חול ,בשכבות מהודק מצע כולל חציבה או/ו חפירה מחיר 
 חול שכבות לרבות ,ולכיסויים הצינורות או הכבלים לריפוד 
 ,היק ,התעלה כיסוי ,סימון סרטי ,צינורות שכבות בין 
 או/ו חפירה עודפי וסילוק לקדמותו השטח פני החזרת 
 ביצוע בגין מאושרת למעבדה תשלום לרבות - מילוי ,חציבה 

 .בדיקות 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.02.03 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 01.08.1.261 לפי הנדרש כל כולל לכבלים תעלות של חציבה או/ו חפירה א"מ 250.00 43.00 10,750.00
  באמצעות מ"ס 100 ועומק מ"ס 60 ברוחב 08.1.252 סעיף    

  תעלות או בעבודת יים-כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר    

  .בכל סוגי הקרקע ,    

 01.08.1.351 חיתוך ,ניסור לרבות צנרת הנחת לצורך קיים כביש פתיחת א"מ 10.00 110.00 1,100.00
  או/ו הקיימות השכבות בעומק קיים בטון/אספלט ושבירת    

  בעבויד לרבות וחציבה חפירה ,כבישים בשטח ריצוף פירוק    

  וכיסוי ריפוד ,מ"ס 60 עד וברוחב מ"ס 150 עד לעומק יים    

  החזרת ,הכביש תיקון ,המצע בשכבות החפירה מילוי ,חול    

  .הצנרת קצות של קיימא בר וסימון לקדמותו המצב    

 08.1.360 סעיף לפי הנדרש כל כולל תאורה לעמוד יסוד קומפלט 2.00 640.00 1,280.00
 .מ"ס 60/60/80 במידות 30 - ב מבטון יצוק 'מ 5 עד בגובה

01.08.1.369 

   
 :הערה הערה

 פירוק וחיבורים עבודות

 

  :הערה הערה   

 כללי כל ולפי המקומית הרשות עם בתאום יבוצעו העבודות 
 את יכלול הפירוק ,מהמתח ניתוק כולל הנדרשים הבטיחות 
 יוד העמוהצ על המותקן ציוד וכל ,הזרועות ,הפנסים ,העמוד 

 .שפורק יובל למקום שיורה המפקח 

 י"ע שהוכנו תשתיות של מופות ,פתיחה ,צנרת בדיקת קומפלט 1.00 2,000.00 2,000.00
 .אחרים

01.08.1.990 

 1 (אחרים י"ע שהוכנו 'מע של והשלמות תיקונים) חוץ לתאורת הכנה כ"סה 21,910.00

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ

   
 :הערה הערה

 .ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה כוללים המחירים כל

 

   
 :הערה הערה

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

 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמיות לכתב השלמות 

 .זה למכרז הרלוונטי הטכני במפרט פירוט ראה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

  :הערה הערה   

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

 .הטכני 

   
 :הערה הערה

 התקנים מכון של מספר הטבעת כולל

 

  :הערה הערה   

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

 .פילוס ,העמוד הצבת ,בשטח העמודים פיזור ,שילוט 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.06.02.01 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

  :הערה הערה   

 עשוי ")בננה(" מכופף קוני בחתך 812) י"ת( תאורה עמוד 
 בין חיזוקים עם בסיס פלטת לרבות חם באבץ טבול מפלדה 
 מגש אבזרים בתוך,פתח לדלת  ,הפלטה לגוף העמוד 
 וכל אלומיניום מיציקת תחתונה צלחת ,דלת ,העמ 
 ,בראשו הזרוע ולחיבור העמוד להצבת הדרושים האביזרים 

 .בתנור קלוי אלקטרוסטטית בשיטה צבוע התאורה עמוד 

 01.08.2.246 משולשת זרוע ")בננה(" קשתי קוני בחתך תאורה עמוד קומפלט 84.00 5,737.50 481,950.00
  4 בגובה 08.2.237 סעיף לפי הנדרש כל כולל מפלדה עשוי    

  .מטר    

   
 :הערה הערה

 פלדה לעמודי תאורה זרועות

 

  :הערה הערה   

 בקוטר מגולוון מברזל עשויה קונית קשתית 812) י"ת( זרוע 
 מותאמת לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד 
 גי ור,לעמוד מגולוונים חיזוקים ,צביעה כולל התאורה ולגוף 

 .העמוד בהיקף ומגולוונים שקועים אלן 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.06.05.01 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 כל כולל מפלדה עשויה מ"ס 150 באורך כפולה זרוע קומפלט 1.00 570.00 570.00
 08.2.348 סעיף לפי הנדרש

01.08.2.366 

 כל כולל מפלדה עשויה מ"ס 150 באורך משולשת זרוע קומפלט 83.00 750.00 62,250.00
 08.2.348 סעיף לפי הנדרש

01.08.2.375 

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ כ"סה 544,770.00

 3 אביזרי תאורה

   
 :הערה הערה
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 ואחריות התקנה ,הובלה ,אספקה כוללים המחירים כל הערה

 

  :הערה הערה   

 גורע ואינו ,בלבד תמציתי הוא הכמויות בכתב התאור 
 מפרט 20,י "ת 08,מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  
 ציבוריים ובשטחים בכבישים לד תאורת ליישום טכני 

 זה למכרז המיוחד והמפרט ש"משהב צאת פתוחיםהו 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .זה למכרז הרלוונטי הטכני במפרט פירוט ראה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

   
        הערה

גוף  התקנת :הערה
 תאורה

 

   
 :הערה הערה

 מגשים

 

  :הערה הערה   

 -ו BC2 דגם מהדקים כולל ,מאליו כבה פלסטי מחומר מגש 
 BC3 תוצרת SOGEXI עד בחתך לכבלים ,מאושר ע"ש או 
 ולחיבורי אוטומט חצי למבטיחים פסים כולל ,ר"ממ 35 
 KA קוטבי דו אוטומטי חצי מבטח לל הארקכו 
 ,2X10AC10, וכולל )ת.ג כל עבור נפרד מבטח( כיסוי 
 וחיבורי הארקה בורג ,התקע ולבית ת.לג המגש בין כבלים 

 .הארקות 

   
 :הערה הערה

 .פרט ולפי 08.09.02.07 סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 סעיף לפי הנדרש כל כולל אחד תאורה לגוף אביזרים מגש קומפלט 83.00 250.00 20,750.00
08.3.036 

01.08.3.042 

 סעיף לפי הנדרש כל כולל תאורה גופי לשני אביזרים מגש קומפלט 1.00 320.00 320.00
08.3.036 

01.08.3.045 

 01.08.3.126 הנדרש כל כולל ר"ממ X16 5 בחתך N2XY מטיפוס כבל א"מ 1,500.00 47.00 70,500.00
  מתכווצות מפצלות סופיות כולל 08.3.057 סעיף לפי    

  ").כפפות("    

   
 :הערה הערה

 הארקה

 

  :הערה הערה   

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

 .סוגו לפי ,מושלם הארקה חיבור 

   
 :הערה הערה

 פרט ולפי 08.05.02. סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

  :הערה הערה   

 שזורה מנחושת ,צהוב ירוק PVC מבודד הארקה מוליך 
 שפורטו בצינורות מושחל או/ו בקרקע בחפירה מונח 
 העבודות וכל החומרים וכל חיווט כולל ,חיבורו כולל ,בנפרד 

 .סוגו לפי ,מושלם הארקה חיבור לביצוע ת הדשו 
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  33מתוך  28דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

שזורה  מנחושת ,צהוב ירוק PVC מבודד הארקה מוליך א"מ 500.00 27.00 13,500.00
 08.3.342 סעיף לפי הנדרש כל כולל ר"ממ 35 בחתך

01.08.3.357 

  :הערה הערה   

 פלדה ממוט חרושתית מודולרית הארקה אלקטרודת 
 בטון שוחת לרבות בקרקע אנכית תקועה נחושת מצופה 
 הארקה מוליך 489, י.ת לפי B125 בטון מכסה עם טרומית 
 הארקה תיל לבין האלקטרודה בין לחיבור ר" 50 מנחושת 
 בתחתית חצץ ,עילית ברשת הארקה תיל או אפס תיל או 

 .וצביעה שילוט הבריכה 

   
 :הערה הערה

 פרט ולפי 08.05.01. סעיף 08 מפרט לפי ביצוע

 

 01.08.3.387 תקועה 'מ 3מ ובאורך של "מ 19הארקה בקוטר  אלקטרודת קומפלט 4.00 799.00 3,196.00
  מ"ס 40אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר     

  08.3.381 סעיף לפי הנדרש כל כולל מ"ס 60 ובעומק    

   
 :הערה הערה

 שונות

 

 01.08.3.438 סעיף 08 מפרט לפי 1, לדגל תאורה לעמוד דגלים מחזיק קומפלט 15.00 92.00 1,380.00
  התאורה עמוד כמו מתכת סוג מאותו בנוי 08.06.05.05    

  .פרט לפי העמוד נצבע בו לצבע זהה בצבע וצבוע מגולוון    

 01.08.3.465 ,מוסמך בודק חשמל מהנדס ידי על החשמלי המתקן בדיקת קומפלט 1.00 1,000.00 1,000.00
  כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור    

  ובהתאם החשמל חוק לפי החשמלי המתקן לתקינות הבודק    

  לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של ,לנדבמ פרט    

  .למתח המתקן לחיבור ואישורו הבדיקה תוצאות עם המתקן    

 'בקרה אלחוטיות המותקנות בפנסים לקליטת שידורי יח 'יח קומפלט 85.00 400.00 34,000.00
 .הבקרה

01.08.3.991 

 3 כ אביזרי תאורה"סה 144,646.00

 4 גופי תאורה

  :הערה הערה   

 גורע ואינו ,בלבד תמציתי הוא הכמויות בכתב התאור 
 מפרט 20,י "ת 08,מהמפרט הבין משרדי למתקני חשמל  
 ציבוריים ובשטחים בכבישים לד תאורת ליישום טכני 

 זה למכרז המיוחד והמפרט ש"משהב את וצ פתוחים 

  :הערה הערה   

 מפורטים והסברים ציוד איפיוני וכן הכמויות לכתב השלמות 

 .זה למכרז הרלוונטי הטכני במפרט פירוט ראה ,יותר 

  :הערה הערה   

 ציוד ולא במכרז המצויין לפי הציוד את לתמחר חייב הקבלן 

 .אחר 

  :הערה הערה   

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

 C.O.T. -ו C.O.Cלגום המסופקים ותעודת  

   
 :הערה הערה

 תאורה לתאורת חוץ גופי
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  33מתוך  29דף   

  omdan  01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם    
 264 :מספר עבודה   
 8110 :אסמכתא   

 ט'מק /מספר סעיף  תיאור יחידת כמות מחיר כ"סה
 מחירון  מידה   

 'ספק חב ,ווט 40הספק  ,פ"לד לתאורת שצ ECONO פנס 'יח 85.00 1,350.00 114,750.00
 .נפח גלאי ,דאלי בקרת עם דרייבר כולל ,עד אור

01.08.4.081 

 4 כ גופי תאורה"סה 114,750.00

 8 פים"כ עבודות חשמל בשצ"סה 826,076.00

 3 07/2019. ש"משהב מחירון לפי (השלמות) פים"בשצ תאורה מתקני כ"סה 826,076.00

 264 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא כ"סה 9,370,791.10

 264 מע"מ 17% 1,593,034.49

 264 מ"כ כולל מע"סה 10,963,825.59
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  33מתוך  30דף  

  omdan 01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :שם עבודה  
 264 :מספר עבודה  
 8110 :אסמכתא  

   
 דפי ריכוז –אומדן  דוח

 264 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -עמשא הר

 1 'עבודות סלילה ופיתוח לשלב ב

 8 8.0 פרק תת ותאורה תקשורת ,חשמל תכנון

 1 הכנה לתאורת חוץ

 1 כ הכנה לתאורת חוץ"סה 304,270.00

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ כ"סה 286,519.50

 3 אביזרי תאורה

 3 כ אביזרי תאורה"סה 283,126.00

 4 גופי תאורה

 4 כ גופי תאורה"סה 108,750.00

 7 הכנות עבור חברת החשמל

 7 כ הכנות עבור חברת החשמל"סה 177,730.00

 8 כ"טל /עבודות עבור בזק 

 8 כ"טל /כ עבודות עבור בזק "סה 118,160.00

 8 8.0 פרק תת ותאורה תקשורת ,חשמל תכנון כ"סה 1,278,555.50

 40 מדרכות ,ריצוף שבילים

 1 ריצוף שבילים מדרכות רחבות ומדרגות

 1 ריצוף שבילים מדרכות רחבות ומדרגות כ"סה 1,367,932.00

 2 מסלעות

 2 כ מסלעות"סה 45,450.00

 40 מדרכות ,כ ריצוף שבילים"סה 1,413,382.00

 41 עבודות גינון

 2 עבודות השקיה

 2 כ עבודות השקיה"סה 38,250.00

 41 כ עבודות גינון"סה 38,250.00

 42 ריהוט חוץ

 4 אשפתונים וברזיות

 4 כ אשפתונים וברזיות"סה 2,560.00

 42 כ ריהוט חוץ"סה 2,560.00

 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

 1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

 1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה כ"סה 20,700.00
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  33מתוך  31דף  

  omdan 01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם   
 264 :מספר עבודה  
 8110 :אסמכתא  

 מספר תיאור כ"סה

 44 פלדה מפרופילי ומעקות גדרות כ"סה 20,700.00

 51 פיתוח -כבישים  - 51פרק 

 2 עבודות עפר

 2 כ עבודות עפר"סה 1,040,150.00

 3 מצעים ותשתיות -סלילה 

 3 מצעים ותשתיות -כ סלילה "סה 1,537,200.00

 6 עבודות תיעול וניקוז

 6 כ עבודות תיעול וניקוז"סה 337,905.30

 51 פיתוח -כבישים  - 51כ פרק "סה 2,915,255.30

 52 עבודות אספלט

 1 שכבות אספלטיות במיעות ומדרכות

 1 שכבות אספלטיות במיעות ומדרכות כ"סה 802,150.00

 2 שונות

 2 כ שונות"סה 24,800.00

 52 כ עבודות אספלט"סה 826,950.00

 57 57פרק 

 1 פרק 57.1

 1 57.1כ פרק "סה 696,306.90

 2 פרק 57.2

 2 57.2כ פרק "סה 869,359.40

 9 פרק 57.9

 9 57.9כ פרק "סה 18,000.00

 57 57כ פרק "סה 1,583,666.30

 99 שונות

 1 שונות

 1 כ שונות"סה 290,000.00

 99 כ שונות"סה 290,000.00

 1 'עבודות סלילה ופיתוח לשלב ב כ"סה 8,369,319.10

 2 פים"עבודות חשמל בשצ

 8 פים"עבודות חשמל בשצ

 1 הכנה לתאורת חוץ

 1 כ הכנה לתאורת חוץ"סה 131,700.00

 3 אביזרי תאורה
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  33מתוך  32דף  

  omdan 01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא :עבודהשם   
 264 :מספר עבודה  
 8110 :אסמכתא  

 מספר תיאור כ"סה

 3 כ אביזרי תאורה"סה 43,696.00

 8 פים"כ עבודות חשמל בשצ"סה 175,396.00

 2 פים"כ עבודות חשמל בשצ"סה 175,396.00

 3 07/2019.ש "לפי מחירון משהב (השלמות)פים "תאורה בשצ מתקני

 8 פים"עבודות חשמל בשצ

 1 (אחרים י"ע שהוכנו 'מע של והשלמות תיקונים) חוץ לתאורת הכנה

 1 (אחרים י"ע שהוכנו 'מע של והשלמות תיקונים) חוץ לתאורת הכנה כ"סה 21,910.00

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ

 2 עמודים וזרועות לתאורת חוץ כ"סה 544,770.00

 3 תאורהאביזרי 

 3 כ אביזרי תאורה"סה 144,646.00

 4 גופי תאורה

 4 כ גופי תאורה"סה 114,750.00

 8 פים"כ עבודות חשמל בשצ"סה 826,076.00

 3 07/2019. ש"משהב מחירון לפי (השלמות) פים"בשצ תאורה מתקני כ"סה 826,076.00

 264 מעודכן '-עבודות השלמה לשלב ב -הר עמשא כ"סה 9,370,791.10

 264 מע"מ 17% 1,593,034.49

 264 מ"כ כולל מע"סה 10,963,825.59
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 01/12/2019 :ח"תאריך הפקת הדו

 33מתוך  33דף 

omdan 

 
 

 מעודכן '-ב לשלב השלמה עבודות -עמשא הר :עבודה שם

 264 :עבודה מספר

 8110 :אסמכתא
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  'מסמך ג

 

  נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה
 
 
 
 
 

                     'ערבות מס :הנדון

 
 

             
 המועצה לכבוד

 האזורית תמר
  ים המלח .נ.ד ,זוהר - נוה

 
 ,נכבדים אדונים

 

 שלוש מאות שבעים :ובמילים)  ₪ 375,000 ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של הננו
 בבנייה תשומה מחירי למדד הצמדה הפרשי בתוספת "(,הערבות סכום" :להלן) (ח"ש אלף וחמישה
 הפרשי" :להלן) התשלום ביום הידוע המדד לבין נובמבר חודש בגין שפורסם המדד בין ,למגורים
 "(.הצמדה

 
 סכומים או סכום כל ,טענות כל וללא בכתב הראשונה דרישתכם לפי ,לכם לשלם מתחייבים אנו

 מאת   לכם   להגיע   עשוי   או   המגיע   ,הצמדה   הפרשי   בתוספת   ,הערבות   סכום   בגבולות
  והקמה לפיתוח/19/19 'מס מכרז עם בקשר "(החייב" :להלן)                                                 

 .אשר פורסם על ידיכם  בישוב הר עמשא ועבודות נוספות בהסכם מסגרת 'ב שכונה
 

 ,להוכיח עליכם שיהיה מבלי ,דרישתכם מקבלת ימים שבעה תוך האמור הסכום את לכם נשלם אנו
 סילוק את תחילה לדרוש עליכם שיהא ומבלי ,סכומה את או דרישתכם עילת את לנמק או לבסס

 .האמור מאת החייב הסכום
 

 .ועד בכלל  05.04.20, זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך ערבות
 

 .אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה ,זו היא בלתי חוזרת ערבות
 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 בנק                     
 סניף                   
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  'מסמך ד
 

  תיחת ספקהצהרת הקבלן המציע וטופס פ
 

 לרבות  המפרטים  הטכניים  ,כי   נמצאים   ברשותו  כל  מסמכי   המכרז  ,הקבלן  מצהיר   1.

 ,על פרטיהם ,לרבות ההסכם ,כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז ,והתוכניות המצורפות

מצהיר הקבלן כי הוא שאל  ,כמו כן .וכן את התנאים שלפיהם יצטרך לבצע את העבודות

קיבל את כל ההסברים להם נדרש להבהרת תנאי  ,אלות שנדרשו לו להבהרותאת כל הש

 מתחייב והינו בשלמותן העבודות ביצוע על להשפיע העשויים הגורמים כל את ובחן המכרז

 .את העבודות בכפוף לכל הדרישות במסמכי המכרז לבצע
 

 ,מצהיר הקבלן ,בכלל זה .כי הוא עומד בכל תנאי הסף להגשת הצעה למכרז ,הקבלן מצהיר 2.

 בסימול ,לעיל ההסבר בדברי 3.1 בסעיף כנדרש ,הקבלנים במרשם כחוק רשום הנו כי

 3.2 בסעיף כנדרש ,מוכח ניסיון בעל הינו ההצעה הגשת בעת כי ,הנדרשים כספי ובסיווג

 .ההסבר לדברי
 

 :כי יש לנו ניסיון קודם כמפורט להלן ,אנו מצהירים ,מבלי לגרוע מהאמור   3.
 

 חציבה ,עפר עבודות 3 לפחות ההצעה הגשת למועד ועד 1.1.2015 שמיום בתקופה ביצענו

 של כספי בהיקף עבודות כללו יחד הפרויקטים כל כאשר, חשמל תשתיות והנחת ופיתוח

 .לפחות לכל העבודות יחד (,מ"לא כולל מע) ₪ 6,000,000
 
 

 

 :פרויקטים כאמורלהלן פירוט 
 

 שם המזמין תקופת ביצוע תיאור העבודות היקף העבודות פרטי איש קשר

  העבודות   טלפון +שם )

     (נייד
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והוא מוותר בזאת וויתור סופי  ,למד והבין את תכנם ,הקבלן קרא את מסמכי המכרז  4. 

 בנוגע בזה וכיוצא חוסר ,פגם ,סתירה ,בהירות אי ,התאמה אי בדבר טענה כל על ומוחלט

 .המכרז והוראותיהם למסמכי
 

 "(הקיום ערבות" :להלן)  ₪ 375,000 בסך ההצעה לקיום בנקאית ערבות מצרף הקבלן   5.

במסמך  הנדרש בנוסח פיננסית איתנות על אישור ;המכרז למסמכי 'ג במסמך הנדרש בנוסח

 שהומצאו כפי ,בשלמותם ,ההסכם לרבות ,המכרז מסמכי כלל ואת ;המכרז למסמכי '2ד

 .כאשר כל העמודים חתומים על ידי הקבלן ,ידי המועצה על
 

 .כי הצעתו למכרז אינה מתואמת עם אף מציע אחר למכרז ,הקבלן מצהיר   6.
 

וכי המועצה  ,חודשים 4כי ידוע לו שההצעות במכרז יעמדו בתוקף למשך  ,הקבלן מצהיר 7.

 את בהתאמה להאריך הקבלן מתחייב ,כאמור במקרה .נוסף בחודש להאריכן רשאית תהא

 .ערבות הקיום שמסר למועצה תוקף
 

 ,ידוע לקבלן כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות 8.

 שיעור בעלות הצעות שתי יוגשו שבו במקרה כי ,לנו ידוע .הזולה הכספית ההצעה לרבות

   9. .תיערך ביניהם הגרלה ,הנחה זהה שיהווה את שיעור ההנחה הגבוה ביותר

 ידוע לנו כי רק חתימת המועצה על חוזה עמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד המועצה

 .הצהרה זו מהווה נספח למסמכי המכרז והנה חלק בלתי נפרד ממנו 10.
 

  :ולראיה באנו על החתום
 
 

 
 

 תאריך    שם המציע
 

 

   כתובת

 
 

 'מס / ז.ת
 תאגיד

  

 
 

   טלפון 'מס

 
 

   פקס 'מס

   חתימת המציע   
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  :ד"אישור עו
 

 אני  הח"מ,                        עו"ד, מאשר כי ה"ה                                                                    חתמו בפני

                              המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים על

 .וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע "(המציע" - להלן)
 
 
 

 תאריך                                       שם                                          חתימה
 
 
 
 

 
 שם הקבלן )החברה(                           

 
 
 

 תאריך                                                        חתימת וחותמת הקבלן                         
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  '1מסמך ד

 טופס פתיחת ספק
 
 
 

 שם הספק:                                                                                                                        

 מספר עוסק                                                   תיק ניכויים                                               
 
 

 למשלוח דואר ופרטי התקשרות כתובת
 
 

 רחוב                                   מספר בית                       מספר דירה                    עיר                       

 מיקוד                         או לחילופין ת.ד.                                       עיר                                         

 טלפון                                    פלאפון                                    פקס                                   

 כתובת אי-מייל                                                                                                                   
 
 
 

                                                               אישור מצורף )חובה(

                                                               אישור מצורף )חובה(

      

 אישור תוקף אישורים

אישור  ניהול ספרים תוקף

 ניכוי מס

 עוסק פטור לא/כן (חובה)אישור מצורף 
 
 

 פרטי חשבון בנק

                                                                         מספר הבנק                        

                                                                         מספר הסניף                       

                                                           מספר חשבון                                     

שם הבנק 

שם הסניף 

 שם החשבון

 אישור בנק/צילום שיק (:חובה)מצורפת  אסמכתא
 
 

 למלא את כל הפרטים הנדרשים חובה
 
 
 
 

 חתימת המציע:                                                       
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   2'ד מסמך
 אישור על איתנות פיננסית

 
 

      
 מועצה :לכבוד

 אזורית תמר
 

 א.ג.נ.,
 

                      'על איתנות פיננסית לצורך מכרז פומבי מס אישור
  תמרעבודות פיתוח תשתיות במועצה אזורית  לביצוע

 
 הינו  לקוח  שלנו  ומנהל  "(,הלקוח"  -להלן  )                                          כי  ,הרינו  לאשר

 .בבנק חשבונות
 

ובשים לב  ,ונכון למועד אישור זה ,הלקוח הודיענו כי בכוונתו להשתתף במכרז שבנדון

הלקוח  של הנזילים לנכסיו לב בשים או/ו כיום ללקוח מעניקים אנו אשר האשראי למסגרת

 יכולת יש ללקוח ,כיום ברשותנו המצוי אחר למידע לב בשים או/ו בבנק כיום המופקדים

 ₪. 10,000,000בהיקף של לפחות  ,את העבודות נשוא המכרז לממן
 

אין במכתב זה  .ניתן בהתבסס על עסקאותיו של הלקוח והיקף עסקיו עם הבנק זה אישור

 או/ו התחייבות או/ו ללקוח בנקאי שירות כל לספק שהוא אופן בכל הבנק את לחייב כדי

 .או מחדל המבוססים על אישור זה/בגין הפסד לצד שלישי כתוצאה ממעשה ו אחריות
 

 של במשתמע אחרת צורה כל או אשראי ,בטחון ,ערבות ככתב לשמש כדי זה באישור אין

 .או התחייבות עתידית המתייחסת למכרז/ו מימון
 

 [.לכל המוקדם מועד הגשת ההצעות]                        אישור זה הינו עד ליוםשל  תוקפו

 
 :הנדון

 
 

.1 
 
 

.2 
 
 
 
 
 

.3 
 
 
 
 

.4 
 
 

.5 
 
 
 

 ,בכבוד רב 
 

 
 בנק

 
 
 
 
 

 .טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת הסניף
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  '3מסמך ד

 הוראות בטיחות
 

 
 את קבלני המשנה שלו וכן ,את עובדיו ,כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן ,מובהר    .א

 .ב .את הספקים וכל אדם אחר מטעמו

לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה  ,הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין

 הבטיחות תקנות 1970, - תש״ל (חדש נוסח) בעבודה הבטיחות פקודת 1954, התש״ד

התשנ״ז  (ציוד מגן אישי)תקנות בטיחות בעבודה  1988,עבודות בנייה התשמ״ח  ,בעבודה

חוזרי  1988,תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות העבודה התשמ״ח  1977

הוא  לפיהם ,לעת מעת ומתפרסמים פורסמוש והצווים התקנות כל וכן החינוך משרד מנכ״ל

 שתוגש תביעה לכל האחריות כל את עצמו על לוקח והוא הקפדנות פיהם על לנהוג מתחייב

 .ונגד המזמין וכל מי מטעמו עקב הפרת כל הוראה נגדו

 בקפדנות את ,עובדיו וכל הבאים מטעמו ,יקיימו הקבלן ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  .ג

 ,לרבות  משרד  העבודה והרווחה  ,שתינתנה  ע״י  רשות  מוסמכת וההנחיות כל ההוראות

 .משטרת ישראל וממונה הבטיחות במזמין ,משרד התשתיות הלאומיות ,משרד התחבורה

 של וההוראות התקנות ,הדין הוראות כל של מדויק מילוי תוך העבודות את יבצע הקבלן

 .תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות ,הרשויות המוסמכות

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו  .ד

כן יעסיק הקבלן  .הדרכת  בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם

ל הצהרה קבלני  משנה  שעברו הדרכת בטיחות שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו ע

בשום פנים ואופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב  .לפיה  עברו את ההדרכה והבינו אותה

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות  .בעבודה  עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים

 להתנות או לסרב או לאשר המועצה רשאית להסכם ובהתאם הדין פי על ומאחריותו הקבלן

 .והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלטאישורו של קבלן המשנה  את

 והאישורים הרישיונות לכל בהתאם תבוצענה העבודות כי ,בזה ומתחייב מצהיר הקבלן   .ה

 ,הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד

תקינים וכל כלי הדורש  ,מכשירי יד מכניים או חשמליים וכן ,כלי שינוע ,כלי הרמה לרבות

 בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק ונמצא תקין והוא מהיר ומתחייב שהמשתמשים בדיקת

 .ו .בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק

את כל ציוד המגן והציוד הבטיחותי  ,לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו ,הקבלן יספק לעובדיו

 מסוג עבודה ביצוע לשם בו השתמשל נהוג אשר ,הנוהג החוק להוראות בהתאם הדרוש

 מגן משקפי מגן כובעי ,אוזניות ,עבודה בגדי ,העבודה נעלי לרבות) ההסכם נשוא העבודה

  .ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה (,וכד׳

פגיעות ונזקים    ,הקבלן מתחייב לקיים  סדרי עבודה תקינים סדרי בטיחות  נגד תאונות  .ז

אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של 

 כן ידאג הקבלן להצבת ציוד ,המכשירים המכונות וכלי העבודה שלו ,הציוד ,החומרים

 .אש במקום העבודה כיבוי

 ,הצבת ציוד מגן כולל ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,הקבלן יסמן .ח

 גישה דרכי סימון ,מעבר גשרי ,מחסומים כולל לעיל 'ג בסעיף שמפורט כפי החוק עפ״י

יכוון את  ,ידאג לתאורה במשך הלילה ,פנסים מהבהבים ,תמרורי ושלטי אזהרה ,ומילוט

 והסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים ידרשו התנועה

 .זאת
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 ממונה אצל (שתינתן העבודה להזמנת בהתאם) עבודה כל לפני תדריך יעברו ועובדיו הקבלן  .ט

 .וזאת כתנאי לתחילת ביצוע העבודות ,הבטיחות מטעם המועצה
 
 
 
 

 הצהרה והתחייבות
 

 הבנתי היטב והפנמתי את משמעות האמור ,כי קראתי בעיון את האמור לעיל ,מאשר בזה הנני

 .ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה ,לעיל 'עד ט 'א בסעיפים
 

 תאריך:     /     /    
 
 
 
 
 

 קבלן מס׳

 רשום

 שם הקבלן מ.ע /פ .ח כתובת מס׳ טלפון מס׳ פקס

 
 :מורשי החתימה מטעם הקבלן שמות

.1 
 
 

 שם פרטי ומשפחה ת.ז. כתובת חתימה
 

.2 
 
 

 ומשפחהשם פרטי  ת.ז. כתובת חתימה
 

 
 :העבודה מטעם הקבלן מנהל

 
 

 שם פרטי ומשפחה ת.ז. כתובת חתימה
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  'מסמך ה

 הסכם מס'                           
 

 
 אשר שנערך ונחתם ביום                    לחודש                       בשנת                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ;אחדמצד 

 
 אזורית תמר מועצה

 869100ים המלח  .נ.ד ,זוהר מנווה
 "(המזמין" :להלן)

 
 :בין 

 

 
 לבין:                                                      

 
 

 "(הקבלן" :להלן)

 ;מצד שני
 

 
 המפורטות  בתנאים  המיוחדים  להסכם  זהמעוניין  בביצוע  העבודות   והמזמין

 ,לרבות התוכניות ,בהתאם לתנאי הסכם זה על נספחיו  וזאת "(,ההסכם" :להלן)

 "(;העבודות" :להלן)הנספחים להסכם  ויתר המפרטים

 הציע למזמין לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בתנאים ובמחירים והקבלן

 ;על נספחיו בהסכם המפורטים

 הסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות בתנאים ובמחירים והמזמין

 ;בהסכם על נספחיו המפורטים

 ;מצהיר כי ידוע לו היטב תוכן ההסכם על כל חלקיו ונספחיו והקבלן

 
 הואיל

 
 
 

והואיל 

והואיל 

 והואיל

 :לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן
 

 
 :התנאים מיוחדים להסכם ז

 
 

 
  מסירת העבודות לביצוע   .1

 :המזמין מוסר בזאת לקבלן והקבלן מקבל בזאת על עצמו את ביצוע העבודות הבאות

 בחוזה לעת מעת נוספות עבודות וכן עמשא הר ביישוב 'ב שכונה והקמה פיתוח עבודות

 בהתאם ,ומקצועי מדויק ,מעולה ,יסודי באופן וזאת "(,העבודות" :להלן) מסגרת

 .ההסכם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין להוראות

.1.1 

 

 
ועל פי שיקול דעתו  ,מעת לעת ,המזמין יוציא ,לצורך העבודות הנוספות בהסכם מסגרת

 ב"והוא יבצע את העבודות בהתאם להזמנות העבודה המצ ,הזמנות עבודה לקבלן

 
.1.2 
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הזמנות העבודה יהיו  .להסכם בתוך פרק הזמן הנקוב בכל הזמנת העבודה 'כנספח ז

פרטי העבודה  ,בין היתר ,בהזמנות העבודה יכללו .ויועברו לקבלן בכתב ,פרטניות

 במידה) ותוכניות מפרטים ,הזמן משך ,הנדרש הביצוע תחילת מועד ,כמויות ,הנדרשת

 (.כהגדרתם להלן ,בהתאם למחירונים)לביצוע והתמורה שתשולם בגינה  (צורך ויש

כי ביצוע עבודות ללא הזמנת עבודה חתומה על ידי המזמין  ,למען הסר ספק מובהר

 לרבות  במקרה  בו  ביצע עבודות עבור ,לעיל לא  תזכה  את הקבלן  בתשלום כמפורט

 .בפועל המזמין
 

 
כפר שיתופי  –ויות הקבלן הנוגעות למערכת המים יחולו גם כלפי הר עמשא התחייב 

 ל"ותקופת הבדק בגין המערכת הנ "(,האגודה" :להלן)מ "חקלאית בע להתיישבות

 .חודשים ממועד הוצאת האישור (עשרים וארבעה) 24 תהיה

 
.1.3 

 

 
 אשר תוצא על שם המועצה ,תוצא על ידי הקבלן ערבות בדק נפרדת ,בגין מערכת המים 1.4.

 וסכומה לא יפחת משיעור של ,חודשים -12תוקף ערבות בדק זו לא יפחת מ  והאגודה

 .מעלות העבודות להקמת מערכת המים 5%
 

  תקופת ביצוע העבודות ותקופת החוזה .2

 הנו עבודה התחלת צו קבלת מיום 'ב שכונה והקמה פיתוח עבור העבודות ביצוע משך 2.1.

 .שמונה חודשים קלנדריים
 

תקופת החוזה היה מיום חתימת הצדדים על החוזה  ,ביחס לעבודות הפיתוח הנוספות

בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה יתחדש מאליו באותם תנאים  .חודשים 12ולמשך 

אלא אם  "(,תקופות ההארכה" :לןלה)חודשים כל אחת  12לארבע תקופות נוספות בנות 

 ימים לפני סוף תקופת ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה על 30תודיע המועצה  כן

 .לסיים את ההתקשרות בתום אותה תקופה רצונה

.2.2 

 

  התמורה   .3

 ות העבודה שהוצאו על/להזמנתלעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן בפועל בהתאם  בתמורה

 ,במלואן זה הסכם פי ועל פיהן על הקבלן התחייבויות כל למילוי ובכפוף המזמין ידי

.3.1 

 הקבלן יהיה ,המזמין של המלא רצונו ולשביעות במקצועיות ,במועדן ,זכאי לתמורה

 :כדלקמן
 

 בכתב כאמור תמורה לקבלן תשולם עמשא הר ביישוב 'ב שכונה והקמה פיתוח עבודות בגין

 .                  %בהפחתה בשיעור של  הכמויות

.3.2 

 
 ש"פיתוח משהבהעבודות  הנוספות תשולם לקבלן תמורה  על  פי  מחירון  לעבודות   בגין

 .ממחיר המחירון                   %בהפחתה בשיעור של  2019יולי  במהדורת

.3.3 

 
או פריטי אשר אינו מופיע /ו (כולה או חלקה)בגין עבודה אשר אינה מופיעה במחירון     

והמזמין יחליט על פי  ,יגיש הקבלן למזמין ניתוח מחירים בהתאם לדרישותיה ,במחירון

 או מהקבלן הפריט או/ו העבודה את להזמין והאם ההצעה את לקבל האם דעתו שיקול

 .אחר מגורם

.3.4 
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  התייקרויות   .4

 ,כי לא ישולמו לקבלן התייקרויות כלשהן על פי הסכם זה ,מובהר 4.1.
 

 
  נספחים ועדיפות בין מסמכים   .5

 המהווים חלק בלתי נפרד "(,הנספחים" :להלן)להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים 

 :מההסכם

.5.1 

 

 
 .תוכניות     .א

 .מפרטי העבודות      .ב

 .הצעת הקבלן על נספחיה      .ג

 .י הקבלן"יוגש ע -לוח זמנים ושלבי התקדמות לביצוע העבודות      .ד

 (.כאשר רלוונטי)תנאים לתשלום ההתייקרויות       .ה

 .טופס אישור על קיום ביטוחים      .ו

 .נוסח צו התחלת עבודה      .ז

 .ערבות ביצוע נוסח .ח

 נוסח ערבות טיב .ט

 אישור  בר  תוקף  של  הקבלן  על  ניהול  פנקסי  חשבונות  ורשומות  לפי  חוק        .י

 .גופים ציבוריים   עסקאות

 .לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר

 (.לא מצורף) "הספר הכחול" –הכללי לעבודות בניה  המפרט

 .בקשה לאישור עבודות נוספות נוסח

 1. 'להגשת חשבון מסנלווה  טופס

 .מסמכים נלווים לחשבון הסופי רשימת

 "(.טופס טיולים)"מסירת עבודה  תעודת

 .תעודת השלמה נוסח

 .תעודת גמר נוסח

 .הצהרה על היעדר תביעות נוסח

 .יא

 .יב

 .יג

 .יד

 .טו

 .טז

 .יז

 .יח

 .יט
 
 

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרטי העבודה ובכל יתר מסמכי       

 דו או התאמה אי ,סתירה במקרה של ,זאת עם יחד .זה את זה משלימים הנם ההסכם

 :בין הוראות ההסכם לבין איזה מנספחיו להלן סדר העדיפות בין המסמכים משמעות

.5.2 

 

 
 לבין כל חלק אחר "התנאים המיוחדים"במקרה של סתירה בין האמור בפרק         .א

 ".התנאים המיוחדים"קובע האמור בפרק  ,של ההסכם ונספחיו
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 .א :סדר העדיפות בין מסמכים יהיה  כדלקמן ,בכל הנוגע לביצוע  העבודות   .ב   

 כתב .ג (;ישנם כאשר) מיוחדים מדידה אופני או/ו מיוחד מיפרט .ב ;תכניות

 .תקנים ישראלים .ו ;תנאי ההסכם .ה ;המפרט הכללי .ד כמויות
 
 

 :כדלקמן יהיה מסמכים בין העדיפות סדר ,העבודות בגין לתשלום הנוגע בכל         .ג

 .הוראות ההסכם .ד ,מפרטים טכניים .ג ;תכניות .ב ;כתב כמויות .א
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  ביצועערבות    .6

סכום הערבות הבנקאית להבטחת עמידתו של הקבלן בכל התחייבויותיו על פי ההסכם 

כל התנאים  .מיליון שקלים חדשים 1.5 הוא "(ערבות הביצוע" :להלן)ועל פי כל דין 

 לתנאי 11 בסעיף כמפורט הנם ,וחידושה תקופתה לרבות ,הביצוע לערבות המתייחסים

 .ערבות הביצוע יהיה צמוד למדד תשומות בניה למגורים סכום .ההסכם

.6.1 

 

 
  פיצויים מוסכמים   .7

 הפיצוי המוסכם והקובע על פיגור במועד סיום העבודות נקבע בסך השווה לשני פרומיל 7.1.

 כהגדרתה בסעיף)מסכום התמורה  3.1 (חמשת אלפים) 5,000ולא פחות מ  (לעיל

 סכום הפיצוי המוסכם יהיה צמוד למדד המחירים .חדשים לכל יום של פיגור שקלים

 .לעיל 6.1המפורט בסעיף  לצרכן
 

 
  תקופת הבדק   .8

 ,ממועד קבלת העבודות ,חודשים ולא פחות 12לגבי כלל העבודות הינה  "תקופת הבדק" 8.1.

 במקרה שבו יחליט ,על אף האמור ".הספר הכחול"הבינמשרדי  כהגדרתו במפרט

 של מניינה יתחיל ,מועדים במספר העבודות של שונים חלקים של קבלה לבצע המזמין

 .הבדק לגבי כל חלק כאמור של העבודות ממועד קבלתו על ידי המזמין תקופת
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  תנאי ההסכם

  כללי – 'פרק א
 

 

 1.     מבוא 
 

 
 .המבוא לגוף ההסכם הוא חלק בלתי נפרד מן ההסכם ומחייב את הצדדים          1.1.

 

 
 אין  להן  כוח  מחייב  ואין  ,לסעיפי  ההסכם  אינן  מהוות  חלק  מההסכם  הכותרות

 .עליהן לצורך פרשנות ההסכם להסתמך

.1.2 

 
 

  הגדרות     .2
 
 

 :תהיה להן המשמעות הרשומה בצדן ,בכל מקום בהסכם שבו מופיעות ההגדרות שלהלן

 ,להסכם הנספחים וכל ההסכם גוף ,המיוחדים התנאים - "זה הסכם" או "ההסכם"

 .להלן כמפורט

.2.1 

 
 

 לשמש בכתב המזמין ידי על שמונה מי או תמר האזורית המועצה מהנדס – "המהנדס"

 .לצורך הסכם זה "מהנדס"כ

.2.2 

 
 

מי שימונה על ידי מהנדס המועצה בכתב לשמש כמנהל הפרויקט  – "הפרויקט מנהל"

 ובכל מקרה ,כל סמכויות מנהל הפרויקט יהיו שמורות גם למהנדס  .הסכם זה לצורך

 .יגברו הוראות המהנדס ,סתירה של

 
.2.3 

 
 

 .לפקח על ביצוע העבודות ,על ידי המהנדס ,מדי פעם ,אדם שימונה בכתב – "המפקח"         2.4.
 
 

קבלן  ולרבות ומטעמו בשמו שפועל מי וכל ,הקבלן של ובדיווע נציגיו לרבות – "הקבלן"

 לתנאי 22 בסעיף כמפורט המזמין ידי על תותר העסקתו באם ,הקבלן של משנה

 .ההסכם

 
.2.5 

 
 

 לרבות ,העבודות שעל הקבלן לבצע ולהוציא אל הפועל בהתאם להסכם – "העבודות"

 .החומרים הנדרשים לביצוען כל

 
.2.6 

 
 

מתחתם או מעליהם  ,דרכם ,המקרקעין אשר בהם – "האתר" או "העבודות אתר"

 ביצוע לצורך הקבלן של לרשותו שיעמדו אחרים מקרקעין כל לרבות ,עבודות יבוצעו

 .העבודות

 
.2.7 

 
 

 להסכם  זה והמהוות  חלק בלתי נפרד  'נספח  אהתוכניות המצורפות כ  – "תוכניות"

 .לרבות כל שינוי בתוכנית כזו שאושרה בכתב על ידי מנהל הפרויקט ,להסכם

 
.2.8 
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 בביצוע להתחיל לו המורה ,לקבלן מהמזמין בכתב הוראה – "עבודה התחלת צו"

 ;להסכם 'נספח זב כ"בנוסח המצ ,העבודות

.2.9 

 
 

אשר יוגש על ידי הקבלן  ,לוח זמנים ושלבי התקדמות העבודות – "לוחות הזמנים"

או במועד )זמין ימים ממועד קבלת דרישה בכתב לכך מהמ 15לאישור המזמין בתוך 

המזמין  ידי על ואישורו Project ,MS בפורמט (המזמין ידי על כך לצורך שייקבע אחר

 לוח הזמנים יצורף .תנאי לקבלת צו התחלת עבודה מהמזמין ולביצוע העבודות יהווה

 .להסכם זה 'ד נספחכ

 
.2.10 

 
 

  תפקיד והוראות מנהל הפרויקט     .3
 
 

להשגיח על  ,כולן או מקצתן ,מנהל הפרויקט רשאי לבדוק מפעם לפעם את העבודות

וכן  ,הן באתר העבודות והן מחוצה לו ובכל מקום אחר ,טיבן ועל אופן ומועדי ביצוען

 דעתו שיקול לפי ,הקבלן משתמש בהם החומרים טיב את לבדוק הפרויקט מנהל רשאי

 .וכן לוודא את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו ובהוראות ההסכם והדין ,המוחלט

הוראות המתייחסות או קשורות  ,מעת לעת ,מנהל הפרויקט יהא רשאי ליתן לקבלן

כל  אחר ימלא הקבלן .אחרת הוראה כל וכן העבודות של ביצוען למועדי או טיב ,לאופן

 בביצוע הקבלן החל בטרם יתנונ האמורות שההוראות בין ,הפרויקט מנהל ההוראות

 ,בסיומן  או לאחר סיומן  של  העבודות  ,ובין שהן  ניתנו  תוך מהלך ביצוען  העבודות

 .שאין בהן סתירה להוראות הסכם זה בתנאי

.3.1 

 

 
 בינו מעביד-עובד יחסי ליצור כדי כאמור הפרויקט מנהל בהוראות אין ,ספק הסר למען

  ,כמו כן .והפועלים בשמו ומטעמו ,עובדיו ,המזמין או מי מטעמו לבין הקבלן בין או/ו

משום שחרור של הקבלן  ,או בנתינתן ,לא יהא בהעדר הוראות מצד מנהל הפרויקט

 או חיוב המוטלים על הקבלן על פי הוראות ההסכם הזה או על פי/התחייבות ו מאיזו

 .או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין  ,דין כל

.3.2 

 
 

  הצהרות הקבלן     .4
 
 

 :כדלקמן ,הקבלן מאשר ומצהיר

 את מכיר הוא וכי וביצוען לעבודות ביחס מוקדמת בדיקה הטעון כל את בדק הוא כי

 ,הביוב ,וכן קווי המים ,סוגן ותכונותיהן ,טיב הקרקעות שבהן תבוצענה העבודות

את התנאים האקלימיים  ,הן מעל פני הקרקע והן מתחתיה ,הטלפון ואחרים ,החשמל

וכי קיבל את כל הידיעות שביקש  ,והאקולוגיים השוררים באזור של אתר העבודות

 ביחס שהיא טענה כל לטעון לא בזה מתחייב והוא וביצוען לעבודות הנוגעות לקבל

 .או אי התאמה ביחס לאמור לעיל/או אי ידיעה ו/ו עותלט

.4.1 
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 נוטל הוא וכי השנה כל לאורך להתבצע עשויות ,מקצתן או כולן ,שהעבודות לו ידוע כי

 ,או הקשורים בתנאי האקלים באזור\מראש על עצמו את כל הסיכונים הנובעים ו בזה

 .שטפונות וכיוצא באלה ,גשם ,אור ,יובש ,קור ,חום לרבות

.4.2 

 
 

כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות הינם סופיים ומחייבים את הצדדים גם אם 

וכי המחירים  ,במפרטים או בתכניות ,ישתנו הכמויות ביחס לרשום בכתב הכמויות

 על כזה שנחתם ככל ,התייקרויות לתשלום חהנספ להוראות בהתאם ורק אם ישתנו

 .או בהתאם להוראות מפורשות אחרות שבהסכם ,הצדדים ידי

.4.3 

 
 

בהתאם  תקפים ורישיונות מתאים סיווג בעל ,הקבלנים במרשם רשום קבלן הוא כי

 וכי  הוא  מתחייב  להחזיק בתוקף וברציפות את  ,כל  דין לביצוע  העבודות להוראות

 .למשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד להשלמתן הסופית ,האמורים הרישיונות

 
.4.4 

 
 

 1975. –ו "כי הוא עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף תשל          4.5.
 
 

וחוק  הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרישומים החשבונות פנקסי מנהל הוא כי

והוא מתחייב להמציא לידי המזמין מעת לעת ועל פי  1975 -ו"מס ערך מוסף תשל

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  ,דרישת המזמין אישור מפקיד מורשה

אישור  או ,לעיל לאמור בקשר חשבון מרואה או 1976, -ו"תשל (,חשבונות ניהול אכיפת)

קיומם של האישורים האמורים לקבלן והמצאתם למזמין  .שהוא פטור מלנהלם

 הוא תנאי יסודי לתקפותו של ההסכם ולביצוע תשלום כלשהו ,בסעיף קטן זה כאמור

 .ואי המצאתם למזמין יעניק לו את הזכות לבטל את ההסכם למפרע ,לקבלן מכוחו

 
.4.6 

 
 

ידוע לו כי יהיה עליו לתאם את עבודתו עם קבלנים אחרים הפועלים באתר על מנת  כי

וכי הקבלן לא יהיה  ,שלא לגרום לעיכובים והפרעות בעבודותיו ובעבודות האחרות

 עקב הנגרמים ',וכו תאום חוסר ,עיכובים ,נזקים בגין פיצוי או/ו תמורה לכל זכאי

 .אחרים קבלנים

 
.4.7 

 
 

  זכויות יוצרים     .5
 
 

 ,המפרטים הטכניים וכל יתר נספחי ההסכם ,לרבות התוכניות ,הסכם זה על נספחיו

 או/כל מסמך אחר אשר  ייווצר  אצל הקבלן או  יגיע  לידיו בקשר עם הסכם  זה ו וכן

 ,הנם רכושו הבלעדי של המזמין  "(,המסמכים" :להלן)בקשר עם  ביצוע העבודות   

ואסור לו  ,לתקופת העבודות ולצורך ביצוען בלבד ,והקבלן  מקבלם לידיו כנאמן

או למסור תוכנם לאחרים אלא ככל שהדבר דרוש  ,להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את כל  .לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה

 או בגמר העבודות הכל לפי ,או מנהל הפרויקט/מייד לפי דרישת המהנדס ו םהמסמכי

 .והוא מוותר מפורשות על זכות עיכבון בקשר למסמכים ,יותר המוקדם

.5.1 
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המפקח וכל אדם  ,ומנהל הפרויקט ,יוחזקו באתר ,מסמך מן המסמכים מכל העתקים

 יהיו רשאים לבדוק ולעיין בהם בכל שעה משעות ,לתכלית זועל ידיהם בכתב  שיורשה

 .הרגילות העבודה

.5.2 

 
 

  נוסחים וטפסים נהוגים אצל המזמין     .6
 
 

לרבות הודעות על  ,או המפקח בקשר לעבודות/הוראות מנהל הפרויקט ו ,יומן עבודה

פרוטוקול קבלת עבודות או ביצוע  ,דעות על ביצוע תיקוניםהו ,שינויים בעבודות

וכל הוראות והודעות אחרות של מנהל  ,או סופיים/חשבונות חלקיים ו ,תיקונים

שהמזמין  ובמידה אם - תעשינה וסיומן העבודות לביצוע בקשר המפקח או/ו הפרויקט

 לאותן נהוגים שיהיו או זה להסכם כנספחים המצורפים בטפסים - לעשותן לנכון ימצא

 .מדי פעם אצל המזמין המטרות

.6.1 

 
 

  המחאת זכויות וחיובים     .7
 
 

כולו או מקצתו  ,או לשעבד את ההסכם/או להעביר לאחר ו/אין הקבלן רשאי להסב ו

מבלי לקבל הסכמתו המפורשת של  ,או כל זכות או טובת הנאה או חובה על פיו/ו

והמזמין יהיה רשאי  ,חתומה בידי מורשי החתימה של המזמין ,המזמין מראש ובכתב

הסכמתו     את להתנות וכן ,הבלעדי דעתו שיקול לפי ,כאמור הסכמה לתת שלא או לתת

לא יהיה בכך כדי לגרוע מאיזו  ,נתן המזמין את הסכמתו לקבלן .לבקשה בתנאים

 כל וכלפי המזמין כלפי סייג ללא אחראי יישאר והקבלן ,כלפיו הקבלן תמהתחייבויו

 .ביחד ולחוד עם הנמחה ,שלישי צד

.7.1 

 
 

הקבלן מתחייב שלא להמחות לאחר כל  ,לעיל 7.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

או שעשויים להגיע לו מהמזמין על פי  ,זכות לקבלת סכומים כלשהם שיגיעו לקבלן

חתומה בידי מורשי  ,מראש ובכתב ,מבלי לקבל הסכמה לכך מאת המזמין ,ההסכם

 תקפה תהיה לא ,דלעיל להוראות בניגוד הקבלן שיעשה המחאה .המזמין של החתימה

 .המזמין כלפי

.7.2 

 

 
 חובותיו או/ו מזכויותיו אחת כל לשעבד או/ו להעביר או/ו להמחות רשאי יהא המזמין

 ובלבד שלא יהא בהעברה או המחאה כאמור ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,הקבלן כלפי

 .בזכויות הקבלן על פי הסכם זה לפגוע

.7.3 

 
 

  קיזוז     .8
 
 

הוראות  לפי הקבלן של התחייבויותיו לכל ובנוסף זה הסכם הוראות ביתר לפגוע מבלי

בין קצובים  ,הרי בכל מקרה שבו יהא הקבלן חייב למזמין סכומים כלשהם ,ההסכם

 פי על שלא ובין ההסכם הוראות פי על בין ,שהיא סיבה מכל ,קצובים שאינם ובין

.8.1 
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יהא המזמין רשאי לקזז את הסכומים שהקבלן   ,שלפי כל דיןהוראות הסכם זה ובין 

או מכל סכום שיעמוד /חייב לו מכל תשלום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין ו

 וכן המזמין אצל הקבלן עבור המופקד סכום מכל או/ו המזמין אצל הקבלן לזכות

 (.לשיעוריןבשלמותה או )לצורך כך את ערבות הביצוע שמסר לו הקבלן  לחלט
 
 

  תשלומי מיסים     .9
 
 

אגרות ותשלומי חובה אחרים  ,היטלים ,ארנונות ,הקבלן מתחייב לשלם כל המיסים

ויהיה  ,נוהג או/ו הסכם או/ו דין כל להוראות בהתאם ,ומעבידים קבלנים על המוטלים

 לרשויות  ישירות  ולהעברתם  ,דין  כל  פי  על  לעשותם  שיש  הניכויים  לכל  אחראי

 .המוסמכים ולמוסדות

.9.1 

 
 

 10.  היתרים ורישיונות
 
 

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להוציא ולהחזיק בתוקף בכל עת של ההתקשרות על פי 

האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע  ,בכל הרישיונות ,על חשבונו ,הסכם זה

לרבות בקשר לבטיחות  ,העבודות ומילוי התחייבויותיו על פי ההסכם ועל פי כל דין

 בנוגע לבטיחות בעבודה מסכים הקבלן במפורש להיות האחראי .על פי כל דין בעבודה

 .ראשי כקבלן

.10.1 

 

 
 הקבלן יחתום על .יהיו בהתאם להיתרי בניה שיתקבלו ביחס לעבודות הקבלן עבודות

 הוצאת היתרי בניה תיעשה על ידי ובאחריות .הבניה כאחראי לביצוע העבודות  היתר

 .אלא אם כן הודיע המזמין בכתב אחרת לקבלן טרם חתימת הסכם זה ,המזמין

.10.2 

 
 

 11.  ערבות ביצוע
 
 

 ,במלואן ובמועדן ,ביצוע  התחייבויותיו  של  הקבלן  לפי הוראות  הסכם זה להבטחת

 ,המזמין ידי על כן לעשות נדרש שבו מהמועד ימים 7 בתוך ,למזמין הקבלן ימציא

.11.1 

  'נספח חב כ"בנקאית אוטונומית בנוסח המצ ערבות ערבות" :להלן)להסכם זה 

 בכל הביצוע ערבות את לחלט ,הבלעדי דעתו שיקול לפי ,רשאי יהיה המזמין "(.הביצוע

 קודם לפנות או/ו דרישתו את להוכיח חייב שיהיה מבלי ,לשיעורין או בשלמות ,עת

 .או בכל אופן אחר לדרוש ממנו קודם את התשלום/ו לקבלן
 
 

לאחר  ימים 60 ועוד העבודות תקופת כל למשך ,הפחות לכל ,יהיה הביצוע ערבות תוקף

המזמין יהא  "(.תוקף הערבות" :להלן)יום  90 -ובכל מקרה משכה לא יפחת מ ,מכן

תיקבענה  אשר ות/נוספת ות/לתקופה הערבות תוקף הארכת את מהקבלן לדרוש רשאי

וזאת במידה והעבודות לא יסתיימו במועד או שהמזמין יעריך כי הן  ,על ידי המזמין

 או בכל מקרה שבו הקבלן לא מילא/צפויות להסתיים בהתאם ללוחות הזמנים ו אינן

.11.2 
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 או במקרה שבו קיים הליך משפטי תלוי ועומד/יו על פי הסכם זה ומהתחייבויות איזו

 ,מהמזמין כאמור דרישה הקבלן קיבל .העבודות עם בקשר הקבלן או/ו המזמין כנגד

 ועוד ,להלן 40כהגדרתו בסעיף  ,את תוקף הערבות עד לתאריך קבלת העבודות יאריך

 .יותר המאוחר לפי ,יום 30 ועוד סופי חשבון הקבלן יגיש שבו לתאריך עד או ,יום 30

 לנוסח זהה בנוסח תומצא והיא יום 90 -מ תפחת לא כאמור ערבות של הארכה כל

 .להסכם זה 'נספח חב כ"הביצוע המצ ערבות
 
 

לא קיבל המזמין את העבודות חמישה עשר יום לפחות לפני תום תקופה של הערבות 

לחלט  זכאי המזמין יהיה ,לעיל כאמור ,נוספת לתקופה הערבות את הקבלן האריך ולא

 וזאת  מבלי  לפגוע בכל  תרופה  אחרת  העומדת לו לפי ,כולה  או  חלקה ,הערבות את

 .או הוראות כל דין/ההסכם ו הוראות

 
.11.3 

 
 

ימים ממועד  7בתוך  ,ימציא לו הקבלן ,כולה או מקצתה ,חילט המזמין את הערבות

ערבות ביצוע בגובה סכום  (,כולה או מקצתה)היוודע לו על חילוט הערבות הבנקאית 

 הערבות של לאלו זהים יהיו ותקופתה נוסחה אשר ,המזמין ידי על שחולט הערבות

 .שחולטה

 
.11.4 

 
 

אם מסיבה כלשהי לא המציא   ,מבלי לגרוע מכל  סעד אחר העומד לרשות המזמין  

לא  ,וזאת לאחר שהחל בביצוע העבודות ,הקבלן או לא חידש ערבות ביצוע כאמור

 לא המעוכב החשבון ותשלום ,כאמור ביצוע ערבות להמצאת עד חשבון כל לו ישולם

 .כל הפרשי הצמדה וריבית יישא

 
.11.5 

 
 

 ב"וכיו בחידושה ,בהארכתה ,בתוקף בשמירתה ,הערבות במתן הקשורות ההוצאות כל

 .הוראות הסכם זה תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו לפי

 
.11.6 

 

  התחייבויות כלליות – 'פרק ב
 
 

 12.  חובותיו של הקבלן
 

 
 נספחיו על להסכם ,דין כל להוראות בהתאם העבודות את לבצע מתחייב הקבלן

 לצורך  כך ימלא  הקבלן אחר כל  הוראותיו של .דעתו  המוחלטת של המזמין ולהנחת

 .ושל מנהל הפרויקט מטעם המזמין המהנדס

.12.1 

 
 

 ובנוסף לכל יתר התחיבויות הקבלן על פי ההסכם ,מכלליות האמור לעיל לגרוע מבלי

 ולשביעות אחריותו על ,חשבונו על ,היתר בין ,לבצע הקבלן מתחייב ,דין כל פי על או

 :המוחלטת של המזמין את המעשים והפעולות שלהלן רצונו

.12.2 

 

 
את כל עבודות ההכנה הדרושות לביצוע העבודות וכן לבצע את כל  לבצע

 כולל ,מעולה ובטוח של העבודות ,הנדרשים לביצוע יעיל הסידורים

 
)1( 
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 תוך ,של כל האמצעים הדרושים להגנת הציבור והעובדים אספקה

 .על דיני הבטיחות בעבודה הקפדה
 

 
 מוצרים וכל דבר ,חומרים ,כלי עבודה ,ציוד ,מכשירים ,מכונות לספק

 מים ואנרגיה ,דין דלק ,לצורך פסקה זו .הדרוש לביצוע העבודות אחר

 .כדין חומרים ,לביצוע העבודות הנחוצים

 
)2( 

 

 
 ,הן באתר העבודות והן בכל מקום אחר ,העבודות בביצוע להעסיק

שהנם עובדים  ,בהתאם לדרישות כל דין ,בלבד ישראלים עובדים

 במספר הדרוש להתקדמות העבודות ,אחראיים ומקצועיים ,מנוסים

 .להוראות ההסכם בהתאם

 
)3( 

 

 
 וכל חובה המוטלת עליו (לרבות עבודות ההכנה)את כל העבודות  לבצע

 ,באופן יסודי ,או מכללא על פי הוראות כל דין והוראות ההסכם במפורש

 ,ובהתאם לתכניות מאושרות ,בזמן המוסכם ,מדויק ומקצועי ,מעולה

להיתרי הבניה ולתקנים הישראליים בעלי תוקף שיחולו על העבודות 

 לפי התקן ,ובהעדר תקן ישראלי ,ען ועד למסירתן בפועלביצו בתקופת

 .יורה המזמין שעליו

 
)4( 

 

 
 או סימונים או/סימוני פרצלציה ו ,טוב כל יתדות הסימון במצב להחזיק

ולשמרם מפני  "(הסימונים" :להלן)מיום מסירתם לקבלן  דומים אותות

 שונו או נפגעו סימונים באופן ,סולקו .הטייה או פגיעה ,הסרה ,סילוק

 .יחדשם הקבלן במקומם על חשבונו ועל אחריותו ,כלשהו

 
)5( 

 

 
האחריות לשגיאות בעבודות כתוצאה מפגיעה בסימונים  בכל לשאת

הוטל על הקבלן לסמן  .שיעשו בהם על ידי מאן דהוא בשינויים או/וגם

ויהא  ,יהא אחראי לשגיאה או אי דיוק שיחולו בסימון ,באתר סימונים

 או לתקן את חלקי העבודות שבוצעו מתוך אי דיוק או/לתקנם ו חייב

 .ולהנחת דעתו של המזמין ,על חשבונו ובאחריותו ,כאמור שגיאה

 
)6( 

 

 
ל חשבונו את כל הסידורים לשמירה נאותה על כל חלקי העבודות לבצע ע

נזק  ,השחתה ,או שהוצאו כבר לפועל מפני קילקול/כבר בביצוען ו שהוחל

 או מפגעי מזג אויר וטבע/מים ו ,לרבות פגיעה על ידי אש ,כלשהי ופגיעה

 .וזאת עד לקבלה הסופית של העבודות על ידי המזמין ,מכל סוג

 
)7( 

 

 
 ,החומרים והמוצרים אשר התחייב לספקם לביצוע העבודות את לספק

הטובה ביותר ובכמויות מספיקות בהתאם למפרטי  באיכות כשהם

 וזאת במועדים הנכונים על מנת שלא ,ולתקני מכון התקנים ההסכם

 .לדחייה או פיגור בביצוע העבודות לגרום

 
)8( 
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 ליבו של מנהל הפרויקט ולהודיע לו ללא דיחוי על כל תשומת להפנות

שנתגלו על  ,השמטה בתוכניות במפרטים או בנספחים אחרים או טעות

 וזאת מבלי ,או שניתן לגלותן באופן סביר במהלך ביצוע ההסכם ידיו

סר ספק מוסכם כי למען ה .כמקנה זכויות כלשהן לקבלן יתפרש שהדבר

 ל על ידי הקבלן כדי לחייב את המזמין או מי"בהפניית תשומת לב הנ אין

 .והם רשאים שלא להתחשב או לדחות את טענת הקבלן ,מטעמו

)9( 

 

 
 פעולה או דבר שקבלן מיומן ומנוסה היה עושה לשם ,כל מעשה לעשות

 .במועדן ובמלואו ,במדוייק ההסכם ביצוע

 
)10( 

 
 

 מהתחייבויותיו מאיזו הקבלן את ישחרר לא המפקח או/ו הפרויקט מנהל בידי הפיקוח

 ,השגיאות ,והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות ,כלפי המזמין למילוי תנאי ההסכם

 המזמין כלפי מטעמו מי ידי על או/ו ידיו על נגרמו או שנעשו והמגרעות ההשמטות

 .או עובדיו יחסי עובד מעביד/ולא יצור בין המזמין לבין הקבלן ו ,כל אדם אחר וכלפי

.12.3 

 
 

 ,שינויים בדבר לרבות – העבודות ביצוע לאופן בקשר הצדדים בין דעות חילוקי נתגלעו

לא תהא  –או חילוקי דעות בנושאים כספיים  –תיקונים וביטולים בעבודות  ,תוספות

 לקבלן בשום מקרה ובשום תנאי להפסיק את ביצוע העבודות או להאט את קצב זכות

 .אלא בהסכמת המזמין לכך מראש ובכתב ,ביצוען

.12.4 

 
 

 ידיו על תקויימנה זה בסעיף הקבלן התחייבויות כל כי םומוסכ מוצהר ספק הסר למען

 התחייבויות הן וכי ,נוספת תמורה ללא ידיו על ותעשינה ההסכם בביצוע כחלקו

 .היורדות לשורשו של ההסכם עיקריות

.12.5 

 
 

 13.  נציג הקבלן
 
 

 אשר יהא בעל כישורים נאותים למילוי ,את מנהל העבודה בפרויקט ימנה הקבלן

 המוסמך לקבל החלטות בשם הקבלן ולחייב ,כנציג מטעמו לצורך הסכם זה ,תפקידו

 .ויודיע את שמו בכתב למנהל הפרויקט כתנאי למתן צו התחלת עבודה ,הקבלן את

.13.1 

 
 

 ונציגו המוסמך יהיה מצויים בקביעות וברציפות באתר העבודות בכל עת שבה הקבלן

 .וישגיחו על ביצוען בהתאם לתנאי ההסכם ולהוראות המזמין ,בו עבודות מתבצעות

.13.2 

 
 

 .רואים אותה כאילו ניתנה לקבלן עצמו –יג הקבלן הוראה שניתנה לנצ        13.3.
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 14.  יומן עבודה
 
 

פרטים  ,מדי פעם ,הקבלן  ינהל  יומן עבודה מדי יום ביומו שבו ירשום המפקח 

לקבלן  ההוראות את וכן ,העבודות ביצוע במהלך העובדתי המצב את לדעתו המשקפים

 היומן ותכולת והקבלן המפקח ידי על ייחתם ביומן רישום כל .העבודות לביצוע בקשר

 .על ידי המזמין תאושר

.14.1 

 
 

 ,בתנאי שינמק הסתייגותו ביומן ,הקבלן יהא רשאי להסתייג מרישום של המפקח  

 48 כאמור רישום על הקבלן חתם לא .להלן כמפורט ,כאמור רישום על שיערער ובתנאי

 זאת ויציין הקבלן של במקומו המפקח יחתום ,המפקח ידי על לכך שנדרש לאחר שעות

 .וחתימה כזו תחייב את הקבלן כאילו היה הוא החותם ,ביומן

.14.2 

 
 

 על רישום כלשהו שממנו ,ובפניו בלבד ,בפני המהנדסיהא רשאי לערער בכתב  הקבלן          14.3.

 החלטת  .שעות  מיום  שרישום  כאמור  בוצע  ביומן  48תוך    ,כאמור  לעיל  ,הסתייג

 תהא ,בכתב לקבלן שתינתן או ביומן המהנדס ידי על שתרשם ,הקבלן בערעור המהנדס

 .ותחייב את הקבלן סופית
 
 

ר בוצעו או נחתמו על ידי המפקח ישמשו כראייה מכרעת ביחס רישומים ביומן אש

 לכך כראייה ייחשב לא כלשהי הוראה של רישום אי ואולם ,בהם הכלולות לעובדות

 ,לגבי הרישומים אשר לגביהם הסתייג וערער הקבלן כאמור לעיל .ניתנה הוראה שלא

 .כראייה מכרעת החלטות המהנדס בערעורים ישמשו

.14.4 

 
 

  גידור ונקיטה באמצעי זהירות נוספים ,שמירה
 

.15 
 
 

תמרורי  ,גידור שמירה ,על חשבונו הוא ,לספק ולהחזיק ,הקבלן מתחייב להתקין

לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון עבודות ולביטחונו  ,אזהרה

או שיידרש על ידי מנהל הפרויקט  ,בכל מקום שיהיה צורך בכך ,ונוחיותו של הציבור

 או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת ,המפקח לעשות כן או

 .די המזמיןוזאת עד לקבלה הסופית של העבודות על י ,כלשהי

 בהתאם ושילוט תמרור לרבות העבודה לאתר גישה דרכי לחסימת אחראי יהיה הקבלן

 .החוק להוראת

 שם ,הפרויקט שם את המפרט ,באתר שילוט ,חשבונו על ,להתקין הקבלן על ,בנוסף

 ,נוספים פרטים וכן המתוכנן העבודות סיום מועד ,העבודות מזמין שם ,המבצע הקבלן

השילוט יהיה בפורמט ובגרפיקה שהמזמין יורה עליהם  .ככל שיידרשו על ידי המזמין

 לעין נראה במיקום הקבלן ידי על יוצב השילוט .מועד מבעוד אותם יאשר או לקבלן

 .עד לא יאוחר מתחילת ביצוע העבודות באתר ,שעליו יורה המזמין ,באתר

.15.1 
 
 
 
 
 
 

.15.2 
 
 

.15.3 
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 16.  זכות גישה למזמין
 
 

זכות  עת בכל תהא ,המזמין מטעם אחר אדם ולכל למפקח ,הפרויקט למנהל ,למהנדס

או     ,או בהסכם/כניסה לאתר ולכל מקום אחר שבו נעשית מלאכה הקשורה בעבודות ו

מוצרים וחפצים כלשהם לביצוע  ,ציוד ,מכונות ,שמובאים ממנו או אליו  חומרים

 כל ללא וזאת ,בביקורם ולסייע זו כניסה זכות להם להבטיח חייב והקבלן ,ההסכם

 .נוספת תמורה

.16.1 

 
 

 17.  עתיקות
 
 

 י  רשות העתיקות  כאתר  לשימור ולכן  על הקבלן  מוטלת האחריות"מוגדר  ע האתר

 .לעבוד תחת אישורי והנחיות נציגי רשות העתיקות 

במידה ויידרש פיקוח צמוד לצורך ביצוע מטלה או מטלות מן החוזה המזמין ישא 

 תתקבל ולא הקבלן של לעדיתהב באחריותו יהיו התאומים כל אולם , הפיקוח בעלויות

 .טענה מצד הקבלן בגין הפסקות או עיקובים בעבודה או כל טענה אחרת  כל

 חפצים ואו/ו בעתיקות פגיעה כל למניעת מתאימים זהירות באמצעי ינקוט הקבלן

 ויודיע באופן מיידי את ,כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי ולא יזיזם אחרים

 .למפקח גילויים דבר

 העתיקות גילוי עקב או זה סעיף לפי התחייבויותיו מילוי עקב לקבלן שיגרמו ההוצאות

 .גובה ההוצאות כאמור יוערך ויקבע על ידי המזמין .על המזמין יחולו

מבלי  ,נגרמו הפסקת עבודה או עיכובים בלוחות הזמנים עקב הימצאות של עתיקות

 ולאף ,יידחו לוחות  הזמנים  בהתאמה ,הייתה כל  שליטה  או השפעה על כך שלקבלן

.17.1 
 
 

.17.2 
 
 
 

.17.3 
 
 
 

.17.4 
 
 

.17.5 

 ,מהצדדים  לא  תהיינה  כל  דרישות אחד טענות או תביעות כלפי משנהו כתוצאה

 .מהאמור
 
 

 18.  זכות מעבר
 
 

נזקק הקבלן לצורך ביצוע העבודות לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות אחרת 

יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות  ,בקרקע שאינה בבעלותו או בשליטתו של המזמין

 האמורה הזכות בעלי בין שיוסכם כפי חשבונו על תמורתה ובתשלום מבעליה האמורה

 .הקבלן לבין

.18.1 

 
 

 19.  תיקון נזקים לתשתיות ולכבישים
 
 

 יבצע טרם תחילת העבודה תיאום תשתיות עם כל הגורמים בעלי עניין במקום הקבלן

 HOT, ,בזק ,מקורות ,י"חח לרבות ובתקנות בחוק הנדרשים תשתית גורמי לרבות

.19.1 
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 ,היערות פקיד ,העתיקות רשות ,ל"קק ,תמר עין אגודת ,הכיכר נאות אגודת ,תמר .א.מ

 .ב"ל וכיו"צה ,משרד החקלאות ,ג"רט
 

 
 ,התיקון לסיום עד זמני או חלופי פתרון הסדרת לרבות ,המיידי לתיקונו אחראי הקבלן

 ,תיעול ,ביוב ,תשתיות מים ,שביל ,מדרכה ,דרך ,של כל נזק או קלקול שיגרמו לכביש

 בין וזאת ,העבודות ביצוע כדי תוך אחרים מובילים או/ו לתשתיות וכן טלפון ,חשמל

.19.2 

 הכל  על חשבונו    ,או  הקלקול תוכננו  מראש ובין שנגרמו  בלא תכנון מראש  שהנזק

הקבלן יתקן את הנזק באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של  .ואחריותו של הקבלן

 יישא והוא ,הנזק תיקון על לפקח המוסמכים רשות או אדם כל ושל הפרויקט מנהל

 (.כאמור לעיל ,יתרון החלופי או הזמנילרבות עלויות הפ)ההוצאות הכרוכות בכך  בכל
 
 

או התשתית /או באחריותם נמצאים הכביש ו/קבעו הרשות או הגוף אשר בבעלותם ו

כי הנזק שנגרם על ידי הקבלן יתוקן על ידי  "(הניזוק" :להלן)או המוביל שנפגעו /ו

מתחייב הקבלן לשלם לניזוק מיד עם דרישתו הראשונה לכך את הוצאות  ,הניזוק

 הדרישה סכום את לניזוק לשלם המזמין רשאי ,כאמור הקבלן שילם לא .התיקון

 .את חשבונו של הקבלן בהוצאותיו ולחייב

.19.3 

 
 

 20.  תיקון על ידי המזמין
 
 

לתקן כל נזק או קלקול שהקבלן אחראי להם לפי  ,אך לא חייב ,המזמין יהיה רשאי

הקלקול  או הנזק בתיקון הכרוכות ההוצאות כל את ולנכות ,הקבלן חשבון על ההסכם

י ההסכם על פ ,כאמור מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא

 האמור כי מובהר ,ספק הסר למען .דרך בכל מהקבלן לגבותן וכן ,אחרת סיבה מכל או

 .זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו על פי כל הוראה אחרת בהסכם זה בסעיף

.20.1 

 
 

 21.  יחסי עובד מעביד ושמירה על זכויות עובדים היעדר
 
 

עובדים  ,הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות ,הקבלן יעסיק בביצוע העבודות

ובמספר הדרוש  ,ככל שנדרש ,בעלי רישוי מקצועי ,מנוסים אחראיים ומקצועיים

 עובדי" :להלן יקראו ל"הנ העובדים) זה הסכם להוראות בהתאם העבודות להתקדמות

 "(.העובדים"או  "הקבלן

.21.1 

 
 

לרבות מנהל  ,כל עובד ,לפי דרישתו הראשונה של מנהל הפרויקט ,הקבלן ירחיק מיד

אדם  .אשר עבודתו או התנהגותו אינן מניחות את דעתו של מנהל הפרויקט ,עבודה

לא יחזור הקבלן להעסיקו בביצוע העבודה באתר בין  ,שיורחק לפי דרישה כאמור

אי מילוי סעיף קטן זה יחייב את הקבלן בפיצויים מותנים  .במישרין ובין בעקיפין

 וזאת ,זה סעיף להוראות בניגוד הקבלן שיעסיקו אדם אותו של השכר בסך מראש

.21.2 
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 של אחרות בזכויות לגרוע מבלי וזאת ,כאמור העסקתו שתמשך הזמן פרק כל במשך

 .על פי כל דין ועל פי ההסכם בגין הפרתו המזמין
 
 

תהא על אחריותו ועל סיכונו  ,כאמור בסעיף זה לעיל ,העסקתו או הרחקתו של עובד

הבלעדיים של הקבלן ואין בדרישותיו של מנהל הפרויקט כאמור כדי ליצור יחסים 

והמזמין אינו  ,או מנהל הפרויקט לבין עובד כאמור/משפטיים כל שהם בין המזמין ו

 העסקתו לתוצאות או/ו הרחקתו או להעסקתו שהן דרך או אופן בכל אחראי יהיה ולא

 .ל עובד כאמורהרחקתו ש או

.21.3 

 
 

ולהימנע  ,הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות עובדים אזרחי ישראל בלבד

מהעסקת עובדים זרים בביצוע העבודות עבור המזמין ומצהיר כי מגבלה זו ידועה לו 

 גופים עבור המבוצעים בפרויקטים םזרי עובדים העסקת אי בדבר ההנחיות לו וידועות

 .ציבוריים

.21.4 

 
 

מוצהר ומוסכם כי ההתקשרות בין הקבלן למזמין על פי הסכם זה היא התקשרות של 

ייחשבו  לא – ועובדיהם הקבלן של המשנה קבלני ובכללם הקבלן ועובדי ,עצמאי קבלן

 וביניהם לבין המזמין לא ייווצרו ולא יראו ,מקרה ובשום אופן כעובדי המזמין  בשום

 .או נוצרים יחסי עובד ומעביד או יחסים משפטיים אחרים כקיימים

.21.5 

 
 

 להגיע העשוי או המגיע סכום כל ולתשלום עובדיו לבטיחות אחראי יהיה בלבד הקבלן

או הסכם קיבוצי /מכל סיבה שהיא בהתאם להוראות הדין ו ,לעובדי הקבלן כאמור

שכר עבודה  –ובכלל זה  –או הוראות צו הרחבה ככל שיחולו /או הסכם אישי ו/ו

גמול העסקה  ,דמי הבראה ,חופשה שנתית –אך מבלי לגרוע  ,לרבות ,והנלווים לו

ביטוח פנסיוני וכיוצא  ,פיטורים פיצויי ,תוספות מכח הסכם קיבוצי ,בשעות נוספות

 כל תשלום –ופיצויים כדין  ,תנאים סוציאליים מכל סוג ,לרבות שכר ומרכיביו ,באלה

 .או כתוצאה מהיחסים בינם לבין הקבלן/או עקב ו/ו בקשר

.21.6 

 
 

 להעסקת הנוגע בכל דין כל להוראות בהתאם פועל הוא כי ומתחייב מצהיר הקבלן

 ,העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק הוראות לגרוע מבלי אך לרבות ,עובדיו

 וכיוצא העובדים לרווחת הנוגעות הוראות ,בעבודה הבטיחות הוראות -2011,ב"תשע

 .באלה

 
.21.7 

 
 

ככל  ,מסמכים ולהמציא ,ל"הנ בתנאים עמידתו לבדוק למזמין לאפשר מתחייב הקבלן

מי  או לקבלן להקים כדי בכך שיהיה ומבלי ,לכך המזמין דרישת עם מיד ,לכך שיידרש

 כלשהי  ביחס לקיומם של יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן  מעובדיו  טענה

 .עובדיו או/ו

 
.21.8 
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 הנוגע בכל המזמין ידי על לכך שיידרש ככל ,ליקוי כל לתקן הקבלן מתחייב עוד

 – סביר זמן בתוך הליקוי יתוקן לא .כאמור דרישה עם מיד ,עובדיו זכויות לתשלום

 .המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות ללא התראה נוספת יהיה

.21.9 

 
 

 ,אם תוגש ,מיד עם דרישה בגין כל חיוב או תביעה שתוגשהקבלן ישפה את המזמין 

ביחסי  שעילתה דרישה או תביעה או/ו מטעמו מי או/ו הקבלן עובד ידי על המזמין כנגד

או  תביעה בכל המזמין מטעם גם ההגנה את ,חשבונו על ,עצמו על ויקבל ,ומעביד עובד

מבלי לגרוע מחובת  ,או דרישה כאמור/דרישה כאמור ויפטור המזמין מכל תביעה ו

 של דרישתו לפי וכן שוטף באופן למזמין ידווח הקבלן .כאמור המזמין של שיפויו

 
.21.10 

 המזמין אודות כל ,או דרישה כאמור/ו תביעה וזאת מבלי שהדיווח יקים חבות

 .או עובדיו/כלפי הקבלן וכלשהיא למזמין 
 
 

  קבלני משנה
 

.22 
 

 
או למסור /ו ,כולן או מקצתן ,אין הקבלן רשאי למסור לקבלן משנה ביצוע העבודות

לקבלן משנה כל זכות או טובת הנאה או חובה על פי ההסכם מבלי לקבל הסכמה 

מוסכם כי אף אם קיבל  ,למען הסר ספק .מאת המזמין , מראש ובכתב ,מפורשת לכך

נשאר הקבלן אחראי ללא סייג כלפי המזמין  ,הקבלן הסכמת המזמין כאמור לעיל

נזק  ולכל כאמור משנה קבלן ידי על שנעשו מחדל או/ו מעשה לכל ,שלישי צד כל וכלפי

ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן  ,או תוצאה שנגרמו מחמת מעשה או מחדל שלו

 קבלן עם ולחוד ביחד תהא זה סעיף פי על הקבלן התחייבות .ידיו על נגרמו או עצמו

 .האמור המשנה

.22.1 

 

 
 לפי ,המשנה לקבלן הודעות ישירות לתת רשאים יהיו הפרויקט מנהל וכן המפקח

 .דעתם שיקול

.22.2 

 
 

 ראשי כקבלן מאחריותו הקבלן את לשחרר כדי זה סעיף מהוראות באיזו באמור אין

 העובדים כל של בעבודה בטיחות לענייני לרבות ,וביצועו זה להסכם הנוגע ענין לכל

 .באתר ומחוצה לו ,בביצוע העבודות המועסקים

 
.22.3 

 
 

 23.  אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים מתן
 
 

אחר  גוף או אדם לכל לאפשר חייב הקבלן יהא המפקח או הפרויקט מנהל הוראות לפי

וזאת בתנאי שעבודות אלה אינן  ,או בסמוך לעבודות/לבצע עבודות באתר העבודות ו

הקבלן   מתחייב כן .הקבלן אצל הזמנתן ביטל שהמזמין או ,הקבלן עם בהסכם כלולות

לשתף פעולה  ולתאם את מעשיו עם כל אדם או גוף כאמור וכן לאפשר להם את 

מבלי  .בשירותים ובמיתקנים שהותקנו על ידיו באתר העבודות ,ככל הניתן ,השימוש

 או בשירותים להשתמש אחרים לגורמים או לקבלנים הקבלן אפשר ,מהאמור לגרוע

.23.1 
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יהיה הקבלן רשאי לחייבם בתשלום סביר בגין השימוש  ,במתקנים שהותקנו על ידו

במקרה של חילוקי דעות בנוגע לתשלום בגין השימוש בשירותים ובמתקנים  .האמור

 שעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את יקבע המהנדס את ,של הקבלן

 .הקבלן
 

 
  סיומן והערכתן ,מהלכן ,התחלתן –ביצוע העבודות  – 'פרק ג

 
 

 24.  התחלת העבודות
 
 

 וזאת ,הבאים המסמכים את למזמין הקבלן ימציא עבודה התחלת צו לקבלת כתנאי

 :ימים ממועד דרישת המזמין בעניין 7 בתוך

.24.1 

 הביטוח חברת ידי על חתום ,להסכם 'ו נספחכ ב"המצ ביטוחים קיום על אישור

 ;הקבלן של

 ידי על חתום ,להסכם 'ח נספחכ ב"המצ בנוסח הביצוע ערבות של מקורי עותק

 .הבנק

)1( 
 
 
)2( 

 

 
 מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע על ידי המזמין בצו התחלת  הקבלן

 תאריך" :להלן ייקרא העבודות בביצוע להתחיל הקבלן יחויב שבו התאריך) העבודה

 .להסכם זה 'נספח זב כ"נוסח צו התחלת העבודה מצ "(.העבודות התחלת

.24.2 

 
 

 או במועד אחר שייקבע לצורך ,ימים ממועד קבלת דרישה בכתב לכך מהמזמין 15בתוך      24.3.

 MS  בפורמט זמנים לוח הפרויקט מנהל לאישור הקבלן ימציא ,המזמין ידי על כך

Project לוח הזמנים שיגיש הקבלן יהלום את תקופת .ושלבי התקדמות העבודות 

ואת אבני הדרך אשר  (לתנאים המיוחדים להסכם 2כמוגדר בסעיף )ביצוע העבודות 

 או שינויים לדרוש רשאי יהיה הפרויקט מנהל (.שנדרשו ככל) המזמין ידי על נדרשו

 .ועל הקבלן לבצע מיידית את השינויים הנדרשים ,מעת לעת ,עדכונים בלוח הזמנים

יהיה מנהל הפרויקט  ,כמפורט לעיל ,לא הוגש או לא עודכן לוח הזמנים על ידי הקבלן

והקבלן יחויב  ,רשאי לערוך את לוח הזמנים במקום הקבלן ועל חשבונו של הקבלן

כי אישור לוח הזמנים  ,מובהר .לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט

 העבודות ביצוע ולתחילת מהמזמין עבודה התחלת צו לקבלת תנאי יהווה לעיל כמפורט

 .ידי הקבלן על
 
 

      ,בקצב סביר ,על הקבלן לבצע את העבודות ברציפות ,החל מתאריך התחלת העבודות

למסרן למזמין ולקבל  ,לסיימן ,לפי לוח הזמנים ולהנחת דעתו של מנהל הפרויקט

 2ר מאשר תום התקופה הנקובה בסעיף מהמזמין תעודת גמר בגינן תוך לא יאוח

 תום)אשר  מניינה  יתחיל  בתאריך  התחלת  העבודות    ,המיוחדים  להסכם לתנאים

 "(.תאריך סיום העבודות" :האמורה ייקרא להלן התקופה

.24.4 
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נקראת  לעיל כמוגדרים העבודות סיום ותאריך העבודות התחלת תאריך שבין התקופה

והיא הקובעת בין היתר לעניין חישוב התייקרויות  ",תקופת העבודות"בהסכם זה 

 לא הקבלן (.התייקרויות לתשלום תנאים - להסכם 'ה נספחל בהתאם שיחולו ככל)

 ,המזמין כלפי לו שיש כלשהי טענה או תביעה ,דרישה מחמת העבודות ביצוע את יפסיק

 .אלא אם כן הורה לו המזמין בכתב אחרת ,מחלוקת כספית (אך לא רק) לרבות

.24.5 

 
 

 בסעיף כאמור – למזמין ומסירתן העבודות סיום כי ומוסכם מוצהר ספק הסר למען

 40משמעו קבלת העבודות על ידי המזמין באישור המהנדס כאמור בסעיף  לעיל  24.4

 .להלן

.24.6 

 
 

  שמירה על ניקיון האתר
 

.25 
 
 

מיד  ,כמו כן .את עודפי החומרים והפסולת ,מעת לעת ,הקבלן יסלק מאתר העבודות

עם גמר העבודות ינקה הקבלן את אתר העבודות ויסלק ממנו את כל המתקנים 

וימסור  ,הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא ,שיירי החומרים ,הארעיים

 מתאימים ,וחפץ אדם מכל ופנויים נקיים כשהם העבודות ואת האתר את למזמין

 .והנם לשביעות רצונו של המזמין למטרתם

.25.1 

 

 
לאתר הטמנת פסולת  (כאמור לעיל)הקבלן יסלק את כל הפסולת מאתר העבודות 

הפסולת  אתר לבין הקבלן בין הסכם ,דרישתו פי על ,למפקח יציג הקבלן .בלבד מורשה

 המפקחאו אסמכתאות אחרות לשביעות רצונו של /או קבלות ו/תעודות שקילה ו או/ו

 .פינוי הפסולת מהאתר לאתר הטמנת פסולת מורשה להוכחת

.25.2 

 
 

הפרויקט  מנהל ידי על שנקבעו במועדים לעיל 25.1 סעיף הוראות אחר הקבלן מילא לא

 הכרוכות ההוצאות את ולנכות הקבלן חשבון על לבצען רשאי המזמין יהיה ,המפקח או

 או ,בכל זמן שהוא ,ההוראות מכל סכום המגיע או שיגיע לקבלן מאת המזמין בביצוע

 .מהקבלן בכל דרך אחרת לגבותן

.25.3 

 
 

  ביצוע בהתאם להוראות הדין
 

.26 
 
 

 לשביעות ,גבוהים מקצועיים ולסטנדרטים להסכם בהתאם תבוצענה העבודות כל

 ,חוקים קיימים שלגביהן עבודות .דין כל להוראות ובהתאם המזמין של המלאה רצונו

רשות מקרקעי  ,לרבות רשויות התכנון)או הוראות מטעם רשויות מוסמכות /תקנות ו

משטרה  ,ל"צה ,הסביבה להגנת המשרד ,והגנים הטבע רשות ,העתיקות רשות ,ישראל

במקרים שבהם  .לתקנות ולהוראות אלה ,תבוצענה בהתאם לחוקים (,וכיוצא באלה

הפרויקט  למנהל הקבלן ימציא ,הפרויקט מנהל ידי על נדרש או דין פי על מחויב הדבר

 לתקנות  ,רשמי  מאת  הרשויות  המוסמכות  על  התאמת  העבודות  לחוקים  אישור

 .וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן ,האמורים לעיל ולהוראות

.26.1 
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 27.  טיב ואספקה –חומרים ומלאכה 
 
 

המוצרים והמלאכה אשר ישתמש בהם הקבלן לצורך  ,עבודת הקבלן וכן כל החומרים

להוראות  ,מכל הבחינות ,ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם

 לפי התקן ,ובהעדר תקן ישראלי ,ולדרישות התקנים הישראליים המעודכנים ההסכם

 ,ובהיעדר תקן כאמור לפי הוראות המיפרט ,שיומלץ על ידי מכון התקנים בישראל

הקבלן מתחייב  "(.התקנים" :להלן)לפי הנחיות המפקח  –ובהיעדר הוראות במיפרט 

שמתירים  השונים הסוגים מתוך מעולה מסוג ובמלאכה במוצרים ,בחומרים להשתמש

 או לחומרים תקנים בהעדר .בהסכם במפורש אחר סוג להם נקבע אם אלא ,התקנים

 ,ישתמש הקבלן בחומרים ,או לפי דרישת מנהל הפרויקט ,או מלאכה כלשהם מוצרים

 .הפרויקט מנהל ידי על שתאושרנה לדוגמאות שיתאימו מלאכה או במוצרים

.27.1 

 
 

 הוסכם אם אלא ,חשבונו ועל הקבלן ידי על תיעשה הביצוע לאתרי חומרים הובלת

 .על נספחיו ובמפורש בהסכם זה אחרת

.27.2 

 
 

   ,הפגמים לכל אחראי הקבלן יהיה ,לעיל 27.1-27.2 בסעיפים לאמור ובנוסף לגרוע מבלי

 חומרים או" :להלן)במוצרים או במלאכה  ,המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים

 על שסופקו ובין המזמין ידי על שסופקו בין ,ידיו על סופקו שאלה בין "(פסולים עבודה

 אף אם החומרים או העבודה הפסולים עמדו בתנאי התקנים הישראליים ,אחרים ידי

 .אושרו על ידי המזמין או מי מטעמו או/ו

.27.3 

 
 

 הנדרשים במסגרתשנקבע בהסכם או בנספחיו כי אספקת חומרים או מוצרים  במידה

 ,המזמין ידי על לקבלן יסופקו "(החומרים" :להלן) חלקם ובין כולם בין ,העבודות

 :בהתאם למפורט להלן ,המזמין את החומרים יספק

.27.4 

 

 
 ,לקבלן תיעשה על פי תעודות משלוח של המזמין החומרים אספקת

 הקבלן ובידי מנהל הפרויקט מטעם המזמין ותוצאנה בידי שתחתמנה

 בחישובי מכסת ,שיקולי המזמין בהתחשב בבטוחות שהפקיד הקבלן לפי

 .בקצב התקדמות העבודה ובצרכיה ,הנדרשת החומרים

 ימסור ,וכתנאי מקדים לקבלתם מהמזמין ,ערך החומרים בגין כבטחון

 ה למדד המחיריםצמוד ,המזמין ערבות בנקאית אוטונומית לידי הקבלן

 בהתחשב בערך ,בסכום ובנוסח שייקבעו על ידי המזמין ,לצרכן

 .נועדה להבטיח שהערבות החומרים

 ובו ירשמו "(חשבון החומרים" :להלן)חשבון חומרים נפרד  ינהל המזמין

 בעת עריכת החשבון הסופי יזכה .וכמות החומרים שנמסרו לקבלן סוג

 ,שהושקעו בפועל בעבודותחשבון החומרים בחומרים  את המזמין

 לפי ,ובחומרים שהקבלן החזיר למזמין ,למדידת הכמויות בהתאם

 .המזמין דרישת

 
)1( 

 
 
 
 
 

)2( 
 
 
 
 
 

)3( 
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יהיה  ,במידה והמזמין סיפק לקבלן חומרים בכמות עודפת כי ,מוסכם

 בכפוף לכך שהחומרים ,להחזירם למזמין בסיום העבודות רשאי הקבלן

 בהתאם למצב שבו ,באריזה מקורית שלא נפתחה ובמצב תקין יוחזרו

 .לקבלן סופקו

המזמין לקבלן והקבלן לא השקיע אותם בעבודות ולא  שסיפק חומרים

יחייב  ,או נדרש להחזירם למזמין אך לא עשה כן ,למזמין להחזירם נדרש

 טונאי הנקובאת חשבון החומרים של הקבלן במחיר הסי המזמין

 .היצרן למועד עריכת החשבון הסופי של בקטלוג

ייראה הקבלן כמי שמחזיק את החומרים  ,חומרים לקבלן המזמין סיפק

ויהיה אחראי כלפי המזמין באחריות מוחלטת  ,המזמין עבור בנאמנות

 הקבלן יבטח את החומרים כנגד .הולמים של החומרים ואחסון לשמירה

 אירוע" :להלן)נזקי טבע וכיוצא באלה  ,השחתה ,קלקול ,גניבה ,נזק כל

 הקבלן ידווח .וירשום בפוליסת הביטוח את המזמין כמוטב נוסף "(,נזק

 .מיד עם היוודע לו הדבר ,כל אירוע נזק לחומרים למזמין על

 שימוש מקצועי והולם בחומרים למטרת ביצוע העבודות ייעשה הקבלן

וש לצורך מטרה אחרת או  יהיה רשאי לעשות בהם כל שימ ולא ,בלבד

 אלא באישור מראש ובכתב של ,מחוץ לאתר העבודות אל להוציאם

 לא ,הקבלן מתחייב כלפי המזמין שלא להחליף את החומרים .המזמין

 'לא לשנותם ולא להציגם כרכושו בפני צד ג ,להמירם בחומרים אחרים

שהוטלו  הקבלן יודיע למזמין באופן מיידי על כל עיקול או עכבון .כלשהו

 וזאת ,ידי צד שלישי ביחס לחומרים ויגרום מיד לביטולם על חשבונו על

 .על חשבון הקבלן ,מבלי לגרוע מזכות המזמין לעשות כן

 
 
 
 
 
 

)4( 
 
 
 
 
 

)5( 
 
 
 
 
 
 
 
 

)6( 

 
 

ההסכם הסכים המזמין לספק חומרים שעל הקבלן היה לספקם לפי תנאי 

ונספחיו יחייב המזמין את חשבונו של הקבלן במחיר החומרים לפי 

 בתוספת ,האספקה במועד בתוקף שיהיה כפי ,לצרכן היצרן של המחירון

 .לכיסוי כל ההוצאות של המזמין בגין טיפולו ברכישת החומרים 15%

החומרים שסופקו כאמור יירשמו בחשבון החומרים וייראו כשייכים 

למען  .בשינויים המחויבים ,לעיל 27.4ו עליהם תנאי סעיף ויחול ,למזמין

 ורק אך אלא ,ציוד או עזר חומרי כל לקבלן יספק לא המזמין ,ספק הסר

 .או במיפרטים/בכתב הכמויות ו המופיעים חומרים

 יהיה רשאי לדרוש מהקבלן בכתב לספק חומרים אשר על פי המזמין

 ,מסופקים על ידי המזמיןעל נספחיו אמורים היו להיות  ההסכם תנאי

 יהיה הקבלן חייב לספקם וחשבונו יזוכה במחיר הסיטונאי זה ובמקרה

הנקוב בקטלוג של היצרן למועד עריכת החשבון  ,שסיפק החומרים של

 לכיסוי כל ההוצאות של הקבלן בגין טיפולו 15% בתוספת ,הסופי

 והחומרים שסופקו כאמור (,לרבות הוצאות מימון)החומרים  ברכישת

 .לכל דבר ועניין כחומרים שסופקו על ידי הקבלן ייחשבו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)2( 

)1( .27.5 
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 28.  חומרים או מלאכה פסולים והחלפתם סילוק
 
 

כי עבודה מסויימת  ,לפי שיקול דעתו ,בתקופת העבודותקבע מנהל הפרויקט בכל עת 

פסולים  במוצרים או בחומרים השתמש הקבלן כי או/ו כהלכה בוצעו לא ממנה חלק או

או /או מנהל הפרויקט ו/או כי הקבלן סטה מהוראות ההסכם ו/או בלתי מתאימים ו

להורות על  ,לפי שיקול דעתו ,יהא מנהל הפרויקט רשאי ,לא דייק בביצוע העבודות

 המלאכה או המוצרים או החומרים החלפת על או/ו ,חלקן או כולן ,העבודות פירוק

 "(פירוק העבודות"להלן )הפסולים או הבלתי מתאימים והרחקתם מאתר העבודות 

מוצרים  ,בחומרים ,חשבונו על ,כאמור ולהחליפן העבודות את לפרק חייב יהא והקבלן

העבודות  פירוק בגין לדרוש רשאי יהא לא הקבלן .המזמין על מקובלים שיהיו ומלאכה

 דרישת המזמין ,כמו כן .תמורה או החזר מהמזמין ,שיפוי ,הוצאותיו אלו כל פיצוי או

 .לא תהווה עילה לדחייה בלוחות הזמנים כאמור

.28.1 

 
 

 ,לעיל 28.1לא מילא הקבלן אחר הוראה מהוראות מנהל הפרויקט כמפורט בסעיף 

 לפירוק הנחוצות העבודות את לבצע ,הבלעדי דעתו שיקול לפי ,רשאי המזמין יהיה

 ,או על ידי מי מטעמו/ולהחליפם בעצמו ו ,החומרים או המלאכה הפסולים ,העבודות

 .על חשבונו של הקבלן הכל

.28.2 

 
 

לפי  ,רשאי המזמין לוותר על פירוק ותיקון העבודות ולקבוע ,על אף האמור לעיל

 את הפיחות בערך העבודות שנגרם עקב השימוש בחמרים או במוצרים ,הוא  הערכתו

 :להלן)או במלאכה פסולים או בלתי מתאימים או עקב הסטייה מהוראות ההסכם 

את  יחייב ,סופי יהיה ,המזמין ידי על שייקבע כפי ,הערך ירידת סכום "(.הערך ירידת"

דרך  על לרבות ,לנכון יראה שהמזמין דרך בכל מהקבלן המזמין ידי על וייגבה הצדדים

 או  חילוט  הערבות/ניכוי  הסכום  האמור  מכל  סכום  שמגיע  או  יגיע  לקבלן  ו  של

 .הבנקאית

 
.28.3 

 
 

 29.  בדיקות והמצאת דגמים ודוגמאות לבדיקת המפקח ביצוע
 
 

בכל עת בתקופת  ,לדרוש ולקבל מהקבלן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,המפקח רשאי

 באמצעות בדיקתם לשם מלאכה או חומר ,מוצר כל של דוגמאות או/ו דגמים ,ההסכם

 ,מהמפקח כאמור דרישה קבלת עם "(.הבדיקות" :להלן) אחרת בדרך או מעבדה

 .את כל הדגמים והדוגמאות שנדרשו על ידי המפקח ,על חשבונו ,הקבלן ימציא

.29.1 

 
 

ולצורך כך יהיה רשאי לנכות  ,הקבלןהמזמין יבצע את הבדיקות האמורות על חשבון 

יהיה הקבלן רשאי לבקש  ,על אף האמור .מסכום החשבון הסופי (שני אחוזים) 2%עד 

ובמידה שהמזמין ייעתר  ,מהמזמין לבצע בעצמו את הבדיקות שנדרשו על ידי המזמין

יבצע הקבלן את הבדיקות על חשבונו באמצעות מעבדה מוסמכת על ידי   ,לבקשתו

ובמקרה שבו אין מעבדה  המוסמכת לביצוע הבדיקות   ,סמכת  מעבדותהרשות לה

 על יבוצעו הבדיקות ,בנוסף .המפקח ידי על מראש יאושר אשר גורם אצל ,הנדרשות

.29.2 
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 –וככל שאין בהם התייחסות לעניין  ,ידי הקבלן בהתאם להוראות מיפרטי העבודות

רצונו  לשביעות הוכחות הקבלן הציג (.הכחול הספר) הכללי המיפרט להוראות בהתאם

 את שערך לגורם או למעבדה ישירות הבדיקות עלות מלוא את שילם כי ,המפקח של

 .לא ינכה המזמין את עלות הבדיקות מהחשבון הסופי של הקבלן ,הבדיקה
 
 

 באלה וכיוצא החלפה ,הסרה ,תיקון ,שינוי כל ,חשבונו על ,לבצע מתחייב הקבלן

 כהגדרתן) בבדיקות שיימצאו ממצאים בעקבות בעבודות המפקח ידי על שיידרשו

 .ובלבד שדרישת המפקח אינה עומדת בסתירה להוראות הסכם זה (,לעיל

.29.3 

 

 
 והן שגרתיות לבדיקות הן מתייחסות לעיל זה סעיף הוראות כי ,מובהר ספק הסר למען

 .הכל בהתאם לשיקול דעתו של המפקח ,מיוחדות לבדיקות

.29.4 

 
 

 30.  בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים
 
 

יימנע הקבלן מכיסויו או  ,מיועדות להיות מכוסות ,כולן או חלקן ,היו העבודות

לקבלת  עד ,כאמור מוסתר או מכוסה להיות שנועד מהעבודות כלשהו חלק של הסתרתו

הקבלן  על כי ,מובהר .העבודות לכיסוי העבודה ביומן המפקח של ובכתב מראש אישורו

 ונזקים טבע נזקי מפני סביר באופן מכוסות להיות אמורות אשר העבודות להגנת לדאוג

 .עד לכיסוין בהתאם להוראות סעיף זה אחרים

.30.1 

 
 

 כך על הקבלן יודיע ,מוסתר או מכוסה להיות שנועד מהעבודות כלשהו חלק הושלם         30.2.

 לבחון ולמדוד ,על מנת לאפשר למפקח לבדוק ,שעות מראש 48למפקח לפחות   בכתב

וליתן את ההוראות הדרושות בטרם  ,הרלוונטי לפני כיסויו או הסתרתואת החלק 

ובנוסף לכך  ,הודעה כאמור תימסר על ידי הקבלן למפקח במסירה אישית .יכוסה

על הקבלן לבצע  ,טרם ההודעה למפקח כאמור לעיל .תירשם ביומן העבודה כמקובל

ולהציגם  ,מכוסיםמדידות ותיעוד של כלל העבודות והחומרים אשר אמורים להיות 

חלק  הסתרת או מכיסוי להימנע הקבלן על כי ,מובהר ספק הסר למען .המפקח לאישור

 גם אם המפקח לא ,של העבודות ללא קבלת אישור המפקח לכך מראש ובכתב כלשהו

 .ל"השעות הנ 48לביצוע הבדיקה בתוך  הגיע
 
 

לאמור לעיל או בניגוד להוראותיו כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות שלא בהתאם 

את החלק של העבודות  ,לשם ביקורת ,על חשבונו ,יגלה ויחשוף הקבלן ,של המפקח

 החלק את ויכסה ,ידיו על שנקבע הזמן ובתוך המפקח דרישת פי על וזאת ,שכוסה

 .על ידי המפקח ,מיד לאחר אישור אותו חלק מהעבודות ,על חשבונו ,שגולה מחדש

 בלוחות לדחייה להביא כדי לעיל כמפורט מחדש וכיסוי בגילוי יהא לא ,ספק הסר למען

 .הזמנים

.30.3 
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יהיה  העבודות של חלק להסתיר או לכסות מהמפקח בכתב אישור קבלת לאחר גם

 או/ו לגלות ,לחשוף ,כן לעשות הפרויקט מנהל ידי על ויידרש במידה ,הקבלן חייב

 ,ולאחר מכן להחזירו לקדמותו ,בכל חלק של העבודות לצורך בדיקתו פתחים לקבוע

 שבוצעו והבדיקות ,האמור באופן הקבלן פעל .הפרויקט מנהל של רצונו לשביעות

 .המזמין על האמורה בעבודה הכרוכות ההוצאות יחולו ,תקינות יצאו לעיל כאמור

 דעתו שיקול פי על ,תקינות יהיו לא לעיל לאמור בהתאם יבוצעו אשר והבדיקות במידה

 .יחולו ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה על הקבלן ,מנהל הפרויקט של

.30.4 

 
 

סירב הקבלן למלא אחר איזו מדרישות המפקח או מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים 

לשם  הנחוצות העבודות את לבצע רשאי המזמין יהא ,בכך התרשל או ,לעיל 30.1-30.4

 הכל ,שיידרש כפי ,זה לצורך הקבלן עבודות את ולהפסיק ,מהעבודות כלשהו חלק גילוי

 .חשבונו של הקבלן על

.30.5 

 
 

לקבלן  שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי ,הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות

 חילוט באמצעות לרבות ,אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן שהוא זמן בכל

 (.כולה או חלקה)הבנקאית  הערבות

.30.6 

 
 

 31.  קצב ביצוע העבודות ועיכובים בביצוע העבודות בעטיו של הקבלן

 .הזמנים בלוחות עמידה תוך ,וטוב יעיל בקצב העבודות את לבצע הקבלן על

יהא המזמין רשאי לשלוח  ,לא השביע קצב העבודות את רצונו של מנהל הפרויקט

 התראה ובה לתת לו שהות של שבעה ימים רצופים להביא את ביצוע העבודות לקבלן

 לקבלן כאמור התראה מתן אי או מתן כי ,ספק הסר למען ,מובהר .ידו על הנדרש לקצב

או ויתור על  ,כהסכמה מצד המזמין לקצב העבודה של הקבלן ,בשום פנים ,לא יתפרש

 לרבות טענה שעניינה   הפרת הסכם ,זכות או תרופה כלשהן השמורות למזמין ,טענה

 .ידי הקבלן על

בתום שבעה ימים מיום משלוח ההתראה  ,לא הביא הקבלן את קצב ביצוע העבודות

 המזמין יהא ,הפרויקט מנהל של רצונו לשביעות שיהיה לקצב ,לעיל 31.2 יףבסע כאמור

 להפסיק ,ההסכם והוראות דין כל הוראות פי על לו שיש אחרת זכות לכל בנוסף ,רשאי

 ,להשלים את העבודות במקום או בנוסף לקבלן ,את ביצוע העבודות על ידי הקבלן

ליתן  או/ו ההסכם את לבטל הקבלן חשבון על ים/אחר ים/קבלן באמצעות או/ו בעצמו

הקבלן ישפה ויפצה את  ,בנוסף .ועל הקבלן למלאה ,לקבלן כל הוראה אחרת בעניין

ככל )המזמין בגין כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מעיכובים בביצוע העבודות על ידיו 

 כנגד תביעות או דרישות ,טענות כל יהיו לא לקבלן (.כאמור נזקים למזמין שנגרמו

 .במידה ויפעל בהתאם לזכויותיו על פי סעיף זה ,המזמין

.31.1 

.31.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

.31.3 

 32.  עבודות באישור מנהל הפרויקט עיכוב

ביצוע  לעכב הכרח קיים כי ,בכתב המהנדס אישור את לכך וקיבל ,הפרויקט מנהל סבר

יציין את מספר הימים שבהם היה הכרח לדעתו לעכב את ביצוע העבודות  ,העבודות

 תאריך את לדחות רשאי יהיה והקבלן "(המאושרים העיכוב ימי" :להלן) הקבלן ידי על

.32.1 
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 זה נדחה תאריך .המאושרים העיכוב ימי במספר הזמנים לוח פי על העבודות סיום

 .לצורכי הסכם זה "סיום העבודות תאריך"ייחשב כ

כלשהם  החזר או תמורה ,שיפוי ,לפיצוי זכאי יהא לא הקבלן כי ,מובהר ספק הסר למען

 העיכוב מימי כתוצאה לו שיגרמו הוצאות או/ו הפסדים או/ו נזקים בגין מהמזמין

 לא יהא בימי העיכוב המאושרים או ,בנוסף .או מהנסיבות שהובילו להם המאושרים

 כאמור כדי לפטור או לגרוע מאיזו מהתחייבויות הקבלן או מאחריותו כלפי בנסיבות

 .על פי הוראות הסכם זה המזמין

 
 
 

.32.2 

 33.  עיכוב עבודות על פי דרישת מנהל הפרויקט

כולן או  ,את ביצוע העבודות (,ייןלפי הענ)ואם התחיל אז יפסיק  ,הקבלן לא יתחיל

 במידה ומנהל הפרויקט הורה לו בכתב לעשות כן לאחר שקיבל ,לזמן מסוים ,מקצתן

 .וזאת בתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ,לכך את אישור המהנדס בכתב

 3עלה משך ההפסקה או ההפסקות המצטברות על פי הוראות מנהל הפרויקט על 

 לקבלן המזמין יחזיר ,העבודות תקופת של חודש כל על בממוצע עבודה ימי (שלושה)

 לפי ,העבודות ביצוע של הזמנית מההפסקה כתוצאה לו שנגרמו הישירות ההוצאות את

 כהגדרתה מהתמורה 20% על יעלה שלא מירבי סך ועד הפרויקט מנהל של קביעתו

.33.1 
 
 
 

.33.2 

 בסעיף 3.1 וזאת בכפוף להתקיימותם של כל התנאים ,לעיל לתנאים המיוחדים

 :במצטבר ,הבאים

 או/ו התקין ביצוען לצורכי הפרויקט מנהל ידי על נקבעו בעבודות ההפסקות

 ;של העבודות בטיחותן לצורכי

 או/כתוצאה  ממעשה  והפרויקט  הורה על  ההפסקות  בעבודות  שלא   מנהל

 ;של הקבלן וכתוצאה מנסיבות שלקבלן לא הייתה כל שליטה עליהן מחדל

ימים ממועד קבלת הוראותיו בדבר  15הקבלן הגיש למנהל הפרויקט בתוך 

דרישה מנומקת בכתב וחשבון מפורט בציון סכום הוצאותיו  ,הפסקת עבודה

 מנהל של רצונו לשביעות ההוצאות להוכחת באסמכתאות מגובה ,הישירות

 ;הפרויקט

 .אישר את התשלום לקבלן המהנדס

)1( 
 
 
)2( 

 
 
)3( 

 
 
 
 
 
)4( 

או מחדל /שלא כתוצאה ממעשה ו ,עוכבו העבודות על ידי מנהל הפרויקט כאמור לעיל

הקבלן  רשאי יהיה ,עליהן שליטה כל הייתה לא שלקבלן מנסיבות וכתוצאה הקבלן של

לדחות את תאריך סיום העבודות  –לעיל  33.2מבלי לגרוע מזכויותיו על פי סעיף  –

 תאריך  סיום"ותאריך  נדחה  זה  יהא  וייחשב  כ  ,השווה  לתקופת  העיכוב בתקופה

 .לצורך ההסכם "העבודות

.33.3 

 34.  התייקרויות –של תקופת העבודות  הארכה

למזמין תישמר הזכות להאריך את תקופת  ,על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם

בתנאי שההארכה כאמור  ,כהגדרתו לעיל ,העבודות מעבר לתאריך סיום העבודות

 התקופה" :להלן) המזמין של החתימה ומורשי הפרויקט מנהל בחתימת ,בכתב תעשה

 "(.המוארכת

.34.1 
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 אין לראות בהסכמת המזמין  להארכת  תקופת העבודות מכל  סיבה ,למען הסר ספק

  ,שהיא משום הסכמה של המזמין לחישוב התייקרויות לגבי התקופה המוארכת

והתייקרויות כאמור לא  תחושבנה לגבי כל תקופה  מעבר לתאריך סיום העבודות 

 בחתימת מורשי חתימה של ,אלא אם כן הוסכם במפורש – בהסכם זה לעיל כהגדרתו

 .שחישוב ההתייקרויות ייושם לגבי תקופה מוארכת כאמור ,המזמין

או ימי עיכוב /הוארכה תקופת העבודות באישור מנהל הפרויקט מחמת כוח עליון ו

 כתוצאה או/ו לעיל 33 בסעיף כאמור הפרויקט מנהל דרישת פי על או/ו מאושרים

 והארכה כאמור מחייבת על פי ההסכם ,או תוספות שהוזמנו על ידי המזמין משינויים

.34.2 
 
 
 
 
 
 

.34.3 

  'נספח הוהוסכם ב ,דחיית תאריך סיום העבודות תנאים לתשלום)"זה  להסכם

 לגבי ,במקרים כאלה ,תחושבנה התייקרויות  ,על תשלום התייקרויות  "(התייקרויות

 .כפי שהוארכה על פי אישור מנהל הפרויקט ,המוארכת התקופה
 
 

 35.  מוסכמים על אי מסירת העבודות בזמן פיצויים
 
 

לא סיים הקבלן את העבודות או לא מסר אותן למזמין בתאריך סיום העבודות  

 הרי שמבלי לפגוע  בכל זכויות אחרות  שתהיינה  למזמין בגין  הפרת (לעיל כהגדרתו)

 ,או נזק שיגרמו למזמין עקב פיגורים כאמור/ההסכם על ידי הקבלן ובגין כל הוצאה ו

 כל יום של פיגור מעבר לתאריך סיום העבודותהמזמין רשאי לחייב הקבלן בגין  יהיה

.35.1 

 בפיצוי מוסכם בסכום שנקבע על פי סעיף "(,יום פיגורים" :להלן) 7.1 לתנאים

בסעיף  כאמור הפיגורים דמי חישוב לצורך "(.פיגורים דמי" :להלן) להסכם המיוחדים

מגיעה  שהייתה התמורה סכום ההסכם של הכספי ההיקף יהא ,המיוחדים לתנאים 7.1

המזמין  .הפיגור ליום משוערכת כשהיא ,ובמועדו בשלמותו ההסכם ביצוע עבור לקבלן

וכן  ,יהיה רשאי לנכות את דמי הפיגורים מכל התשלומים שיגיעו מהמזמין לקבלן

 בקשר או ,זה להסכם בקשר המזמין דיבי הקבלן שהפקיד והביטחונות הערבויות מתוך

 ,דמי הפיגורים .או לגבותם בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין ,אחר להסכם

 ייחשבו  כפיצוי  מוסכם  עבור  הנזקים  הישירים  הממשיים  שייגרמו  ,לעיל כמפורט

 .למזמין בשל איחור במסירת העבודות על ידי הקבלן

בשום  יגרע לא הפיגורים דמי בסכומי המזמין ידי על הקבלן של חיובו ,ספק הסר למען

 שנגרמו כלשהם נזקים בגין נוספים פיצויים לקבל המזמין של מזכותו ואופן פנים

 לנקוט כנגד הקבלן בצעדים משפטיים בגין ,בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן למזמין

 העבודות את להשלים או/ו לבצע המזמין של מזכותו יגרע לא וכן ,ההסכם הפרת

 .על חשבונו של הקבלן כמפורט בהסכם ,לפי ראות עיניו ,בחלקן או/וגם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.35.2 

 
 

  שינויים ותוספות
 

.36 
 
 

או להוסיף על /לשנות ו ,לתקןהמזמין יהיה רשאי מידי פעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי 

למען  "(.ות/ות נוספת/עבודה" :להלן)כולן או מקצתן  ,העבודות הכלולות במפרטים

משמעותו תיקון או  "ות/ות נוספת/עבודה"הסר  ספק  מוצהר  ומוסכם  כי המונח 

 או מימדיהן של/כמותן ו ,סוגן ,סיגנונן ,אופיין ,גובהן ,גודלן ,איכותן ,תוספת בצורתן

.36.1 
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של  דרך על ובין בחוזה קיים פריט הגדלת של דרך על בין ,מקצתן או כולן ,העבודות

 50% על יעלה לא שיוזמנו הנוספות העבודות ערך כי ,מובהר .חדש פריט הוספת

 .מהתמורה

בקשה לאישור "תנאי לביצוע עבודות נוספות ולקבלת תשלום בגינן הנו מילוי טופס 

אשר ייחתם על  ,להסכם זה על ידי הקבלן נספח יגב כ"בנוסח המצ "עבודות נוספות

או /ו המזמין של החתימה מורשי בחתימת ויאושר הפרויקט ומנהל המפקח ,הקבלן ידי

 שינוי  המביא לחריגה מהיקף ההתקשרות  ייחתם  בידי  מורשי  :כדלקמן   ,המהנדס

 .בידי המהנדסושינוי שאינו מביא לכך ייחתם  ,החתימה

 רצונו לשביעות ומקצועי יסודי ,טוב באופן הנוספות העבודות את לבצע מתחייב הקבלן

 .ותוך אותו פרק זמן כפי שייקבע על ידי מנהל הפרויקט ,של מנהל הפרויקט המלאה

כל עבודה נוספת וכל פעולה אחרת שעתידה להביא לחריגה מערך  ,למען הסר ספק

חתימה  מורשי חתימת ללא הקבלן שיבצע ,המקורי הכמויות מכתב או המקורי החוזה

לעיל או בניגוד לאמור בטופס  36.1או המהנדס או בניגוד לאמור בסעיף /של המזמין ו

וחשבונו  אחריותו ,סיכונו על תהא ,כאמור נחתם אשר נוספות עבודות לאישור הבקשה

 הראשונה  בכתב  על  כלוהקבלן  יפצה  את  המזמין  לפי  דרישתו    ,הקבלן  בלבד של

 .נוספות עבודות ביצוע עקב למזמין ייגרמו אשר סוג מכל והנזקים ההפסדים ,ההוצאות

 אושר לא שביצוען אף על ,חלקן או נוספות עבודות כנן על להשאיר המזמין החליט

 .לא יהיה זכאי הקבלן בגין לתמורה כלשהי מהמזמין ,לעיל כמפורט

 את לצמצם או/ו עבודות לגרוע הבלעדי דעתו שיקול ולפי פעם מדי רשאי יהיה המזמין

 ,על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן ,כולן או מקצתן ,העבודות הכלולות במפרטים היקף

 על הודעה הקבלן קיבל "(.העבודות צמצום על הודעה" :להלן) המהנדס ידי על חתומה

 בהתאם  להוראות   המהנדס  ,יימלא  אחריה  באופן  מיידי  ומדויק  ,עבודות צמצום

 .רצונו ולשביעות

 
 
 
 
 

.36.2 
 
 
 
 
 
 

.36.3 
 
 

.36.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.36.5 

 37.  התמורה במקרה של הוספת או צמצום עבודות
 
 

 מנהל ידי על ייקבעו שיצומצמו העבודות של הערכה או הנוספות העבודות מחירי

 :על פי סדר העדיפויות הבא הפרויקט

 ;מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות .א

 מחירי יחידות של פריטים -לגבי פריטים שאינם מופיעים במפורש בכתב הכמויות  .ב

 ;לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות ,בכתב הכמויות  דומים

 2019ש במהדורת יולי "ודות פיתוח משהבמחיר הפריטים בהתאם למחירון לעב .ג

 (;הפחתת שיעור ההנחה שהציע המציע ממחירון זה לאחר)

במהדורתו  בניה עבודות דקל במחירון צומצמו או שהתווספו הפריטים של מחירם .ד

 המחיר לפי – הקבלן שיגיש מחירים ניתוח לפי או 10%, של בהנחה ביותר העדכנית

 .יותר הנמוך

כי פרט לתמורה בגין העבודות שיבוצעו על  ,מוצהר ומוסכם במפורשלמען הסר ספק 

תמורה או  ,שיפוי ,הקבלן לא יהיה זכאי לדרוש כל פיצוי ,כמתואר לעיל ,ידו בפועל

 כאמור העבודות היקף צמצום בגין או נוספות עבודות לבצע הצורך בגין מהמזמין החזר

.37.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.37.2 
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 בהיקפן  העבודות  את  לבצע  או  הנוספות  העבודות  את  לבצע  ועליו  ,זה  בהסכם

 .כפי שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט ,לעיל 37.1במחירים כמפורט בסעיף  המצומצם
 
 

 38.  הערכה של עבודה יומית

 ובכפוף לחתימת מורשי החתימה ,על פי שיקול דעתו ,רשאי מעת לעת יהיה המזמין

 בהתאם לעלות היומית של העבודה והחומרים ,להזמין עבודות נוספות מהקבלן ,שלו

 "(.יומית עבודה" :להלן)

 תמורה לקבלן תשולם ,כאמור יומית עבודה של במסגרת עבודות מהקבלן הוזמנו

 10%.למחירי מחירון דקל בהפחתה של  בהתאם

 תשולם ,המבוקשים לחומרים או/ו לעבודות מחיר דקל במחירון אין שבו במקרה

 או חומרים אלו בלבד בהתאם לערך החומרים והעבודות/תמורה בגין עבודות ו לקבלן

 ,היומית העבודה בגין לקבלן וסופית מלאה כתמורה וזאת ,זה מערך 12% בתוספת

 .הוצאותיוכיסוי  לרבות

לעיל ייקבעו על ידי  38.3ערך החומרים והעבודות לצורך תשלום לקבלן על פי סעיף 

 שיגיש מדויקות רשימות יסוד על היומית העבודה ביצוע ביום הערך לפי הפרויקט מנהל

 :ובהן פירוט על הקבלן

.38.1 
 
 
 

.38.2 
 
 

.38.3 
 
 
 
 
 

.38.4 

 .שהושקעו בעבודה החומרים כמויות

 שעות עבודתם כל יום ,סוגיהם במקצוע ,מקצועותיהם ,העובדים שמות

 .ויום

 .הובלה הוצאות

 .מפורטות לפי שעת העבודה וסוג הציוד ,ציוד מכני כבד הוצאות

)1( 

)2( 
 
 

)3( 

)4( 
 
 

  מדידות

 הכמויות  אינן  אלא  אומדן  בלבד  של  הכמויות  הכלולותהנקובות  בכתב   הכמויות

 .ואין לראותן ככמויות מדויקות לצורך ביצוע העבודות ,בעבודות

לערוך מדידות של  ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,נהל הפרויקט יהא רשאי מדי פעם בפעם

 תבוצענה המדידות "(.המדידות" :להלן) הקבלן ידי על למעשה בוצעו אשר הכמויות

 מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על המועד .שיטה אשר תיקבע על ידי מנהל הפרויקט לפי

בעת  (באמצעות נציג מוסמך מטעמו)והקבלן יהא נוכח  ,הרצוי לו לעריכת המדידות

יסייע למנהל הפרויקט בביצוע המדידות ויעמיד על חשבונו לרשות  ,עריכת המדידות

 כפי  שיידרש  על  ידי  מנהל  הפרויקט  לצורך  ביצוע  ,הפרויקט  עובדים  וציוד מנהל

 .המדידות

לא נכחו הקבלן או נציגו המוסמך בעת עריכת המדידות חרף הודעת מנהל הפרויקט 

 מדידות אשר בוצעו בהתאם .יהא מנהל הפרויקט רשאי לבצען בהעדרם ,לעיל כאמור

 ,המוסמך נציגו או הקבלן בהן נכחו כאילו מחייבות תהיינה זה קטן סעיף להוראות

 .לא יהא רשאי לערער עליהן והקבלן

 
 
.39.1 

 
 
.39.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.39.3 

.39 



50 

 

 

 בפני לערער רשאי הקבלן יהא ,המדידות עריכת בעת המוסמך נציגו או הקבלן נכחו

 .על כל כמות שנמדדה כאמור לעיל ,שעות 48תוך  ,המהנדס

יקבע מנהל הפרויקט מועד לעריכת המדידות פעם  ,ערער הקבלן על תוצאות המדידות

 לפי ,סופיות תהיינה לעיל כמפורט שתבוצע השניה המדידה של תוצאותיה .נוספת

 היו תוצאות המדידה .והן תחייבנה את הקבלן לכל דבר ועניין ,מנהל הפרויקט קביעת

 קרובות או זהות הראשונה המדידה אותתוצ על הקבלן ערעור בעקבות שבוצעה השניה

 ,ישא  הקבלן  בעלות  המדידות  החוזרות  ,לערכים  שנמדדו  בפעם  הראשונה   מאוד

 .יהא רשאי לקזז את עלותן מכל תשלום שיגיע ממנו לקבלן והמזמין

בהעדר יומן  –תוצאות המדידות תירשמנה על ידי מנהל הפרויקט ביומן העבודה או 

 מנהל ידי על הן תחתמנה והן ,הפרויקט מנהל שיקבע אחר מסמך בכל – העבודה

 :למעט במקרים הבאים ,והן על ידי הקבלן הפרויקט

.39.4 
 
 

.39.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

.39.6 

 לעיל יציין מנהל 39.3נערכו בהתאם להוראות סעיף  והמדידות במידה

 מך תהא מספקת ותחייב אתוחתימתו על המס ,עובדה זו בכתב הפרויקט

 .הקבלן

 ,לעיל 39.4או סעיף  39.2נערכו בהתאם להוראות סעיף  והמדידות במידה

 יציין מנהל הפרויקט עובדה ,סרב לחתום על תוצאות המדידות והקבלן

 .וחתימתו על המסמך תהא מספקת ותחייב את הקבלן ,בכתב זו

)1( 
 
 
 

)2( 

 
 

 40.  קבלת העבודות

למסור  רצונו ועל הפרויקט למנהל בכתב כך על יודיע ,העבודות ביצוע את הקבלן סיים

ייקבע מועד שבו תיערך  ,קיבל מנהל הפרויקט הודעה כאמור .למזמין את העבודות

 קבלת לקראת והמהנדס המפקח ,הפרויקט מנהל ,הקבלן נציג בהשתתפות בדיקה סיור

  .סיור הבדיקה ייערך בדרך שעליה יורה המזמין בכתב או בעל פה לקבלן .העבודות

לקבל את  ,אך לא חייב ,יהיה המזמין רשאי ,לאחר  ביצוע  סיור הבדיקה כאמור

 חסר בהן יהיה אם גם ,מועד ובכל – מקצתן או כולן – המהנדס באמצעות העבודות

 לא הסכים המהנדס לקבל את .העבודות  טעונות השלמה  או  תיקוןאם תהיינה  או/ו

 או  הליקויים שנתבקש  לבצעם/ההשלמות  ו  ,יבצע הקבלן את  התיקונים  ,העבודות

 .עד להסכמת המהנדס לקבל את העבודות ,ים/י קבלה נוסף/סיור ו/וייקבע

לת עבודות יערוך מנהל הפרויקט פרוטוקול קב ,הסכים המהנדס לקבל את העבודות

להסכם  'נספח יזב כ"בנוסח המצ ,ויגיש לקבלן תעודת השלמה "(הפרוטוקול" :להלן)

או השלמה במהלך  /שיפור ו ,או הטעונות תיקון/בה יפורטו העבודות החסרות ו ,זה

הקבלן יבצע את כל התיקונים  "(.התיקונים  הנדרשים"  :להלן)תקופת  הבדק  

 וזאת תוך פרק הזמן ,מנהל הפרויקט בפרוטוקולבהתאם להערות והוראות  הנדרשים

 העבודות לקבלת אישור יהוו לעיל כאמור ייערכו אשר ההשלמה ותעודת הפרוטוקול

 "(.מועד קבלת העבודות" :להלן)על ידי המזמין בתאריך שצוין בהם 

לצורך  שנקבעה הזמן תקופת תוך הפרוטוקול במסגרת עליו שהוטל את הקבלן ביצע לא

 רשאי ,עליו המוטל את למלא הקבלן איחר או התעכב או ,הפרויקט מנהל ידי על כך

 באמצעות או/ו בעצמו לבצע ,הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל ,חייב לא אך ,המזמין

.40.1 
 
 
 
 
 

.40.2 
 
 
 
 
 
 

.40.3 
 
 
 
 
 
 

.40.4 
 
 

.40.5 
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וכל ההוצאות שתוצאנה  ,כולם או חלקם ,אחרים את התיקונים הנדרשים בפרוטוקול

מההוצאות  -15%בתוספת תקורה בסך השווה ל ,לצורך כך תחולנה על הקבלן בלבד

 ההסכם הפרת בגין המזמין של אחרת זכות או טענה מכל לגרוע מבלי וזאת ,האמורות

 .ידי הקבלן על

 ,בהסכם שנקבע העבודות לסיום המועד לפני מהן מסויים חלק או העבודות הושלמו

 ,כאמור שהושלם מהן החלק או העבודות את לידיו לקבל – חייב לא אך – המזמין זכאי

 .לעיל 40.2-40.3פרוטוקול בהתאם להוראות סעיפים  לגביהן ולערוך

 חלק או העבודות מסירת את לעכב הקבלן רשאי אינו מקרה בשום כי ,ומוסכם מוצהר

 ,המזמין כלפי לו שיש כלשהן תביעות או טענות ,דרישות מחמת ,שהושלם מהן מסויים

  .אלא אם כן הורה לו המזמין בכתב אחרת ,טענה כספית לרבות

קבלת העבודות על ידי המזמין והמצאת תעודת השלמה חתומה על ידי המזמין 

 ואינה ,בהסכם כהגדרתו ,סופי חשבון לתשלום מוקדם תנאי הינה ,לעיל כמפורט

 .התחייבויותיו על פי ההסכםאת הקבלן מאיזו  משחררת
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.40.8 

 –קבלת  העבודות  על  ידי  המזמין  בתאריך  מאוחר  יותר  מתאריך  סיום  העבודות          40.9.

כויתור  ,פנים בשום תתפרש ולא תראה ולא תהווה לא – לעיל ההסכם בתנאי כהגדרתו

 איחור של במקרה דין כל ולהוראות ההסכם להוראות בהתאם המזמין זכויות על

 .ומסירת העבודות בסיום

שלא בתנאים  ,למען הסר ספק מוצהר ומוסכם כי קבלת העבודות או כל חלק מהן

 לא תיראה כקבלת העבודות לצורך הוראה כלשהיא ,לעיל 40.1-40.9בסעיפים  כאמור

 .ההסכם מהוראות
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  בדק ותיקונים – 'פרק ד

 41.  תקופת הבדק ותיקון פגמים

 לגבי כלל העבודות הנה כמוגדר במפרט הבינמשרדי "תקופת הבדק"הסכם זה  לצורך

 (.הכחול הספר)

ב "וכיו קלקול ,כשל ,פגם כל ,ובאחריותו חשבונו על ,הקבלן יתקן הבדק תקופת במהלך

 שיקבע הזמן פרק ובתוך המזמין של המלאה רצונו לשביעות וזאת ,בעבודות שיתגלה

 בכפוף לאישור מראש ,הקבלן יתקן על חשבון המזמין ,על אף האמור .הפרויקט מנהל

 המזמין מצד מכוון או רשלני מחדל או מעשה מחמת שאירעו פגמים ,המזמין של ובכתב

 .אשר אינו בשליטתו של הקבלן ,מחמת נזק שגרם צד שלישי או/ו

לצורך  שקבע המועד תוך תיקנם לא או ,מקצתם או כולם ,הפגמים את הקבלן תיקן לא

 או/ו בעצמו הפגמים את לתקן – חייב לא אך – רשאי המזמין יהיה ,הפרויקט מנהל כך

 הקבלן על תחולנה כאמור לתיקונים בקשר שתגרמנה ההוצאות וכל ,אחרים באמצעות

השווה  בסך תקורה בתוספת ,הראשונה דרישתו לפי למזמין ידו על ותשולמנה במלואן

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי  ,מההוצאות האמורות -15%ל

 כאמור ההסכם להפרת בקשר או כתוצאה לו שנגרמו נזקים בגין דין כל פי ועל ההסכם

 .הקבלןידי  על
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 ,מנהל הפרויקט והמפקח ,בתום תקופת הבדק יערך סיור בהשתתפות נציג הקבלן

החוסרים והפגמים  ,וכפוף לכך שהקבלן השלים את תיקון כל הליקויים ,בסיומו

 יחתום ,ההשלמה בתעודת (צוינו אם) שצוינו הפגמים את וכן המזמין רצון לשביעות

 "(.גמר תעודת" :להלן) זה להסכם 'יח נספחכ ב"המצ בנוסח גמר תעודת על המזמין

 .תעודת גמר כאמור תהווה תנאי להחזרת ערבות הטיב לידי המזמין קבלת

.41.4 

 
 

  פגמים שלא ניתנים לתיקון
 

.42 

בני   אינם ,חלקם או כולם ,לעיל 41.2 בסעיף האמורים הפגמים כי הפרויקט מנהל סבר

או  שתיקונם  עלול  לגרום  למזמין שבושים או נזקים   ,תיקון  באמצעים  סבירים

של   או/ו למזמין הנזקים של הערכה יבצע ,לקבלן הפרויקט מנהל כך על יודיע ,ממשיים

והקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין בסכום   ,ירידת  ערך העבודות בשל  הפגמים

 הקבלן  יהיה  רשאי לערער  בפני המהנדס  על .ידי  מנהל הפרויקט  כאמור שיקבע על

 ,הפרויקט מנהל הודעת קבלת ממועד ימים 7 בתוך כאמור הפרויקט מנהל קביעת

 .ותחייב את הקבלןהמנומקת של המהנדס תהא סופית  וקביעתו

.42.1 

 
 

 43.  אחריות הקבלן לגבי מבנים

 :להלן) -1965ה"תשכ ,והבניה התכנון בחוק כהגדרתו ,בנין של הקמה העבודות כללו

 5 של לתקופה לעיל 41.1 בסעיף האמורות הקבלן וחבות אחריות תוארך "(,המבנה"

 .אחרי תקופת הבדק נוספות שנים

 הערבות סכום את בחזרה לקבל הקבלן של מזכותו לגרוע בא אינו זה בסעיף האמור כל

 .בתנאים ובמועדים כמפורט באותו סעיף ,להלן 44כמוגדר בסעיף  ,טיב לבטחון

.43.1 
 
 
 

.43.2 

 
 

 44.  לביטחון טיבערבות 

להבטחת טיב העבודות וקיום התחייבויות הקבלן לתיקון הפגמים שיתגלו במהלך 

וכתנאי לתשלום החשבון הסופי ולהשבת ערבות  ,תקופת הבדק כמפורט בפרק זה

 10%ימציא הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בגובה    ,לידי  הקבלן   הביצוע

  'נספח טב כ"בנוסח המצ ,מהיקף העבודות בפועל על פי ערך החשבון הסופי המאושר

 ובמשך הבדק תקופת כל למשך ובתוקף ,המכרז למסמכי 'י למסמך בהתאם ,להסכם

 "(.ערבות טיב" :להלן)חודש לאחריה 

יהיה המזמין רשאי לעכב תחת ידו מהחשבון  ,על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם

 מהמגיע 10% על יעלה לא אשר סכום ,הבלעדי דעתו שיקול לפי ,הקבלן של הסופי

 וזאת עד להמצאת ערבות טיב  (,כהגדרתו להלן)על פי החשבון הסופי המאושר  לקבלן

 הוראות כל "(.הטיב בטחון" :להלן) לעיל 44.1 סעיף להוראות בהתאם המזמין לידי

 .גם בנוגע לביטחון הטיב ,בהתאמה ,יחולו ,הסכם זה ביחס לערבות הביצוע

ימשיך ויחזיק  ,הודיע המזמין לקבלן על הצורך לתקן פגמים שנתגלו בתקופת הבדק

 הפגמים את לתקן לקבלן שיידרש הזמן פרק לכל ידו תחת הטיב ערבות את המזמין

 ,מעת לעת ,רשאי המזמין לדרוש מהקבלן להאריך ,לצורך כך .רצון המזמין  לשביעות

 כמפורט ,המזמין רצון לשביעות הפגמים לתיקון עד וזאת ,הטיב ערבות של תוקפה את

.44.1 
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 בסעיף כמפורט גמר תעודת קבלת הנו הקבלן לידי הטיב ערבות להחזרת תנאי .לעיל

 .לעיל 41.4

 ,הפרויקט מנהל ידי על שנקבע הזמן תוך התיקונים את השלים לא או הקבלן תיקן לא

 .בהתאמה ,לעיל 41.3יהא המזמין רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 

אינם ניתנים  ,כולם או חלקם ,סבר מנהל הפרויקט כי הפגמים שנתגלו בתקופת הבדק

 אחרים נזקים או שבושים ,הפרויקט מנהל לדעת ,לגרום עלול שתיקונם או ,לתיקון

 .לעיל 42.1יהא המזמין רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף  ,למזמין

 ,לעיל זה בפרק במפורט פגמים לתיקון התחייבותו את יקיים לא הקבלן שבו מקרה בכל

יהיה המזמין רשאי לחלט את ערבות הטיב ולדרוש ולקבל מאת הקבלן כל הפרש בגין 

ל מכל סכום "ם הנלרבות קיזוז הסכו ,בכל דרך העומדת לרשותו ,פיצויים על נזקים

 הטיב ערבות סכום כי ,מובהר ספק הסר למען .המזמין מאת לקבלן שיגיע או המגיע

 .המזמין לא ישא בשום מקרה כל ריבית או הצמדה לטובת הקבלן שבידי

במהלך תקופת הבדק על הצורך לתקן פגמים או על פגמים  ,לא הודיע המזמין לקבלן

 או הודיע לקבלן  על פגמים כאמור  והקבלן  תיקן אותם ,לא ניתנים לתיקון  שלדעתו

 לעיל 41.4יחתום המזמין על תעודת גמר כמפורט בסעיף  ,רצונו של המזמין  לשביעות

כל  ללא ,לקבלן ,העניין לפי ,הטיב בטחון סכום את או הטיב ערבות את המזמין ויחזיר

חילט המזמין חלק מערבות הטיב או מבטחון הטיב במהלך  .תוספת ריבית או הצמדה

 ידי על שחולט החלק בניכוי לקבלן המזמין אותם יחזיר ,לעיל כמפורט הבדק תקופת

 .כאמור לעיל המזמין
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  אחריות בנזיקין וביטוח – 'ה פרק

  ושיפוי בנזיקין אחריות

 
 

.45 

ועד מתן תעודת השלמה   (המוקדם מבניהם)או היתר /מיום מתן צו התחלת עבודה ו

יהיה הקבלן אחראי  , (המאוחר מבניהם)או סיום העבודות לרבות  שירותי בדק  /ו

ות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה לרב ,לשמירת העבודות ואתר העבודות

בכל מקרה של נזק  .ולהשגחה עליהם ,או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן/ו

חשבונו  על הנזק את לתקן הקבלן על יהיה כלשהי מסיבה העבודות לאתר או/ו לעבודות

 וראוי תקין במצב העבודות תהיינה השלמתן שעם כך לידי ולהביא האפשרי בהקדם

 .ולשביעות רצון המועצה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה לשימוש

 מגשמים לרבות מים מחדירת כתוצאה שיגרמו לנזקים בלעדית אחראי יהיה הקבלן

 .עבודה לקויה וחומרים לקויים ,תכנון לקוי ,לרבות כתוצאה מאיטום לקוי ,וביוב

על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן  תחולנה גם ,לעיל .4( ) –ו  ).1(הוראות סעיפים קטנים 

 תיקון עבודות ביצוע כדי תוך כלשהו שלישי צד או/ו עובדיהם או/ו המשנה קבלני או/ו

 .ובדק על ידם בתקופת הבדק

לקבל  המועצה וזכאית רשאית ,זה פרק פי על לנזקים אחראי יהיה שהקבלן מקרה בכל

 במועד תוקנו שלא נזקים עבור מלאים פיצוים ,בכתב ראשונה דרישה לפי ,הקבלן מאת

 ועבור  נזקים  שהמועצה החליטה  לפי  שיקול  דעתה המוחלט  שלא שקבעה המועצה
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 המועצה ידי על שיקבעו בסכומים או בסכום והכל ,לתיקון ניתנים שאינם או/ו יתוקנו

 .סופיות ובלתי ניתנות לערעורוקביעותה תהיינה 

או קלקול לרבות /או אבדן ו/או תקלה ו/הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק ו

 או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או/הנובעים ו  נזקים

 מליקוי הנובעים נזקים לרבות עמם בקשר או השירותים מתן כדי תוך או/ו עמן בקשר

או חוסר התאמתו לתקנים /או חוסר התאמתו לדרישות המועצה ו/או פגם בציוד ו/ו

שלוחיה  או/ו עובדיה או/ו המועצה של לרכוש או/ו לגוף יגרמו אשר ,הציוד מן הנדרשים

 מחדל או מעשה עקב כלשהו 'ג צד או/ו העבודות בצוע במקום הנמצאים אנשים או/ו

 .למניעתם האמצעים בכל ינקוט והוא ,מטעמו שפועל מי כל או/ו עובדיו או/ו הקבלן של

 או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור/או את יורשיהם ו/מתחייב לפצותם ו הקבלן

 .שיגרם להם לעיל

 ,או לרכוש שיגרמו לעובדיו/לגוף ו ,או נזק מכל סוג/הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו

או מטעמו /י שפועל בשמו ולשלוחי הקבלן ולכל מ ,משנה של הקבלן ועובדיהם לקבלני

 והוא ,או בקשר עם מתן השירותים/או בקשר עם ביצוע העבודה ו/או עקב ו/כדי ו תוך

 .או יורשיהם/או את התלויים בהם ו/מתחייב לפצותם ו

מכל  למתקנים או/ו לציוד או/ו למכונות קלקול או נזק ,אבדן לכל אחראי יהיה הקבלן

 עובדיה או/ו המועצה את פוטר והוא העבודות עם בקשר בשימושו הנמצאים ותאור סוג

 .או נזק לרכוש כאמור/כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו או/ו

 ,מים רשת ,שביל ,מדרכה ,דרך ,לכביש שיגרם קלקול או/ו נזק לכל אחראי יהיה הקבלן

טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים  ,חשמל ,תיעול ,ביוב

 שהנזק בין ,השירותים מתן או/ו העבודות ביצוע כדי תוך ,ב"וכיו קרקעיים-תת או/ו

 .או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות/ו

באופן יעיל ביותר  ,או הקלקולים כאמור על חשבונו/הקבלן יתקן את הנזקים ו

 המוסמכות מהרשויות לקבל מראש לדאוג הקבלן על .המועצה של רצונה ולשביעות

 .קרקעיים העוברים במתחם העבודות-תכניות עדכניות על כל הקווים התת

או עבור מתן השירותים /מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות ו

 מחדל או/ו במעשה שמקורה מקצועית חובה היפר כל בגין ,בהסכם הקבלן על המוטלות

 תחול - מטעמו מי או/ו עובדיו ,הקבלן של ומקצועו תפקידו במסגרת השמטה או טעות

 .הקבלן על

לכל  מאחריות מטעמה מי כל או/ו שלוחיה או/ו עובדיה או/ו המועצה את פוטר הקבלן

 פי הסכם-הקבלן עלאו לרכוש שהם באחריותו של /או חבלה לגוף ו/או תאונה ו/ו נזק

 .למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון ,או על פי דין/ו זה

אחריות  כל בגין מטעמה הפועל כל או/ו המועצה את לפצות או/ו לשפות מתחייב הקבלן

או כל סכום שתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על /שתוטל עליה ו

 המועצה תודיע לקבלן .ד"ט עו"ושכ מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפט הקבלן

 .כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן על

מכל  או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית המועצה

 אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או סיבה

 
 
 

.45.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.45.6 
 
 
 
 
 

.45.7 
 
 
 

.45.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.45.9 
 
 
 
 
 

.45.10 
 
 
 

.45.11 
 
 
 
 
 

.45.12 
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 מחמת למועצה שנגרמו נזקים בגין או/ו ,לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם מחדל

 .או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל מעשה

 ,האחריות הוראות לעניין דין פי על או/ו זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי

 , 'וכד ממנים גורמים לבין המועצה בין הראשי בהסכם הכלולים והביטוח השיפוי

 והקבלן יעמוד " BACK TO BACK "ל יחולו עליו "מצהיר כי ההוראות הנ הקבלן

 המועצה  בהתאמה בהתחייבויות

 
 
 

.45.13 

 

 
מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי מבלי לגרוע 

את  ,הוא חשבונו על ,העבודות תחילת לפני לבטח , בעצמו ,הקבלן מתחייב דין כל פי על

 והתנאים האחריות מגבולות יפחתו שלא ובלבד ,דעתו שיקול פי על בביטוחים העבודות

  ביטוח

.46.1 

.46 

 המהווה  חלק  בלתי  נפרד נספח  ו  ,המפורטים  בטופס  האישור  על  קיום  ביטוחים

 מהסכם טופס"   :להלן)  זה האישור קיום  על "ביטוחים או/ו אישור" ביטוח

 .עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים "(העבודות

הקבלן מתחייב להמציא לעירייה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על 

חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח  ,ידי מבטחיו

או עד המסירה /תקופת העבודות ואו /במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו ,בישראל

או במועד תקופת /או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/הסופית של העבודות ו

 וזאת מבלי צורך  בקבלת  דרישה  כלשהי מצד  (,המאוחר מבין  המועדים) התחזוקה

 ,הקבלן מבטחי מטעם ותקין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת .העירייה

 .מהותי בהסכםתנאי  מהווה
 

ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין  ,הקבלן יערוך או יוודא שנערך -ביטוח כלי רכב

או בעקיפין לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה 

 מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה

 -וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ (ח חובהביטו)

 האחריות לגבולות מעל רכב כלי ידי על הנגרמים רכוש לנזקי כיסוי , ₪ 600,000

.46.2 

 הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם י ביטוח"ניתנים לביטוח ע

 כולל "רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק למען . ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה  רכב

 .גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג ,מחפרים ,טרקטורים ,מלגזות ,מנופים
 

 יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר ,כאמור הנדסי מכני וציוד "רכב כלי"

 ₪ -2,000,000מ יפחתו שלא אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח גם עבורו

 .למקרה

.46.3 

 

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי  – "אחריות מקצועית"ביטוח 

עם חתימת ההסכם הקבלן  .או על פי כל דין/להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו

אחריות " ביטוח ביצוע על המעיד לעירייה ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא

 האישור בטופס המפורטים והתנאים האחריות מגבולות יפחת שלא בביטוח "מקצועית

.46.4 

 קיום על האישור טופס את   לעירייה להמציא מתחייב הקבלן . ביטוחים קיום על
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לעסוק  הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח חברת ידי על כדין חתום ביטוחים

בקבלת  צורך מבלי וזאת ,העבודות סיום לאחר נוספות שנים 5 למשך בישראל בביטוח

 ביטוח ל בקשר ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת .העירייה מצד כלשהי דרישה

 .מהווה תנאי מהותי בהסכם ,מקצועית חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן אחריות
 

 46.5. אחריות"ביטוח  הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות – "מוצר מוצר החל ממועד

ל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי וזאת בכ ,לעירייה  (או חלקן)מסירת העבודות 

 לא ,הקבלן מתחייב להמציא לידי העירייה  .או על פי כל דין/על פי הוראות ההסכם ו

אחריות "אישור על ביטוח  (או חלקן)

 המפורטים בטופס האישור על קיום

יאוחר משבעה ימים לפני מועד מסירת העבודות 

 בהיקף ובתנאים שלא יפחתו מאלה "המוצר

חתום  ביטוחים קיום על האישור טופס את לעירייה להמציא מתחייב הקבלן .ביטוחים

ולחזור ולמסור  ,כדין על ידי חברת ביטוח המורשית כחוק לעסוק בביטוח בישראל 

סיבה  מכל יפוג הקודם האישור שתוקף עת בכל תקף ביטוחים קיום על אישור לעירייה

וזאת מבלי צורך בקבלת  ,שנים נוספות לאחר מסירת העבודות  5וכך במשך  ,שהיא 

 לביטוח בקשר ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת . העירייה מצד כלשהי דרישה

 .מהווה תנאי מהותי בהסכם ,המוצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן אחריות
 

 .עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן "כל הסיכונים"הקבלן מתחייב כי פוליסת       46.6.
 
 

 א.     פרק ב' – צד ג' : 
 הרחבת הכיסוי פירוט ההרחבה/גבול אחריות

 אחריות לנזקים לרכוש )1( מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש
 העירייה אשר הזכיין פועל אולם גבול ,כמפורט לעיל ,סמוך ורכוש עליו עובדים

 ולכל ,לרכוש סמוך ,בו האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה
 רכוש אחר של העירייה '.על גבול האחריות על פי פרק ב

 למעט רכוש המבוטח 
 .לעיל 'במסגרת פרק א 

 אחריות העירייה כלפי )2( או בקשר עם ביצוע/בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו
 הזכיין וכל הפועל עובדי התחייבויותיו של הזכיין כלפי המזמין

 .ומטעמו בשמו
 

 המפורטות להרחבות בנוסף הינן ל"לנ המפרטות ההרחבות כי יובהר ,הטוב הסדר למען   1.
 .באישור ולא במקומן

 

 המפורטים הסכומים על יעלו לא הקבלניות העבודות בפוליסת העצמית ההשתתפות סכומי   2.
 :להלן

 

 רכוש – 'פרק א     .א
   2,000,000בפרויקטים שהיקפם אינו עולה על  ,מערך הפרויקט 10%עד ₪ . 

 עד 5% ובלבד₪  2,000,000מערך הפרויקט בפרויקטים שהיקפם עולה על  שלא
 תעלה על ₪250,000 .

 כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבילמעט 
 .סיכונים אלה

 

 למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים₪  50,000     'צד ג – 'פרק ב   .ב
 ₪. 200,000לגביהן ההשתתפות העצמית המרבית לא תעלה על 
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 .לאירוע₪  20,000חבות מעבידים    – 'פרק ג      .ג
 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את הסעיפים הבאים   3.

 למעט כלפי מי שגרם ,או עובדיה/או התחלוף כלפי העירייה ו/ביטול זכות השיבוב ו   .א
 .בזדון לנזק

  .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .ב
כלפי העירייה המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי  ",ביטוח  ראשוני"סעיף    .ג

או /ללא זכות השתתפות בביטוחיהן מצד חברת הביטוח של הקבלן ו ,תנאי הביטוח
 העירייה ממבטחי תביעה זכות הקבלן של הביטוח לחברת שתהיה מבלי מטעמו מי

 ולמען 1981, – א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף
     .ד .ל"הסר ספק הקבלן וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ

 של קבוצת "ביט"היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות 
 .כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

האישורים על קיום או /או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/עריכת הביטוחים ו

ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו 

 הקבלן של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות עליה

 .פי כל דין-הסכם זה או על פי-על

 בדמי ההשתתפויותל  וכן ישא  "לבדו  אחראי  על  תשלום  דמי  הביטוחים הנ הקבלן

 .הקבועות בפוליסות הביטוח העצמיות

או ציוד מכל סוג /נזק או קלקול לרכוש ו ,הקבלן לבדו אחראי כלפי העירייה לאבדן

המשמש  או/ו שבאחריותו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא או הנמצא ותאור

הקבלן רשאי שלא  .או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות/לצורך העבודות ו

בכל  כי יובהר אולם ,בחלקו או/ו במלואו לעיל המפורט לציוד או/ו לרכוש ביטוח לערוך

את העירייה ואת הבאים מטעם  ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,מקרה הקבלן פוטר

 אובדן לכל או/ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה

 .ההתקשרותבקשר עם  תוצאתי

 של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הקבלן

 ,קבלני משנה ועובדיהם ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,או הפועלים מטעמו/ו הקבלן

אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין 

לרבות נזקים   ,ראי לנזקים בלתי מבוטחיםכי הקבלן יהיה אח ,מובהר .אותם נזקים

הקבלן פוטר את  .שהם  מתחת  לסכום  ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

 או אובדן כאמור למעט אם גרמו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/ו העירייה

 .בזדון לנזק

 לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הקבלן

.46.7 
 
 
 
 
 

.46.8 
 
 

.46.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.46.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.46.11 

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות ,בכלליות האמור

 בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות  העירייה ולדרישת .הביטוח

 .הצורך

 ל  וכן ישא  בדמי ההשתתפויות"לבדו  אחראי  על  תשלום  דמי  הביטוחים הנ הקבלן

 הקבועות בפוליסות הביטוח העצמיות

 
 
 

.46.12 



58 

 

 

הקבלן  יהיה ,העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הקבלן הפר

 שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כללנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי  אחראי

 .או אחר שיגרם לו עקב זאת/ו כספי נזק

 כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת הקבלן על

 .אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים חוק

 ,חלקן או כולן ,זה סעיף הוראות הפרת כי בזה ומוצהר מוסכם לעיל באמור לפגוע מבלי

 .הפרה יסודית של חוזה זה מהווה

 ,האחריות הוראות לעניין דין פי על או/ו זה חוזה פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי

 , 'וכד ממנים גורמים לבין המועצה בין הראשי בהסכם הכלולים והביטוח השיפוי

 והקבלן יעמוד " BACK TO BACK "ל יחולו עליו "מצהיר כי ההוראות הנ הקבלן

 המועצה  בהתאמה בהתחייבויות

.46.13 
 
 
 

.46.14 
 
 

.46.15 
 
 

.46.16 

 
 
 

  חשבונות ותשלומים – 'פרק ו
 

 47.  חשבונות

 .הפרויקט חשבונות לפי פרק זה יפעל המזמין באמצעות המפקח ומנהל בדיקת לצורך

 זה בפרק כמפורט ,סופי וחשבון חלקיים חשבונות למזמין להגיש רשאי יהיה הקבלן

 ,לספקים תשלומים מוסר חוק להוראות בהתאם יהיו החשבון הגשת דרכי .להלן

 -2017.ז"התשע

 הוא בגינן אשר הקבלן ידי על שנעשו העבודות פרטי את יכלול למזמין שיוגש חשבון כל

 :וכן  ,תשלום דורש

מספר חוזה 

שם העבודה 

 ערך החוזה

 עבודה התחלת תאריך

 סיום העבודה תאריך

 חישובי כמויות ,סקיצות ,מדידות

.47.1 

.47.2 
 
 
 

.47.3 
 
 

 א.

 ב.

 ג.

 ד.

 ה.

 ו.

made as תכניות        .ז שכבות המבנה והמערכות התת קרקעיות ,של כל עבודות העפר 

 מ ובצבע שונה והחתומות על ידי מודד מוסמך"באותו קנ ,שהונחו על רקע התכנון

 את כל סעיפי הכמויות –חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו  כל        .ח

        .שבכתב הכמויות המקורי ט

 בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבתהאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות

 .או חריגות

 לצורך הפרויקט מנהל או/ו המפקח ידי על יידרש אשר נוסף או אחר מסמך כל וכן        .י

 .בדיקת ואישור החשבון
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 טופס'יש להגיש יחד עם החשבון  ,ובחשבון מופיע סעיף אשר אינו כלול בחוזה במידה

 .חתום (ג"נספח י) 'עבודות חריגות אישור

 :על ידי הקבלן הנו השלמת הדרישות שלהלן 1 'להגשת חשבון חלקי מס תנאי

.47.4 
 
 

.47.5 

 ;גידור האתר לפי דרישות הפיקוח             .א

 ;דרישות הפיקוחשילוט האתר לפי                 .ב

               .ד ;י מנהל הפרויקט והמזמין"לוח זמנים חתום על ידי הקבלן ומאושר ע        .ג

 אשר אושר על ידי מנהל ,טופס מינוי מנהל עבודה מוסמך על ידי הקבלן

 .ת"הפרויקט ומשרד התמ

 1", 'חשבון מסטופס נלווה להגשת "הקבלן ימלא ויצרף לחשבון הראשון את 

 .להסכם זה 'נספח ידב כ"המצ

כל חשבון שיוגש למזמין ייערך על גבי  ,לעיל 47.3-47.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 

 ויכלול ,המזמין ידי על שיאושר אחר טופס כל או ,המזמין ידי על לקבלן שיומצא טופס

 (הקבלן ידי על בפועל ובוצעו המזמין ידי על שאושרו ככל) נוספות עבודות ריכוז טבלת

 חשבון לכל הקבלן יצרף כן כמו .המזמין ידי על הקבלן מן שיידרשו הפרטים את וכן

 .מ"וזאת בהתאם לחוק המע ,חשבונית מס או חשבונית עסקה

יובא החשבון לאישור  ,לאחר אישור חשבון כלשהו על ידי המפקח ומנהל הפרויקט

 ורק ,החשבון את תבדוק אשר ,המזמין של הגזברות לאישור מכן ולאחר המהנדס

 .ייחשב החשבון כחשבון מאושר לתשלום ,אישורה וחתימתה לאחר

לדרוש  רשאי יהא וכן שינויים ללא או/ו בשינויים חשבון כל לאשר רשאי יהיה המזמין

כפי  ,בכתב או בעל פה ,הסברים ואסמכתאות שונות ביחס לחשבון ,מהקבלן ביאורים

 ההסברים  ,הביאורים  את  למזמין  להמציא  חייב  יהיה  והקבלן  ,למזמין  שיראה

 .שנתבקשו על ידו והאסמכתאות

או תשלום שבוצע על ידי המזמין כאישור לכך /כי אין לראות בשום אישור ו ,מובהר

 או/ו זה הסכם להוראות בהתאם בוצעו או/ו לפועל הוצאו התשלום נשוא שהעבודות

 .על פי ההסכםהקבלן מילא אחרי התחייבויותיו  כי

 
 
 

.47.6 
 
 
 
 
 
 

.47.7 
 
 
 

.47.8 
 
 
 
 
 

.47.9 

 48.  הגשת חשבונות חלקיים

 48.1. בכפוף להוראות סעיף לעיל   יגיש   הקבלן  חשבונות  חלקיים  בהתאם  לשלבי   47

ככל שייקבע על ידי  ,ההתקדמות של העבודות על פי לוח הזמנים ולוח התשלומים

חלקי  חשבון להגיש רשאי הקבלן יהיה ,המזמין ידי על תשלומים לוח נקבע לא .המזמין

לכל חודש בהפרש של חודש קלנדרי אחד לפחות בין חשבון  -5ליום ה -1בין היום ה

 גש לפני תום חודש קלנדרי שלם ממועדכאשר החשבון החלקי הראשון לא יו ,לחשבון

 .אלא אם הסכים המזמין אחרת מראש ובכתב ,העבודות התחלת

 .להלן 50החשבונות החלקיים על ידי המזמין יתבצע בהתאם להוראות סעיף  פירעון

 
 
 
 
 
 
 
 

.48.2 
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 49.  הגשת חשבון סופי

כל  את שיכלול ,סופי חשבון למזמין הקבלן יגיש העבודות קבלת מתאריך יום 30 בתוך

בניכוי התשלומים ששולמו לקבלן  ,הסכומים המגיעים לקבלן בהתאם לתנאי ההסכם

רשימת " טופס בצירוף הסופי החשבון את להגיש הקבלן על "(.הסופי החשבון" :להלן)

ולצרף את כל  ,להסכם זה ' נספח  טוב  כ"המצ  ",נלווים  לחשבון  הסופי מסמכים

 ידי על חתום "טיולים טופס" - העבודה מסירת תעודת לרבות ,שם הנזכרים המסמכים

.49.1 

  'נספח טזב כ"המצ ,מחלקות המזמין ב"בנוסח המצ ,והצהרה על היעדר תביעות

 .כמו כן יצרף הקבלן לחשבון הסופי חשבונית מס '.נספח יטכ
 

ולאחר הגשת  ,החשבון הסופי יכלול את כל הסכומים המגיעים לקבלן בגין העבודות

החשבון הסופי לא יהא הקבלן רשאי לדרוש מאת המזמין כל סכום נוסף על הסכום 

ענה או דרישה נוספת או לבוא בכל תוב ,כפי שהוגש למזמין ,הנקוב בחשבון הסופי

מופיעים  שאינם תובענות או לפריטים תתיחס הדרישה אם אף ,וביצוען לעבודות בקשר

הגשת החשבון הסופי תהווה ראייה מכרעת כנגד  .מכל סיבה שהיא ,בחשבון הסופי

 בלבד  ביחס לסופיות הפרטים הכלולים  בו והסכומים המגיעים  לקבלן  מכוח הקבלן

  .זה הסכם

התמורה הסופית עבור ההסכם וביצועו בשלמות תיקבע על ידי המזמין על יסוד 

 של מחירי היחידה בכתב הכמויות בכמויות שבוצעו בפועל ונמדדו לפי סעיף המכפלות

 וכן ,זה הסכם בהוראות תשלומן על שהוסכם ככל התייקרויות בתוספת ,לעיל 39

 (,לפי העניין)וספות או צמצומים בתוספת או בהפחתת ערכם של שינויים או עבודות נ

התמורה תשולם לקבלן לאחר ניכוי התשלומים ששולמו לו מכוח  ,בנוסף .ככל שהיו

 או/ו ההסכם הוראות פי על לנכותם רשאי המזמין אשר הסכומים יתר וכל ,ההסכם

 .כל דין הוראות

  ,יום ממועד קבלת העבודות כאמור לעיל 30לא הגיש הקבלן את חשבונו הסופי תוך 

יהא המזמין רשאי לערוך את  ,מכל סיבה שהיא ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים

סופי  חשבון כדין דינו כאמור שהוכן סופי וחשבון ,שבידיו הנתונים לפי הסופי החשבון

 הקבלן יהא רשאי להשיג על החשבון הסופי בפני המהנדס בתוך .על ידי הקבלן המוגש

 ,הפרויקט מנהל ידי על לעיל כמפורט שנערך הסופי החשבון לו שהומצא מיום ימים 10

 תתקבל כקביעה סופית המחייבת ,לאחר בדיקת השגות הקבלן ,של המהנדס וקביעתו

 .שני הצדדים את

.49.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.49.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.49.4 

 49.5. 50-52החשבון הסופי על ידי המזמין יתבצע בהתאם להוראות סעיפים  פירעון .להלן
 

 תשלומים    50.

יראו את  ,לעיל חשבון חלקי שהוגש על ידי הקבלן 47.6אישר המזמין כמפורט בסעיף 

חשבון מאושר  "(.מאושרחשבון " :להלן)אותו חשבון חלקי כחשבון מאושר לתשלום 

יום מהמועד שבו הומצא החשבון על ידי  45  +ייפרע  על ידי המזמין  בתנאי שוטף  

 יאושר לתשלום עד /חשבון חלקי לא ישולם  ,כמו כן .ובכפוף לאישור המזמין ,הקבלן

 .חשבוניות מס שעל הקבלן היה להנפיק בגין חשבונות קודמים להנפקת

.50.1 
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בתוספת תשלומים אחרים  ,כי סך כל התשלומים עבור החשבונות החלקיים ,מובהר

מקרה  בכל יעלו לא – חומרים מסירת או/ו מקדמות תשלומי לרבות – אחרים וזיכויים

 מן הסכום המשוער של החשבון הסופי כפי שיוערך על 80%סך השווה לשיעור של   על

 .המזמין ידי

מהמועד שבו הומצא על ידי  80 +החשבון הסופי ישולם על ידי המזמין בתנאי שוטף 

 וזאת בכפוף לכך שהקבלן סיים לבצע את כל התיקונים שנדרשו ביחס ,למזמין הקבלן

 בכפוף  לאישור  החשבון  הסופי  על  ידי  המהנדס  ומורשי  ,על  ידי  המזמין לעבודות

 רשימת מסמכים"מכים הנדרשים על פי טופס של המזמין והמצאת כל המס החתימה

 '.נספח טוב כ"המצ ",נלווים לחשבון הסופי

זה  לחוזה בהתאם בו לכלול שיש מהותי פרט כולל שאינו חשבון למזמין הקבלן המציא

 שהמציא  את  החשבון  בלי  שקוימו  התנאים  המהותיים  לצורך  קבלת  התמורה או

 לא החשבון כאילו זאת ויראו ,לקבלן החשבון את המזמין יחזיר ,לחוזה בהתאם

 .ובלבד שהמזמין פירט את הליקויים שנמצאו בחשבון ,הומצא למזמין

 50.4 בסעיף כאמור תיקונים או הערות עם ידו על שהוגש חשבון לקבלן המזמין החזיר

 ומועדי  ,יתקן  הקבלן  את  החשבון  בהתאם  להוראות  המזמין  ויגישו  מחדש ,לעיל

 (הסופי לחשבון ביחס) -50.3ו (חלקיים לחשבונות ביחס) 50.1 בסעיף כמפורט התשלום

 אשר למזמין לא היו השגות ,להימנות ממועד הגשת חשבון מתוקן על ידי הקבלן יחלו

 .לגביו

החזיר המזמין לקבלן את החשבון כאמור לאחר  50.4-50.5,על אף האמור בסעיפים 

 ישלם המזמין את התמורה הקבועה בחשבון ,ימים ממועד  המצאת החשבון  60  תום

 ימי עסקים מתום המועד האחרון לתשלום החשבון כאמור בסעיפים  -10לא יאוחר מ

ואולם התקופה שממועד החזרת החשבון לקבלן כאמור עד שהקבלן  -50.3,ו 50.1

 בסעיף כאמור זמיןהמ שפירט הליקויים תוקנו שבו ,מתוקן חשבון למזמין המציא

 .לא תבוא במניין הימים לתשלום החשבון כאמור 50.4,

הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי  ,אך לא חייב ,המזמין יהיה רשאי ,על אף האמור

 מבלי וזאת ,במחלוקת שנוי אינו אשר בחשבון חלק אותו את לתשלום לאשר ,והמוחלט

 השנויים  לסכומים  וביחס  בחשבון  לחלקים  ביחס  המזמין  מטענות  מאיזו  לגרוע

 .במחלוקת

 ,בחשבון שלא שולמה עד המועד לתשלום החשבון כמפורט בפרק זה  תמורה הקבועה

 –ימים מהמועד האמור    30ובחלוף  ,לקבלן  בתוספת הפרשי הצמדה וריבית  תשולם

 -ז"התשע ,לספקים תשלומים מוסר חוק הוראות לפי והכל ,פיגורים ריבית בתוספת

.2017 

באמצעות  ,חלקה או כולה ממומנת העסקה הייתה -50.3,ו 50.1 בסעיפים האמור אף על

תמיכה או תקצוב שמקבל המזמין למטרת העבודות מהמדינה  ,דהיינו)מימון חיצוני 

תשלום  מועד את לדחות המזמין רשאי (,מתוקצב גוף מאת המזמין שמקבל הקצבה או

 תשלום" :זו בפסקה) החיצוני המימון באמצעות שממומן מהתמורה היחסי החלק

 –ובלבד  ,ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני 10עד תום  "(,נדחה

.50.2 
 
 
 
 
 

.50.3 
 
 
 
 
 
 

.50.4 
 
 
 
 
 

.50.5 
 
 
 
 
 
 

.50.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

.50.7 
 
 
 
 
 

.50.8 
 
 
 
 
 

.50.9 
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המימון החיצוני מההיקף שהמזמין ימסור לקבלן הודעה בכתב על שיעור 

מקור המימון החיצוני והאפשרות לדחות את מועד  ,הכולל של העסקה

 לא ,החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות מימון חיצוני תשלום

 )א(

 –ואם  ההתקשרות  נעשית  במכרז    ,ממועד  ההתקשרות יאוחר במועד

 ;המכרז פרסום

 )ב( -150שהתשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ ימים מהיום שבו הומצא

 .אף אם הוא לא קיבל את המימון החיצוני ,החשבון למזמין
 
 

 אותם יעביר ,פיגורים ריבית או וריבית הצמדה הפרשי למזמין המממן הגורם שילם

 .לקבלן המזמין

.50.10 

 51.  מקדמה
 

לשלם  ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,אך לא חייב ,המזמין יהיה רשאי 

על חשבון התמורה על פי ההסכם או על  ,בין בכספים ובין בשווה כסף ,לקבלן מקדמה

 או לפי חשבון כלשהו של ,וזאת לפני תאריך התחלת העבודות ,הוצאות הקבלן חשבון

 "(.מקדמה" :להלן)שטרם אושר על ידי המזמין לתשלום  הקבלן

 אך לקבלה זכאי הקבלן יהיה ,לקבלן כלשהו בסכום מקדמה לשלם המזמין הסכים

 "(,המקדמה ערבות" :להלן) המקדמה בגובה צמודה בנקאית ערבות המצאת כנגד ורק

או כל ערבות /לעיל ו 11אשר תוגש על ידי הקבלן בנוסף לערבות הביצוע על פי סעיף 

נוסח ערבות המקדמה ותנאי הצמדתה יהיו כפי שיקבעו על ידי  .ככל שניתנה ,אחרת

 כמפורט יהיו הוצאותיה כולל שלה התנאים ויתר המקדמה ערבות תקופת .המזמין

 .בשינויים המחויבים ,לעיל 11 בסעיף

 לפני ,מקרה בשום ,לשלמה חייב יהיה לא ,לקבלן מקדמה לשלם המזמין הסכים

 .לעיל 24.2כמוגדר בסעיף  ,תאריך התחלת העבודות שנקבע

.51.1 
 
 
 
 
 

.51.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

.51.3 

 
 

 52.  התייקרויותתשלומי 

 .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות כלשהן         52.1.
 

  הפרת הסכם – 'פרק ז
 

 53.  הפרת ההסכם על ידי הקבלן
 
 

 מבלי וזאת ,להלן כמפורט לפעול המזמין רשאי ,ההסכם מהוראות הוראה הקבלן הפר

 :לגרוע מאיזו מזכויות המזמין על פי הוראות כל דין ועל פי הוראות ההסכם

הפרת  בגין למזמין שנגרמו נזקים עבור מלאים ושיפוי פיצוי הקבלן מאת ולקבל לדרוש

 עבודות בגין הוצאות וכן ,זה הסכם פי על מוסכמים פיצוי לרבות ,הקבלן ידי על ההסכם

 ניהול הוצאות לכיסוי 15% בתוספת ,המזמין קביעת פי על נדרשות שאלו ככל ,השלמה

 המזמין ידי על לו שיוגשו החשבונות את לפרוע מתחייב והקבלן .המזמין של כלליות

 .לפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל בקשר

.53.1 
 
 

.53.2 
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 .העבודות עד לתיקון ההפרה על ידי הקבלןלהפסיק את ביצוע 

תיקון  או ליקוי אודות בכתב התראה לקבלן המזמין נתן שבו במקרה ההסכם את לבטל

 המזמין בהתראת הרשום במועד ממנו כמבוקש פעל לא והקבלן ,לתקנם הקבלן שעל

 ,העבודות תקופת במהלך אחת מפעם יותר ונשנתה חזרה דומה שהפרה במקרה או/ו

 .ימים לקבלן 7וזאת בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 עומד שאינו באופן פעל שהקבלן במקרה מוקדמת הודעה ללא ההסכם את לבטל

 .הדין או באופן שיש בו כדי לסכן את שלום הציבור בדרישות

להיכנס לאתר העבודות ולתפוס את העבודות או להרשות לאחרים לעשות כן ולסלק 

וכן להשתמש ולהרשות להשתמש  ,אתר העבודות ומאת העבודות את ידי הקבלן מאת

אביזרים וחומרים מכל סוג הנמצאים  ,הציוד ,המתקנים ,החומרים ,בכל המבנים

באותה עת באתר העבודה או בסביבתו לשם ביצוע עבודות השלמה וכן יהיה המזמן  

נחוצים רשאי לקנות  ולהרשות  לקנות מידי הקבלן את כל האביזרים והחומרים ה

 זה קטן סעיף פי על המזמין לפעולות להתנגד רשאי יהיה לא והקבלן ,מטרה לאותה

 .דרישה או תביעה נגד המזמין בקשר לכך ,והוא מוותר על כל טענה

לחייב  את  הקבלן  להוציא  מהאתר  או  מסביבתו באותו פרק זמן שיקבע בהודעה 

 או – וחומרים אביזרים וגם עבודה כלי ,מכונות ,ציוד ,מתקן ,ארעי מבנה כל ,האמורה

 לא מילא "(.רכוש הקבלן" :להלן)השייכים לקבלן או שהובאו לאתר על ידו  עודפיהם

יהא המזמין רשאי לפנות  ,הקבלן אחרי דרישת המזמין כאמור במועד שקבע המזמין

הבלעדיים  וסיכונו אחריותו על ,מקצתו או כולו ,הקבלן רכוש את למכור או/ו ולאחסן

הקשורות  או המתייחסות טענה או דרישה ,תביעה כל על בזה מוותר והקבלן הקבלן של

מכר המזמין רכוש  .על ידי המזמין ,לביצוע או לתוצאות ביצוע של המעשים האמורים

המזמין  ידי על שהוצאו ההוצאות כל את המר ממחיר המזמין ינכה ,כאמור ,הקבלן של

המזמין לא  .את היתרה לזכותו של הקבלן העברה ומכירה כאמור ויזקוף ,בגין פינוי

 דין כל השומרים חוק י"עפ ,מיטלטלין ובין מקרקעין בין באתר לנמצא אחראי יהיה

                                                                                                                      

מי מטעמו את אותן העבודות אשר הקבלן חייב  או באמצעות/לבצע בעצמו ו .אחר

 ומבלי הקבלן של חשבונו על וזאת "(,השלמה עבודות" :להלן) עשה ולא היה לעשות

 לשחרר

 הקבלן מאחריות  כלשהי ומביצוע  של יתר  התחייבויותיו  על  פי  כל  דין  ועל פי  את

 :יחולו ההוראות הבאות ,ביצע המזמין עבודות השלמה כאמור .ההסכם

.53.3 

.53.4 
 
 
 
 
 

.53.5 
 
 

.53.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.53.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.53.8 

 בין בעצמו ובין באמצעות ,עד לסיום ביצוע עבודות ההשלמה על ידי המזמין

 .לא יהיה המזמין חייב לשלם כל סכום לקבלן ,מי מטעמו

עם סיום עבודות ההשלמה יערוך המזמין חשבון של הוצאותיו ונזקיו בגין 

 הפיצויים  ,עלה  סכום  ההוצאות  של  עבודות  ההשלמה  .ההשלמה עבודות

 ששולמו והסכומים ,המזמין ידי על שנקבעו כפי ,למזמין המגיעים והנזקים

על הסכום אשר היה משתלם לקבלן בגין  ,לקבלן על חשבון תמורת ההסכם

ישלם  ,ביצוע העבודות על ידו בשלמותן ובמועדן בהתאם להוראות ההסכם

 במקרה הפוך ישלם .את ההפרש למזמין לפי דרישתו הראשונה בכתב הקבלן

 .לקבלן ההפרש שיווצר המזמין

)1( 
 
 
)2( 
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או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע למזמין מאת הקבלן כנגד כל סכום לעכב  ,לקזז

למען הסר ספק  .בין שהסכום קצוב ובין שאיננו ,המגיע ממנו לקבלן מכוח הסכם זה

אולם  ,כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המזמין ,מובהר

 מונע ואיננו ההסכם תא ולהפר להמשיך זכות כל לקבלן מקנה איננו בה השימוש

 .מהמזמין להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותו במקרה של הפרת ההסכם

ובכל מקרה לא יאוחר  ,כי עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא ,מובהר

 מביצוע לחדול הקבלן מתחייב ,המזמין ידי על הביטול הודעת משלוח מיום ימים 7 -מ

 .או חפץ שבשליטתו/ולפנות כל אדם ו העבודות

העבודות  מוזמנות עבורו אחר לגוף או/ו למפעל או/ו ליישוב שייגרם הפסד או/ו נזק כל

הפסד  או/ו כנזק גם יראה ,הקבלן ידי על ההסכם הפרת של כתוצאה "(הנהנה" :להלן)

 ללא וזאת ,מהקבלן ישירות בגינם להיפרע רשאי יהיה והמזמין ,המזמין של ישיר

 .הנהנה ומבלי לגרוע מזכותו של הנהנה לתבוע את הקבלןנטילת רשות מאת 

לא  ,כאמור בסעיף זה לעיל ,ביטול ההסכם או ביצוע עבודות השלמה על ידי המזמין

 את הקבלן מאחריות כלשהי בגין אותו חלק של העבודות אשר ביצוען על ידי ישחררו

 .נמנע או הופסק כתוצאה מהפרה של הקבלן את ההסכם הקבלן

 או נוסף סעד כל לקבלת לפעול המזמין מזכות לגרוע כדי לעיל זה בפרק באמור אין

 -1970.א"תשל (,תרופות בשל הפרת הסכם)לרבות חוק החוזים  ,על פי כל דין אחר

.53.9 
 
 
 
 
 
 

.53.10 
 
 
 

.53.11 
 
 
 
 
 

.53.12 
 
 
 

.53.13 

 54.  ביטול ההסכם על ידי המזמין
 

 ,מכל  סיבה  שהיא  ולפי  שיקול דעתו  הבלעדי  והמוחלט ,עת המזמין יהא רשאי בכל

 ,יום מראש 30להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר  לקבלן לפחות   

במקרה זה  .או תביעה כלפי המזמין בעניין/או דרישה ו/ולקבלן לא תהיה כל טענה ו

לא תחול על המזמין חובה לפצות  ,ובכל מקרה אחר של ביטול ההסכם על ידי המזמין

 ידו על שבוצעו העבודות בגין התמורה לתשלום פרט ,כלשהו תשלום לקבלן לשלם או/ו

 .כפי שיוערכו על ידי המזמין ,עובר למועד הפסקת ההתקשרות ,ככל שבוצעו ,בפועל

יהיה המזמין זכאי להודיע על ביטולו המיידי של הסכם  ,מבלי לגרוע מן האמור לעיל

 מן אחד בכל מוקדמת הודעה מתן וללא ,הבלעדי דעתו שיקול פי על חלקו או זה

 :הבאים המקרים

.54.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

.54.2 

 .נפטר הקבלן

 ,כפושט רגל להכרזתו (,קבוע או זמני) נכסים כונס למינוי בקשה הוגשה הקבלן נגד

 הקבלן אם או יום 60 תוך יבוטל לא והמינוי (,קבוע או זמני) מפרק למינוי

 .תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים באיחוד נמצא

 תוך הוסר לא זה ועיקול הקבלן של מנכסיו נכס על עיקול צו יוטל אם

 .שבועיים

 הסכמת ללא ,דרך בכל מהותי באופן בקבלן השליטה או/ו הבעלות שונתה

 .מראש ובכתב המזמין

)1( 

)2( 
 
 
 

)3( 
 
 
)4( 
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 הסביר של דעתו שיקול פי על אשר באופן הקבלן של הכספי או העסקי מצבו שונה

 כיאות לבצע הקבלן של יכולתו על לרעה מהותית להשפיע עלול המזמין

 .על פי ההסכם התחייבויותיו את

 פי על התחייבויותיו או/ו חובותיו או/ו זכויותיו המחה או/ו העביר הקבלן

 .ללא אישור המזמין מראש ובכתב ',זה לצד ג הסכם

)5( 
 
 
 

)6( 

 לא יהיה זכאי הקבלן ,מכל סיבה שהיא ,מקרה של ביטול ההסכם על ידי המזמין בכל

 .או לכל סעד זמני/של מניעה ו סעד לכל

 בשינויים ,לעיל 53 סעיף הוראות הצדדים על יחולו ,ההסכם ביטול על המזמין הודיע

 .המחויבים

.54.3 
 
 

.54.4 

 55.  ביצוע העבודות מחמת כוח עליון הפסקת
 

כולן או מקצתן מחמת כוח  ,התגלה בכל זמן שהוא שיש להפסיק בביצוע העבודות

פעולות  ,חירום מצב ,מלחמה ,חמורות טבע הפרעות ,בולענים ,שיטפונות לרבות ,עליון

צו  (,בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לאו)קרבות או פעולות של מדינה אויבת  ,אויב

נסיבות  או ,הקבלן של בעטיו שלא שהוצא מוסמך משפט בית של או מוסמכת רשות של

והפסקה כאמור נמשכה שלושה  ",כוח עליון"אחרות שהמהנדס קבע כי הנן בבחינת 

יהא זכאי כל צד מן הצדדים להודיע בכתב לצד השני על  ,חודשים רצופים לפחות

ימלא הקבלן אחרי  ,במקרה כאמור .הפסקת ביצוע העבודות וביטול ההתקשרות

 מאתר  העבודות  ומסירת  העבודותהמהנדס  בדבר  סילוק  הקבלן  ורכושו   הוראות

 .בשינויים המחויבים ,לעיל 53ועל סעיף זה יחולו הוראות סעיף  ,והאתר למזמין

יהיה הקבלן זכאי לקבל מאת המזמין  ,לעיל 55.1הופסקו העבודות כאמור בסעיף 

 וזאת ,העבודות הפסקת למועד עובר בפועל ידו על שבוצעה העבודה ערך בגין תמורה

 שהיו ככל ,נוספות עבודות של ובהזמנות הכמויות בכתב הנקובים ריםלמחי בהתאם

לרבות תשלום   ,ובכפוף  לכל  יתר  תנאי  ההסכם  בדבר  תשלומים  לקבלן  ,כאלה 

התשלומים המפורטים לעיל יהוו את כל  .במידה והוסכם על כך במפורש ,התייקרויות

 פיצוי לכל זכאי יהיה לא והקבלן ,כאמור בנסיבות העבודות הפסקת בגין לקבלן המגיע

 ,הקבלן מוותר מראש על כל תביעה .או תמורה מאת המזמין מעבר להם/שיפוי ו או/ו

 .וטענה כלפי המזמין בעניין זה דרישה

.55.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.55.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  שונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.56 
 

והמועדים המופיעים בהסכם על נספחיו ובכל הודעה או מסמך שניתנו  התאריכים כל

 יסודיים תנאים הנם ,העבודות וסיום העבודות התחלת תאריכי ובמיוחד ,פיו על

 .ההסכם של ועיקריים

 ולא תקדים לא מסוים במקרה ההסכם מתנאי לסטות מטעמו מי או/ו המזמין הסכמת

 .ממנה גזרה שווה למקרה אחר ילמדו

 הניתנות בסמכויות או בזכויות ,מסוים במקרה ,מטעמו מי כל או המזמין השתמשו לא

 אחר במקרה סמכויות או זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין ,ההסכם י"עפ להם

 .ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות או סמכויות על פי ההסכם ואין

.56.1 
 
 
 

.56.2 
 
 

.56.3 
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או ויתור מצד  המזמין בקשר  ,אי הפעלת זכות  ,שיהוי ,שתיקה ,הימנעות מפעולה 

זניחה או אי קיום נוספים של      ,להפרה לא יחשבו בשום מקרה כהצדקה לקבלן להפרה

הזניחה או אי קיום   ,ולא יפגעו בזכויות המזמין בקשר להפרה  ,הוראה שהופרה

 אי ,השהוי ,השתיקה ,מפעולה שהימנעות לטעון רשאי יהיה לא והקבלן ,האמורים

 .או הויתור האמורים יקנו לו כל זכות שהיא ,הזכות הפעלת

הודעות בכתב שתימסרנה על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תיראינה כאילו הגיעו 

 וכן אושרה שקבלתו בפקס שנשלחו בכתב הודעות .משלוחן לאחר שעות 72 לתעודתן

 ,אוטומטית לא אלקטרוני דואר בהודעת אושרה שקבלתן אלקטרוני בדואר הודעות

 .שעות לאחר משלוחן 24כאילו הגיעו לתעודתן  יחשבו

 יתברר ,ממנו הנובע כל או/ו סיומו או/ו הסכם עם בקשר הצדדים בין משפטי סכסוך כל

 .המשפט המוסמך בעיר באר שבע בבית
 
 
 

 :על החתוםולראיה באו הצדדים 

.56.4 
 
 
 
 
 
 

.56.5 
 
 
 
 
 

.56.6 

 
 
 

  

 המזמין                                                                         הקבלן



67 

 

 

   'נספח א
  תוכניות

 
 
 
 

  :רשימת תכניות 
 
 

  גיליון  תוכן  מ"קנ  עדכון .ת  הערות

  אדריכלות

 את-1 תכנית כללית 1:500 4.6.19 

 את-2 1תכנית כללית גיליון  1:250 4.6.19 

 את-3 2תכנית כללית גיליון  1:250 4.6.19 

 אח-1 חתכים 1:100  

 
4.6.19 

 מדרגות חוץ ומאחז פרט 1:10
 יד

 פר-1

 פר- 2א' שבילים ומדרכות 1:20, 1:50 4.6.19 

 פר- 2ב' שבילים ומדרכות 1:20, 1:50 4.6.19 

 פר- 3 מסלעה 1:20 4.6.19 

 פר- 4 פרטי רמפות 1:10, 1:100 21.4.15 

 פר-5 פרטי מרכז מחזור 1:50 4.6.19 

  

 
4.6.19 

 

 
 ר.ל

ספסל 

 אשפתון

 ברזיה

 פר-6

 
 פר-7

 
 פר-8

 פר-9 פרטי מעביר מים 1:20 4.6.19 

 
5.6.19 

 גומחה לחשמל פרטי 1:20
 ותקשורת

 פר-10

  כבישים תנועה ניקוז ותיאום מערכות
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 18110-0 תכנית סלילה 1:500 30.11.17 

 -208110 חתכים לאורך 1:250/2500 24.10.17 

 -508110 פרטים כמסומן 24.10.17 

חתכים טיפוסים לתאום  1:50 24.10.17 

 מערכות

708110- 

 -1008110 .333-358חתכים לרוחב 1:100 24.10.17 

 -1018110 .359-378חתכים לרוחב 1:100 24.10.17 

 .-379חתכים לרוחב 1:100 24.10.17 
384,401-412 

2108110- 

  עבודות תשתית תקשורת ותאורה –חשמל 

 ,תשתיות חשמל  27.10.19 

 תקשורת ותאורת חוץ

14814-02 

 לתשתיות טכניים פרטים  17.07.18 

 תקשורת ותאורת ,חשמל

 חוץ

14814-04 

 מבט –תאורה  מרכזיית  27.11.16 
 דלת ללא

14814-30 

 14814-31 מבטים -מרזיית תאורה   27.11.16 

 –מרכזיית תאורה   27.11.16 

 תכנית חד קווית

14814- 
32,33 

  עבודות מים וביוב –מים וביוב 

 1838-1-19 תנוחה –הר עמשא  1:250 17.11.19 

 1838-2-19 חתכים -הר עמשא  1:250 17.11.19 

 ,בטון עטיפת פרט  מ"ללא קנ  
 הנחת צינור פרט

 בתעלה

 

 סט – 3

 פרט הידרנט  מ"ללא קנ  
 סט - 4

 +על קו מים  מגוף  מ"ללא קנ  
 גמל

 
 סט - 6
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שוחות בקרה   מ"ללא קנ  
 תמחוליות טרומיו

 
 סט - 12

 ,שוחות מפל חיצוני  מ"ללא קנ  
ושוחות מפל פנימי 
 מחוליות טרומיות

 

 סט - 16

הכנה למערכת   מ"ללא קנ  
או /מדידת מים ו
 חיבור מגרש

 

 סט - 17

מד  להתקנת מפרט  מ"ללא קנ  
 ללא)ראשי  מים

 (מ"קנ

 

 הכנה לחיבור פרט  מ"ללא קנ  
 מים
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  'נספח ב
 

 

 ביישוב

  מפרט העבודות
 

 'עבודות פיתוח והקמה שכונה ב
 פיתוח נוספות ועבודות

 
  המפרט הטכני המיוחד

 הר עמשא

 

 .חוזה זה/טכני זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז מפרט
 .כתוב המזמין הכוונה המועצהמקום במפרט זה בו  בכל

 
  תיאור העבודה

 
00.01 

 
 :כוללות בין השאר (,בהסכם מסגרת)והעבודות הנוספות שידרשו  בהר עמשא 'שכונה ב פיתוח

 ;הכנה ופירוק עבודות

 ;עפר עבודות

 ;שפה וריצוף אבני

 ;ניקוז עבודות

 ;ותאורהחשמל תקשורת  עבודות

 ;אספלט עבודות

 ;וסימון תמרור

 ;צביעה
 ;מים וביוב עבודות

 

  , בהמשך שיצורף אחר טכני חומר וכל התוכניות את משלים זה בחוזה המכרז תכולת
  יבצע את ההנחיה המחמירה לפי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין הקבלן

 
 :גבולות האתר והתארגנות בשטח

00.02 
 
 

00.03 
 

 הקבלן לקחת בחשבון  בעת הגשת הצעתו  שהעבודה המוצעת תבוצע לפועל בתחום  על    00.03.00
 .קיים יישוב

 :על הקבלן לדאוג לתאם את עבודתו כמפורט להלן
 ככל למנוע מנת על היישוב ונציגי המפקח עם מושלם בתיאום עבודתו את לבצע   -

 - .הפרעה למהלך החיים התקין במקוםהאפשר כל 
 להקים את המתקנים הדרושים להגנת העובדים במקום מהלך ביצוע העבודות

 עלות הקמת המתקנים תהיה כלולה במחירי '(.פיגומי הגנה וכו ,גדרות ,חסימות)
   - .היחידה ולא ישולם עליה בנפרד

 אחסון ,אתרבקפדנות אחרי הוראות המפקח בכל הקשור עם ההתארגנות ב למלא
 '.סילוק פסולת וכו ,משטחי עבודה ,חומרים

 .או הבנת תנאי המקום/לאחר הגשת ההצעה לא תוכר כל תביעה בגין אי הכרה ו
 

הקבלן  שיגיש לתוכנית בהתאם יבוצעו ההתארגנות שטח וסימון העבודה אתר גבולות 00.03.01
 שאושר בשטח ורק אך ויתארגן יגדר הקבלן .זה חוזה על חתימה לאחר מיד הפיקוח לאישור

 .ההתארגנות בתוכנית
 

או להוסיף שטח התארגנות יהיה עליו להגיש לאישור /והקבלן ירצה לשנות ו במידה 00.03.02
 יהיה הפיקוח י"ע התוכנית אישור לאחר רק ,והתארגנות השטח להכשרת חדשה תוכנית הפיקוח

 .הקבלן להתחיל בעבודת הכשרת השטח וההתארגנות רשאי
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גידור שטח העבודה וגידור  ,כל עבודות הכשרת השטח לשטח התארגנות ,הסר ספק למען 00.03.03
 האתר ספק הסר למען ,נוסף תשלום בעבורן יתקבל ולא הקבלן חשבון על יהיו ההתארגנות אתר

 .י דרישת הפיקוח"לפחות ועפ 'מ 2גדר אסכורית בגובה של  ,בגדר בטיחותית יגודרו
 

ובטוח  חופשי למעבר העבודה משך לכל לדאוג הקבלן על ,מיושב באזור מתבצעת העבודה 00.03.04
 כל העבודות שהקבלן יידרש לבצע יהיו על חשבון הקבלן ,י מהנדס בטיחות"רגל שיאושר ע להולכי

 .ולא יתקבל בעבורן תשלום נוסף
או ציוד בצורה שיש /ומרים וכמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח ח

 במתקנים לפגוע או דרכים לחסום ,שהוא סוג מכל רכב כלי של החופשית לתנועתם להפריע כדי בה
 .קיימים

 
 מורשה תנועה מתכנן באמצאות לתכנן יהיה הקבלן על ,כבישים בתחום מתבצעת העבודה 00.03.05

 י"ע  ובלילה ביום התנועה לבטיחות ידאג הקבלן ,המזמין למול ולאשרן תנועה להסדרי תכניות
 '(וכו תמרור ,סימון ,צבע כולל) הביצוע למהלך זמניים תנועה הסדרי ,פנסים ,דגלים ,שלטים התקנת

 .לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה 'וכו עובדים הצבת
 ולקבל העבודה ביצוע של השונים לשלבים זמניים תנועה הסדרי תוכנית להכין הקבלן באחריות

 .של וועדת התמרור המקומית וקצין המשטרה האחראי אישור
 .האתר בכל רגלית ולתנועה ממונעת לתנועה אפשרות הבצוע של שלב בכל להבטיח הקבלן באחריות

 .הקבלן ובאישורו של המפקח באחריות ל"הנ
 לקבלת אישורים כחוק לשנוי הסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון הקבלן מוטלת האחריות על

 '.מועצה מקומית וכו ,המשטרה ,התחבורה משרד
 

 וכל אזהרה שלטי התקנת ,הבטיחות ונוהלי חוקי על שמירה תוך העבודה את יבצע הקבלן 00.03.06
 .י החוקים והתקנות"עפ הנדרש

 
 במחירי תכללנה 00.03 בסעיף המפורטים אלו תנאים במילוי הכרוכות הנוספות ההוצאות כל

 .של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד היחידה
 

 כן לא  יוכרו כל תביעות של הקבלן  בגין  עיכובים שנגרמו  עקב נקיטת  כל האמצעים למניעת כמו
 .הפרעות

 
  "ספר הכחול"ב "מוקדמות" 00תכולת פרק 

 
00.04 

ספר     "מוקדמות של המפרט הבין משרדי הכללי לעבודות בניין ה- 00כל הסעיפים מתוך הפרק 
מטרת מסמך זה לפרט את  התנאים  .חוזה  זה/מחייבים  פנייה לקבלת הצעת מחיר   "הכחול

 של 00 בפרק מורהא את המשלימים או המנוגדים או השונים ,זו לעבודה המתייחסים המיוחדים
 ".הכחול ספר"ה

 
  ביקור במקום

 
00.05 

 ,התשתיות מצב ,ות/למקום הגישה ,העבודה תנאי את להכיר ,ים/הבניין במקום לבקר הקבלן על
 .וכל יתר התנאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע העבודה ,הקרקע תנאי

 
  אחריות

 
00.06 

בדק את תנאי המקום  ,ים המיועד לביצוע הפרויקט/הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר00.06.01
קרא ולמד את  ',דרכי הגישה וכו ,ים/ים המוצע/והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה

 כל לו תהיה ולא לו ושאין הנלוות התכניות לרבות ,הזה חוזה/מחיר הצעת לקבלת הפנייה מסמכי
 .ות ומהאילוצים שהוזכרו לעיל/תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום

כדי  תוך להתגלות עלולה אשר במידות התאמה אי כל לגבי אחריותו על בכך הקבלן מצהיר ,כן כמו
 תביעה כל על מראש ומוותר ות/במקום למציאות התכניות ובין השונות התכניות בין העבודה ביצוע

 .ל"או הפסדים העלולים להיגרם לו כתוצאה מאי ההתאמות הנ/בגין נזקים ו לפיצוי
 

כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע        ,רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה 00.06.02
סוגי חומרים וכל יתר  ,המפרטים  ,עבודות מסוג זה וכי בדק  ובחן באופן קפדני את התכניות

 בו ים/לשטח המיוחדים העבודה ובתנאי בהם בקיא הוא וכי זו עבודה של למיניהם הדרישות
 .ות/נה העבודה/תבוצע

ועליו  ידו על המבוצעים המתקנים של ולשלמותם התקינה לפעולה כאחראי הקבלן את רואים לפיכך
אשר  ',וכו במידות התאמה אי ,בתכנון טעות ,בתכניות פרט בכל המפקח של לבו תשומת את להפנות
יום  14 דהיינו ,לו שהוקצב הזמן בפרק זאת ,כראוי יפעלו לא שהמתקנים לכך לדעתו לגרום עלולים
 ועליו לשאת בכל ,רואים אותו כאחראי בלעדי ,לא עשה כך .החתימה על החוזה עם המזמין ממועד

 .הכספית והאחרת האחריות
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ההפסדים  בכל ויישא העבודה על האחריות כל את עצמו על קיבל כאילו הקבלן את רואים 00.06.03
משבירת צינורות או  ,כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש ,שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה

 כתוצאה ,עבודה החלה בטרם שהונח כטיב אינו הקרקע טיב כי מהעובדה ,קיימים אחרים מתקנים
 .כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת ,אוירממזג 

בין  ,הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה
 מטעמו משנה קבלני או משתמשיו ,מורשיו ,כוחו באי ,שליחיו ,פועליו י"ע ,ידו על תבוצע אם

 .ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנהואשר להם  'מורשיהם וכו ,שליחיהם ,ופועליהם
 

ובאופן מידי עם דרישת  ,על חשבונו ,להחליף ולהחזיר למקומו ,הקבלן מתחייב לתקן 00.06.04
שימוש בחומר בלתי  ,כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח ,המפקח

או כל עבודה אחרת  ,טלתכניות ולמפר ,ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ,מתאים או גרוע
תקופת   תוך או הביצוע במהלך הנזק על יודיע שהמזמין בתנאי ,לה אחראי הקבלן את מצא שהמפקח

דעתו של  המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של   .האחריות  והבדק מיום קבלת העבודה
 לא באם .המפקח י"ע לו שיינתן הדעת על מתקבל זמן תוך אלה תיקונים לבצע הקבלן על .הקבלן

 ,אחר קבלן י"ע או בעצמו התיקון את לבצע המזמין בידי הרשות ,זאת דרישה אחרי הקבלן ימלא
 .הקבלן הזוכה חשבון על

 מסכום לנכות או לו שנגרמו וההפסדים לו שיהיו ההוצאות בכל הקבלן את לחייב רשאי המזמין
 .הקבלן י"ע לו שניתנה המתאימה הערבות את להפעיל או ,לקבלן חייב הוא אשר כלשהו

 
 הפעילות בהם נמשכת אשר קיימים למבנים בסמוך מבוצעת שהעבודה בזאת מודגש 00.06.05

 .והשוטפת השגרתית
 לצורת באשר הנחיותיו את ולקבל ביצועה לפני עבודה כל המפקח עם מראש לתאם הקבלן על

 .המשתמשים במבניםומועדיה על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של  העבודה
 ,מים :כגון שונות הזנה מערכות ניתוק או/ו הפסקה מועדי תיאום על הקבלן יקפיד מיוחד באופן

 '.תקשורת וכו ,ביוב ,חשמל
נזקי  למנוע מנת על הנדרשים הבטיחות אמצעי כל נקיטת על יתרה הקפדה להקפיד הקבלן נדרש כן

 פגיעה לכל מלאה באחריות יישא הקבלן .בהם והמשתמשים תכולתם ,הקיימים למבנים ורכוש נפש
 .כזו

 
 .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה 00.06.06

 
  אמצעי זהירות

 
00.07 

 הדרושיםהקבלן  אחראי  לבטיחות  העבודה  והעובדים  ולנקיטת  כל  אמצעי  הזהירות   00.07.01
 הובלת  ,הנחת  קווי  צינורות  ,לרבות תאונות  הקשורות בעבודות  חפירה ,עבודה למניעת תאונות

 '.הפעלת ציוד כבד וכו ,חומרים
 

 בצוע בעת בסביבתו או באתר אדם וחיי רכוש להבטחת הזהירות אמצעי בכל ינקוט הקבלן 00.07.02
 .אות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלוהתקנות וההור ,העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים

הציבור       את להזהיר כדי כנדרש אזהרה ושלטי אורות ,זמניות גדרות , מעקות ,פיגומים יתקין הקבלן
ערמות חומרים  ,פגומים ,ערמות עפר ,מתאונות העלולים להיגרם בשל הימצאותם של בורות

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל  .ומכשולים אחרים באתר
 ליישר את הערמות  והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה ,והחפירות  הבורות

 .מהעבודה
 

נקיטת  אי עקב חיים ובעלי אדם לחיי או לרכוש שייגרם נזק לכל יחידי אחראי יהיה הקבלן 00.07.03
לעומת זאת  .והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו אמצעי זהירות כנדרש

שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או 
הדעות  חלוקי או הסכסוך יישוב לאחר רק המזמין ישחרר ל"הנ הסכומים את .הקבלן לבין התובעים

כל תביעה לפיצויים עקב תאונת  .י מסמך אחר בר סמכא"רות עפבהסכמת שני הצדדים או בור
או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר  ,עבודה לעובד  של הקבלן או לאדם אחר

 נושא בגין כלשהי באחריות יישא לא והמזמין מתאימה בטוח בפוליסת הקבלן י"ע תכוסה ,העבודה
 .זה

 

 ומבלי לפגוע ,או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים/תיקון ו ,במקרה של עבודה  00.07.04
 ולנקוט מרעילים גזים להמצאות השוחות או הביבים את תחילה לבדוק הקבלן על ,דין כל בהוראות

 :אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו בכל
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אם יתגלו  ,ים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצןיש לוודא שאין בה גז ,לשוחת בקרה כניסה לפני
 בעזרת כראוי אוורר שהתא לאחר אלא הבקרה לתא להכנס אין חמצן חוסר או מזיקים גזים

 .מכניים מאווררים
 

 ,לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה רק
 .רק לנושאי מסכות גז אבל

 
 :הבאים הכללים לפי לפחות שעות 24 של לתקופה ,הקו אוורור לשם ,יוסרו הבקרה שוחות מכסי

 ,הסמוכים התאים בשני והמכסים לעבוד עומדים שבו השוחה מכסה – קיים בקרה בתא לעבודה
 .שלושה מכסים כ"סה

 .המכסים משני צידי נקודות החבור –ביב קיים  אל לחבור
 יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן  לא

 .במקרה הצורך עזרה להגיש
 הוא גם .לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות הנכנס
 .לשוחה מחוץ הנמצא האיש יחזיק החופשי קצהו את אשר ,חבל קשור שאליה בטיחות חגורת יחגור

 .ישא מסכת גז מתאימה 'מ 3.0בקרה שעומקה מעל  לשוחת הנכנס
 זמן כל ובמשך אדם כניסת לפני מכניים מאווררים יופעלו 'מ 5.0 על עולה שעומקן בקרה בשוחות

 .בשוחה העבודה
 המועסקים  בעבודה  הדורשת  כניסה  לשוחות  בקרה  יודרכו  בנושא  אמצעי  הבטיחות העובדים
 .ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו הנדרשים

 

 :התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח
על הקבלן  ,יחד עם זאת .ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל"העבודה הנ

 בכל  האמצעים  והזהירות  למניעת  חיבור  המתח  בעמודי  הרשת  בזמן  ביצוע  לנקוט
 .ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך ,עבודותיו

 
 .הקבלן ובאחריותו יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להספקת המתח על

00.07.05 

 

 נקיטת אי עקב , אדם לחיי או לרכוש שיגרום נזק או פגיעה לכל יחידי אחראי יהיה הקבלן 00.07.06
 .זהירות כנדרש אמצעי

 
 סמכויות המפקח 00.08

 00.08.01 את האמור בשאר סעיפי המפרט ,אך לא לגרוע או להחליף ,האמור להלן בא להוסיף
 .והחוזה

 

וכתב  הטכני המפרט ,התכניות את לפרש רשאי והוא המזמין של בשטח נציגו הוא המפקח 00.08.02
 הפוסק הוא המפקח מקרה בכל .הבנתו מיטב לפי בהירות- אי או/ו ביניהם התאמה-אי וכל הכמויות
 .בשטח בנושא זה הבלעדי

 

 או שבוצעו עבודות וכן ומקורם חומרים של איכותם לגבי הבלעדי הפוסק הוא המפקח 00.08.03
 .להתבצע צריכות

 

 לקבלני ,חלקה או כולה ,העבודה את למסור בכוונתו אם המפקח באישור חייב הקבלן 00.08.04
                                                                                                                                         

 או לפעולות הקבלן של המלאה אחריותו את להסיר כדי המפקח של זה באישור אין .משנה
 של מחדלים

 .משנה קבלני
 

 תוספת ללא ,ביניהם הפסקות עם ,שונים בשלבים העבודה ביצוע על להורות רשאי המפקח 00.08.05
 .לקבלן מחיר

איזו עבודה או המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של 
 שנקבע העדיפות לסדר בהתאם העבודה את לבצע חייב יהיה והקבלן אחרות עבודות לגבי ממנה חלק

 .המפקח י"ע
 

רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  המפקח 00.08.06
 עבודה לחלקי נזק למנוע כדי ,המקצוע כללי מיטב לפי ,הסדר נחוץ לדעתו אם או המפרט או/ו החוזה
 .בוצעו שכבר
 ,י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו"הוראות המפקח ע מילוי

 .לפי תנאי החוזה הכל
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 טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ,המפקח ימסור לקבלן 00.08.07
י המפקח חתומות "לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע .ושל המפרט הטכני

 ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו"כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ .ומאושרות לביצוע
 .על הקבלן

 
  ים/ים וארגון האתר/גידור השטח ,י ההתארגנות/אתר

 
00.09 

ים /ו מהשטח/י ההתארגנות של הקבלן לא יחרוג/שטח .ים/ם מגודר/י העבודה הינו/שטח 00.09.01
ים /ות תקינה/ות הקיימת ובכל מקרה ימסור למזמין גדר/על הקבלן לשמור על הגדר ,ים/המגודר
 יוד יהיו באישור המפקחפתיחת פתחים זמניים בגדר לצורך הכנסת חומרים או צ .העבודה בסיום

 .חשבון הקבלן ועל
 

מאונכים  "אסכורית" פלדה מפח גדר הקבלן יבנה ההתארגנות י/שטח הגדלת תאושר אם 00.09.02
 ושני 'מ 2.5 כל מ"מ 60/60/5 בקרקע נעוצים פלדה עמודי על נסמכים ',מ 2.0 בגובה ערך-שווה או

 .כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח .התחתון ובחלק העליון אופקיים בחלק פרופילים
 המחמירות הבטיחות לדרישות תענה הגדר .המפקח הנחיות לפי בקירות ראיה פתחי להתקין יש

 .ביותר
 

 מבנים ,קיימים מבנים הכולל ים/האתר ארגון תרשים המפקח לאישור יגיש הקבלן   00.09.03
 .שערי כניסה ותוואי הגדר ,דרכי גישה ,מוצעים

חשמל  חברת) אחרים גורמים או אחרים קבלנים עבודות שעקב אפשרות קיימת כי מודגש 00.09.04
 לרבות  מחדש  ומיקומם  ים/האתר  בתחום  אשר  העזר  מבני  או  ות/הגדר  הזזת  תידרש  '(,וכו

 .ימים וללא כל תשלום נוסף 10עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך  .מערכותיהם
 

 על הקבלן .ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקחשטח  00.09.05
 .אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים לקבל

 
כל האתרים הינם  ,מכרז זה מחולק לפרויקטים ברחבי המועצה המקומית מצפה רמון 00.09.05

הערב בכל האתרים לבדיקת תקינותו  על הקבלן לבצע סיור יומי בבוקר ובשעות ,באחריות הקבלן
 או/הסיורים ו  ,התמרור  וכל  פרט נוסף  בהסדרי התנועה  ולהחליפם במידת הצורך ,השילוט  של

 .י הקבלן ועל חשבונו"או תיקונם יבוצעו ע/השילוט ו התמרור ו החלפת
 

  שמירה
 

00.10 
 גניבה או אבדה קלקול יקרה אם .והמבנים החומרים ,הציוד על לשמירה לדאוג חייב הקבלן

 הקבלן יישא ,המבנה בשטח בידיעתו או הקבלן י"ע שהונחו ומכשירים כלים ,ציוד ,חומרים ,למבנים
 .על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים .ההפסד ושום אחריות לא תחול על המזמין בכל

 

 
  משרד שדה

 
00.11 

ובגובה  'מ 4.03.0 כלליות במידות ,למפקח צריף או מבנה להציב או לספק הקבלן על
 בפני ואטימים נאותים סגירה במתקני שיצוידו חלונות ושני אחת דלת עם ',מ 2.20
 .ורוח מים

 .יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע המבנה
 :לפיקוח יספק הקבלן למשך זמן הביצוע המיועד במבנה

 מ עם  מגירות  המצוידות  במנעולים"ס  16080שולחנות  משרדיים בגודל   2
 .ומפתחות

 .כסאות 5
 .מתלה לתכניות 1
 .ארון פלדה מצויד במנעול ומפתח 1

 .יומי ולתאורתו בחשמל-אחראי לשמירת המבנה ולניקיונו היום יהיה הקבלן
 לפרקו ועליו הקבלן כרכוש יישאר המבנה .הקבלן חשבון על יהיה זה בסעיף האמור כל

 .מאתר העבודה עם השלמת ובאישורו של המפקח ולסלקו
 

 00.12  שלט
השלט יכיל את שם  '.מ 2*3שלט באתר הבנייה או בסמוך לו במידות  ,על חשבונו ,הקבלן יתקין

 שם מנהל העבודה ופרטיו ופרטים נוספים ,שם הקבלן ופרטיו ,שמות המתכננים ופרטיהם ,העבודה
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 ,האותיות גודל ,צורתו ,גודלו ,ייעשה ממנו החומר ,השלט תוכן .מטעמו מי או/ו המזמין י"ע שידרשו
 .י המפקח"ייקבעו בלעדית ע -ההתקנה וכל עניין אחר הקשור בשלט  ומיקום צורת

 לפני שהוא תשלום כל יקבל לא הקבלן ,חשבונו ועל הקבלן י"ע יבוצעו והתקנתו השלט אספקת
 .השלט התקנת
 .מהאתר ופינויו השלט לפירוק אחראי הקבלן יהיה הסופית המסירה ולאחר באתר העבודות בסיום

 
  מים וחשמל

 
00.13 

 ,ברשויות טיפול -עבודות כל .ים/באתר העבודה לצורכי והחשמל המים לאספקת אחראי הקבלן
 הוצאות .חשבונו ועל הקבלן ידי על יעשו 'וכו זמניים קווים ביצוע ,וחשמל מים למקורות ההתחברות

 .וחשמל יחולו במלואן על הקבלן מים צריכת
 הרשויות עם יתואמו (התחברות לצורך יידרש באם) קיימות וחשמל מים מערכות ניתוק מועדי

 .שלא יגרום הפרעה למזמין כדי והמפקח
 י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמין אחראי"מקרה של אספקת מים וחשמל ע בכל
 .נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא לכל

 .שהתקין זמנית וחשמל מים צנרת ,חשבונו על ,הקבלן יפרק ,המפקח שיורה במועד ,העבודה בסיום
 ב ולא יגרע מהוראות"ההסכם המצ/לעיל הינו  בנוסף לאמור בהזמנה  להציע הצעת מחיר  האמור
 ".ספר הכחול"הכללי ה המפרט

 
  תיאום עם הרשויות השונות

 
00.14 

לפני ביצוע  ,לתאם ולהודיע וכן לקבל אישורם מראש של הרשויות השונות ,באחריות הקבלן לטפל
הרשויות השונות הינן הרשות  .למניעת פגיעות אפשריות בתשתיות הקיימות ,החפירות בשטח

 חברת ,בזק ,חברת החשמל (,תאורת רחובות ,תיעול ,ביוב ,מים)המקומית למחלקותיה השונות 
 .וכל רשות אחרת שתידרש (מידה ונדרשת חצית כבישב)משטרת ישראל  ,בכבלים טלוויזיה

 כל התיאומים הנדרשים וקבלת אישורים לא יקבל הקבלן כל תשלום נוסף ויראה כאילו כלל עבור
 .המחיר במחיר הצעתו הכספית לביצוע הפרויקט את

 
  בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות תנועה

 
00.15 

 רכבו כלי .המזמין י"ע לזמן מזמן ייקבעו וממנו העבודה מקום אל המזמין בשטח התנועה נתיבי .א
 .של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו

לכל  לציית מתחייב והקבלן מטעמו והעובדים הקבלן על יחולו המזמין בשטח התנועה ונהלי חוקי .ב
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על  .הוראות המזמין בעניין זה

 פיזור ,בטון שפיכת ,גרירה ,זחלי מרכב נזק :כגון ,הקבלן שימוש בגין להם שיגרם נזק כל חשבונו
 .ב"וכיו חומר

 הקבלן ידי על ותוסרנה חשבונו ועל הקבלן ידי על תבוצענה הן - ארעיות גישה דרכי שידרשו במידה .ג
 .לקדמותו אלה דרכים הועברו בו המקום מצב את הקבלן יחזיר שיידרש במידה .העבודה גמר עם

 .הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח דרכי התווית
 דרכי הגישה הארעיות .הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח  .ד

 .והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורהאינן רכוש הקבלן 
יהיה  לא ,חשבונו ועל המבצע הקבלן באחריות יהיה התנועה הסדרי תכנון :זמניים תנועה הסדרי .ה

 במחיר התנועה הסדרי תכנון  מחיר את כלל כאילו ויראה מחיר תוספת לכל הזוכה הקבלן זכאי
 .הכספית לביצוע הפרויקט הצעתו
 .הסדרי התנועה הינו על חשבון הקבלן לרבות הצבת פקחים באם יידרשו ביצוע

 
  שירותים מהמזמין

 
00.16 

 המזמין בשירותי להשתמש אפשרות לקבלן תינתן לא - הצדדים בין בכתב אחרת יוסכם אם אלא
 .ב"לינה וכיו ,טלפון ,מקלחות ושירותים סניטריים ,אוכל :כגון

 לביוב חיבור כולל ,תאים 2 יכללו השירותים .לעובדיו שירותים מבנה ,חשבונו על ,להתקין הקבלן על
 .מקום השירותים יתואם עם הפיקוח .קיים

 
  שמירה על איכות הסביבה

 
00.17 

 ,המפקח י"ע ייקבעו או/ו המוסמכות הרשויות י"ע שנקבעו האמצעים בכל ,חשבונו על ,ינקוט הקבלן
 .לשביעות רצון המפקח ,למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש כדי

 
  עבודה בשעות היום בימי חול

 
00.18 
 ,ישראל במועדי ,בשבת ,הלילה בשעות קבע עבודת כל תיעשה לא ,בהסכם אחרת הוראה לכל בכפוף

 או נמנעת בלתי היא העבודה אם מלבד ,המזמין נציג מאת בכתב היתר ללא ,אחרים שבתון בימי או
 .יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם ,במקרה כזה .בהחלט הכרחית

 רשויות או/ו העבודה משרד ,המקומית הרשות מטעם מתאים אישור לקבלת הקבלן ידאג כן כמו
 .אחרות רלוונטיות
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 00.19  סימון וערעור על גבהים קיימים ,התוויה
 כל .י  המפקח  במקום המבנה"הקבע  המשמשות מוצא למדידות  תימסרנה לקבלן  ע  נקודות  .א

 ,אחרים גורמים י"ע כבר שנעשו ובמידה חשבונו ועל הקבלן י"ע יבוצעו והסימון התוויות ,המדידות
 .י הקבלן"או יבדקו ע/ו יושלמו

 קיימים גבהים על ערעור כל .בתכניות המסומנים הקיימים הגבהים את לבדוק הקבלן על .ב
 טענות שיובאו לאחר .ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה 15 -למפקח לא יאוחר מ יוגש ,מסומנים

 מחדש להתקין או הצורך לפי נוספות קבע נקודות להתקין הקבלן על .בחשבון יילקחו לא ,מכן
 .אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי נקודות

 .כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון ,על חשבונו ,יהיה להרוס ולבנות מחדש ,הקבלן על
 ומפת הביצוע לאחר הביסוס של מדידה מפת ,הבנייה תכנון לחוק בהתאם ,להכין הקבלן על .ג

 .ביצוע של קורות היסוד והרצפה ולדווח לוועדה לתכנון ובניה אחרי מדידה
 מודד מוסמך ומכשירי מדידה ,על חשבונו ,על הקבלן לספק ולהחזיק בקביעות במקום העבודה  .ד

 .י המפקח"על כל חלקיו ולבדיקת העבודות שנעשו לרבות מדידות שידרשו ע הבניין לסימון
 הסימונים והתוכניות אשר ידרשו במהלך העבודה ובהתאם לאמור ,מודגש בזאת שכל המדידות .ה

 .יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לקבלן עבורם תשלום כלשהו לעיל
 

  הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום
 

00.20 
 ,העבודה/הדרושים להגנת המבנהכל תקופת ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים  במהלך

 '.שמש וכו ,אבק ,רוח :לרבות גשמים ,הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות
העבודה  בשטח תהום מי או/ו גשמים מי הצטברות למנוע כדי הדרושים האמצעים בכל ינקוט הקבלן

 אמצעי ההגנה יכללו .במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח וירחיקם
     ,חפירת תעלות לניקוז המים ,הערמת סוללות ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,אטימה ,כיסוי

העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל /אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה
 על ,הקבלן ידי על יינקטו ל"הנ ההגנה אמצעי כל .המפקח ידי על שיידרשו האחרים האמצעים

 .והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ,חשבונו
 ,המפקח י"ע אושרו אשר הדרושים האמצעים בכל הקבלן נקט אם גם ,לעבודות שייגרם נזק כל

 .הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה י"ע יתוקן
 לא ,גשמים לרבות ,אויר מזג תנאי עקב הנגרמים בעבודה עיכובים כי בזה מודגש ספק להסרת
 .ככוח עליון ייחשבו

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים

 
00.21 

 ,ויתקן אליו הגישה ובדרכי העבודה באתר קיימים ומתקנים מבנים לשלמות אחראי יהיה הקבלן
 הקבלן על קרקעי תת מתקן גילוי עם .העבודה מביצוע כתוצאה להם שייגרם נזק כל ,חשבונו על

 .למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו מיד להודיע
 במתקנים ,במבנים ,באנשים פגיעה או נזק למנוע כדי והבטיחות הזהירות אמצעי בכל ינקוט הקבלן

 .ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור ובתכולתם
 

  אחריות למתקנים וקווי תשתיות תת קרקעיים
 

00.22 
 ,רשות מקומית)על הקבלן לבדוק ברשויות המתאימות  ,ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני  לפני

 ,חשמל כבלי :כגון החפירה בתוואי צינורות או כבלים אין כי ולוודא '(וכו כבלים ,בזק ,חשמל חברת
 .ב"מים וכיו ,ביוב קווי ,תקשורת

 קיבל לא אם ובין קיבל אם בין ל"הנ במתקנים פגיעה לכל ובלעדית מלאה באחריות יישא הקבלן
 .אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים 
 ומתחייב  לתקנם  על  חשבונו  לשביעות  רצון  המפקח  ולשאת  בכל  ההוצאות  הישירות  קיימים

 .ל"שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ והעקיפות
 

  בקורת העבודה
 

00.23 
 בחינת לצורך הנחוצים והמכשירים הכלים הפועלים כל את המפקח לרשות יעמיד הקבלן .א

 למקומות או ,הקבלן של העבודה למקום או ,למבנה להיכנס הרשות תמיד תהיה למפקח .העבודות
 .בהם נעשית עבודה בשביל המבנה ,אחרים עבודה

 לתכניות בהתאם בוצעה לא אשר ,עבודה של והריסה שינוי ,תיקון מהקבלן לדרוש רשאי המפקח .ב
 .המפקח תוך התקופה שתקבע על ידווהקבלן חייב לבצע את הוראות  להוראותיו או

 הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה ,המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה .ג
 נוסף  לבדיקות  הקבועות  בתקנים  -כן  יהיה  רשאי  לדרוש  בדיקה  ובחינה  של  כל  חומר   וכמו

 .ישור המפקחהקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי א .הישראליים
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אם  ,או עבודה במקצוע מסוים ,או חלק ממנה ,יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה המפקח .ד
 לא ההפסקה .המפקח הוראות או הטכני המפרט ,לתכניות בהתאם נעשית העבודה אין דעתו לפי

 .לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה עילה תהיה
 העבודה לטיב ,החומרים לטיב ביחס שתתעורר שאלה בכל והאחרון היחידי הקובע יהיה המפקח .ה

  .ולאופן ביצועה
הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי  .ו

במקרה שלא  .לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה
 חלק כל להרוס או ,העבודה מעל הכיסוי את להסיר להורות המפקח רשאי כזאת הודעה תתקבל

 .חשבון הקבלן על מהעבודה
 לביצוע הקבלן של המלאה מאחריותו גורעת אינה העבודה ביצוע על והמפקח המזמין השגחת .ז

 .לפי כל תנאי ההסכם העבודה
 

  כוח אדם
 

00.24 
במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מומחה לעבודות  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב להעסיק .א

יתאם  ,העבודה על יפקח הוא .העבודה באתר קבוע באופן ימצא עבודה מנהל .זה במפרט המתוארות
 המפקח רשאי לבקש  החלפת  מנהל עבודה באם .נציג המזמין  במקום  ויקבל הוראות המפקח עם

 ,העבודה מנהל החלפת ותידרש במקרה .לתפקידו מתאים אינו או כראוי מתנהג אינו כי ימצא
 .ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט 5תתבצע ההחלפה תוך 

את ההשגחה  ,את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .ב
ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים  ,אמצעי תחבורה ,והפיקוח עליהם

הקבלן ינקוט בכל הצעדים  .מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים ,לפיקוחו
 התקדמות בקצב פיגור שום יגרם שלא ובלבד ל"מחו זרים פועלים של העסקתם כולל האפשריים

 .בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים ודההעב
 (.י המפקח"או פועלים זרים מאושרים ע)הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי תעודת זיהוי ישראלית  .ג
 שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב  .ד

 '.דאו כוח עליון וכ/העבודה ו
שעות לפני תחילת עבודתם  48על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  .ה

למכוניות  והיציאה הכניסה .העבודה במהלך להתבטל ועלול זמני הינו מסוים לעובד האישור .באתר
 תחילת לפני .המפקח עם מראש שיסוכם באופן תהיה בניה וחומרי ציוד אספקת לצורך ,הקבלן

 .הקבלן למפקח את רשימת כלי הרכב שיופעלו באתר זה יגיש העבודה
 שעות לאחר רכב של כלי ויציאה כניסה על המוסד לביטחון האחראי עם מראש לתאם הקבלן על .ו

                                                                                                                            
 שלא לאזורים להיכנס או העבודה לשטח מחוץ להסתובב הקבלן פועלי על איסור חל .ז .העבודה

 לקבלן נמסרו
 !יסולק לאלתר מהאתרכל עובד העובר על הנחיה זו  .לטיפולו

 .חל איסור על הלנת פועלים באתר .ח
 

 
  מנהל עבודה באתר ומודד מוסמך ,מהנדס ביצוע

 
00.25 

 :הביצוע תקופת כל במשך הקבלן יעסיק ,העבודה ביצוע על ופיקוח ניהול ,תיאום לצורכי
 .שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות 5מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של  .א

לפחות  שנים 5 של מוכח ניסיון בעל ,ואדריכלים המהנדסים בפנקס הרשום אזרחי ביצוע מהנדס .ב
 אחראי ,הביצוע על כאחראי המקומית במועצה יחתום המהנדס .דומות עבודות בביצוע בישראל

 .בטיחות וכאחראי לביקורת
 בקביעות במקום להעסיק הקבלן על ,כמויות ולמדידת (הסימונים חידוש לרבות) סימון לעבודות .ג

 (וכדומה אוטומטית מאזנת ,אלקטרוני מרחק מד ,מאזנת עזר וכלי מדידה מכשירי עם מוסמך מודד
 המודד י"ע תבוצע המפקח י"ע שתידרש מדידה כל .מהמפקח שיקבע כפי ,נאותים ובאיכות במספר

 .נוסף כלשהו תשלום ללא
 לפחות שנים 5 של ניסיון בעל ,וכמויות מדידות ,טיב פיקוח ,בביצוע ניסיון בעל בכל הנדסאי .ד

 .בישראל דומות בעבודות
 עילה ,בין השאר ,תוכל  לשמש  ,ללא רשות מאת המפקח ,ל"של מי מהם  מאנשי  הצוות הנ העדרו

 .עד לשובו של זה לאתר העבודהי המפקח "העבודה ע להפסקת
 .ל בלי לנמק את החלטתו"לדרוש החלפת אנשי הצוות הנ רשאי המזמין

 עבורן לקבלן ישולם ולא הקבלן על יחולו הקבלן י"ע זה סעיף דרישות במילוי הכרוכות ההוצאות כל
 .בנפרד



78 

 

 

 00.26  קבלני משנה וספקים
 

אם  גם אולם ,המפקח י"ע מראש אישור י"עפ רק תבוצע הראשי הקבלן י"ע משנה קבלני העסקת .א
 גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע ,העסקת קבלני משנה  יאשר המפקח

 .קבלני המשנה והתיאום ביניהם ,של העבודות
ספק  ,קבלן משנה ,עובד ,פועל ,המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של מנהל עבודה .ב

או כל פועל של קבלן אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר למען 
 עילה תשמש ולא ימים 5 תוך הקבלן חשבון ועל באחריותו תיעשה ל"הנ ההחלפה .העבודה ביצוע

 .זמן ביצוע להארכת
 :ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח כדלקמןתוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  .ג

 קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש 4הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  1.
 .לבצע באמצעות קבלן משנה

 :להלןבתנאי הסף כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2
 אותו בהיקף עבודות לביצוע הנדרש הסיווג בעל הינו אשר ,הקבלנים בפנקס רשום קבלן

 מקצועות באותם זה משנה קבלן באמצעות לבצע הראשי הקבלן מבקש
 .ברישום החייבים

  אותן לעבודות דומות או זהות בעבודות שנים 10 לפחות של וניסיון עשיר רקורד
 . באמצעותם לבצע הראשי הקבלן מבקש

2.1 
 
 

2.2 

 לגבי כל קבלן ,לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן 3.
 :משנה בנפרד

 .חברה פרופיל
 אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה ,הקבלן שמות פרויקטים שביצע

 .המפורטת בפנייה לקבלת הצעת מחיר זה
שם  ,שנת התכנון והביצוע ,יש לציין את שם המתכנן ,לגבי  פרויקטים אלה

 מבעלי כתובות המלצות ולצרף (,טלפון מספר בצרוף) לאחזקה הראשי האחראי
 .ל ביחס לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה"הנ התפקידים

3.1 
3.2 

המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה  ,לפני אישור קבלן המשנה 4.
 על מנת להתרשם מהניסיון והמקצועיות של הקבלנים ,שיוצעו על ידי הקבלן הראשי

 5. .המוצעים
 מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים העומדים

  יצוע העבודות באותושמורה למזמין הזכות למסור את ב ,הסף המצוינים לעיל בתנאי
 .6 !!ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך  ,תחום לקבלן משנה אחר

מסורה  ,יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל
 ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו ,דעתו הבלעדי של המפקח לשיקול

 .לקבלת הצעת מחיר זה לפנייה
  ,מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח .7

  .שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל ,בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה
 שכן המפקח יקפיד לבצע ,מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה

 .כמפורט לעיל ,המשנהבאופן דקדקני את הליך אישור קבלני 
 

  תיאום ושירותים לגורמים אחרים
 

00.27 
 ,ללא תמורה נוספת ,ייתן הקבלן "ספר הכחול"בפרט הכללי ה 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף 

במבנה  לעבודות המזמין מטעם קבלנים ,החשמל חברת ,בזק חברת :כגון אחרים לגורמים שירותים
 אחר גורם וכל המזמין של תחזוקה עובדי ,זה חוזה/מחיר הצעת לקבלת בפנייה כלולות אינן אשר

 .עליו המפקח שיורה
 

 :שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן השירותים
 .חשמל ותאורת עזר ,אספקת מים         .א

          .ג .וסביבתו אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה מתן .ב
 מקומות אחסון וזכות שימוש בדרכים ,גישה למקום המבנה ,מתן אפשרות כניסה לאתר

 '.צירי הליכה וכו ,ארעיות
 .הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים ,הכוונת מועדי חיבור         .ד
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע         .ה
 .י פועלי הקבלן"כך שלא ייפגעו ע ,או עבודות של גורמים אחרים/הגנה סבירה של ציוד ו          .ו
 .ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה          .ז

 

 מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם הקבלן
 '.וכו ,כ"טל ,בזק ,ח"ח ,נציג המועצה ,ןנציג המזמי ,המפקח
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 עם כל גורם פרטי וציבורי הגובל ,לתאום תחילת העבודה ומועדה ,הקבלן להעביר הודעה בכתב על
 .בעבור ביצוע התאומים לא ישולם לקבלן תשלום נוסף ,אתר העבודה בחתום

 
  תכניות  00.28

 סומן אם גם) ".בלבד למכרז" בחותמת ומסומנות בלבד למכרז תכניות הן בזה המצורפות התכניות
 (.התוכנית בגוף אחרת

 שינויים להיות עשויים בהן אשר "לבצוע" החותמת את ישאו אשר תכניות ימסרו הבצוע לפני
 .ביחס לתכניות למכרז מסיבות כלשהן והשלמות

 .אלה עדכונים עקב היחידה במחירי שנוי או פיצויים שום לקבל או לדרוש זכות תהיה לא לקבלן
 .שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז המנהל

 
  כמויות 00.29

 ,סעיפי הפרויקט מפורטות בכתבי הכמויות כמויות כל
 ולא תשפיע לא המכרז לכמויות ביחס הביצוע לאחר הסופית במדידה שתתקבל בכמות שנוי כל

 .תגרום לשנוי במחירי היחידה
תתומחר באמצעות  ,כל עבודה נוספת שידרש הקבלן לבצע לאינה כלולה בסעיפי כתבי הכמויות

 דקל לעבודות הבניה במהדורתו  העדכנית כפי שיתעדכן מעת לעת בהפחתת  אחוז ההנחה  מחירון
 .חוזה זה/י הקבלן למכרז"שהוגש ע

י הקבלן בהעברת "יתומחרו ע ,י סעיפי מחירון דקל לכל מהדורותיו"עבודות שלא ניתן לתמחרן עפ
 כל עבודה שתבוצע ללא אישור מוקדם .מחיר למפקח לאישורו טרם תחילת ביצוע העבודות ניתוח
 .י המפקח תחשב כעבודה שלא בוצעה"ע בכתב
 נוספות לעבודות והן המכרז לסעיפי הן הקבלן לתמחור שהיא כל תוספת תינתן לא ספק הסר למען
 .מרחק עבודה וכל דרישה אחרת ,הובלות ,קבלן ראשי /עבודות קבלן משנה בגין

 
  הובלות 00.30

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים 
 תביעה כל תוכר לא .לו מחוצה ולא האתר בתוך לא ,בנפרד הובלה על ישולם לא .הכמויות בכתב

 .הובלהשל הקבלן לתשלום עבור  חריגה
 

  יומן עבודה
 

00.31 
 :ובו ירשום כל יום ,י הקבלן"עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע יומן

 .מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם .א
 .כל החומרים והסחורות שנתקבלו .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומו בבניין .ג

 .האוויר מזג .ד
 אם למפקח או למזמין המיועדות הקבלן ותביעות בקשות ,הערות :בולט ובאופן מיוחד במדור .ה

 .ו .הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד
 שליחת במקום זו בדרך בחר הוא אם ,המפקח ודרישות הוראות :בולט ובאופן מיוחד במדור

 .מיוחד מכתב
 חשבונות בעד עבודות חריגות ייעשו .י המפקח"העבודה החריגה שאושרה מראש ובכתב ע פרטי .ז

 .רק לפי הרשום ביומן
 .י המפקח מטעם המזמין"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"יומן העבודה ייחתם כל יום ע

העתק  .עבור המפקח והעתק עבור הקבלןהעתק  ,הדף המקורי :העתקים 3 -יומן העבודה ינוהל ב
 לא ואם ,רשום מכילים לעיל הנזכרים 'ו או 'ה מדור אם למחרתו למפקח הקבלן י"ע יימסר המפקח

 .כל השבוע בסוף -
 למזמין הכרוך היומן יימסר העבודה בגמר .הגיוני זמן בכל כוחו בא או המזמין לרשות יועמד היומן

 .הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודהלשם עיון לרשות  ויעמוד ,לשמירה
 ביומן הקבלן של בכתב הסתייגות היעדר .המזמין את מחייבים אינם העבודה ביומן הקבלן רישומי

 .לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו העבודה
 

  לוח זמנים ודרכי ביצוע
 

00.32 
 MS בתוכנת ממוחשב זמנים לוח הקבלן י"ע יוגש החוזה חתימת לאחר יום 15 מאשר יאוחר לא

project במסמכי שנקבע כפי העבודה סיום למועד ובהתאמה המפקח עם פעולה בשיתוף שייערך 
 .לקבלת הצעת מחיר הפנייה

 .יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן ,לאחר שיאושר על ידי המפקח ,לוח הזמנים
שתידרש  כפי פרוט ברמת הנדרשות הפעילויות כל את ויכלול גנט לוח בצורת ערוך יהיה הזמנים לוח

לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים  .על ידי המפקח
 יגרמו לא אופן בשום .ביניהן והקשר העבודות סדר לגבי ורק אך יהיה עדכון ,כלשהי מסיבה להיווצר
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 י הקבלן"איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע .למועד חדש לסיום העבודה אלה עדכונים
 הקבלן ועל בזמן כולו המבנה השלמת את מבטיח אינו העבודות התקדמות קצב כי הוכחה ישמש
 .העבודה כפי שיורה המפקחלאחוז מיד בכל האמצעים לזירוז  יהיה

 .י המפקח"יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט לכל שלב ושלב של העבודה כפי שיוגדר ע ,ויידרש במידה
 

  תגבור קצב העבודה
 

00.33 
 בכתב הוראה י"ע יוכל הוא ,הזמנים בלוח לעמוד כדי מספיקה אינה התפוקה כי המפקח יחליט

 :י"לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע להורות
 .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח           -

            - .כמות העובדים לסוגיהם השונים הגדלת -
 מהזמנים חריגה למנוע כדי יחייבו שהתנאים דבר כל ולעשות ,מנוחה וימי בלילות עבודה

 .המוקצבים
 ,הזמנים בלוח לעמוד כדי הדרוש כל את הצעתו הגשת בעת בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים
 כוח תגבור ,הציוד תגבור :בגין פיצויים או תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן .לעיל האמור לרבות

 .ב"שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו עבודת ,אדם
 בעצמו לדאוג הקבלן על יהיה ,מנוחה ובימי לילה שעות ,נוספות שעות של בעבודה צורך של במקרה

 .ל"חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ ועל
 .מראש ימים 10 לפחות התוספות את לבקש עליו בתוכניות מידע בחוסר נתקל והקבלן במידה

 
  "שווה ערך"מוצר 

 
00.34 

חוזה זה פירושו שרשאי /אם נזכר במסמכי פנייה לקבלת הצעת מחיר (,ע"ש) "שווה ערך"המונח 
מוצר שווה ערך וכן  .של חברה אחרת ,מבחינת טיבו ,הקבלן להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך

 המוצר אם בין ,המפקח של בכתב מוקדם אישור טעון שהוחלף מוצר של הסעיף במחיר שינוי כל
 .ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח הוחלף

 ,חומר של מסחריים זיהוי וסימני שמות מוזכרים בו זה חוזה/מחיר הצעת לקבלת בפנייה מקום בכל
יש לראות את שם המוצר  .נעשה הדבר לצורך תיאור  הטיב הנדרש מאותו מוצר 'מוצר וכו ,ציוד

 כל .זה בסעיף כמשמעו ערך שווה מוצר להציע רשאי והקבלן "ערך שווה או" לידו נכתב כאילו
 .חל גם על מוצר שווה ערך "ספר הכחול"של הפרט הכללי ה 001בפרק  הנאמר

 
  תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות

 
00.35 

כון מ ,יועצים)הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים 
על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתימסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות  (התקנים וכדומה

 כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות .שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים
 .עצמאי ככל שימצא לנכון באופן

 ללא כנדרש בדיקות לביצוע ומוסמכת מאושרת במעבדה חשבונו ועל הקבלן ידי על יעשו הבדיקות
 .מחיר תוספת

 להתקשר ראשי יהיה הקבלן אישורה אחר רק ,המעבדה את הפיקוח לאישור להעביר נדרש הקבלן
 .המעבדה עם

ישירות על ידי  ,תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה
 עם ויחד העבודה בתום .בדיקות מערך הקבלן יגיש השלד עבדות בתום .המפקח אל המעבדה

 (.לעבודות גמר) 2 'יגיש הקבלן מערך בדיקות מס הסופי החשבון
 צו מקבלת יום 14 תוך המעבדה עם הבדיקות הסכם את המפקח ואישור לבדיקה יגיש הקבלן

 .העבודה התחלת
 .כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן עבור

 
  טיב החומרים ומלאכה

 
00.36 

בכל  .הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה בלבד
 סימן או תקן תו מדרישות גבוהות אלה באם המפרט בדרישות לעמוד מוצר או חומר חייב מקרה

 .המתאים ההשגחה
המוצרים  .י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר"החומרים אשר יסופקו עכל 

המזכירים את שם היצרן בתכניות ובמפרט באים על מנת להצביע על איכות המוצר הנדרש ולקבלן     
כל החומרים   .י המסמכים ובאישור המפקח"הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר ע

 תוך למפקח להמציא הקבלן על .המפקח אישור את לקבל חייבים הכלל מן יוצא אלל והאביזרים
 ,זיגוג ,אביזרים ,פרזולים) לאישור והמוצרים החומרים של דוגמאות ,הביצוע מתחילת יום 30

 .י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות"וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע '(וכו צבעים
 

  ואישורןבדיקת דגימות 
 

00.37 
 ,תפריט דגימות של חומרים ,יום לכל המאוחר 30תוך  ,עם התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח

 המיועדים לביצוע העבודה ואם יידרש יעבירן 'אביזרים שונים וכו ,דוגמאות של פרזולים למיניהם
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לא יחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש  .נים הישראלילבדיקות אל מעבדה של מכון התק
 המפקח י"ע לביצוע ואושרו המתאימות המוקדמות הבדיקות הושלמו בטרם אחר ציוד או בחומרים

 .והמתכננים
תוצאות הבדיקות  .כל ההוצאות לבדיקת החומרים על ידי מעבדות מוסמכות יחולו על הקבלן

 יספק אשר והמוצרים חומרים .העבודה בביצוע לשימוש החומרים של התאמתם מידת את תקבענה
 .יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו הקבלן

 .מהאתר הפסול החומר של המידי ולסילוקו העבודה להפסקת תגרום החומר בטיב סטייה כל
 המתקבלת ובכמות מאושר בטיב אחרים חומרים למקום יביא שהקבלן עד תימשך העבודה הפסקת

 .המפקח דעת על
 מאחריות הקבלן את פנים בשום יפטור לא המפקח י"ע מקורם או והמוצרים החומרים אישור
 .ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם מלאה

 

 00.38  ועליו מסודר תכנון אין כי לקבלן ידוע -העבודות מסירת ומועדי MADE AS עדות תכניות
 .לבצע מדידות לעבודה כולל גבהים

י הקבלן שתי מערכות תכניות עדות "יוגשו ע (יום לפחות מראש )14לפני מועד הקבלות הראשונות 
וכל פורמט  PDF,DWG ,PLT ,DIS REG, דיסקטים הכוללים את כל קבצי המדידה בפורמט -2ו

 לעיונו למפקח ,למעשה השונות העבודות שבוצעו כפי ,מטעמו ומי המזמין י"ע יידרש אשר אחר
 .זאת כתנאי בל יעבור ,לא תתקיים קבלה ראשונה ללא הגשת התכניות מראש .ואישורו

התכניות תיראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר 
 המפלסים את התכניות תכלולנה כן כמו .המפקח שידרוש כפי נוספים במקומות וכן מתוכנן גובה

 .הכל לשביעות רצון המפקח ',הצינורות וכו ,הסופי של כל המערכות ומיקומם
 .מוסמך מודד ידי על ומאושרות חתומות תהיינה האלה והתכניות MADE AS -ה לתכניות מדידות

 .י המפקח"אלה הינו תנאי לקבלת העבודה ע תכניות הגשת
 יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם ',הדיסקטים וכו ,הכנת תכניות ,המדידה -העבודה בסעיף זה  כל

 .בנפרד עבורם
העבודות  שכל לאחר ,מראש ימים 10 לפחות ,המפקח עם יקבעו השונות העבודות לקבלת המועדים

כולל העבודות הנוספות שניתנו מיום צו התחלת העבודה ועד  ,אכן הגיעו למצב של השלמה מלאה
אם בקבלה השנייה ימצא שהקבלן לא ביצע והשלים את כל  .למועד קביעת הקבלה הראשונה

יחויב הקבלן  ',השלים את כל המסמכים הדרושים להכנת תיקי הפעלה ועדות וכו ,התיקונים
 וזאת עבור כל ביקור נוסף לקבלת העבודותהנובעות מביטול הזמן של כל הנוגעים בדבר  בהוצאות

 .השונות
 בלעדית תהיה בנדון המפקח והחלטת זו מחובה הקבלן את יפטרו אשר נימוקים כל יתקבלו לא

 .בקבלה הסופית לא יהיו ליקויים כלשהם לתיקון .וסופית
 

  ניקוי האתר
 

00.39 
בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי  ,ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין מזמן לזמןהקבלן יבצע 

 למזמין וימסור אחרים מיותרים וחומרים אדמה ,אשפה ,פסולת מכל העבודות כל ובגמר ,מהמפקח
 .לשביעות רצונו של המזמין ,את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים

על ידי הרשויות ועל הקבלן יהיה למסור לידי המפקח י הקבלן למקום המותר "הפסולת תסולק ע
הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות  .העתקי קבלות המוכיחות שפך במקום מותר

 לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא המוסמכות
 .י הרשויות כאמור לעיל"ע אושר

 
  בדק ותיקונים

 
00.40 

 :כדלקמן (אחריות)לקבלת הצעת מחיר זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים  בפנייה
 לעבודות  הבנייה  הסלילה  המדרכות  ועבודות  אחרות  אשר  לא  נאמר  אחרת  עבורן  להלן    .א

 .ריך מתן תעודת הגמרמתא -שנתיים  -מסמכי הפנייה לקבלת הצעת מחיר  וביתר
 .תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי הפנייה לקבלת הצעת מחיר האחרים כל וכן

 מקרה שמצוינות במסמכי הפנייה לקבלת הצעת מחיר השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן בכל
 .יותר הארוכה התקופה תקבע - ונוהג דין כל פי על יותר ארוכה בדק תקופת קיימת או/ו עבודות

 -י המזמין או בהיעדר תעודה כזו"תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע
כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת  .י המזמין"מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע

 מהמזמין כך על הודעה קבלת עם מיד הקבלן י"ע יוחלף או יתוקן ,המתאימה לעבודה הנקובה הבדק
 .רצונו המלאה של המזמין ולשביעות

 
  בשיפועים וכדומה ,ביצוע בקשתות

 
00.41 

יהיו זהים לגבי כל העבודות  ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה ,מחירי הצעת הקבלן
 גיאומטרית מיוחדת דוגמתאו יבוצעו בשטחים משופעים ואו בעלי צורה /והמוצרים שיסופקו ו
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 של בתיאור במפורש מוזכרות אלו עבודות אין אם אפילו וזאת - וכדומה קשתות אלכסונים
 .טכניים ובתכניות במפרטים הסעיפים

 מעבר כספית תוספת כל תשולם לא ל"כנ אופי או/ו צורה בעלי ומוצרים עבודות שבגין ,בזאת מודגש
 -קרי )שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות כשלהי לנושא דנן  ,בעבודות .הקבלן בהצעת לנקוב
 בכתב הקבלן נקב אותם ,היחידה מחירי את רואים (,וכדומה שיפועים ,מיוחדות גיאומטריות צורות
 .וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש ,הצעתו

 
  חירי כתב הכמויותכלליות וזהות מ

 
00.42 

 .והוא יבוצע בשיטת אחוז הנחה כולל לכל הסעיפים ,חוזה זה כולל כתב כמויות /מכרז
גם אם לא הופיעה בכתב הכמויות  ,בדרישת ואישור המפקח ,מודגש בזאת שכל עבודה שתבוצע

ונדרש הקבלן לבצען בתחום הפרויקט ובמהלך ביצוע  ,או בתוכניות/המקורי המצורף למכרז זה ו
בנייה  לעבודות דקל מחירון י"עפ לקבלן ותשולם תתומחר נוספת כעבודה העבודה תחשב ,העבודות

 חוזה/למכרז הקבלן י"ע שהוגש ההנחה אחוז בהפחתת לעת מעת שיתעדכן כפי העדכנית במהדורתו
 .זה

 ,מעלה המצורפת פרויקטים רשימת י"עפ נערכו בהתאם הכמויות וכתב זה מכרז כי יודגש עוד
 הזמנות הכוללות כל אחת 'ראשי להפיק לקבלן הזמנת עבודה אחת כללית או לחליפין מס המזמין
 .או יותר/אחד ו פרויקט

 
  כפיפות

 
00.43 

 והמפרטים   ,ההוראות   ,התקנים   ,התקנות   ,של   המבנה   יהיו   בכפוף   לכל   החוקים  הביצוע
 :ובתוך כך ,הסטנדרטיים

 .ההוראות וההנחיות במסגרת פנייה לקבלת הצעת מחיר זה על נספחיו השונים 00.43.01
 1996-.ו "נוסח תשנ 3210,החוזה מדף  00.43.02
 .ע החלה על המגרשים"הוראות כל תב 00.43.03

 .או מחלקת ההנדסה/המקומית ווהנחיות הועדה  הוראות 00.43.04
 רשות ,העורף פיקוד :כגון) אחרות ורשויות סטטוטוריים גורמים של והנחיות הוראות 00.43.05
 (.ב"וכיוצ כ"הטל חברות ,ישראל משטרת ,בזק ,החשמל חברת ,הבריאות משרד ,הכבאות
 .הוראות והנחיות המזמין ויועציו 00.43.06
 .ה"חוק התכנון והבניה תשכ 00.43.07
 .חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים 00.43.08
 .חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים 00.43.09
 (.ת"הל)הוראות למתקני תברואה  00.43.10
 .כל הפרקים -ההוצאה לאור /ט"משהב - (הספר הכחול)המפרט הכללי לעבודות בנין  00.43.11

 00.43.12 -ובהעדרם  ,תקני מכון התקנים הישראלי (,כ"מפמ)מפרטי מכון  תקניםבהיעדר 
 ,גרמניה מערב או צרפת ,בריטניה ,ב"ארה של תקנים - רלבנטיים מכון מפרטי או/ו ישראליים

 .המנהלת באישור
 .המוסד לבטיחות וגהות - (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה  00.43.13
 .המוסד לבטיחות וגהות -חוק חשמל  00.43.14
 .תקנות הבטיחות בעבודה 00.43.15
 .קובץ ההנחיות של משרד הבינוי והשיכון 00.43.16

 
 במהדורותיהן יהיו וההנחיות הסטנדרטיים המפרטים ,ההוראות ,התקנים ,התקנות ,החוקים כל

 .ע.ה.למועד צ ,והמעודכנות ביותר השלמות
 .בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים ,המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה כל

 ,זה חוזה/מחיר הצעת לקבלת בפנייה הנזכרים המפרטים כל נמצאים ברשותו כי בזה מצהיר הקבלן
 כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את ,קראם והבין את תוכנם כי

 .לדרישות המוגדרות בהם בכפיפות עבודתו
 תכריע  ההוראה הכלולה  במסמך  לפי  סדר  -  'משמעות וכד-דו  ,של  סתירה  אי התאמה במקרה

 .ומוגדר להלן העדיפות
 

  בין מסמכים לצרכי ביצוע העבודה סתירה
 בין באלה וכיוצא שונה פירוש אפשרות ,משמעות-דו ,התאמה-אי ,סתירה של מקרה בכל

 
00.44 

 א.
 לביצוע הנוגע בעניין ,לנספח נספח בין או ,מנספחיו באחד האמור לבין זה חוזה בהוראות האמור
 אחרת יקבע לא עוד כל ,הבא העדיפויות סדר לפי במסמך הכלולה ההוראה תכריע ,פאושלית עבודה

 :המפקח י"ע
 .י המזמין"או תכניות הקבלן שאושרו ע/תכניות מנחות מטעם המזמין ו          1.
 .המפרטים הטכניים המיוחדים          2.
 .המפרט הכללי הבין משרדי          3.
 .תקנים ישראליים          4.
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 .תקנים זרים 5.
 .על נספחיו ,החוזה גוף 6.

 המסמך מן בדרישותיו מחמיר אחריו הבא מסמך אם אלא ,אחריו הבאים על עדיף הקודם .א
 .שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם ,הקודם

הנזכרים  המסמכים מן מסמך בין ב"וכיוצ התאמה אי ,סתירה של מקרה בכל ,לעיל לאמור בנוסף .ב
 חייב  הקבלן לפנות  אל  המפקח  והמפקח  ייתן הוראות בדבר סדר ,תקנים ישראליים  לעיל  לבין

 .העדיפויות שיש לנהוג על פיו
אפשרות לפירוש שונה  ,דו משמעות ,אי התאמה ,בכל מקרה של סתירה ,בנוסף לאמור לעיל .ג

 העדיפות בשאלת ,דעתו שיקול לפי ,המפקח יכריע ,עצמם לבין הטכניים הנספחים בין באלה וכיוצא
 .ינהג על פי הוראותיו קבלןוה

 
  מערכת בקרת טיב

 
00.45 

 ולבצע העבודה ביצוע במהלך ממוחשבת ויזואלית פנימית בקרה מערכת לקיים הקבלן באחריות
 או מהנדס י"ע תנוהל ל"הנ הבקרה מערכת .הכללי במפרט למפורט בהתאם הדרושה הבקרה את

 .מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות לקבלן .בעל ניסיון בשטח הנדון מוסמך טכנאי
 הפרוט ומידת הבקרה מערכת מתכונת .המפקח י"ע תאושר לתפקידו הבקרה מערכת מנהל התאמת

 .אישור מוקדם של המנהל טעונות שלה
 תהיינה הדרושות הבדיקות וביצוע הבקרה מערכת ותפעול אחזקה ,בהקמה הכרוכות ההוצאות כל
 .חשבון הקבלן על

 
  טופס מסירה

 
00.46 

 הדרושים האישורים כל הגשת לרבות המקומית מהרשות מסירה טופס" להשלמת לדאוג הקבלן על
 .השלמת טופס מסירה היא תנאי תשלום החשבון הסופי .הנדרש כל ותיקון

 לא כך לשם הנדרש וכל הטופס קבלת עבור .הטופס קבלת לפני הקבלן עם ההתקשרות תסתיים לא
 .כל תוספת ועלותם תחול על הקבלן תשולם

 
  פתחים ושרוולים

 
00.47 

התקנת  ,ושרוולים חורים השארת :כגון למתקן הקשורות שונות עבודות לבצוע אחראי יהיה הקבלן
לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן  '.צינורות לפני יציקות וכו

חציבות לאחר יציקה  '.היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו
 תבוצע הצינורות למעבר המתאימים הפתחים הכנת .המפקח אישור קבלת לאחר אלא תורשינה לא
 .די הקבלן באחריותו ועל חשבונוי על
 .המפקח עם בתאום ,יהלום קידוח ידי על ,באתר שיבצעם ומעברים שרוולים הכנת לתאם הקבלן על
 הצינור הכנסת ידי על יעשו '(וכו ים"ממדי ,מקלטים) מוגנים אזורים מעטפת דרך הצנרת מעברי כל

 SEAL ,LINK או MCT  על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת ,ביציקה
 .בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף הכל

 .מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעכב אש צנרת מעברי
 עיל ממתכת המגן  עלצנרת  פלסטיק דרך  קירות אש יעשו באמצעות  שרוולים ממתכת ומ  מעברי

 .בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים הפלסטיק צינור
 00.42תוספת מחיר לכל העבודות מצוינות בסעיף  אין

 
  דוגמאות מוצרים וחומרים לאישור

 
00.48 

לאישור  הקבלן יציג ,הבנייה לתחילת ועד הסופיים התכנון מסמכי הכנת תהליך במהלך 00.43.01
 ושנדרשו במבנים לשלבם להציע שבדעתו והחומרים המוצרים מכל דוגמאות מרוכז במקום המזמין

 .מפרטים טכניים והתאמה לתקן ,הצגת המוצרים תלווה בתעודות יצרן .ידי המזמין להציגם על
 .המאושרות יישמרו במרוכז עד לתום החוזה הדוגמאות

 .חומר או מוצר חייבת אישור מפורש בכתב של המזמין החלפת
 :זה יינתן בכפוף לתנאים הבאים אישור

00.48.02 

 או המוצר החדש המוצע יהיה לפחות שווה ערך/ו  החומר    1(
    2( .הנדרש/למוצר המקורי 

 או  המוצר/החומר ו   לא תשולם שום  תוספת מחיר עבור
 .גם אם טיבו מעולה ביותר ,החדש המוצע

זה  במקרה .מוצר או/ו חומר החלפת לאשר חייבת הרשות אין ,לעיל האמור שלמרות ,בזאת מודגש
 לתבעה עילה תהיה לא ולקבלן המקוריים והפריטים החומרים עם העבודה לבצע הקבלן על יהיה
 .סוג שהוא בגין כך מכל
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 00.49  שינוי בהיקף העבודה
 

 וכן 50%או להגדיל את היקף העבודה הכללי עד /העבודה שומר לעצמו את הזכות להקטין ו מזמין
 .סעיפים שלמים לבטל

 .חוזה זה /לא יהווה עילה לשנוי מחירי היחידה הנקובים במכרז ל"הנ
 

  מפרט טכני מיוחד לעבודות עפר - 01פרק 
משקי  (,כפי שמסומן בתכניות)הידוק רגיל של מילוי מאחורי אבני שפה  ,על הסדרת המדרונות

חפירה בשטחי מצעים  '(,דילול וכד ,ניסור ענפים)טיפול בעצים קיימים  ,התחברות לאספלט קיים 
 כן לא תשולם-כמו .ידה השוניםלא ישולם לקבלן   בנפרד ועבודות אלו יכללו במחירי היח קיימים

 .כלשהי על עבודות בשטחים קטנים ועבודות ידיים תוספת
 

  פיתוח האתר - 40 פרק
 

40.010 
 אלמנטים מבטון מזויין

 
 מושבים ,עמודים ,תקרות ,מדרגות ,מעקות כגון מזוין מבטון שונות לעבודות מענה לתת בא זה סעיף
 – קירות" סעיף ראה .הסעיפים בספריית או/ו הטכני במפרט מיוחד סעיף לגביהם אין אשר ועוד
 :ובנוסף 51 פרק 50, פרק 40,פרק  41, פרק 02, פרק ,בניה לעבודות הכללי המפרט ,זה בפרק "כללי

 .או הנחיות המפקח/האלמנטים יהיה בהתאם למידות ולהנחיות שבמסמכי החוזה ו ביצוע
 

 ק או קומפלט"מ :מדידה
 

 :בסעיף תשלום ובנוסף ,במפרט זה ראה בפרק המוקדמות :תשלום
 ישולם ק"מ/ג"ק 70 -מ גדולה בכמות זיון עבור .ק"מ/ג"ק 70 עד בכמות זיון כולל התשלום  .א

 .י סעיף תשלום מתאים"בנפרד עפ
 עבור ציפוי או חיפוי .אינו כולל גימור שונה מבטון חזותי התשלום   .ב האלמנטים ישולם בנפרד

 .סעיף תשלום מתאיםי "עפ
 

 מדרגות ומשטחים ,אבני  שפה ,ריצוף עבודות
 .אבני שפה ומדרגות ,פרק זה דן בעבודות ריצוף :כללי

או חלקים יפורטו /פרטי תשלום הכוללים אספקה בלבד של חומרים ו .א
 בכתב בנפרד

 יהיה זהה למפורט בסעיףאו החלקים /טיב החומרים ו .הכמויות
 .המתאים בתת פרק זה

 
 
 
 

40.012 
 שפה טרומיות אבני

 

 .זה בא לתת מענה לכל עבודות אבן שפה טרומית סעיף
 .עם או בלי אבן תעלה ,מתייחס לאבן שפה מכל סוג הסעיף

 :ובנוסף 51במפרט כללי לעבודות בנייה  פרק  ראה
 יפורטו חלקים או/ו חומרים של בלבד אספקה הכוללים תשלום פרטי   .א

 .ב .בנפרד בכתב הכמויות
 או החלקים יהיה זהה למפורט בסעיף המתאים בתת פרק/טיב החומרים ו

 .זה
 .זה בא לתת מענה לכל עבודות אבן שפה טרומית סעיף
 .עם או בלי אבן תעלה ,זה מתייחס לאבן שפה מכל סוג סעיף
 :ובנוסף 51ות בנייה  פרק במפרט כללי לעבוד ראה

 אבן תיחום ועוד בכל מקום ועבור ,אבן גן ,כל סוגי האבן לרבות אבן שפה   .א
 .כל מטרה תונחנה מעל תושבת בטון

 :מידות תושבת הבטון יהיו על פי הפרט המצורף או על פי המידות הבאות  .ב
 גב גובה .מ"ס 10 + השפה אבן כרוחב ורוחבה מ"ס 10 הבסיס גובה

 כנגד תעשה הגב יציקת .מ"ס 10 ורוחבו הבסיס מעל מ"ס 10 הוא התושבת
 .תבנית

לביצוע התושבת נדרש להשתמש  -20.סוג הבטון לתושבת יהיה בטון ב .ג
 רטוב אין להשתמש בתערובת בטון יבשה שמורטבת לאחר הנחת בבטון
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   .ד .האבן
 מ"ס 50 או/ו 25 באורך מוכנה שפה אבן ותונח תסופק ובקשתות בפינות

 .לפי הצורך
   .ו .לא יורשה שימוש בשברי אבן שפה .ה

 יש  להדק  את  השטח  המיועד  ,לפני  ביצוע  תושבת  הבטון  לאבן  השפה
 .להנחתן

 יציקת  ,העבודה   כוללת     את  החפירה  לצורך   הנחת  האבן  והתושבת    .ז
 מילוי תפרים בטיט צמנט ,מ"ס 3בעובי  1:3ריפוד בטיט  צמנט  ,התושבת

 ,הקיים לאספלט השפה אבן בין המרווח ומילוי ,האבן בגוון ,דליל 1:3
 .ח .בבטון אספלט ,במידת הצורך

 המפקח  רשאי  להורות  על  הנחת  שכבת  מצע  מהודקת  מתחת  לתושבת
 .יציבה אינה המקומית והקרקע במידה מ"ס 50 וברוחב מ"ס 30 בעובי

בהם ממילא כלולה שכבת מצע  ,כי סעיף זה לא מתייחס למקרים מובהר
 הוראת המפקח צריכה להינתן בכתב .לאבן בפרט הטיפוסי לביצוע מתחת

   .ט .ביומן העבודה
 הידוק המצע המיועד להנחת האבן יבוצע יחד עם שטח ,בכבישים חדשים

 הכביש                                          או                                            המדרכה.
 

 .א"מ :מדידה
 .בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ,י סוגי האבן"תעשה הפרדה עפ  .א

 
 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 ,ההנמכות ,תושבת מבטון ,המחירים  יהוו  תמורה  מלאה  עבור הנחת האבנים  .א 
 הציוד והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של אבן ,עבור כל החומריםוכן  החיבורים

 .מסמכי החוזה והוראות המפקח ,התוכניות ,על פי המפרט השפה
 .לא יינתן תשלום נוסף על ביצוע אבן שפה בקשתות וקוים שאינם ישרים .ב
 הגלויים השטחים של ונקי חלק גמר ,מופסקים קצוות ,לפינות הוצאות כולל התשלום  .ג

 .מילוי המישקים וכיחולם ,לעין
 .ה .התשלום כולל הנמכת אבן השפה ולא ישולם בנפרד עבור ביצוע ההנמכה .ד

 סתימת המרווח בין אבן השפה לבין המיסעה הקיימת ,במידת הצורך ,התשלום כולל
 .בבטון אספלט

 ,אולם במפלס נמוך יותר ,במקרה והעבודה מתבצעת במקום בו סולקו אבנים ישנות .ו
 ,מתוכנן לרום קיים רום בין ההפרש :כלומר ,היתר חפירת עבור בנפרד לקבלן ישולם
 .התשלום יבוצע על פי סעיף חפירה בשטח '.מ 0.5 ברוחב

ישולם  (לעיל 'סעיף ח)י המפקח ביצוע שכבת מצע מתחת לתושבת "במקרה ונדרש ע .ז
 בשטח ועבור המצעי סעיף חפירה "מ עפ"ס 30בנפרד עבור חפירת יתר בעובי  לקבלן

 .י סעיף מצע"מ עפ"ס 50מ וברוחב "ס 30 בעובי
אשר אינו עפר  ,במקרה ולפני הנחת האבן נדרש פרוק משטח אספלט או משטח אחר .ח

 ישולם לקבלן בנוסף לסעיף זה גם עבור ,במקום הנחת האבן ,חומר גרנולרי אחר או
 .י הסעיף המתאים"המשטח עפ פרוק

 :יחולו על סעיף זה ובנוסף ,בפרק זה "כללי – אבן שפה"ות בסעיף כל הנחיות העבודה המפורט
 .את האבנים מכל לכלוך ושאריות בטון לפני יישומן לנקות יש

 בשום לשברן אין אך האבנים את בזהירות לנסר לקבלן מותר ובקשתות בפינות
 .אופן
 באבנים שימוש יותר בהן וקשתות פינות להוציא ,בלבד שלמות באבנים שימוש יותר

 .בלבד מנוסרות

 א.
 ב.

 
 ג.

 
 .א"מ :מדידה

 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 .התשלום עבור יישום כל סוגי האבנים זהה ואינו כולל את מחיר האבן      .א
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40.015 
 תיעול אלמנט

 
 בתת "כללי – אבן שפה"העבודה מתייחסת להתקנת אלמנטים לתיעול מיוצרים במפעל ראה סעיף 

 :זה ובנוסף פרק
 .ספק והנחיות המפקח/י הנחיות היצרן"ההתקנה תבוצע עפ  .א

 

 .יחידה/א"מ :מדידה
 .י סוגי האלמנטים בהתאם לפרוט בכתב הכמויות"תעשה הפרדה עפ  .א

 .ק המוקדמות במפרט זהבפר ,ראה בסעיף תשלום :תשלום
 

40.017 
 שפה יצוקה באתר אבן

 

 :ובנוסף 51פרק  ,ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה  :כללי  .א
 סוג ,הביצוע שיטת יפורטו שבהם ותכניות מפרטים המפקח לאישור להגיש הקבלן על הבטון

 .הביצוע  ודרכי
 .מ גובה"ס 25 -מ רוחב ו"ס 17חתך אבן השפה יהיה  ,אם לא נאמר אחרת :חתך האבן  .ב
 :תשתית לאבן השפה   .ג

 אבן השפה תוצק בקטעים שונים על גבי מצע מהודק ומיושר בהתאם   .א
 .לתכניות

 .יהיו פני המצע במצב לח ,לפני היציקה   .ב

 
 
 

 :חומרים   .ד
 

 זו לא
   .ב .לפחות 30 -הבטון יהיה מסוג ב .א

 משקיעה החורגת אצווה ".אפס שקיעת" תהיה (אברמס בקונוס) השקיעה מידת
 .תתקבל

 הקבלן להמציא מסמכים לגבי מידת הוויברציה של הבטון המתקבלת בשיטת הביצוע על
 .שלו

 זה בפרק המפורט האבן חתך כמו בדיוק יהיו התבניות של והרדיוסים הצורה :תבניות  .ה
 .ובתכניות

 :דרישות ביצוע    .ו
 תפרי ללא ,אחידה בצורה תבוצע השפה אבן - והתפשטות התכווצות תפרי  .א התכווצות

 .והתפשטות
בסוף יום עבודה יש לעבד את קצה האבן על ידי חיתוך אנכי וישר   -תפרי עבודה אנכיים   .ב  

 7 של לעומק עד האבן את לחספס יש ,למחרת .אנכי חתך לקבלת עד דיסק מסור בעזרת
 .בהברשה אנכית או באמצעות סיתות ולהרטיב את הקצה מ"מ

 .לא יבוצעו תפרים אופקיים -תפרי עבודה אופקיים    .ג
 .פני האבן יהיו בעלי טקסטורה וגוון אחידים -גימור האבן    .ד
 .ללא תפרי עבודה בלתי מתוכננים,תעשנה ברציפות  -יציקות   .ה

 לפני האבן פני על "אפס שקיעת"מ הגדולים שקעים יאושרו לא   1.
 .עבודות הגימור

 .את הגימור יש לבצע על ידי הברשה אופקית קלה   2.

 .תיקון פני הבטון בעזרת טיח אסור בהחלט   3.

 .על הקבלן לבדוק שאין עודפי מים במברשת בזמן פעולת הגימור   4.

 לאחר  עבודות  הגימור  יש  להקפיד  כי  תתקבל  אבן  הומוגנית   5.
   6. .בצורתה

 יחליק  הקבלן  את  פני  הבטון  בכף  ,המפקח  ימצא  לנכון  אם
 .המבוקשתטייחים להשגת הצורה 

 קטע יוחלף ,המפרט בדרישות עומדת אינה הגימור איכות באם   7.
 האבן                                                                                  הלקוי.

 

 :במפרט הכללי לעבודות בניה ובנוסף 02ראה פרק  :אשפרה   .ז
 .גוון חומר האשפרה הוא שקוף
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 :סטיות מותרות  .ח
 '.מ 3.0מ לאורך של "מ 6 -סטיות אופקיות

 '.מ 3.0מ לאורך של "מ 6 -סטיות אנכיות 
 

 
 
 
 
 

 
 .משתלבות

 .א"מ :מדידה
 .בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 
40.018 
 ריצוף טרומיים אריחי

 
 אבנים -זה בא לתת מענה לעבודות ריצוף בכל סוגי אבני הריצוף מבטון טרום  סעיף
 :ובנוסף 8פרק  40,פרק  51,במפרט כללי לעבודות בנייה פרק  ראה

 ,עובי האבן עבור ריצוף מדרכה או מסעה הנושאת תנועה קלה מאוד ,אם לא נאמר אחרת   .א
 ,בדרכים ללא מוצא ,וגם בכבישים פנימיים בשכונות ,כלי רכב מסחריים ליממה  0-15של 

 .מ"ס 6או מסחריים קלים יהיה /חנייה לכלי רכב פרטיים ו מגרשי
 עובי ,בהן העומס אינו תעשייתי כבד או כבד מאוד ,במסעות רגילות ,לא נאמר אחרת  אם    .ב

    .ג .מ"ס 8אבני הריצוף יהיה מינימום 
 אחסנה משטחי ,למשאיות חנייה רחבות ,כבדה תעשייתית תנועה עוברת עליהן במסעות
 :כבדים תעשייתיים רכב כלי של תנועה ואזורי אחסנה רחבות כבד ציוד של והעמסה

 .מ"ס 10עובי המרצפות יהיה  ,עגורנים ומשטחי מכולות ,מלגזות
 .כיווני-צורת המרצפות בשטחי מסעות כלשהן יאפשר הנחה בשילוב דו   .ד

 הדירוג ממעטפות לאחת או 51 בפרק לדרישות יתאים התשתית גבי על שיונח החול      .ה
 :הבאות

 I דירוג מעטפת
 נפה "3/8 4# 10# 40# 80# 200#

0 
10 

6 
19 

18 
45 

73 
96 

95 
100 

 אחוז עובר 100

 
 II דירוג מעטפת

 נפה "3/8 4# 10# 40# 20# 80# 200#
0 
4 

2 
10 

14 
22 

34 
42 

64 
72 

90 
98 

 אחוז עובר 100

 

 במידה .מ"מ 40החול שמתחת לאבני הריצוף יונח בשכבה בעובי של  ,לא נאמר אחרת אם    .ו
 .ויהיה צורך במילוי שקערוריות קטנות בתשתית או במצע אזי עובי השכבה יהיה גדול יותר

 .אין לפזר ולפלס שכבת חול בכמות העולה על הספק עבודה של יום אחד   .ז
 -דו בשילוב ורק אך הריצוף אבני את להניח יש ,תנועה עומסי לשאת אמור כשהמשטח   .ח

 .כיווני
 .אחידים וללא רווחים ,פני הריצוף יהיו ישרים  .ט
 .מ"מ 15+הסטייה מרומים המתוכננים לא תעלה בשום נקודה על    .י

 .מ"מ 5 עולה כלשהי בנקודה ,שעומקו שקע יורשה לא 'מ 5.00 שאורכו ישר בסרגל בבדיקה .יא
 1%.תוך שמירה על שיפועי התנקזות מינימליים של  ,תבוצענה העבודות

 והפרשי שבר וללא נאותה מישוריות על שמירה תוך ,יבוצעו קיים לריצוף התחברויות
 .יב
 .יג

 .לשביעות רצון המפקח ,לאורך קווי החיבור  גבהים
 שבוע במשך רטוב במצב החזקתם ידי על תיעשה השלמה וביציקות בחגורות הבטון אשפרת

 .ימים
 .יד

 או למפרט המיוחד/בהתאם לתכניות ו ,ובצורות שונות ,בצבע ',אבן הריצוף תהיה מסוג א .טו
 .או הנחיות המפקח/ו

 .טעונה אישור של המפקחכל שיטת השלמה בקצוות  .טז
 .העבודה כוללת התחברות למשטח ריצוף קיים  .יז
 .מ"מ + 5גובה המרצפת ביחס לאבן השפה יהיה  .יח
 .בפינות ובמקומות צרים יחתוך הקבלן את האבן במשור מכני .יט
 .אין להניח אבנים שבורות ולא שלמות במשטח   .כ
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 1.0 –קיים יהיה מפלס פני הריצוף נמוך ב  (בניין)בהתחברות למבנה  ,באם לא נאמר אחרת .כא
 .מ מפני המפתן"ס
 העבודה כוללת הנחת מרצפות לפי דוגמא כלשהיא בהתאם לתכנית מאושרת על ידי .כב

 .המתכנן
 

 ר"מ :מדידה
 בניכוי ,יימדד רק שטח הריצוף שבוצע בפועל .המדידה הינה מדידה של נטו השטח המרוצף .א

 רוחב אבני השפה ובניכוי כל שטח שטחי מכסים של שוחות ,יחד עם זאת .שאינו מרוצף
 .שטח בטון ההשלמה לא ינוכה ,בקרה

 .כמפורט בכתב הכמויות ,צבע אבן ועוד ,י סוגי אבן"עפ ,במידת הצורך ,המדידה תופרד  .ב
 

 .בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 

40.019 
 שימוש חוזר באבני ריצוף

 

 .אבן משתלבת -לענות על עבודות שימוש חוזר באבני ריצוף מבטון טרום לסוגיו  ,מטרת סעיף זה
 :בפרק זה ובנוסף ,ראה סעיף ריצוף באבן משתלבת

 .יש לנקות את אבני הריצוף לפני יישומן     .א
 .יותר שימוש באבנים שלמות בלבד     .ב

 
 ר"מ :מדידה

 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 בין ,הריצופים ועוביי סוגי כל לגבי אחיד יהיה קודמים מפרוקים בחומרים ריצוף עבור התשלום

 .מכל סוג אחר אבנים משתלבות ובין אם אם
 .אינו כולל אספקת אבנים התשלום
 .כולל הובלה ממקום האחסון עד למקום ההנחה התשלום

 א.
 ב.

 
40.020 

 מאבן טבעית ריצוף
 

 (נחל אבן כגון) טבעית אבן באמצעות שטחים בריצוף הקשורות עבודות על לענות זה סעיף מטרת
 :ובנוסף 51פרק  40,ראה במפרט כללי לעבודות בניה פרק  .בבטון המשוקעת

 מ ותהודק לצפיפות של"ס 15מעל השתית המהודקת תפוזר שכבת מצע בעובי מינימלי של   .א
 .מ"ס 10מעל המצע תפוזר שכבת בטון רזה בעובי  .מודיפייד אאשטו 98%

 .כך שהשליש העליון שלהן בולט מעל הבטון ,האבנים ישוקעו לתוך שכבת הבטון הטרייה  .ב
 2:1(. ,חול :יחס מלט)לאחר הנחת האבנים יעובדו המישקים באמצעות טיט צמנט    .ג

 ר"מ :מדידה
 

 :בסעיף תשלום ובנוסף ,בפרק המוקדמות במפרט זה ראה
 .כולל את עיבוד השתית ושכבת המצע התשלום

 :תשלום

 
  סלילת כבישים ורחובות – 51 פרק

 
 51.01 פרק תת

 הכנה ופירוק עבודות
 

 :ובנוסף 51פרק  01,פרק  ,ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה :כללי
 הקיימים בתחום העבודה יטופלו בהתאם לתכניות ,עצים ועוד ,חומרים ,מבנים ,מתקנים   .א

 .המפקח והנחיות
או ההנחיות ושאין /י התכנון ו"אשר פורקו עפ ,מיתקנים או חלקי מיתקנים נצילים .ב 

 במחסני ויאוחסנו יובלו העתקה או/ו לשיקום מתוכננים ואינם בעבודה להם שימוש
 או המועצה

 .מקום אחר לפי הוראות המפקח כל
 אל האחרים המובנים ובכל וטיבם בצורתם יותאמו מועתקים או/ו משוקמים מיתקנים    .ג

 .אם לא נדרש אחרת ,המיתקנים המקוריים
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 ריהוט רחוב  ,תמרורים ,או חלקי מתקנים המיועדים לשימוש חוזר כגון שלטים מתקנים   .ד
 תחילת לפני זה מצב לוודא הקבלן על .פירוקם לפני ,תקין במצב נמצאו כאילו יחשבו ,ועוד

 .כל פגם או ליקויולהתריע ביומן העבודה על  העבודה
 ועל הקבלן ידי על יוחלפו או/ו ישוקמו הפירוק במהלך שנפגעו מתקנים חלקי או מתקנים   .ה

 .חשבונו לשביעות רצון המפקח
 .העבודה כוללת סתימת הבורות שנוצרו במקום הפירוק   .ו
 .במקרה של העתקת מתקנים כוללת העבודה את עיגונם באתר החדש   .ז
 .במידה ויידרש ,העבודה כוללת גם הובלה למקום אחסון והחזרתו לאתר  .ח

 קודמים מפרוקים מתקנים מחדש יותקנו לא מקרה בשום כי להלן מובהר   .ט באם הם
 .פגומים

 .העבודה כוללת סילוק פסולת הפירוק
 

 
 51.001 
 פסולתערמות אדמה או  סילוק

 
 :ובנוסף 01ופרק  00פרק  ,במפרט כללי לעבודות בנייה ראה

 במדידה  שנמדדו לאחר יבוצע ,העבודה בשטח הנמצאות פסולת או אדמה ערמות סילוק   .א
 וזאת קודם התחלת עבודות עפר ,על ידי המפקח ובא כוח הקבלן משותפת ,כלשהן בשטח

 .הורדת צמחיה וחשוף לרבות
 העבודה ביומן המפקח ידי על שנרשמה בכתב מוקדמת הוראה טעון העבודה ביצוע ובצוע

 .בשטח המדידה
 

 .או קומפלט ק"מ
 .נפח הערמות שנמדדו על ידי שני הצדדים יחושב

 ב.
 
 
 :מדידה
 מ"ק -

 .עבור כל הערמות והפסולת   הנמצאים בשטח מוגדר "מחיר כולל"לפי  - קומפלט
 

 העבודה מאתר ופסולת חומרים עודפי סילוק בסעיפים ,זה במפרט המוקדמות בפרק ראה :תשלום
 :ובנוסף ותשלום

 .התשלום כולל חפירה וסילוק החומר החפור ,במידה ונדרש      .א
 

51.002 
 קרצוף

 
שטחי  לרבות ,שונים שטחים או המסעות סוגי בכל הקרצוף עבודות לכל מענה לתת בא זה סעיף

 י"הקירצוף יבוצע עפ .מצע או קרקעות שונות מכל סוג ,מ"תשתית אגו ,סולינג ,בטון ,בטון אספלט
 ,או הנחיות המפקח/ו תכניות
 .או בלתי רציפים/בשטחים רציפים ו ,הנדרש לעומק

 :ובנוסף 51במפרט כללי לעבודות בנייה פרק  ראה
 עד  לגילוי  ,בקרבת  מתקנים  ,עבודת  הקרצוף  כוללת  פירוק  בטון  האספלט        .א

 '.אבני שפה וכד ,מושלם של שוחות
 באותו יום של ביצוע שכבת בטון אספלט ראשונה בכל ,יתבצע הקרצוף ,על פי הוראת המפקח

 .קטע
 .הקרצוף יתבצע במקרצפת המסוגלת במעבר אחד להגיע לעומק הדרוש .כג
 מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושי אספלט בגודל העולה על .כד

.2" 
 .אשר יוקצה לכך על ידי המפקח ,החומר המקורצף יפונה לאתר מאושר .כה

 .המקורצף יישאר בבעלות עיריית באר שבע החומר
 .ני הקרצוף גבוהים מהמתוכנןכאשר בכל מקרה לא יהיו פ ,מ"ס - 0.5הקרצוף יהיה  דיוק

 .כו
 .כז
 .השטח ינוקה במטאטא מכני בעל מערכת שאיבה .כח
 תהיה הניקוי ודרגת ,נקודה בכל שלושה לפחות יהיה המטאטא של המעברים מספר .כט

 .לשביעות רצון המפקח
 ,ויידרש במידה .האספלט בבטון ציפוי להספק הזהה קירצוף בהספק לעמוד הקבלן על   .ל

 .יצטרך הקבלן לעבוד עם שתי מקרצפות בו זמנית
 אבני ,ליד שוחות ,במקומות צרים :במפרט הכללי לעבודות בנייה 51בניגוד לאמור בפרק  .לא
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 .ידיים בעבודת או/ו מתאימה צרה במקרצפת עבודתו את הקבלן יבצע ,ויידרש במידה ,שפה
במידה ולאחר סיום הפעולות המתוארות בתתי הסעיפים הקודמים עדיין יישארו פני   .לב

שעל פי שיקול דעת המפקח  ,מעורערים או יהיו בורות בשטח המקורצף ,המיסעה סדוקים
או אינם מאפשרים תנועה נוחה ובטוחה של כלי רכב  /אינם מאפשרים ביצוע שכבת ריבוד ו
או /רשאי המפקח להורות על  ביצוע  הטלאות  ו ,עה זוומצבם אף עלול להחמיר  עקב תנו

 פעולות אלה .סדקים בהתאם לנהלים המפורטים בפרק עבודות אחזקה במפרט זה איטום
 .מיידית עם גמר הקרצוף ולפני פתיחת השטח לתנועה יבוצעו
 בטון של בשכבה "קליפה"ב מכוסים המיסעה פני יהיו הקרצוף פעולות סיום ולאחר במידה

 ,זו שכבה פירוק או קרצוף המשך הקבלן יבצע ,מ"ס 1.0 על עולה שאינו בעובי ,אספלט
 במקרה .רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בקביעת מחיר היחידה גם פעולה זו כאשר

 .שלבי הקרצוף 2יימדד העובי הכולל לאחר  ,לצורך התשלום ,זה

 .לג

ייתכן כי נמצאות לאורך התוואי המיועד לקרצוף שוחות המכוסות  ,לתשומת לב הקבלן .לד
 על הקבלן לנקוט בכל .אשר מיקומן אינו ידוע למועצה ואינו מסומן בתכניות ,באספלט

 .מתכות לגילוי במכשיר גילוין לרבות אלה בשוחות פגיעה למנוע מנת על הזהירות אמצעי
 .זאת על חשבונו כל

 48 -תבוצע הסלילה לא יאוחר מ ,במידה ומתוכנן ציפוי בטון אספלט מעל השטח המקורצף .לה
 .שעות ממועד הקרצוף

 

 .לו  הגדרות
 

 או/ו העבודה התחלת בצו מראש הוגדרו שגבלותיו ,זה חוזה במסגרת עבודות ביצוע מקום -אתר
 במסגרת אחר עבודות ביצוע מקום מגבלות 'מ 1000 לפחות והמרוחקים ,העבודה ביומן המפקח י"ע

 .זה חוזה
 ,רחובות או/ו כבישים 2 לפחות של מפגש הכולל ,זה חוזה במסגרת עבודות ביצוע מקום -צומת

 י"או  ע/בצו התחלת העבודה ו "צומת"אשר הוגדר מראש  כ ,או חצרות/כניסות לחניות  ו להוציא
 .הרחובות שטח עם אחד ברצף ולא בנפרד מבוצעות במקום העבודות כאשר ,העבודה ביומן המפקח
 .הצומת מזרועות אחד כל לאורך הטנגנתה סוף י"ע יוגדרו הצומת שטח גבולות

 
 .ר"מ :מדידה

 .י הפרוט בכתב הכמויות"תעשה הפרדה בזמן המדידה בהתאם לעומקי הקרצוף עפ  .א
 .ואתר שאינו מוגדר צומת "צומת"בין אתר המוגדר כ ,י מיקום העבודה"תיעשה הפרדה עפ  .ב
 .י כמות הביצוע לאתר"בנוסף תיעשה הפרדה עפ   .ג
 .בסעיף טו שלעיל "צומת"ו "אתר"ראה הגדרות       .ד

 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 בודה נוספת שתידרשהתשלום כולל את כל שלבי העבודה לרבות עבודת ידיים וכל ע .א

 .על מנת להכין את המיסעה לקראת שלבי העבודה הבאים
 .התשלום כולל העברת החומר המקורצף לאתר מאושר והאגרות הכרוכות בכך .ב

 התשלום אינו כולל עבודות איטום סדקים והטלאות אספלטיות שעליהם ישולם .ג
 .בהתאם לפריט התשלום המתאים ,בנפרד

 
 
 

51.003 
 אספלט  קיים פירוק

 .לענות על עבודות פירוק השכבה האספלטית בלבד במסעה קיימת או מדרכה סעיף זה בא
 :ובנוסף 51,ופרק  01במפרט כללי לעבודות בנייה פרק  ראה

      .ב .עבודות הפרוק מתייחסות לשכבות אספלטיות בכל עובי נתון .א
 מחוץ במבנה פגיעה למניעת מכני במסור האספלטיות השכבות ניסור את כוללת העבודה

 .לתחום הפירוק
 .שימוש בסעיף זה מוגבל לעבודות בהן לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לשכבה האספלטית      .ג

 .ר"מ :מדידה
 .י עובי שכבה אספלטית"תעשה הפרדה עפ ,במידה וקיימים סעיפי תשלום מתאימים

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 .לא תשולם כל תוספת עבור שכבות אספלטיות עבות    .א
 לא ישולם בנפרד על סעיף פירוק ,חציבת תעלות באזורים סלולים/במקרה של חפירה   .ב

 .חציבת תעלות/והוא כלול בסעיף חפירת ,אספלט קיים
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51.004 
 מיסעה פירוק

 
 .לכל עומק עד השתית ,זה בא לענות על עבודות פירוק מיסעה קיימת על כל שכבותיה סעיף
 :ובנוסף 51,ופרק  01פרק  ,במפרט כללי לעבודות בנייה ראה

 לתחום מחוץ במבנה פגיעה למניעת מכני במסור האספלטיות השכבות ניסור את כוללת העבודה  .א
 .הפירוק

 .שימוש בסעיף זה מוגבל לעבודות בהן לא מבוצעת חפירה נוספת מעבר לעובי המבנה  הקיים  .ב
 .ר"מ :מדידה
 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 .ב .לאחר הפרוק ,התשלום כולל את הידוק פני השטח .א
 לא ישולם על סעיף פירוק מיסעה ,חציבת תעלות באזורים סלולים/במקרה של חפירה

 .חציבת התעלה/קיימת בנפרד והוא כלול בסעיף חפירת
51.005 
 מדרכות פירוק

 
 .זה בא לענות על עבודות לפירוק כל סוגי המדרכות סעיף

 .יבוצע במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות אחרים עליהם יורה המפקח הפירוק.א
 .מבנה המדרכה לכל עומק עד לעומק השתית וסילוק הפסולתכוללת פירוק כל שכבות  העבודה.ב
 הקיימת המדרכה מבנה ועובי במידה ,שלעיל 'ב בסעיף לאמור ובנוסף כללי במפרט לאמור בניגוד.ג

 25 -מ קטן
 המדרכה מפני ,מ"ס 25 לעומק עד נוספת חפירה גם הפירוק במסגרת לדרוש המפקח רשאי ,מ"ס

 .הקיימת
 .החפירה הנוספת ומחירה כלול בפרוק המדרכהישולם בנפרד עבור  לא

 .תשולם כל תוספת עבור שכבות חריגות בחומרים בתכונות ובעובי השכבות לא.ד
 או ,הקיים המבנה לעובי מעבר נוספת חפירה מבוצעת לא בהם לעבודות מוגבל זה בסעיף שימוש.ה

 .מ באם המבנה פחות מעובי זה"ס 25עובי 
 .פגיעה במדרכה מחוץ לתחום הפירוקבעת הפירוק לא תעשה כל .ו

 ,י הקבלן ועל חשבונו"תתוקן המדרכה שמחוץ לאזור הפרוק ע ,במקרה של פגיעה.ז על פי הנחיות
 .המפקח

 
 .ר"מ :מדידה

 .י סוג ציפוי במדרכה"תעשה הפרדה עפ ,וקיימים סעיפי תשלום מתאימים במידה.א
 

51.006 
 אבני שפה פירוק

 .אבני תעלה ועוד ,אבני אי  ,אבני גן ,כוללת פרוק אבני שפה מכל סוג וכל חומר לרבות העבודה.א
 .כולל בטון מזוין ,וכן חגורות בטון מכל סוג ,גם את פירוק תושבת הבטון כוללת העבודה.ב

 ובמקרה השפה לאבן הצמוד המשטח או/ו המדרכה או/ו במיסעה פגיעה כל תעשה לא הפירוק בעת.ג
 של

 .י הקבלן ועל חשבונו"תתוקן המיסעה ע ,פגיעה
 .מ מהאבן"ס 10לפני הפירוק יבוצע ניסור של שכבת האספלט הצמודה לאבן השפה במרחק עד .ד

 .א"מ :מדידה
 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 .הפעולה של מושלם לביצוע הדרוש כל וכן לעיל המפורטות העבודות כל את כולל התשלום
 

 :זהיר של אבני שפה פירוק
 יבוצע בזהירות ,אבני אי ועוד ,אבני גן ,לרבות ,פירוק זהיר של אבני שפה מכל סוג וכל חומר    .א

 .המרבית כדי שלא לפגוע באלמנטים המפורקים
 .ורות הבטון מכל סוג כולל בטון מזויןהעבודה כוללת גם את פירוק תושבת הבטון וכן חג    .ב

 אלמנטים אלו ינוקו מכל הבטונים הדבוקים אליהם    .ג ,על פי הוראה מראש של המפקח ,ויועברו
 .למחסני המועצה או לשימוש חוזר במקום בו יידרש

 או המשטח הצמוד לאבן השפה/המדרכה ו או/בעת הפירוק לא תעשה כל פגיעה במיסעה ו    .ד
 .י הקבלן ועל חשבונו"יתוקן הנזק ע ,ובמקרה של פגיעה

 .מ מהאבן"ס 10לפני הפירוק יבוצע ניסור של שכבת האספלט במרחק עד     .ה
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 .א"מ :מדידה
 לשימוש הראויות ותקינות שלמות שפה לאבני רק מתייחסת זה סעיף פ"ע המדידה   .א

 .חוזר
 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 התשלום כולל את כל העבודות המפורטות לעיל וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של .א
 .הפעולה

 או הובלתם למקום/התשלום כולל שמירת אבני השפה במצב ראוי לשימוש חוזר ו .ב
 .שיורה המפקח

51.014 
 תאי ביקורת וקולטנים מכל סוג ,שבכות ,מכסים ,מסגרות התאמת

 

 שבכות ותאי בקורת קיימים על כל סוגיהם יותאמו למפלס החדש תוך שימוש ,מכסים ,מסגרות .א
 .בחומרים שאינם נופלים בטיבם מאלה שהשתמשו בהם במבנה המקורי

 .עם פלס מים לבדיקת התאמת הגובה לשטח הקרוב 'מ 3על הקבלן להחזיק באתר סרגל באורך .ב
 פרט"תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי עבודת התאמת גובה שוחות בזק תבוצע על פי הנחיות בזק ו.ג

 .י חברת בזק לפני תחילת העבודה"פרט שיסופק לקבלן ע ",הגבהת צווארון
 עליונה כנדרש וייושרו תפורק רצועה ,לאחר הסרת מסגרת המכסה או השבכה ,במקרה של הגבהה.ד

 .פני החלק העליון של המבנה כדי שיהוו שטח חיבור מתאים לבנייה חדשה
 ,הסבכה והתושבת ,התאמת גובה קולטנים כוללת גם את הפירוקים וההתאמות של אבן השפה.ה

 .אחת כיחידה
 30לסתת את הבטון הקיים לגילוי הזיון לעומק של מינימום  ,יש להסיר את המכסה והתושבת שלו.ו

 העבודה להשלמת הדרוש כל ולבצע המכסה את להרכיב ,צווארון לצקת ,זיון ברזל ולהניח ,מ"מ
 .רצון המפקח לשביעות

 .תכלול העבודה גם הריסת חלק מקירות השוחה הקיימת ,במקרה של הורדת מפלס פני השוחה.ז
 מפני ,מ"ס 50יש להקפיד כי גובה הצווארון לא יעלה על  ,מפלס פני השוחהבמקרה של הגבהת .ח

 ,י המפקחים מטעם הגורמים השונים"או בהתאם למידה שתידרש ע ,המיסעה עד תחתית התקרה
 ,סוג מכל והקירות התקרה פירוק את כוללת העבודה ,הצורך במידת .מ"ס 50 על תעלה שלא ובלבד

 התשתית גורמי ובאישור מורשה מהנדס י"ע חתומות קונסטרוקציה תוכניות לפי מחדש ובנייתם
 .המתאימים

 .עבודת התאמת השוחות תתבצע לאחר הקרצוף ולפני ביצוע שכבת בטון האספלט.ט
 .תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי הבטון אשר ישמש לביצוע העבודה יהיה מהיר התקשות.י

 לעומק הנדרש מתחת למפלס הסופי של הכביש תאים שיש להנמיכם ייהרסו בזהירות מרבית עד.יא
 .בהתאם לתכניות והוראות נציגי הרשויות המוסמכות ,וייבנו מחדש עד לגובה המפלס הסופי

 .המתאימות המוסמכות הרשויות נציגי ידי על שיועברו וההוראות התכניות לפי תבוצע העבודה.יב
 ,הקבלן יבצע ,השוחה התאמת ביצוע השלמת עם מיד ,אספלט בבטון לציפוי המיועדים באזורים.יג

 ,ריבוד בבטון אספלט קר להשלמת והתאמת גבהים לסביבה הקרובה ,י הפיקוח"ויידרש ע  במידה
 .לאפשר תנועת כלי רכב תקינה במטרה

 .האספלט הקר יוסר לפני ביצוע שכבת האספלט בטון.יד
 .את המפקחים מטעם אגף מים וביוב ,יש להזמין במידה ויידרש ,עבודות בתאי ביוב ומים בעת.טו
 ,בניילון האביזרים את לעטוף יש ,מים אביזרי :כגון ,אביזרים המכילים בתאים עבודה של במקרה.טז

 .לפני תחילת העבודה
 ובכל מקרה לנקות ,יש למנוע ככל שניתן נפילת פסולת וגרימת סתימות ,בזמן העבודות בתאים.יז

 .ולאחר סיומה ,העבודהולסלק כל פסולת שנפלה לתא במהלך 
 .יש לדאוג לאוורור התאים לפני ביצוע העבודות ,ובפרט בתאי ביוב וניקוז ,בעבודות בתאים.יח

 
 '.יח :מדידה

 ,סוגי  האלמנטים ועוד  ,המכסים ,תעשה הפרדה  בין  סוגי התאים .א י פרוט הסעיפים"עפ
 .בכתב הכמויות

 .י מספר תאי קליטה בכל קולטן"בקולטני מי גשם תבוצע הפרדה עפ   .ב
 

 :ובנוסף ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום :תשלום
 .התשלום עבור שוחות במדרכה ובכביש זהה .א

 התמוכות ותיקון ,התבניות ,הזיון ,התשלום כולל את כל הציוד והחומרים לרבות הבטונים .ב
 .הכביש במקרה הצורך
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 או חלקים ומוצרים אחרים ממחסן/התשלום כולל גם הובלה של מכסים ו.ג ,המועצה לאתר
 .י המועצה"במידה והם מסופקים לקבלן ע

 ,הנמצא במסעהכולל שינוי תא קליטה מתא קליטה על יד אבן שפה לתא קליטה  התשלום
 ,הגובה שינוי בלי או עם כביש לתא מדרכה תא הפיכת או/ו התא מפלס שינוי בלי או עם

 .בהם זה נדרש במקומות

 ד.
 
 
 
51.019 

 פירוק והעתקת עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג
 

 מוסמך מגורם או השלט בעל או המפקח אישור לקבלת לדאוג הקבלן על הפירוק ביצוע לפני
 .ולתאם עמו את מועד הביצוע במועצה
 .תבוצע בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר העבודה

 .והעמוד השלט ,הצבע לרבות ,הפירוק נשוא לא יפגע העבודה שבמשך לכך ידאג הקבלן
 יח'.

 .עמודים 'המדידה לפי מס

 א.
 

 ב.
 ג.

 :מדידה

 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 התשלום   כולל  החומרים   ושלבי  העבודה  לביצוע   מושלם   של .א
  .ב .המטלה

 ניקויים מהבטון  ואחסונם  ,העבודה כוללת את  פירוק  העמודים
 .באתר לשימוש חוזר

 י"את  התקנת  העמודים  במקום   המיועד  עפ   העבודה   כוללת    .ג
 .התכניות מסמכי החוזה והנחיות המפקח

 או התמרורים שהיו על/העבודה כוללת גם את התקנת השלטים ו  .ד
 .גבי העמודים ולא ישולם על עבודה זו בנפרד

 
51.020 
 עמודי שילוט ותמרור קיימים מכל סוג פירוק

 

 לדאוג לקבלת אישור הפקח או בעל השלט אולפני ביצוע הפירוק על הקבלן  .א
 .מגורם מוסמך במועצה ולתאם עמו את מועד הביצוע

 .העבודה תבוצע בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר   .ב
 ,לרבות הצבע ,לכך  שבמשך  העבודה  לא יפגע נשוא הפירוק  הקבלן  ידאג    .ג

 .השלט והעמוד
 '.יח :מדידה

 .מדידה לפי מספר העמודים
 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 כולל   החומרים   ושלבי   העבודה   לביצוע   מושלם   של התשלום   .א

 .המטלה
 ניקויים  מהבטון  ואחסונם  ,העבודה  כוללת  את  פירוק  העמודים .ב

 באתר
 .חוזר או הובלתם למקום שיורה המפקח לשימוש

 ,או התמרורים מהעמודים/לא ישולם בנפרד עבור פרוק השלטים ו    .ג
 .במידה ונדרש לצורך הפירוק

51.021 
 והעתקת ריהוט רחוב פירוק

 

 למחסני  ויועבר  בזהירות  יפורק  לפירוק  המיועד  ,סוג  מכל  רחוב  ריהוט   .א
 המועצה או למקום .עליו יורה המפקח

 יח :מדידה
 .במידת הצורך תעשה הפרדה על פי סוגי הפריטים בהתאם לפירוט בכתב הכמויות

 

 .בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
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51.022 
 זהיר של גדרות פירוק

 

 להוראות המפקח יפרקאו בהתאם /במקומות המצוינים בתכניות ו    .א
 .עץ ועוד ,רשת ,תיל :גדרות קיימות  מכל סוג שהוא כגון הקבלן

הגדרות יפורקו בזהירות על יסודותיהם תוך שמירה על שלמות כל  .ב 
 או למקום שיקבע המפקח או ,שיובלו למחסני המועצה ,האלמנטים

 .על ידי הקבלן לצורך שימוש חוזר יאוכסנו
 .או אבן/סעיף זה אינו מתייחס לגדרות בטון ו .ג

 י אדמה או  תיקון  הריצוף  או"כולל  מילוי הבור   שנוצר  ע  הסעיף   .ד
 .אספלט

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"א או מ"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מדידה
 .הכמויות בכתב לפרוט בהתאם הגדרות סוגי פי על הפרדה תיעשה הצורך במידת

 

 .בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 

51.024 
 זהיר של מעקות מתכת פירוק

 

או בהתאם להוראות המפקח יפרק /במקומות המצוינים בתכניות ו .א
 או בקרקע המבוססים מעקות לרבות ,סוג מכל מתכת מעקות הקבלן

 .מעקות בטיחות ועוד ,בקירות קיימים המבוטנים
על  ,על מנת שיהיו ראויים לשימוש חוזר ,המעקות יפורקו בזהירות .ב

 או ,ינוקו ויעברו למחסני המועצה ,במידה וקיימים יסודותיהם
 .אחר כפי שיורה המפקח למקום

 .א"מ :מדידה
 .פ סוגי המעקות בהתאם לפרוט בכתב הכמויות"הצורך תיעשה הפרדה ע במידת

 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 .התשלום אינו כולל את פירוק הקירות ,במידה והמעקות מבוססים או מבוטנים בקירות

 
51.025 
 זהיר של עמודים פירוק

 

 ,וגובה קוטר בכל עמודים של זהיר לפירוק מתייחסת זו עבודה  .א
 ,עמודי תאורה :כגון עמודי והובלתם למחסני ,טלפון ועוד

 .העיריה או למקום שיורה המפקח
 .סעיף זה אינו מתייחס לעמודי תמרור או שילוט   .ב

 
 

 '.יח :מדידה
 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 .מחובר לרשתהתשלום אינו כולל את ניתוק העמוד במידה והוא 

 

51.026 
 באספלט קיים ניסור

 

 הניסור  יבוצע  בניצב  לשכבת האספלט  ולכל  עומקה  באמצעות .א
 .י המפקח"מסור מכני מתאים שיאושר ע

 .למטרה זו לא יורשה השימוש במדחס ובפטיש אוויר .ב
 גבי על בצבע שיסומנו קשתיים או ישרים בקווים יבוצע הניסור    .ג

 .שיתאימו במדויק לתכנוןכך  ,המיסעה
הניסור לא יימדד בנפרד ומחירו כלול במחירי  ,אם לא צוין אחרת .ד

 חפירה ,אספלטים ,פירוקים :של העבודות השונות כגון היחידה
 '.וכו

 .שימוש בסעיף זה טעון אישור כתוב של המפקח  .ה
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 א"מ :מדידה
 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 ולא ישולם עבורו ,עבודות פירוק :זה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות כגון סעיף

 בלא ,י הנחיה כתובה של המפקח"י התכנון וכן עפ"נדרשה עבודה זו עפ  ,אלא אם כן ,בנפרד
 ת לעבודות שהניסור הינו חלקקשר ותלו .ויש עבורה סעיף תשלום נפרד בכתב הכמויות ,מהן

 
 עבודות עפר

 :ובנוסף 51ראה במפרט הכללי לעבודות בנייה פרק  :כללי
פרק זה מתייחס לכל הפעילויות הנדרשות לביצוע עבודות עפר  .א

 והן סלע הן ,העפר סוגי ובכל השונים העבודה סוגי כל במסגרת
 .סוג קרקע אחר כל

 גם  למושג  "חפירה"מתייחס  המוסג    ,במידה  ולא  צוין  אחרת  .ב
 ".חציבה"

 והשיפועים  המסומנים  ,הגבהים  ,העבודה  תיעשה  לפי  המידות  .ג
 .י הנחיות המפקח"במסמכי החוזה או עפ ,בתכניות או במפרטים

 ,פריקה ,הובלה ,התהליכים של העמסה ,ולא צוין אחרת במידה    .ד
   .ה .ויישור החומר כלולים במחירי העבודות השונותפיזור 

 במצב תמיד יהיה העבודה ששטח באופן יבוצעו העפר עבודות
 .התנקזות המאפשר

במקום שסלעים בולטים מעל לפני האדמה ייחשב נפח החפירה  .ו
או /והמילוי בהנחה שפני האדמה עוברים בגובה המופיע בתנוחה ו

אלא אם כן הוכנס סעיף מיוחד  -בחתכים בלי התייחסות לסלעים 
 עבור .הכמויות ובכתב המיוחד הטכני במפרט האלה לסלעים

 .מעבר לגובה זה לא תשולם כל תוספת חפירה
מחירי החפירה או החציבה המוצגים  ,במידה ולא צוין אחרת .ז

חציבה באמצעים  /בכתב הכמויות ייחשבו כמתייחסים לחפירה
או בכפיפות להגבלות  ,לפי בחירתו החופשית של הקבלן ,כלשהם

 כפי שהדבר ,מן הדרישה הטכנית של ביצוע העבודה הנובעות
 במסמכי החוזה וכפי שייקבע על ,במפרט הטכני המיוחד מתואר

 או/שימוש  בשיטות  עבודה  שונות  עבור  חפירה  ו  .המפקח ידי
 .או מילוי לא ישפיע על מחירי החוזה/ו חציבה

כי יתכן שעבודות  ,הקבלן ייקח בחשבון בעת הצגת מחיריו .ח
 בשטחים ,תחת תנועה :יתבצעו בתנאים מיוחדים כגון מסוימות
הקבלן לא  ,על כן .בשעות הלילה ועוד ,נפרדים או קטנים ,צרים
 תחת עבודות ,הלילה בשעות עבודות עבור תוספת שום יקבל

 ,עבודה בשטחים צרים ,או באזורים עם הגבלות תנועה ,תנועה
עבודת ידיים  ,או ביצוע בשלבים ,סימטאות ,קטנים או נפרדים

 וכן כל הנדרש להשלמת העבודה בצורה מושלמת ולשביעות ועוד
  .ט .רצונו של המפקח
 נותן  העבודה  לא  יכיר  בשום  תביעות  הנובעות  מתנאי  חפירה

 ,מעומק   החפירה   ,מיוחדים   הנובעים   מסוג   העפר   וחציבה
 .מתנאי האתר ועוד ,מרוחבה

 הגדרת סוג הקרקע כלא מתאים לתנאי העבודה -החלפת קרקע     .י
 :תתבצע אך ורק בהתאם לשלבים הבאים ,והחלפתו בסוג אחר

 .ביצוע אפיון הקרקע הקיימת על ידי בדיקות שדה ומעבדה .יא
 ערך  על  ידיח  הנדסי  שי"י דו"הגדרת  הקרקע כלא מתאימה עפ .יב

 או יועץ קרקע או  המתכנן יועץ מבנה על סמך בדיקות השדה
 .והמעבדה

 .ביצוע מדידה לפני ביצוע עבודת ההחלפה -
 1,000 של כמות לכל החומר החלפת עבודות במהלך "מתאימה הלא" לקרקע אפיון בדיקות ביצוע -

 מ"ק.
 .בדיקות אפיון שוטף לחומר החלופי המובא למילויביצוע  -

 .מחדש המילוי ביצוע ולפני החפירה השלמת לאחר מדידות ביצוע
 של היחידה במחירי כלולות העפר עבודות ,אחרת צוין ולא במידה

 .השונות ולא ישולם עבורן בנפרד העבודות

 .יג
 .יד
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51.031 
 חשוף
 :ובנוסף 51פרק  01,במפרט כללי לעבודות בנייה פרק  ראה

 חשוף יבוצע וישולם בנפרד באזורי המילוי ובמקומות בהם עומק  .א
 .מ"ס 15 -החפירה המתוכננת קטן מ

 .י המפקח"באם לא נדרש בכתב ע ,באזורי חפירה לא יבוצע חשוף .ב
 או/במסמכי החוזה וי הנחיה  כתובה "יבוצע אך ורק עפ  החשוף    .ג

 .הנחיות המפקח
 ר"מ :מדידה

 

 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 .התשלום כולל סילוק הצמחייה וניקוי

 
 או חציבה/ו חפירה

 :ובנוסף 51פרק  01,פרק  ,ראה במפרט כללי לעבודות בנייה :כללי
 

 .העבודה כוללת את הסרת הצמחייה באזורי החפירה  .א
 ,שימוש בכל כלי מכני שיידרש ,העבודה כוללת חפירה ידנית .ב

 הנדרש י"עפ הכל .ועוד ,לשימוש יותר באם נפץ בחומר שימוש
  .ג .לביצוע מושלם של העבודה

על  הקבלן  להתחיל  בעבודות מילוי   ,בחפירה  בחומר  חרסיתי
 על ,הנדרשים באמצעים לנקוט או החפירה גמר אחר מיד וסלילה

 .לשמור על הרטיבות הטבעית הקיימת מנת
 בפרק  זה  "כללי"החלפת  קרקע  תבוצע  על  פי  הפרוט  בסעיף     .ד

   .ה .ובאישור המפקח
 תשתיות להימצא עלולים העבודה באזור כי ,בחשבון ייקח הקבלן

 על הקבלן לבצע את החפירה .קרקעיים ועיליים-ומבנים תת
    .ו .או מבנים קיימים/על מנת לא לפגוע בתשתיות ו ,בזהירות

 יימנע והקבלן השטח רוחב לכל תפוזר המכניים הכלים תנועת
 .ברצועות בודדות מריכוזה

בו לא ישתמש הקבלן לצרכיי מילוי באתר ייחשב  ,החומר העודף .ז
 למקומות ,קבלןי ה"ע ,של עיריית באר שבע ויועבר כרכושה

 .י הנחיות המפקח"מאושרים עפ שפיכה
המפקח יקבע באיזה סוג מהעפר החפור יש להשתמש למילויים  .ח

 הסלילה ואיזה להעביר למקום שפיכה או לכל מקום אחר בשטח
 .על ידי המפקח שיאושר

 ,שחומר שאושר על ידו למילוי ,אם נוכח המפקח בזמן העבודה .ט
או ששימוש בסוג אחר רצוי יותר  ,רטאינו עונה על דרישות המפ

יהיה המפקח רשאי להורות על שימוש בעפר   ,מסיבות  כלשהן
על ידי רישום  ,משמעית-לאחר שהגדיר בצורה חד ,מסוג אחר

 הכמויות חישוב אופן את ,העבודה יומן של המתאים בדף הוראה
    .י .של האדמה הנפסלת

 תחשב העבודה בתחום מאבן בנייה שבירת או בטון שבירת כל
 .לחפירה

יעשו באופן מבוקר  ,במידה ויאושרו ,פיצוצים באזור בנוי ורגיש .יא
 מהרשויות מראש אישור קבלת לאחר ורק ,נזק כל למנוע במטרה

 .המוסמכות
 מיטב החומר החפור ישמש כחומר מילוי באתר כאמור במפרט .יב

 החומר החפור יועבר לאזורי 51.הכללי לעבודות עפר פרק 
 באם ,מ"ס 20 על יעלה לא שעוביין בשכבות ויהודק יפוזר ,המילוי

 .הנחיות אחרות בתכניות ובמסמכי החוזה אין
ולא בוצעה מדידת מצב  ,בהם תידרשנה עבודות עפר ,במקומות

בהם המצב הקיים שונה  ,קיים במסגרת התכנון או במקומות
 על חשבונו מדידת המצבי הקבלן ו"תבוצע ע ,בתכניות מהמסומן

 
 

 .יג
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 וחישוב  מדידה  .המפקח  הנוכחות  תבוצע  זו  מדידה  .הקיים
 .עבור עבודות העפר יתבססו על מדידה זו הכמויות

תבוצע חפירה זהירה  ,במידת הצורך ובהתאם להוראות המפקח
 ראויים יהיו אשר ,מצע או ם"אגו חומרי ימצאו בהם ,באזורים

 ,החפירה הזהירה תבוצע באופן שהחומר שיכרה .לשימוש חוזר
על הקבלן לערום את חומרי המצע או  .יעורבב עם שאר העפר לא

לפי הוראות  ,לצורך שימוש חוזר ,ם בערמות נפרדות"האגו
 הכלולה ,זו זהירה חפירה עבור תוספת כל תשולם לא .המפקח
 .החפירה במחיר

 
 

 .יד

בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של  .טו
גם אם הדבר עלול לגרום  ,החצוב באזורי המילוי/החומר החפור

או  למרחקי  הובלה  שאינם /לאחסון   ביניים   של   החומר   ו
 עבודת בסדר אחרים שינויים על להורות או/ו אופטימליים

 .א תשולם כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלול .הקבלן
 ,אבנים וגושי סלע ובטון הבולטים ממפלס כל שטח מעובד אחר .טז

 יועברו או מהשטח ויסולקו יעקרו או השתית למפלס עד ינופצו
 יתר  ,את  כל  הבורות  שנוצרו  כתוצאה  מיתר  חציבה  .למילוי
 להרביץ ,למלא יש ',וכו סלעים ,סולינג ,אבנים הוצאת או ,חפירה

 ,הדרושים לגבהים השתית מפלס את להביא מנת על ,ולהדק מים
 על הכל ,המילוי בסעיפי כמתואר הדרושה ולצפיפות התכנית לפי

 .ללא כל תוספת תשלום ,הקבלן חשבון
 הקבלן יחויב ,לנכון ימצא שהמפקח במקום ,יתר חפירת באזור
 .מילוי חוזר מעפר מטיב מאושר בהידוק מלא ,על חשבונו ,לבצע

 
 
 
 

 .יז

עבודות החפירה כוללות גם ביצוע חפירה נוספת מתחת לתחתית  .יח
לשם הרחקת אדמה בלתי מתאימה והרחקת  ,החפירה המתוכננת

 עבודות אלו תבוצענה רק לפי דרישת המפקח .פסולה אדמה
 ,הכללית החפירה עם ותשולם תיכלל הזו הנוספת החפירה וכמות

 .יט .ללא שום תוספת מחיר
לפי התנאים הנכללים בסעיפים  ,על הקבלן לספק ולפזר מילוי

 זה ולפי המחירים המתאימים שבסעיפי המתאימים שבמפרט
 .במידה ואין עודפי חפירה ,החוזה

כלומר  ,עבודת החפירה כוללת גם את הידוק קרקעית המילוי .כ
 לאחר ביצוע החשוף או הסרת ,השטח עליו יותקן המילוי הידוק

 .הצמחייה
 ,כתוצאה מחפירת יתר ,חללים שנוצרו מתחת ליסודות ולמבנים .כא

 .י הקבלן ועל חשבונו"ע ,בבטון רזה או בטון דבש ימולאו
ימלא הקבלן את אזור  ,במידה ובוצעה על ידי הקבלן חפירת יתר .כב

 י הפיקוח ויהדק או"המאושר ע חפירת היתר בחומר מילוי מתאים
 החומר במיון בתלות הכללי במפרט כנדרש ולצפיפות בשכבות

 .העבודה זו תבוצע על חשבון הקבלן .מפני השתית ובעומק
חציית תשתיות וקווי מערכות /גילוי זהיר ומעבר כוללת העבודה
 כמו .בין שהן מסומנות ובין שאינן מסומנות בתוכניות  ,למיניהן

 ,הצנרת בעת החפירה /כוללת העבודה את תמיכת התשתיות ,כן
 .גילויה לאחר

 
 החפירה תימדד בהתאם לנפח העפר המיועד לחפירה ללא כמות

 .תוספת עבור הגדלת הנפח בתהליך העבודה כל
 מדידה תכניות בסיס על ממוחשבת בצורה יתבצע הנפח חישוב

 .לפני הביצוע ולאחריו "קיים –מצב " של

 .כג
 
 
 
 

 א.
 

 ב.

 
 
 
 

 .ק"מ :מדידה
 
 
 
 

 
51.038 
 והידוק כבישה

 51.פרק  ,במפרט הכללי לעבודות בניה ראה
 

 ק"ר או מ"מ :מדידה
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 :בסעיף תשלום ובנוסף ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 המילוי שכבת) בנפרד השתית הידוק על ישולם לא מילוי בעבודות   .א

 .היות והוא כלול במחיר הידוק המילוי (,האחרונה
 .ק של חומר מהודק"תעשה המדידה לפי מ ,בעבודות הידוק מילוי .ב
 של  שטח  ,ר"תעשה  המדידה  לפי  מ  ,בעבודות  הידוק  שטחים    .ג

 .מהודק
 ,מ"ס 20עבודת הידוק שטחים כוללת את תיחוח השכבה לעומק    .ד

 .הרטבתה והידוקה בהתאם למפלסים המתוכננים
 ם כלול ההידוק במחירי היחידה"מצע ואגו ,בעבודות מילוי מובא .ה

 .המתאימים ולא ישולם עבורו בנפרד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.039 
 שטח יישור
 המתאימים ולשיפועים למפלס ,לגובה השטח פני והידוק פילוס לעבודות מענה לתת בא זה סעיף

 .המתוכנן לגובה ביחס ,מ"ס 20± הינם העבודה לפני בשטח הקיימים הגובה שהפרשי במקרה
 :ובנוסף "עבודות עפר" 51פרק  ,במפרט הכללי לעבודות הבניה ראה

 ,העבודה כוללת את יישור ופילוס השטח בהתאם לגבהים  .א 
 את תיחוח פני השטח לעומק ,ולשיפועים המתוכננים למפלסים

 .מ ולהידוקו"ס 20
 ,חפירה ,הנאמר בתאור העבודות בסעיפים לגבי עבודות עפר  כל    .ב

 .חל גם על סעיף זה ,מילוי והידוק במפרט זה
 ר"מ :מדידה

 

 .בסעיף תשלום ,המוקדמות במפרט זהראה בפרק  :תשלום
 

 מצעים ותשתיות עבודות
 

 :ובנוסף  51,פרק  ,ראה במפרט כללי לעבודות בנייה :כללי
 10 היה ההידוק לאחר מינימלי שכבה עובי ,אחרת צוין לא אם   .א

 .מ"ס 20יהיה  ,לאחר ההידוק ,מ ועובי שכבה מקסימלי"ס
 .מ"ס 15עובי שכבת המצע במדרכות יהיה  ,באם לא צוין אחרת .ב

 יפורטו  בנפרד  ,פרטי  תשלום  הכוללים  אספקת  חומרים  בלבד  .ג
 טיב   החומרים   .הכמויות בכתב זהה   למפורט   בסעיף  יהיה

 .בתת פרק זה המתאים
 

51.040 
 מצע

 :ובנוסף 51,פרק  ,ראה במפרט כללי לעבודות בנייה :כללי
 '.והן למצע סוג ב 'סעיף זה מתייחס הן לעבודות מצע סוג א .א

 יעשה שימוש במצע סוג ,באם ליד המלה מצע לא צוין סוג המצע   .ב
 .בלבד 'א

 באמצעות כלים  מכניים קלים ,הידוק  זהיר  ומבוקר ,להדק  יש    .ג
 ,קרקעית-צנרת תת ,על יד ובסביבת כוכים ,ידני הידוק ואף

 ברמת ,לא  יהיה שום  וויתור .ותנאים  מיוחדים  אחרים מבנים
 .ל"גם במקומות הצרים והמיוחדים הנ ,הדרושה ההידוק

 

 .ר"ק או מ"מ :מדידה
 תאים ,שוחות ,ישוב הנפח או השטח יבוצע ללא ניכוי קווי ניקוז   .א

 .וכדומה
י הכפלת השטח המתוכנן להיות מכוסה "חישוב הנפח יבוצע ע .ב

או /השטח יקבע על סמך התכנון ו .במצע בעובי השכבה המתוכנן
ההנחיות  ובתנאי  שהמדידה  לאחר  הביצוע  תוכיח שהשכבה 

 הרוחב מידות לגבי הנחיות או/ו תכניות לאותן בהתאם בוצעה
 .והעובי האורך

 .עובי השכבות יימדד לאחר ההידוק   .ג
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 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 לרבות אלה שתבוצענה בכלים קלים או בידיים מעל ומסביב ,התשלום כולל עבודות הידוק

 .או בכל מקום ותנאים מיוחדים אחרים ,קטנים או בודדים ,במקומות צרים ,לצנרת התת קרקעית
 

 אספלט עבודות
 כללי –אספלט  עבודות

 

 א.         כללי
 :אף אם מוזכרות בפרקים אחרים ובהם ,תת פרק זה  מתייחס לכל סוגי עבודות בטון האספלט 

כל  .עבודות אחזקה ועוד Surfacing ,Micro ,דייס ביטומני ,אספלט קר SMA, ,אספלט שקט
 במפרט הכללי  51  הקשורות לבטון  אספלט יבוצעו  בהתאם לדרישות  מפרט זה  ולפרק העבודות

 :בנייה ובנוסף לעבודות
 

 חומרים         .ב
 :אף אם מוזכרות בפרקים אחרים ובהם ,תת פרק זה  מתייחס לכל סוגי עבודות בטון האספלט 

כל  .עבודות אחזקה ועוד Surfacing ,Micro ,דייס ביטומני ,אספלט קר SMA, ,אספלט שקט
 במפרט הכללי  51הקשורות לבטון  אספלט יבוצעו  בהתאם לדרישות  מפרט זה  ולפרק   העבודות

 :בנייה ובנוסף לעבודות
 באם  יחרגו  תכונות   האגרגטים  המשמשים  לייצור   התערובת  .א

 ,בנייה לעבודות הכללי במפרט 51 שבפרק מהדרישות האספלטית
 לתיקון עד האספלט ואספקת ייצור את להפסיק המפקח רשאי

 .שנתגלו הליקויים
 )J.M.F(,הכלולה במרשם התערובת  ,תכולת הביטומן לעבודה .ב 

 עם התייעצות תוך ,המפקח ידי על ותאושר שתקבע התכולה תהא
 ,בהסתמך על בדיקות  המעבדה ,במידת  הצורך ,המבנה   מתכנן

 ".המאושרת לתערובת"
 של צד בכל הקשות 'מס) התערובת תכנון בזמן ההידוק אנרגית    .ג

 תקבע   בהתאם  לסוג  החומר  ולנפחי   (הגליל ברחוב  התנועה
 51.בפרק  כמפורט

אשר עמדה בכל הדרישות המפורטות במפרט  ,תערובת אספלטית .ד
תערובת "היא ה ,זה  ובמפרט המיוחד ואושרה על ידי המפקח

 קו הדירוג"וקו הדירוג של תערובת זו הוא  "המאושרת
 .ה ".המאושר

 במהלך  ,במידה  ובדיקות  הבקרה  של  תערובת  האספלט  יחרגו
 ולדעת   "התערובת   המאושרת"מממצאי   בדיקת     ,אספקתה

וכן בכל מקרה של שינוי מקור  ,חריגה זו מהותית ,המפקח
האספלט תופסק אספקת תערובת  ,אספקת האגרגטים או טיבם

 על  תכינת  הרכב  ומרשם    ,על  חשבונו  ,והקבלן   יחויב  לחזור
 )J.M.F.(. התערובת

 או AC-30 או  AC-20 הביטומן יהיה מסוג ,אם לא נאמר אחרת  .ו
AC-40  ז 1.חלק  161העונה לדרישות תקן ישראלי.  

יעשה  שימוש בתערובת אספלטית   ,באם  לא  הוגדר  אחרת
 גרגיר בעל ונושאת מקשרת שכבה של הדרוג בדרישות העומדת

 '.סוג א "3/4,של  מקסימלי
 
 
 

 דרישות הביצוע          .ג
 ,עובי  השכבה  לאחר  ההידוק  יהיה  בהתאם  למצוין  בתוכניות  .א

 .החוזה והוראות  המפקח במסמכי
העבודה  במהלך  פיזור  אחד  תעשה  בשכבות  שעוביין לאחר   .ב 

 ידי על אחרת אושר כן אם אלא מ"ס 7 על יעלה לא ההידוק
 .המפקח
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בכל מערכת שאיבת אבן תקינה באתר  ,המצאות מטאטא מכני .ג
 לפני ריסוס .הוא תנאי הכרחי לתחילת ביצוע העבודה ,העבודה

יטואטא השטח מכל חומר זר  ,והנחת  שכבת  בטון  האספלט
 של רצונו לשביעות ,המכני המטאטא בעזרת ,לכלוך או מאבק

 .המפקח
אישור לתחילת עבודות הריבוד יינתן רק לאחר השלמת עבודות  .ד

 לרבות התיקונים ופיזור הריסוס המאחה וזאת לשביעות ההכנה
 .של המפקח רצונו

רק במקומות בהם אין  ,עבודת  פיזור  ללא  כבלי  פלדה  תותר  .ה
במקרה זה  .תוכנית גבהים מפורטת ואשר יאושרו על ידי המפקח

 מינימלי באורך ,במגלש המצויד מגמר באמצעות הפיזור יבוצע
 .המגמר מצויד גם בבקר שיפוע ,כאשר 'מ 8.4 של

 4 יהיה במדרכות אספלטית שכבה עובי ,אחרת נקבע לא באם    .ו
 ס"מ.

לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מפעלים שונים בו  .ז
רק  במקרה  של  תקלה  ממושכת  במפעל   .זמנית   לאותו   אתר

 אשר עומד בכל ,רשאי הקבלן לספק חומר ממפעל אחר האספלט
 .ח .דרישות המפרט ואושר על ידי המפקח

שעות מסיום  48 -הריבוד של שטח מקורצף יבוצע לא יאוחר מ
 השטח אחזקת על הקבלן אחראי ,זה זמן במשך .הקרצוף עבודות

 .סתימת בורות ועוד ולהבטחת תנועה בטוחה בקטע ,ניקיון כולל
 אישור טעון מגלש וללא פלדה כבלי ללא במגמר אספלט פיזור   .ט

 .בכתב של המפקח
 .הקבלן להשתמש במגמר ברוחב אשר עונה לדרישות הביצוע  על    .י

 '.מ 1.50ישתמש הקבלן במגמר ברוחב  ,במקומות צרים
 בהם משתמשים בלוחות עץ או ביריעות יוטה ליצירת ,במקומות .יא

 .ניתן לוותר על חיתוך השפה לרוחב ,שפה אנכית בהתחברויות
 ,הקבלן יחזיק באתר כח אדם מיוחד וציוד ידני לפיזור אספלט

בהם אין  ,לעבודה באזורים ',מכבש בומג ידני וכד ,מריצה לרבות
מותנית העבודה הידנית באישור  ,בכל מקרה .גישה לציוד המוכן

 כאשר הטמפרטורה ,לא יורש פיזור ידני של אספלט .המפקח של
 º100 .C -נמוכה מ שלו

מרווח הזמן בין  .תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רציף
 תותר לא .דקות 15 על יעלה לא עוקבות משאיות שתי הגעת

 .באתר ,חותלפני הימצאות שתי משאיות לפ העבודה תחילת
 שכבה)  "מיישרת"י  המפקח  ביצוע  שכבה   "ויידרש  ע  במידה

 ,לפני  ביצוע  שכבת  הציפוי  (,בעובי  שיורה  המפקח  אספלטית
 התשלום .זו בעזרת מגמר וציוד הסלילה הרגיל שכבה תבוצע

 י  מחיר  היחידה של שכבת  ציפוי בטון"זו  יבוצע עפ עבור שכבה
 .תוספת מחירללא כל  ,אספלט

 .יב
 
 
 

 
 .יג

 
 

 .יד

 100מרחק ההובלה ממפעל היצור לאתר העבודה לא יעלה על  .טו
 ק"מ.

פני  טאטוא לפני ,גרנולרית שכבה מעל יסוד ריסוס ביצוע יותר לא .טז
 "סגרגציה"תיקון אזורי  ,הגרנולרית במטאטא מכני השכבה

 .לתכנון ולדרישות המפרטהגבהים בהתאם  ואישור
 המפקח יורה עליהם במקומות או בתכניות המסומנים במקומות

 יפתח הקבלן במשור מכני פס התחברות באספלט הקיים ,בכתב
 .מ"ס 5ובעומק  'מ 3 ברוחב

 .יז

 
 
 

 לחץ ובעל טון 16 של מינימלי במשקל יהיה הפנאומטי המכבש   .א
 .ב .לפחות PSI, 110אויר בחישוק של 

 מ"ס  7במידה  ויאשר  המפקח  הידוק  שכבה  בעובי  העולה  על  
 .טון 22יידרש מכבש פנאומטי במשקל מינימלי של 

 ד.           ציוד
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 .טון לפחות 10מכבש גלגלי הפלדה יהיה במשקל  .ג
 על שיעידו עדכניות שקילה תעודות המפקח לידי ימציא הקבלן   .ד

 .משקל המכבשים לפני תחילת העבודה
 רק  מרססת  מכנית  בעלת  בקרה  אלקטרונית  לכמויות  הפיזור  .ה

 .תאושר לביצוע העבודה
 למניעת  ריסוס  אבני  ,המרססת  תצויד  במגביל  ריסוס  בצדדים .ו

 .השפה בביטומן
 במקום  "(טנדם)רשאי להשתמש במכבש דו גלגלי רוטט   בלןהק    .ז

 .המכבש הסטאטי בעל גלגלי הפלדה
 

 בקרת איכות        .ה
 51  בפרק  לנאמר  בהתאם  תהיה  יצור  למנת  הבדיקות  כמות   .א

 כל בדיקה מייצגת את מנת .ובמפרט המיוחד הכללי במפרט
 מנת לאותה שבוצעו הבדיקות לכמות בהתאם ,חלקה או היצור

 .יצור
שבמפעל בטון האספלט ישנה מעבדה ומעבדן  ,הקבלן אחראי לכך .ב

המעבדה תהיה מצוידת בכל הציוד  .משך כל זמן ייצור האספלט
 במפרט הכללי 51בהתאם לפרק  ,הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות

 בעבודה ניסיון בעל יהיה המעבדן .המיוחד הטכני ובמפרט
 .הבדיקותובעל הסמכה לביצוע  זו

 שהטמפרטורה  שלה  ,לא  יותר  פיזור  תערובת  אספלטית   .ג בזמן
 º130 .C -ונמוכה מ º165 C -הגעתה לאתר תהיה גבוהה מ

שלדעת המפקח נתגלו הבדלים מהותיים בממצאי  ,בכל מקרה .ד
 בדיקה כל כי ,לקבוע המפקח רשאי ,ייצור במנת הבדיקות

 .עיבוד והניכוי יקבע בהתאם/חלק ממנת ייצור משקפת
אשר נשברו תוך  ,בכל מקרה שבמהלך הכבישה יתגלו אגרגטים .ה

 ולתבוע העבודה את להפסיק המפקח רשאי ,השכבה הידוק כדי
 .ל וכל זאת על חשבון הקבלן"הנסיבות הנ בדיקת
יציג הקבלן למפקח תרשים ביצוע  ,בסוף כל יום עבודה   .ו   

 שטחים של השכבה האספלטית שבוצעה באותו יום יומי וחישוב
 של שוטף רישום ינהל ,בנוסף (.ומיקום כמויות ,מידות בציון)

 אספקתן תאריך בציון ,האספלטית התערובת בדיקות ממצאי
 .שהוצאו לאחר גמר הידוק שכבת האספלט הליבות ומיקום
 תרשימי)ל "את הריכוז הנ ,לחשבונותיו ,חודשיצרף מידי  הקבלן

 (.כמויות וממצאי הבדיקות ,חישוביהם ,שטחים
 בדיקות  הגלעינים  בשכבה  הסלולה  יבוצעו  לא  יאוחר  משבוע    .ז

   .ח .לאחר סיום הסלילה
 יאוחר  לא  לבצען  יש  ,חוזרת  גלעינים  בדיקות  של  במקרה

 .המקוריותמשבועיים לאחר ביצוע הבדיקות 
 2  ,במהלך  העבודה  ,יחזיק  באתר   הקבלן   .ט מדי חום לבדיקת

 .טמפרטורת האספלט
לפני אספקת תערובת האספלט וכן במהלך  ,על הקבלן להמציא .י

עותק  מתעודת המשלוח של הביטומן שסופק למפעל  ,האספקה
בציון  ,האספלט  והמיועד  לתערובת האספלט המסופקת לאתר

 ממנו סופק ,בבתי הזיקוק ,אספקתו ומספר המיכל תאריך
 .הביטומן

 במקרה של בדיקות גלעינים חוזרות רשאי המפקח לדרוש הוצאת .יא
 .כמות גלעינים כפולה מהנדרש במפרט הכללי

 .הטרי יבוצעו אחת ליום ייצור הביטומן בדיקות
 אולם  לא  פחות  ,ביטומן  משוחזר  תבוצע  אחת  לשבוע בדיקת
 .בדיקה אחת לכל אתר עבודה מאשר

 :ובנוסף 51פרק  ,במפרט הכללי לעבודות בנייה ראה

 .יב
 .יג

 
 .יד
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 ניכוי ממחיר בטון אספלט לקוי          .ו
 ,המפרט מדרישות יחרגו הטרי הביטומן תכונות אם - AC-20 מסוג טרי ביטומן בתכונות ליקויים

 :ממחיר מנת העיבוד על פי המפורט להלן ינוכה
 

 ד"מס התכונה הנבדקת   דרישת מפרט                                                              

 
 

1600 

 אבסולוטית צמיגות
 Co60 'בטמפ [פואז]

 מ-

 
 
 

 -עד 2400 1.
 

 300מינימום 
צמיגות     'בטמפ       
 [סנטיסטוקס] קינמטית

135oC 

 
.2 

 חדירות 55מינימום 
 ]0.1 מ"מ[

 5-ב  'ג  100במשקל   מחט
 Co25 ,שניות

 
 

.3 

 בכלי]OC[הבזקה    נקודת 230מינימום 
 פתוח קליבלנד

 
.4 

 מינימום
99 

 מסיסות
 בטרי כלורואתילן [100/%]

 
.5 

 אבסולוטית צמיגות 10,000מקסימום 
 לאחר     Co60  -ב  [פואז]

 דק בתנור קרום

 
 

.6 

                      50מינימום 
לאחר     [מ"ס]רקיעות 

 קרום   דק
 Co25 ,בתנור

 
.7 

 
 

AC-30 - ליקויים בתכונות ביטומן טרי מסוג אם תכונות הביטומן הטרי יחרגו מדרישות 
 :ינוכה ממחיר מנת העיבוד על פי המפורט להלן ,המפרט

 ד"מס התכונה הנבדקת דרישת מפרט

 
 

2400 

 אבסולוטית צמיגות
 Co60 'בטמפ [פואז]

 מ-

 
 
 

.1 

 -עד 3600

 ד"מס התכונה הנבדקת דרישת מפרט

 
 350מינימום 

צמיגות    קינמטית 
 'בטמפ        [סנטיסטוקס]

135oC 

 
.2 

 חדירות 45מינימום 
 ]0.1 מ"מ[

 5-ב  'ג  100במשקל   מחט
 Co25 ,שניות

.3 

 בכלי]OC[הבזקה    נקודת 230מינימום 
 פתוח קליבלנד

.4 
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 מינימום
99 

 מסיסות
 כלורואתילןבטרי  [100/%]

.5 

 אבסולוטית צמיגות 10,000מקסימום 
 לאחר     Co60  -ב  [פואז]

 דק בתנור קרום

.6 

                      40מינימום 
לאחר     [מ"ס]רקיעות 

 קרום   דק
 Co25 ,בתנור

.7 

 
 

 ,תכונות הביטומן המשוחזר יחרגו מדרישות המפרט אם -ליקויים בתכונות הביטומן המשוחזר 
 :ינוכה ממחיר מנת העיבוד על פי המפורט להלן

 ד"מס התכונה הנבדקת דרישת מפרט

 אבסולוטית צמיגות 6,000מקסימום 
 Co60 'בטמפ [פואז]

 
.1 

 
 

המפקח רשאי  ,בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד .א
 ממחיר החוזה גם עבור סטיות מדרישות המפרט אשר לנכות

 .בפרק הניכוייםלא צוינו ניכויים  לגביהן
מהערכים  10%במידה ותתגלה במהלך העבודה סטייה של עד  .ב

 ינוכה 51,כפי שמפורט בפרק  ,את תכונות האגרגטים שמגדירים
 החוזה שיעור של ממחיר 10% מעבר .ממנת העיבוד היומית

 תפורק  שכבת  האספלט  ותיסלל  שכבה  חדשה  ,זאת  לסטייה
 .במקומה

 
 
 

 הגדרות

 
 
 

 ז.
 :אתר

י "ע או/ו העבודה התחלת בצו מראש הוגדרו שגבלותיו ,זה חוזה במסגרת העבודות ביצוע מקום
 מגבלות מקום ביצוע עבודות  אחר במסגרת  'מ  1000והמרוחקים לפחות  ,ביומן העבודה  המפקח

 .זה חוזה
 

 :צומת
להוציא  ,או רחובות/כבישים  2הכולל מפגש של לפחות  ,מקום ביצוע עבודות במסגרת חוזה זה

י המפקח "או ע/בצו התחלת העבודה ו "צומת"אשר הוגדר מראש כ ,או חצרות/כניסות לחניות ו
 גבולות .מהרחובות שטח עם אחד ברצף ולא בנפרד מבוצעות במקום העבודות כאשר ,העבודה ביומן

 .הצומת מזרועות אחד כל לאורך הטנגנתה סוף י"ע יוגדרו הצומת שטח
 

 מדידה ותשלום      .ח
 :הסעיפים הכלולים בפרק הזה ימדדו וישולמו כדלקמן כל

 ר"טון או מ :מדידה
 "צומת"בין אתר המוגדר כ ,י מיקום העבודה"תיעשה הפרדה עפ  .א

 .ואתר שאינו מוגדר צומת
 .י כמות הביצוע לאתר"בנוסף תיעשה הפרדה עפ   .ב
 .שלעיל 'בסעיף ז "צומת"ו "אתר"ראה הגדרות    .ג

 

 
 :בפרק המוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום ובנוסף :תשלום

 ,החומרים ,התשלום עבור בטון האספלט יהווה תמורה מלאה לכל העבודה .א
הציוד וכל ההוצאות האחרות הכרוכות בסלילת שכבות בטון אספלט  ,הכלים
 התחברות לצורך קרצוף ,מישקים ביצוע ,והידוק הנחה ,אספקה :לרבות
 והכל ,ועוד האספלט שכבת של גימור ביטומן ומריחת חיתוך ,קיים למצב

 .רצונו המלאה של המפקח לשביעות
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 רואים את הקבלן כאילו לקח ,ר "של  מנעשית  ביחידות   המדידה כאשר
 וכי בורות עם ,מישוריים לא ,אחידים לא להיות יכולים השטח פני כי בחשבון

 .ליישם שכבה אשר עובייה לפחות העובי שבסעיף אשר בכתב הכמויות עליו
יקבל הקבלן תשלום עבור כמות בטון  ,נעשית ביחידות של טון המדידה באם

 הפיזור שטח :הבאה הנוסחה לפי המחושבת הכמות על תעלה שלא אספלט
 120%.עובי מתוכנן כפול צפיפות השדה כפול  כפול

 ,על מנת להסיר ספק .להציג תעודות משלוח לחומר שסופק לאתר הקבלן על
 מהווה אישור  לכמות  ,על גבי תעודות  משלוח ,המפקח באתר  אין  חתימת

 .לאתר המסופקת
 הכוללים  אספקה  בלבד  של  חומרים  יפורטו  בנפרד  בכתב  ,תשלום  פרטי

 .טיב החומרים יהיה זהה למפורט בסעיף המתארים בתת פרק זה .הכמויות
 ,קיימים מספר פרטי תשלום הנבדלים ביניהם בכמות האספלט לאתר כאשר

 .כל כמות האספלט באתר לפי פריט התשלום המתאים לכמות זו תשולם

 ב.
 
 

 ג.
 
 

 ד.
 
 

 ה.
 

 ו.
 
 

51.043 
 ט"אמבי -מאבן דולומיט  )"11/2(אספלט  תשתית

 
 .מאבן דולומיט בתערובת ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף

 במפרט  הכללי 51או  פרק    362מעטפת  הדירוג היא  כמפורט בתקן ישראלי      .א
 "11/2לעבודות בניה לגודל גרגר מקסימלי  .שהיא מוצגת בסעיף זהאו כפי /ו

 
 מעטפת דירוג לתערובות

1/2" 3/4" 1" 11/" 
2 

 

47 
73 

60 
85 

75 
94 

 אחוז עובר 100

 

 .בפרק זה "כללי – עבודות אספלט"בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :מדידה ותשלום
 

51.044 
 אבן דולומיט )"1(שכבה מקשרת  -אספלט  בטון
 .מאבן דולומיט בתערובת ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף

 362במפרט  הכללי  או  בתקן  ישראלי    51מעטפת  הדירוג  היא  כמפורט  בפרק    .א
 .או כפי שהיא מוצגת בסעיף זה/ו "1לגודל גרגר מקסימלי 

 

 תדירוג לתערובו מעטפת

4# 3/8" 1/2" 3/4" 1"  

35 
55 

40 
60 

58 
78 

70 
90 

 אחוז 100
 עובר

 
 
 

 .בפרק זה "כללי –עבודות אספלט "בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :ותשלום מדידה
 
 
 
 

51.045 
 אבן דולומיט )"3/4(שכבה נושאת  –אספלט  בטון
 .מאבן דולומיט בתערובת ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף

 

 362במפרט הכללי  או בתקן  ישראלי   51מעטפת  הדירוג  היא כמפורט בפרק     .א
 או כפי שהיא מוצגת בסעיף זה/ו "3/4גרגר מקסימלי  לגודל
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 דירוג לתערובות מעטפת
4# 3/8" 1/2" 3/4"  

35 
55 

55 
77 

70 
87 

 אחוז 100
 עובר

 
 .בפרק זה "כללי – עבודות אספלט"בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :מדידה ותשלום

 
51.046 

 אבן דולומיט )"1/2(שכבה נושאת  -אספלט  בטון
 

 .מאבן דולומיט בתערובת ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף
 

 לגודל גרגר 362או לפי תקן ישראלי /במפרט הכללי ו 51מעטפת הדירוג היא כמפורט בפרק        .א
 .או כפי שהיא מוצגת בסעיף זה/ו "1/2 מקסימלי

 
 דירוג לתערובות מעטפת

 

 נפה "1/2 "3/8 4# 10#
28 
42 

38 
55 

77 
93 

 אחוז 100
 עובר

 
 

 .בפרק זה "כללי – עבודות אספלט"בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :מדידה ותשלום
 

 
51.047 

 פיזור והידוק ידני -אספלט  בטון
 

 בעבודה והידוקה ולפיזורה 'א סוג ,אספלט בטון תערובת של ואספקה לייצור מתייחסת זו עבודה
 .ידנית
 :ובנוסף 51פרק  ,במפרט הכללי לעבודות בנייה ,סעיף עבודות אספלט בפרק זה ראה

 .העבודה מתייחסת לפיזור והידוק התערובת באזורים בעלי היקף מקומי ומוגבל    .א
 של מקסימלי גרגיר גודל בעלת בתערובת שימוש יעשה ,אחרת נאמר לא באם       .ב

.3/4" 
 :העבודה תכלול את השלבים הבאים       .ג

 .ניקוי השטח המיועד לטיפול מלכלוך וחלקיקים כפויים    -
   - .י הנחיות המפקח"השטח בריסוס יסוד או ריסוס מאחה עפריסוס פני  -

 בשכבות שלאחר ההידוק עוביין אינו עולה על ,פיזור התערובת והידוקה
 5 ס"מ.

 .שימוש בסעיף זה דורש אישור של המפקח       .ד
 

 .ר"טונות או מ :מדידה
 

 .ראה פרק מוקדמות במפרט זה בסעיף תשלום :תשלום
 
 
 
 
 
 

51.048 
 אספלט למדרכות ושבילים בטון

 
 .מאבן דולומיט בתערובת ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף
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 גרגר  ,במפרט  הכללי  51מעטפת  הדירוג  הנה  מעטפת  הדירוג  המופיעה  בפרק    .א
 .או כפי שהיא מוצגת בסעיף זה/ו "1/2מקסימלי 

 התשלום ,יבוצע ריסוס לפני הפיזור ,אם מבצעים עבודת ציפוי על מדרכה קיימת    .ב
 .עבור הריסוס יבוצע בסעיף נפרד

 

 :דירוג לתערובות מעטפת
 

#20 10# 4# 3/8"  

25 
35 

42 
52 

60 
70 

 אחוז 100
 עובר

 

 
 .בפרק זה "עבודות אספלט  כללי"בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :ותשלום מדידה

 

 
51.049 

 אבן בזלת )"1/2(שכבה נושאת  -אספלט  בטון
 .מאבן בזלתית בתערובות ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף

 לשכבה נושאת 362או לפי תקן ישראלי /במפרט הכללי ו 51מעטפת הדירוג לפי פרק      .א
 .בסעיף זהאו כפי שהיא מוצגת /ו "1/2עליונה גודל גרגר מקסימלי 

 מאבן תהיה #4 נפה והעוברת ,בזלתית אבן תהיה #4 נפה על המשתיירת האבן כל     .ב
 .דולומיט

 .למפקח שיקול דעת בלעדי לבחור בדירוג התערובת לביצוע          .ג
 

 
 :מעטפת דירוג לתערובות פתוחות דירוג

 
4# 3/8" 1/2"  

38 
55 

77 
93 

 אחוז 100
 עובר

 
 

 :לתערובות קטועות דירוגדירוג  מעטפת
 

4# 3/8" 1/2" 3/" 
4 

 

28 
38 

75 
85 

95 
100 

 אחוז 100
 עובר

 
 .בפרק זה "כללי – עבודות אספלט"בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :מדידה ותשלום

 
51.050 

 מאבן בזלת )"3/4(אספלט שכבה נושאת  בטון
 

 .מאבן בזלת בתערובת ',סוג א ,זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סעיף
 גרגר לגודל 362 ישראלי בתקן או הכללי במפרט 51 בפרק כמפורט היא הדירוג מעטפת מקסימלי

 .או כפי שהיא מוצגת בסעיף זה/ו "3/4
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 מעטפת דירוג לתערובות
 

4# 3/8" 1/2" 3/4"  

35 
55 

55 
77 

70 
87 

 אחוז 100
 עובר

 

 בפרק "כללי – עבודות אספלט"בסעיף  "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :מדידה ותשלום .זה
 

51.052 
 "אספלט שקט"בטון אספלט מסוג  תערובת

 

 
 א.         כללי

האספלט "
 משמשת

תערובת 
 "השקט
 .לצורך ניקוז המים מפני המיסעה ומגדילה את החיכוך בין גלגלי הרכב למיסעה עליונה כשכבה

 קטן ,מאשר בתערובות הרגילה וכתוצאה   מכך 4האספלט השקט   אחוז החלל גבוה פי  בתערובת
 .מהתנועהלסובבים  הרעש

 
 הגדרות .ב

 .ביטומן מיוחד המשופר על ידי פולימרים :מוסגל ביטומן
 הקשר לשיפור המיועדים אחר סיבים סוג כל או זכוכית סיבי או צלולוזה סיבי :מייצבים סיבים

 .בתערובת "אגרגט-ביטומן"
 

 
 חומרים .ג

 ומוספים ,מוסגל ביטומן או AC-30 או AC-20 ביטומן ,דק אגרגט ,גס אגרגט הם התערובת מרכיבי
 כמפורט                                                               בסעיף                                                                זה.

 : גס אגרגט
 .הגס יהיה מאבן דולומיט או מאבן בזלת האגרגט

 .יענו על הדרישות הכלליות המפורטות בפרק זההדולומיט  אבן תכונות
 הבזלת תהיה חד גרגירית כמוגדר במפרט כללי לעבודות סלילה וגישור של אבן
 32.3.1.בסעיף  צ"מע

 :מ תעמוד בדרישות הבאות"מ 14 ÷ 9.5בפרקציה  אבן

 א.
 ב.
 ג.

 

 ד.
 

 : אגרגט דק
 :ובנוסף 32.3.1צ בסעיף "סלילה וגישור של מעבמפרט הכללי לעבודות  ראה

 
 מדד פלסטיות שווה ערך חול

 .N.P מינ. 50%

 
 .שעברה חימום במפעל ,שווה ערך חול תבוצע על תערובת בעלת קו הדירוג המתוכנן בדיקת
 AC-30 או AC-20 ביטומן

  ביטומן מוסגל 1חלק  161י "ראה ת

הביטומן המוסגל ייבדק על פי דרישות האיכות המפורטות במפרט המיוחד   .א
 צ ויעמוד"מע ,ביטומן משופר בהוצאת המשרד לתשתיות לאומיות לאספקת

 מסמכים ,הובלה ,אחסון לתנאי זה מפרט פי על הנדרשים הנוספים התנאים בכל
 .בדיקות מוקדמות ובקרת איכות שוטפת ,נלווים

 תוך ,בביטומן מוסגל מסוג אחר יתאפשר על פי אישור בכתב מהמפקח  שימוש        .ב
 .להשתמש הקבלן מבקש בו הביטומן לסוג המתאימות מחייבות תכונות הגדרת

 
  דירוגהתערובת  נוסחת

 לס'שחיקות לוס אנג תכולת בולי חרסית
 מקס. 20% 0.0%
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 1.1.1.3. נ "5/9 "1/2
 פה

 אחוז עובר 100 95

5  0  סטייה מותרת]%[ 
 

 
  ביטומן
 :שלהלן בטבלה כמפורט הביטומן לסוג בהתאם נקבעת לייצור הבסיסית הביטומן תכולת

 

AC-40  או AC-30 או AC-20 ביטומן

 ]%[כמות  5.5

0.3  סטייה מותרת]%[ 

 
 

  מוספים
 

 סיד כבוי

 להשתמש    יש    בהם    המוספים    כמות
 :היא

 ]%[כמות  1.0
 

 התערובת ייצור
 :בהתאם להנחיות המפורטות להלןתיוצרנה במפעל המרכזי  התערובת

 
 מוספים הוספת
 הזנה במתקן או אוטומטית שקילה באמצעות נעשית מלאן או סיד או מייצבים סיבים הוספת

 .אוטומטי
 כמויות להוספת מחשב ידי על שתבוקר הזנה ומערכת אחסון תא בעל יהיה האספלט מתקן .א

 .או הסיד או המלאן לתערובת הסיבים
 

 ערבול זמן
על הקבלן  ,של תערובות האספלט השקט תכונותיהן בגלל

 תחילת לפני יאושר הערבול זמן .רגילה לתערובת ביחס יתארך והרטוב היבש הערבול זמן כי בחשבון
 .השוטף על ידי המפקח בהתאם לתכונות התערובת המתקבלת הייצור

 
גודל האצווה 

תהיה  ,ייצור הנמוכות מהמקובלסיבים וסיד ובגלל טמפרטורות ה ,בגלל השימוש בביטומן מוסגל
דבר שעשוי להגביר את  ,בעלת צמיגות גבוהה בהשוואה לתערובות רגילות ,התערובת האספלטית

על הקבלן להביא בחשבון הקטנת גודל האצווה ובהתאם ליכולתו  .התנגדות התערובת לערבול
 לתכונות בהתאם המפקח ידי על השוטף הייצור לפני יאושר האצווה גודל .הערבל של המכנית

 .המתקבלת ויכולתו של הערבל התערובת
 

                                                                                                                                
עלולה להופיע נזילת ביטומן ודקים מהאגרגט הגס עקב  ,השקט האספלט בתערובת אחסון
ולא יאושר אחסונה  ,היא תסופק לארגז המשאית מיד עם גמר ייצורה ,על כן .המיוחד ההרכב

 במידה
 .עיכוב בתהליך האספקה השוטף ויגרם

 
 ניסיון תערובת

 
 חלקת  הניסיון תבוצע  לאחר שהמפעל הוכיח את  יכולתו  לייצר  את התערובת  על  פי  נוסחת  .א

 .לאתר הסלילההנדרשת ולפני אספקת התערובת  התערובת
 

 .בשתי משאיות ,טון 30 ,כמות התערובת לקטע הניסוי .ב
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 מערכות  ציוד ושיטות  עבודה בהן   מתכוון הקבלן ,הניסוי תבוצע באותם חומרים  תערובת  .ג
 להשתמש                                                                                                                                  באתר.
 יבצע הקבלן ניסיונות ,במידה והניסיון הראשון לא יצליח .ד נוספים עד להשגת היעדים

 .התכנוניים
 .רק לאחר אישור בכתב של המפקח תאושר תחילת העבודה .ה

 :בשני שלביםקטע הניסוי יבוצע 
 .פרמטרי הייצור במפעל ללא פיזור והידוק קביעת-
 .פיזור והידוק של התערובת באתר מאושר -

 ו.
 
 
 
 עובי
 :במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף 51פרק  ראה
 .מ"ס 4.0שכבת האספלט השקט לאחר ההידוק יהיה  עובי

 
 הידוק

 במשקל ,פלדה גלגלי 2 בעל ,טנדם מכבש של מלאים מעברים משני פחות לא ידי על יעשה ההידוק .א
 .טון לפחות 10
 .המכבש יופעל ללא ויברציה עד לביטול סימני ההידוק או כפי שיורה המפקח .ב
 ללא הידוק רצף על להקפיד יש ,לכן .צפופות מתערובות יותר מהר להתקרר נוטה התערובת  .ג

 .הפסקות
 יופעלו במקרה של מילוי ,אלה ,הקבלן יחזיק באתר מכבש ומכבשן נוספים כגיבוי לציוד הפעיל  .ד

 .אוכל או תקלה בציוד הפסקת ,מים
 'מ 50 -מ למעלה של גדולים מרווחים יפתחו שלא כך למגמר ייצמד שהמכבש לדאוג הקבלן על .ה

 .והמכבש המגמר בין
 המכבש גלגלי ניקוי למי דטרגנט ,המפקח עם בתאום ,להוסיף יש כי בחשבון להביא הקבלן על .ו

 .הדבקות התערובת למניעת
 

 עבודה תפרי
 .יש להימנע מתפרי עבודה קרים לאורך הנתיב .א
 .כך שיושלם כל רוחב המסלול במנת העיבוד ,האספלט יפוזר בפסים קצרים .ב
 .התפר האורכי  ימצא  מחוץ לאזור עקבות הגלגלים בנתיבי הנסיעה .ג
 .יחומם בקרינה אינפרא אדומה או בשיטה אחרת באישור המפקח "קר"פר ת .ד

 90C. התפר המינימלית תהיה טמפרטורת .ה
 שטח פני לקבלת עד ,הסלולה ,השקט האספלט שכבת ניסור לאחר יבוצעו הרוחביים התפרים .ו

 .בעובי מלא ישרים ותפר
 אבק  וכל לכלוך  אחר עד  לקבלת  ,מים ,הסלילה  ינוקה המשטח משאריות אספלט לפני המשך .ז

 .עבודה נקי לחלוטין משטח
 .המשטח  ירוסס כנדרש לפני המשך הסלילה .ח

 
 אקלים תנאי
 :ובנוסף ,פרק המוקדמות במפרט זה ראה

 -C15מ נמוכה האוויר טמפרטורת כאשר שקט אספלט תערובת פיזור יאושר לא או כאשר/ו
 .העלולה לגרום להתקררות מהירה של התערובתרוח חזקה  נושבת

 
 הידוק דרגת

 מהצפיפות המקסימלית 94%-דרגת ההידוק לא תפחת מ ,לאמור בסעיף הכללי של פרק זה בניגוד
 .ערך בדיקת המרשל י"עפ

 

 בגין ליקויים ניכויים
 :הכללי של מפרט זה ובנוסףבגין ליקויים בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  הניכויים

 

 המיוחד במפרט לאמור בהתאם יהיו המוסגל הביטומן של בחריגות הטיפול - מוסגל ביטומן
 .צ"מע ,בהוצאת משרד התשתיות הלאומיות ,משופר לביטומן

 
 ותשלום מדידה

 :בפרק זה ובנוסף "מדידה ותשלום"סעיף כללי  ראה
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 פיזורן ,תערובות ניסיוניות ,התשלום כולל גם ייצור ,בנוסף לכל העבודות המפורטות לעיל .א
 .י הפיקוח"עד לאישור החומרים ותהליכי הביצוע ע והידוקן

 

 
51.053 

 SMA בטון אספלט מסוג תערובת
 

 כללי .א
 מלאן ,השלד הגרגירי עטוף במעטה של קשרן ביטומני .תערובת זו משמשת כשכבה נושאת עליונה

 .גרגירי-התערובת מפתחת את תכונותיה המיוחדות מהמגע הבין .וסיבים מייצבים
 

 הגדרות .ב
 סיבי צלולוזה או סיבי זכוכית או כל סוג סיבים אחר המיועדים לשיפור :סיבים מייצבים

 .בתערובת "אגרגט-ביטומן"הקשר 
 

 חומרים .ג
 פ"ע AC-40 או AC-30 או AC-20 ביטומן ,אגרגט דק ,מרכיבי התערובת הם אגרגט גס

 .וסיבים מייצבים כמפורט בסעיף זה ,התיכנון
 אגרגט גס
 .האגרגט הגס יהיה מאבן דולומיט או מבזלת .א
 .תכונות אבן הדולומיט יענו על הדרישות הכלליות המובאות בפרק זה .ב
 2-מבשימוש  באגרגט  הבזלתי  יש  להקפיד  שהאגרגט  הגס  מכיל  פרקציות  הגדולות   .ג

 מ"מ
 וכי הוא נופה מראש במחצבת המקור באופן שלא 12.5-יכיל אגרגט גדול מ מ"מ,

 )"1/2(, ו/או  קטן  מ2.0- נפח) מ"מ תכונות האגרגט הבזלתי יענו על הדרישות 10#(.
 :הבאות

 לס'שחיקות לוס אנג תכולת בולי חרסית
0.0% 20% 

 

 אגרגט דק
 :צ ובנוסף"במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מע ראה

 מדד פלסטיות שווה ערך חול
 .N.P 60%מינימום 

 
 נוסחת התערובת .ד

 
 :ובנוסף 51במפרט הכללי לעבודות בנייה פרק  ראה

 

 
 דירוג

 :דירוג לתערובות כמוראה בטבלה הבאה מעטפת
 נפה "1/2 "3/8 4# 10# 200#

8 
13 

20 
30 

30 
40 

90 
95 

  אחוז עובר 100

 
 ביטומן תכולת

 .בסעיף הכללי של פרק זה אה
 

 מייצבים סיבים
 .ממשקל התערובת הכוללת 0.5% -יוספו סיבים מייצבים בכמות של כ לתערובת

 
 ייצור התערובת .ה

  סיבים מייצבים הוספת
 .הוספת הסיבים נעשית באמצעות שקילה אוטומטית או במתקן הזנה אוטומטי .א
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 להוספת מחשב ידי על שתבוקר הזנה ומערכת אחסון תא בעל יהיה האספלט מתקן   .ב
 .הסיבים לתערובות כמויות

 
 התערובת אחסון
 .התערובת תובל לאתר הסלילה מייד עם פריקתה למשאיות .לא יותר אחסון במפעל במפעל

 
 חלקת ניסיון .ו

 חלקת הניסיון תבוצע לאחר שהמפעל הוכיח את יכולתו לייצר את התערובת על פי נוסחת .א
 .התערובת הנדרשת ולפני אספקת התערובת לאתר הסלילה

 .בשתי משאיות ,טון 30 ,כמות התערובת לקטע הניסוי .ב
 מערכות ציוד ושיטות עבודה בהן מתכוון הקבלן ,תערובת הניסוי תבוצע באותם חומרים .ג

 .להשתמש באתר
 יבצע הקבלן ניסיונות נוספים ,במידה והניסיון הראשון לא יצליח .ד להשגת עד היעדים

 .התכנוניים
 .המפקח תאושר תחילת העבודהרק לאחר אישור בכתב של  .ה
 :קטע הניסוי יבוצע בשני שלבים .ו

 .קביעת פרמטרי הייצור במפעל ללא פיזור והידוק -
 .פיזור והידוק של התערובת באתר מאושר -

 
 הנחה וגימור .ז

 :ובנוסף 51במפרט הכללי לעבודות בנייה פרק  ראה
 

 הזמן בין ייצור ופריקה משך
 לא  יעלה  משך  הזמן  המכסימלי  בין  ,למנוע  התנקזות  הביטומן  משלד  האגרגטים  הגס  בכדי
 .שעות 3התערובת לפריקתה למגמר על  ייצור

 
רציפות האספקה והעיבוד 

עוקבות  משאיות שתי פריקת בין הזמן ומשך במידה .ברציפות התערובת ריבוד עבודת יבצע הקבלן
 וחידושה עבודה יום סיום לאחר שמתבצע כפי לרוחב במישק העבודה תחודש ,דקות 30 על יעלה

 ".תפרי עבודה"כמפורט בסעיף זה בנושא  ,למחרת
 

 השכבה האספלטית הידוק
 .טון 16 של מינימלי במשקל פנאומטי ומכבש טון 10 במשקל טנדם מכבשי שני באתר יחזיק הקבלן
 .הניסיון בחלקת התערובת להתנהגות בהתאם המפקח ידי על באתר ייקבע הסופי ההידוק מערך

 
 גלגלי המכבשים בסיליקון הרטבת

 ידאג הקבלן  להרטיב את גלגלי המכבשים בתמיסת  מים וסיליקון -SMA,הידוק תערובת ה  בעת
 .למנוע הדבקות אגרגטים אל הגלגלים בכדי

 .מכמות המים 1%יוסף למיכל המים המיועד להרטבת גלגלי המכבשים בכמות של  הסיליקון
 

 עבודה תפרי
 ההתחברויות בתפרי עבודה לאורך המסלול בין רצועות עבודה סמוכות תתבצענה במרווחי .א

 .שעות לכל היותר 24זמן של 
 :ההתחברות בין שתי רצועות סמוכות תיעשה באחת משתי הדרכים הבאות .ב

 C.    130 חימום אזור התפר בקרינה אינפרה אדומה לטמפרטורה מינימלית של -
 .ניצב ויציב ,ניסור או קרצוף הרצועה הסמוכה לקבלת פן ישר -

 ולא יחפוף במרכז המסלול את התפר של ,התפר האורכי ימצא מחוץ לאזור עקבות הגלגלים .ג
 .מ"ס 20 -אלא יוזז הצידה למרחק של כ ,השכבה הנושאת התחתונה

 התפרים לרוחב בין ימי עבודה עוקבים יבוצעו לאחר ניסור שכבת התערובת הסלולה עד .ד
 וכל אבק ,מים ,אספלט משאריות המשטח ינוקה הסלילה המשך לפני .מלא בעובי ישר תפר לקבלת
 עד לקבלת משטח ,אחר לכלוך
 .הסלילה המשך לפני זה בפרק המתאים הסעיף פי על ירוסס זה משטח .לחלוטין נקי עבודה

 

 :בפרק זה ובנוסף "מדידה ותשלום"ראה סעיף כללי  :ותשלום מדידה
 פיזורן והידוקן עד ,התשלום כולל גם ייצור תערובות ניסיוניות ,לכל העבודות שפורטו לעיל בנוסף

 .י הפיקוח"החומרים ותהליכי הביצוע ע לאישור
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 יסוד ציפוי
 :במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף 51פרק  ראה

 

 .רק מרססת מכנית בעלת בקרה אלקטרונית תותר לביצוע עבודות הריסוס בפרויקט .א
 גבי צינור הריסוס יורכב בקצותיו מגביל ריסוס אשר ימנע התזה של חומר הריסוס על על
 .אבני השפה גבי

 .לפני הריסוס יבוצע טאטוא של פני המצעים או התשתית .ב
 

 .ר"מ :דידהמ
 

 :בסעיף תשלום ובנוסף ,ראה סעיף כללי של פרק זה ובפרק המוקדמות במפרט זה
 .של פני השטח ,התשלום כולל טאטוא

 :תשלום

 

 מאחה ציפוי
 :במפרט הכללי לעבודות בנייה ובנוסף 51 פרק ראה

 צינור גבי על .בפרויקט הריסוס עבודות לביצוע תותר אלקטרונית בקרה בעלת מכנית מרססת רק .א
 .יורכב בקצותיו מגביל ריסוס אשר ימנע התזה של חומר הריסוס על גבי  אבני השפה הריסוס

 3 יעברו נקודה ובכל אבק שואב עם מכני במטאטא הכביש פני של טאטוא יבוצע הריסוס לפני .ב
 .לפחות פעמים

 .חדשות יבוצע ריסוס רק על פי הנחיה של המפקחבין שכבות אספלט  .ג
 .לב הקבלן מופנית לכך כי חובה עליו לאשר הנחיה זו ביומן העבודה תשומת

 

 .ר"מ :מדידה
 :בסעיף תשלום ובנוסף ,ראה סעיף כללי של פרק זה ובפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 .כולל טאטוא פני השטח במטאטא מכני בעל שואב אבק התשלום
 
 

 שילוט והסדרי תנועה ,תימרור ,סימון כבישים עבודות
 :כללי  -כבישים  צביעת

 
 :ובנוסף 11פרק  51,פרק  ,במפרט כללי לעבודות בניה ראה

 צורות ושטחי סימון על פני הכביש או ,העבודה המתוארת להלן מתייחסת לצביעת קווים .א
 המתוארים והמידות הצורות ,הצבע לפי ,בטון או אספלט ציפוי עם המשטח

 .או הנחיות המפקח/ו תכניות
 .בצורה ובמידות כנדרש בהנחיות משרד התחבורה ,סימונים על כבישים יהיו בצבע    .ב
 935י "טיב ותכונות הצבעים ועבודת הצביעה יהיו בהתאם לת ,לא נאמר אחרת  אם      .ג

 ו- 934.
 יש להכין  את פני  הכביש ולנקותו  כמפורט  במפרט ,עבודות  הצביעה  לפני  תחילת     .ד

   .ה 51.פרק  ,הכללי לעבודות בניה
 בהתאם לתקן הישראלי ,הצביעה תבוצע באמצעות מכונה בלבד ,באם לא צוין אחרת

 מס' 934.
 .י המפקח"לפי תוכניות שתימסרנה לו ע ,הקבלן חייב לבצע סימון מוקדם     .ו

 ,כל סטייה או טעות בביצוע .ת מדויק בהתאם לתכניותביצוע העבודה חייב להיו .ז
הקבלן יהיה אחראי  .י הקבלן על חשבונו מיד עם קבלת דרישה מהמועצה"תתוקן ע

 במכונה תיעשה המחיקה .כנדרש הסימון ולתיקון נכון הלא הסימון למחיקת גם
 אזור יצבע ,המפקח י"ע יידרש באם ,ולאחריה צבע למחיקת המיועדת מיוחדת

 .בצבע שחור מט המחיקה
 סגורים ואטומים אשר יפתחו בנוכחות ,הבאת הצבע לשטח תהיה במכלים מקוריים    .ח

     .ט .אין לדלל את הצבע מעבר למוגדר בהנחיית היצרן .המפקח
 הסימון את לתקן המועצה רשאית תהיה ,נכון הלא הסימון את הקבלן יתקן לא

 .לכך ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הקשורות
 עקב להיגרם עלולים אשר ,המועצה כלפי תביעה או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן

 י הקבלן"הלא נכון שבוצע ע הסימון
 את "שמורחים"י כלי רכב "ע ,יהיה אחראי לנזקים שנגרמים תוך כדי צביעה הקבלן

 .את התיקונים הנדרשים לרבות מחיקה וצביעה מחדש ,מיידית ,ויבצע הצבע
 מנהל י"ע ייקבע אשר ,סביר ממרחק ברורה בצורה לראות חייבים הדרכים סימני את

 י.
 

 .יא
 

 .יב
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 .בדרכים לבטיחות המחלקה
 באמצעות ,חייב להבטיח הדרכה ברורה לתנועה ,בין הכביש ובין הסימון הקונטרסט

 .הדרך סימני
 ,בהם גוון האספלט שונה ,יבוצעו על כבישים ומשטחים מסוגים שונים דרכים סימני
 פני של האיכות רמת גם המקרים ברוב ,כן כמו .שונה העליונה השכבה והרכב

 .אינה אחידה והמשטחים הכבישים
 כבישים לצבוע צורך שיהיה יתכן ,סביר ממרחק יראו שהסימנים להבטיח בכדי

 .מספר פעמים וזאת על מנת לקבל הקונטרסט הדרוש מסוימים
 .חייבת להיות טובה ואחידה על כל סוגי הכבישים כאמור לעיל הסימנים איכות

 נראה הקודם והסימון מסומן היה שכבר במקום סימון לבצע צורך שיהיה במקרה
 .על הקבלן להקפיד שהסימון החדש יחפוף במלואו את הסימון הישן ,עדיין
 לכסות היטב את פני הכביש או המשטח באופן שלא יראה דרכו כל סימןצריך  הצבע

 (.כ שחור"בד)גוון המאפיין את צבע המשטח  או
בשלמותם  יראו כלומר ,תקינים יהיו הסימונים ,הצביעה שלאחר לכך אחראי הקבלן
 או כל ,שחיקה ,השחרה ,שברים ,כתמים ,ללא מחיקות ,כל תקופת האחריות במשך
 .אחר ליקוי
 -תמרורים ד ,סימון על פני הדרך – "לוח התמרורים"הסימונים יהיו בהתאם ל סוגי

 .ובהתאם לתכניות מחלקת התנועה במועצה 20 -עד ד 1
 .ר"בקופסאות מקוריות וסגורות של ביהח ,להיות מקורי צריך הצבע

 בדיקות .לנכון שתימצא עת בכל גולמי צבע של איכות בדיקות לבצע רשאית המועצה
 .העבודה כל של כללי בממוצע (,הפחות לכל) רבוע ר"מ 2,000 כל יבוצעו הצבע איכות

על  .המועצה ח"ע יהיו ,בתקן ויעמוד במידה ,זו לכמות מעבר הצבע איכות בדיקות כל
הצבע  דגימות לקיחת לצורך ,לחלוטין נקיות ,ליטר 1 בנות פח קופסאות לספק הקבלן

 עבודה כדי תוך ,אקראית תהיה הדגימה לקיחת .שיידרש עת בכל ,משתמש הוא בו
 .י המועצה"ע ותבוצע

 

 .יג
 

 .יד
 
 

 .טו
 

 .טז
 .יז

 
 .יח

 
 .יט

 
 

 כ.
 

 .כא
 .כב

 

 א או יחידה"ר או מ"מ :מדידה
 .בהתאם לפירוט בכתב הכמויות ,המדידה לכל פריט תשלום תהיה בנפרד שיטת

 
 :בסעיף תשלום ובנוסף ,במפרט זהראה בפרק המוקדמות  :תשלום

 לביצוע זאת וכל השונים בסעיפים המפורטים והעבודות הציוד ,החומרים כל את כולל התשלום
 .של העבודה ולשביעות רצון מלאה של המפקח מושלם

 
 
 

 חד רכיביים

 
51.062 

 סימון כבישים בצבעים קונבנציונאליים
 

 :כללי .א
 סעיף זה מתייחס לעבודות סימון פני מיסעות אספלטיות בצבעים חד רכיביים

 אינם אשר ,במיוחד יבוש מהירי או/ו ייבושם קצב מבחינת קונבנציונאליים ,צהוב או לבן בגוון
 .כדוריות זכוכית מחזירות אור בהרכבם מכילים

 11,פרק  ,מפרט כללי לעבודות בניה ,בפרק זה "כללי –צביעת כבישים "סעיף  ראה
 :ובנוסף 51פרק 

אלקידיים  ,אלקידיים)הצבעים לסימון דרכים יורכבו משרפים פולימריים שונים  .א
 טיטניום די אוקסיד)פיגמנטים  ,מוספים (,אקריליים ועוד ,עם גומי מוכלר בשילוב

 .סים אורגניים שוניםמלאנים וממי (,לבן או כרום אוקסיד צהוב לצבע צהוב לצבע
הצבעים לסימון דרכים יסופקו באריזות מקוריות מתאימות ומסומנות ולא יכילו  .ב 

 או/ו "הזעה" על תופסות תופענה שלא ,כך ויורכבו קרום או/ו זרים חומרים ,לכלוך
 .גוון עם יישומם על המיסעה אובדן

   .ד .בהברשהאו /או בצביעה בגליל ו/הצבעים יתאימו ליישום בריסוס ו .ג
 ללא ,שגבולותיו חדים וברורים ,או שטח אחיד/יישום הצבע יאפשר קבלת קו סימון ו

 .לצדדים נזילה
או  356גוון הצבע הצהוב יהיה מספר  .או צהובים לפי דרישה/הצבעים יהיו לבנים ו .ה

 שחור בגוונים שימוש גם יעשה שפה אבני לסימון 381BS / C הבריטי התקן לפי 355
 .או כחול אדום
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 בהם אין גישה ,שימוש בציוד אחר יותר רק באזורים .עבודת הצביעה תבוצע בריסוס    .ו
 .ל והוא טעון אישור כתוב של המפקח"הנ לציוד

החיצים  ,ל יכלול את כל סוגי הקווים"סימון פני המיסעה באמצעות הצבעים הנ .ז 
 ברוחב תנועה אי מסגרת ,מ"ס 10 15, 20, 30, ברוחבים ניתוב קווי :לרבות והפסים

 קווי ,מ"ס 40 ברוחב חצייה מעברי פסי ,מ"ס 20 ברוחב מלאים תנועה איי ,מ"ס 10
 50עצירה ברוחב  10קווי המתנה ברוחב  ,מ"ס חיצים בודדים כפולים ,מ"ס

 חניה סימון קווי ,מ"ס 15 ברוחב אוטובוס תחנות סימון קווי ,קוביות ,ומשולשים
 .פסי האטה ועוד ,מ"ס 10 ברוחב

 ,שאינם ממוקמים בצמתים המוארים בלילה ,על כל סוגי הסימון שתוארו לעיל .ח 
 עיריית לדרישות ובהתאם הריסוס בשיטת ,אור מחזירות זכוכית כדוריות ייושמו

 .שבע באר
 .י ההנחיות בפרק זה"ובנוסף עפ 934י ההנחיות בתקן ישראל "יישום הצבע יעשה עפ    .ט

 

 צהובים/דרישות טיב לצבעים לבנים .ב
 2.ומין  1מין  :הצבעים החד רכיביים לסימון כבישים מסווגים לשתי קבוצות איכות .א

 אקלימית בבליה ",הזעה"ב ,בשחיקה משופרת בעמידות מתאפיינים 2 ממין צבעים    .ב
 .המאפשר פתיחה מוקדמת של קטע הכביש לתנועה ,ובייבוש מהיר

 חודשים לפחות ומהצבעים 6הינו  1הקיים הנדרש של שטחי הסימון מהצבעים ממין     .ג
 .חודשים לפחות 9הינו  2ממין 

 1הצבעים  לסימון  דרכים  ממין      .ד י"יעמדו בכל דרישות הטיב המופיעות בת 935
 .הצבעים יהיו בעלי תו של מכון התקנים .המעודכן ביותר

 :יעמדו בכל דרישות הטיב המופיעות בטבלה להלן 2הצבעים לסימון דרכים ממין     .ה
 

  משופר 2ממין  ,או צהובים/לבנים ו ,טיב לצבעים לסימון דרכים דרישות
 

 תכונה שיטת בדיקה ערך נדרש

 1  הרכב ת"י 785 חלק 17 
. 

 החומר הלא נדיף תכולת 
 (למאה  במסה  אחוזים)

 '.מינ

1 
. 
1 

תכולת פיגמנט לפי נפח 
 למאה    מנפח   אחוזים)

 '.מקס (הלא נדיף החומר

1 
. 
2 

 2  סוג הקשרן הפולימרי לפי הצהרת היצרן
. 

 
 

51.066 
 –תמרורים  עבודות

 
 :ובנוסף 2247י "ת 51,פרק  ,ראה במפרט כללי לעבודות בניה :כללי .א

 .התמרורים ואופן הצבתם יעמדו בדרישות משרד התחבורה    .א
 .של מכון התקנים 111 'וייוצרו על פי מפרט אספקה מס ,התמרורים יהיו מחזירי אור  .ב
     .ד .ניתלא נאמר אחרת התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירו אם .ג

 הרשמי של "לוח תמרורים"גודל ודוגמת התמרור יהיו בהתאם לנדרש ב ,צבע ,צורה
 משרד

 "תמרורים הצבת לאופן הנחיות"ל הקבלן לב תשומת מופנית ,כן כמו .התחבורה
 ובהנחיות  נוספות  (בעברית  ובאנגלית)הרווחים    ,הספרות  ,למידות  הכתיב באשר

 .השוניםלהצבת התמרורים  הנדרשות
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 גובה התמרורים .ב
 שהמרחק  האנכי  בין  תחתית  ,הצבת  התמרורים  תהיה  כך  ,אם  לא  נאמר  אחרת   .א

 :יהיה כמפורט להלן '(שוליים וכד ,אי תנועה ,מדרכה)התמרור לבין פני הקרקע 
 '.מ 1.00 51/50/49(: -תמרורים מסוג ב)תמרורים נמוכים במפרדה     -
 '.מ 1.50 :שלטי הדרכה במקום שאין הולכי רגל    -

 1.80 מ'.

 2.20 מ'.
 :במקום שאין הולכי רגל ,תמרורים רגילים על עמוד    -
 :תמרורים רגילים על עמוד במקום שיש הולכי רגל    -
 תהיה  המדידה  ,על  עמוד  אחד  (לושהאו  ש)במקורה  בו  מותקנים  שני  תמרורים     .ב

 .מהתמרור התחתון
 

 עמודי התמרורים .ג
 "3.קוטר העמודים לתמרורים רגילים יהיה  .א

 .ג .מ"מ 2.2העמודים ייוצרו מצינורות פלדה מגולוונת ובעובי דופן של  .ב
 עומס  ,העמודי  המתכנן  בתלות  בגובה  "נתוני  העמודים  לשלטי  הדרכה  גדולים  יקבעו  ע

 השלטים                                                                                                                          והתמרורים,
 .עומס רוח באתר ועוד

 
זווית ההצבה  .ד

                                                                אורלקבל החזר  כדי ,מעלות מציר הנסיעה של הרכב המתקרב 93 -התמרור יוצב בזווית של כ .א
 מיטבי                                                                 בשעות

 .החשיכה
 

 מרחק משפת הכביש .ה
 מרחק משפת הכביש מגדיר את המרחק של הקצה הקרוב ביותר של התמרור .א

 אל                                                                   אבן                                                                    השפה
 .או האספלט

 (.אבן השפה)מ משפת הכביש "ס 30במדרכה יוצב התמרור במרחק של  .ב
 .מקצה האספלט 'מ 3.0יוצב התמרור במרחק של  ,בשוליים .ג

 

 מידות התמרורים .ו
 

 :מידות התמרורים יהיו כמפורט בטבלה שלהלן ,אם לא נאמר אחרת .א
 

 
 מספרו בלוח התמרורים

 
 הפרט הנמדד

 
 צורת התמרור

 משולש צלע המשולש א-  1 עד א- 27

   ב-   א- 33 עד א- 40

   ג-   א- 46 עד א- 47

 עגול הקוטר ב- 1 עד ב- 35
   ב- 38 עד ב- 39

   ב- 40 עד ב- 53

   ב- 60 עד ב- 65

   ב- 68

 מלבנית רוחב X אורך א-  41 עד א- 44

   ב-   ב- 54 עד ב- 55

   ג- ב- 56

   ד-   ב- 57 עד ב- 59

   ה-  ב- 66 עד ב- 67

 
 

 ב- 36

 
 

 צלע המשולש

  תמרורי מיוחדים
 קדימה זכות

 עצור צלע המתומן ב- 37
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 מרחק ההצבה .ז
 

 י העניין והפרוט לגבי"יקבע עפ ,מן המקום אליו הוא מתייחס ,מרחק ההצבה של התמרור .א
 .כל תמרור

 

 סוג התמרור .ח
 :י הפרוט להלן"בתלות במקום הצבתם יהיו עפ ,סוגי התמרורים .א

 268.י "י ת"עפ -באזור עירוני מואר 
 190.י "י ת"עפ ,צבע מחזיר אור            -לא מואר             באזור

 מואר      מבפנים      -מעברי חציה מעל
 7(. -ג)את מעבר החצייה  ומאיר

 
 

 הצבה של מספר תמרורים על עמוד אחד .ט
 .תמרורים 3ניתן להציב על עמוד אחד עד  .א

 יש להציב מתחת 45, -עד א 41 -אזהרה מן הסדרה א/פירוט/צמצום/הרחבה/שלטי הסבר .ב
 .לתמרור אליו הם מתייחסים

 3. -או ל 2 -ניתן לשלב בתמרור אחד המחולק ל 65 -עד ב 63 -תמרורים ב .ג
 :דהיינו ,י חשיבותם מלמעלה למטה"יש להציב התמרורים עפ ,ככל שאין מניעה אחרת .ד

 '.תמרורי מודיעין וכו ,תמרורי   אזהרה ,הוריה תמרורי
 

 צדדיים-תמרורים דו .י
 פירוט בנושא .כאשר הם נדרשים משני כיווני נסיעה או יותר ,צדדיים-יש להציב תמרורים דו .א

 .זה נמצא במסגרת ההנחיות המפורטות לתמרורים עצמם
 

 הצבת תמרורים על עמודים קיימים .יא
 על ,בצמתים מרומזרים יש להציב את התמרורים על גבי עמודי הרמזורים .א מנת לא להרבות

 ולמיקום לתכניות בהתאם זאת כל .התמרורים ידי על הרמזורים פנסי מהסתרת  ולהימנע בעמודים
 .חיבור התמרור אל העמוד יהיה באמצעות טבעת מגולוונת .הרמזור עמודי

 .יש להציב את התמרור על עמוד זה ,בו סמוך לתמרור קיים עמוד תאורה ,בכל מקום .ב
 .התמרור לעמוד יעשה באמצעות טבעת מגולוונת חיבור

 
 ביסוס העמודים .יב
 20. -יסודות לעמודים יהיו מבטון ב .א
 .מ"ס 50מ ובגובה "ס 40היסוד יהיה בקוטר  .ב
 .מ מתחת לפני השטח"ס 10רום פני היסוד יהיה  .מ"ס 35חלק העמוד שיכנס לתוך הבטון יהיה  .ג
 יכופף אשר ,מ"ס 25 ובאורך מ"מ 10 בקוטר עגול ביניין ברזל יחובר ,לרוחבו ,העמוד לתחתית .ד

 .לקיבוע בתוך הבטון "ל"האות  בצורת
 

 יחידה :מדידה
 .י סוגיהם וצורתם לבין העמודים"לצורכי מדידה ותשלום תהיה הפרדה בין התמרורים עפ

 

 :בסעיף תשלום ובנוסף ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום
 .בעבור התמרור ועבור העמוד 'לכל תמרור ישולם יח .א
 .את החזרת מצב השטח לקדמותו לרבות תיקון ריצוף או אספלט עד העמוד התשלום כולל .ב

 

 –שילוט הכוונה עירוני  עבודות
 :כללי

 .של שלטי הכוונה עירוניים זה מתייחס לעבודות ייצור והתקנה סעיף .א
 שבהוצאת משרד "בהנחיות לתכנון שילוט הדרכה עירוני"השלטים יעמדו בדרישות המפורטות  .ב

 2247.י "האגף לתכנון תחבורתי ובדרישות לחומרים המפורטות בת ,התחבורה
 :צבעי רקע כדלקמן 3 –יעשה שימוש ב  .ג

 .עירונית ליעדים שהנסיעה אליהם מתבצעת בדרך ביו –כחול  •
 .ליעדים תיירותיים –חום  •
 .ליתר היעדים –ירוק  •
 שלט מורה דרך ליעד עירוני –לבן  •

 :לכיתוב יהיו (פונטים)סוגי הגופני  .ד
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 .נרקיס תם בינוני –עברית  •
. BD Clear View 55 •  אנגלית– 

 bold. מדינה –ערבית  •
 .לפחות 'מ 2.2 השלט תחתית גובה יהיה ,רגל הולכי תנועת ישנה בהם ובמקומות מדרכות באזורי .ה

 
 .ר"יחידה או מ :מדידה

 
 .בסעיף תשלום ,ראה בפרק המוקדמות במפרט זה :תשלום

 .כולל את העמודים התשלום
 

51.069 
 בטיחות להולכי רגל מעקות

 8( -ו  תמרור)
 בין הכביש ,לאורך המדרכות 8, -תמרור ו ,להצבת מעקות בטיחות להולכי רגל  העבודה מתייחסת

                                                                                      
המעקה יהיה מדגם בהתאם לדרישות  ,אם לא צויין אחרת .א .למדרכה

 והפרט הטכני
 .של עיריית באר שבע המתאים

 2יחידת מעקה תיכלול  ,אם לא נאמר אחרת .ב עמודים אנכיים מפרופיל מרובע המחוברים
 קורות אופקיות 2י "קשתות מפרופיל עגול או המחוברים ע 3קשתות מפרופיל עגול או  2 באמצעות

 .מרובע וקשת הפוכה מפרופיל עגול מפרופיל
 .מ משפת המדרכה"ס 20יוצב במרחק  המעקה .ג

 בודד לעמוד מ"ס 50X50 במידות ריבועיים בטון יסודות באמצעות לקרקע יעוגנו המעקה יחידות .ד
 .מ"ס 50מ לשני עמודים וגובה "ס X5070 -ו

 ,התקנה ,צביעה ,גילוון ,אספקה ,ייצור –לרבות   ,העבודה כוללת את כל הנדרש לביצוע מושלם .ה
 .וכל זאת לשביעות רצון המפקח ,מצב השטח לקדמותו החזרת

 

 מ"א.
 

 .בסעיף תשלום ,במפרט זה ,בפרק המקודמות ראה

 :מדידה
 

 :תשלום
 

 מפרוקים קודמים 8( -תמרור ו)בטיחות להולכי רגל  מעקות
 

 ראויים המפקח לדעת אשר ,מפורקים בטיחות מעקות של התקנה לעבודות מתייחס זה סעיף
 :ובנוסף ,זה בתת פרק 8(" -ו תמרור) רגל להולכי בטיחות מעקות" סעיף ראה .חוזר לשימוש

 ,או  חסרים/השלמת אביזרים  פגומים  ו ,העבודה כוללת גם את  תיקון המעקות במידת הצורך .א
 .המעקה וצביעת

 
 .א"מ :מדידה

 
 :זה בסעיף תשלום ובנוסףראה בפרק המוקדמות במפרט  :תשלום

 .כולל הובלה ממקום האיחסון התשלום
 

51.071 
 והרוסים לקויים ,שבורים (וגדול סוג מכל אבנים עם) ריצוף קטעי לתיקון מתייחסת זו עבודה

 .במקומות אשר יוגדרו ויסומנו על ידי המפקח ,קיימות במדרכות
 

 קטעי ריצוף במדרכה תיקון
 :השלבים הבאיםהתיקון תכלול את  עבודת
 עם יסולקו אשר ,שבורות ריצוף אבני בין והפרדה המטופל בקטע הריצוף של זהיר פרוק  .א

 .לבין אבני ריצוף שלמות ,הפסולת
 .מ מפני ריצוף הסופיים"ס 25חפירה לעומק כולל של   .ב
 .פילוס והידוק השתית בחפירה  .ג
 .מ"ס 15בעובי  ',פיזור והידוק שכבת מצע סוג א ,אספקה .ד
 .מ"ס 4אספקה ופיזור של שכבת חול נקי בעובי  .ה

 .על פי דוגמת הריצוף הקיימת או כפי שיוגדר על ידי המפקח ,אבני הריצוף החזרת .ו
 י הקבלן"או ע  ,במחסני המועצה ,הריצוף החסרות מכל סוג יסופקו על ידי  המועצה  אבני   .ז

 .י הנחיות המפקח"וזאת עפ
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 .ר"מ :מדידה
 

 .ר"מ 1.0ר יחושבו לפי "מ 1.0 -הקטעים מ ,תיקון נפרדים משטחי .א
 או מלא מדרכה וברוחב 'מ 10 עד באורך מדרכה לקטעי מוגבל כקומפלט זה בסעיף שימוש .ב

 .ר"מ 50עד  בשטחים
 .ימדדו וישולמו בהתאם לסעיפי הביצוע השונים 'קטעים במידות גדולות מהמפורט בסעיף ב .ג
 .י הקבלן"שיסופרו ע ,תבוצע מדידה נפרדת של אבני ריצוף חדשות .ד

 
 :תשלום

 :בסעיף תשלום ובנוסף ,המוקדמות במפרט זה בפרק ראה
 התשלום  כולל  את  כל  החומרים והפעילויות  המפורטות  לעיל וכל  זאת  לביצוע  מושלם  של .א

 .להוציא אספקת אבני ריצוף ,העבודה
 .זה כקומלפט מוגבל לגודל המפורט בסעיף מדידה לעילי סעיף "עפ התשלום .ב

 פעילות לכל הנפרדים התשלום סעיפי י"עפ העבודה כל על ישולם יותר גדולות במידות קטעים עבור
                                                                                                                             

במידה ויידרש הקבלן לספק אבני  .י הקבלן"התשלום אינו כולל אספקת אבני ריצוף ע .ג  .ופעילות
 (,ר"מ 1.0 לחישוב מינימום) שסופקה הריצוף לכמות בהתאם זה לסעיף תוספת ריצוף תשולם

 לפי וזאת
 30%.המחירון המתאים לסוג הריצוף בהפחתה של  מחיר

 
החזרת ריצוף קיים למקומו 

סעיף זה  .לענות על עבודות שימוש חוזר באבני ריצוף מבטון טרום מכל סוג שהוא ,סעיף זהמטרת 
 ביתר טיפול ללא למקומו הקיים הריצוף את להשיב הקבלן נדרש בהם מקרים לאותם מתייחס

 .המבנה כגון מצעים ועוד שכבות
 :ובנוסף 51פרק  40,פרק  ,ראה המפרט הכללי לעבודות בנייה

 באבני ריצוף שלמות בלבדיותר שימוש  .א
 .יש לנקות את אבני הריצוף לפני יישומן .ב
 .שימוש בסעיף זה מותנה באישור כתוב של המפקח .ג
 .מ מתחת הריצוף"ס 4העבודה כוללת אספקה ופיזור מצע חול בעובי  .ד

 
 .ר"מ :מדידה

 .י התכנון וההנחיות"עפ ,לפי השטח התיאורטי של התעלה המדידה
 

 :תשלום
 :ובנוסף ,בסעיף תשלום ,בפרק המוקדמות במפרט זה ראה

 עבור  ריצוף בחומרים מפורקים  קודמים יהיה אחיד לגבי כל  סוגי ועוביי  התשלום     .א
 .בין אם אבנים משתלבות ובין אם מכל סוג אחר ,הריצופים

 .י הצורך"התשלום כולל אספקת אבני ריצוף עפ    .ב
  .ד .ון עד למקום ההנחהכולל הובלה ממקום האחס תשלום .ג

 באותם המקרים  בהם  נדרש הקבלן  להחזיר  ,סעיף זה ישולם  בנוסף למחיר  הצרנת
 (.מצעים)ללא טיפול בשכבות מבנה נוספות  ,ריצוף קיים למקומו

 סעיף זה לא ישולם באותם מקרים בהם משולמת תוספת עבור תיקון שכבות המבנה    .ה
 .יהםהעליונות בשטחים סלולים למינ

 
  עבודות חשמל תאורה ותקשורת – 08 פרק

 
  כללי

 .עמשא הר בישוב ותקשורת חשמל תשתית עבודות לבצע יש זו עבודה במסגרת
מתקני חשמל ותשתיות מתוך  - 08העדכני ופרק  )1954(בהתאם לחוק החשמל  תבוצע העבודה
 תכנון לעבודות הנחיות ,העדכני הבינמשרדית הוועדה בהוצאת בנין עבודות לביצוע הכללי המפרט

 .שרטוטים והוראות המפקח ,מפרט זה ,משרד השיכון של\
 .יהיה בעל סיווג מתאים לביצוע העבודה הן מבחינה טכנית והן מבחינה כספית הקבלן

 

 
  היקף העבודה

 
2.0 

 

 .הכנת תשתית תת קרקעית עבור חשמל    2.1
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 .קרקעית עבור כבל תקשורת-תשתית תת הכנת
 

 .עמודים ופנסים ,בסיסים ,כבלים ,צנרת –עבודות חשמל לתאורת כבישים  ביצוע
 .ים"קרקעיות עבור תשתיות לתאורת שצפ-הכנת תשתיות תת וכן

2.2 
 

2.3 

 

 
  תיאור עבודה     3.0
  לתאורהלתשתיות  3.1

 מ וכן סרט סימון לפי תקן ותונח"מ 8תכלול חוט משיכה מפרלון  הצנרת
 .המסומנים בתוואים

 
 יונחו בשורות או בשכבות בהתאם לגבהים אשר יידרשו בתוכניות הצינורות

 .מ מסביב לצינורות"ס 10 -במעטפת חול בעובי של לא פחות מ וירופדו
 

 יבוצעו במצמדים מתאימים כולל גומיות חיבורבין הצינורות  החיבורים
 .אטימות צד צר וצד רחב ופקקים

 
 לכסות את הצינורות לפני קבלת אישור של הממונה בכתב שאמנם אין

 .בוצעה בהתאם לדרישות העבודה

3.1.1 
 
 

3.1.2 
 
 

3.1.3 
 
 

3.1.4 

 

י חול דיונות נקי ומנופה "חוזר בתעלות יהיה עבתוואי מעבר כביש מילוי 
מ לכל רוחב "ס 20ללא חומרים אורגניים או פסולת ואבנים בשכבות של 

 כולל 98%,עם הידוק בהרטבה עד רום השתית עד לצפיפות של  ,התעלה
 .מכון התקנים הבדיקה על חשבון הקבלן ללא תוספת כספית בדיקת

 ,מ מפני הצינור"ס 40דוק עד הרטבה והי ,פ מילוי חול"שצ ,במדרכות
 .ימולא באדמה מקומית המנופה מאבנים השאר

3.1.5 

 
  כבישים /שבילים  /רחובות  תאורת

 
3.2 

 
  כללי

 יש חובה לשמור מרחקי בטיחות ממערכות אחרות כמתחייב בחוק   .א
 .החשמל

 
3.2.1 

     .ג .מ אלא אם כן יצוין אחרת"ס 100עומק החפירה יהיה בעומק  .ב
 מ"מ 3.5 דופן ועובי "4 קשיח .סי.וי.פי צינורות י"ע יבוצעו כביש מעברי

 .מ לפחות"ס 120 ובעומק
או  "קוברה"צינור החשמל לכבל התאורה יהיה שרשורי דו שכבתי כדגם  .ד

 שחור לפי המצוין בכתב הכמויות ובמעברי כביש יושחל דרךכבד  כפיף
    .ה "4.סי .וי.הצנרת הקשיחה פי

 לצינור המקביל בקרקע ישירות ויונח חשוף יהיה מנחושת הארקה גיד
 .התאורה וכבל

ר ובו "ממ 120 ÷ -95י מופה ל"חיבור גיד הארקה אל העמוד יבוצע ע .ו 
 ביצוע ,בעמוד הארקה פס אל יציאה ,יוצא ,נכנס הארקה גידי יוכנסו
 .והחיבורים יעשה בהקפדה המופה

 
  כבלים והארקה

 
3.2.2 

 מערכת .ויותקנו בתוך צינורות N2XY NA2XY, לתאורה מדגם התרמופלסטי כבלים
 .בהתאם לחוק החשמל תבוצע הארקות

 ר לפחות יותקן ישירות"ממ 35הארקה מנחושת חשוף שטח חתך  מוליך
 .רצוף לכל אורכו (ללא שום חיבורים)במקביל לצינורות חשמל  בקרקע

 
 לשלט את כל הכבלים בתוך המרכזיה ובבריכות המעבר באמצעות שלטים יש

 .ר"ממ 2.5עם חוט בחתך  קשורים מאלומיניום
עם עמוד אחרון של כל קו תאורה וליד מרכזית תאורה יותקנו בריכות  כל ליד

 מ ובעומק מתאים כך"מ 19הארקה מפלדה מצופה נחושת בקוטר  אלקטרודות
 '.מ 5 -למסה הכללית של האדמה תהיה קטנה מ שהתנגדותה

 .לסמן את בריכות הארקה ואת האלקטרודות בתוך בריכה יש
 .ירוק ולהתקין בתוך הבריכה-המכסים יש לצבוע בצהוב את

 ".אסור לפרק-זהירות הארקה"מ "מ 2.5קשור עם חוט  שלט
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 4.0  עמודי תאורה
 

  תאורה עמודי
 :לאורך המגרשים יהיו כדלקמן

 
  סוג העמוד .א

 אין לבצע ,בהתאם לכמויות ותוכניות (אבץ חם)מגולוון  מתכתי
 812.י "מכניים לאחר הגילוון לפי ת עיבודים

 
  גובה .ב

 .בתוכניות כמסומן
 

  צבע .ג
 י האדריכל והצביעה תעשה לפי מפרט הצביעה"יקבע ע הגוון

 .עם מתכנן נוף ותאום
 ,מ מעל פני הקרקע"ס 20יזופת בזפת עד גובה  העמוד

 .העמודים יזופתו ויכוסו בשק יוטה להגנה ברגי
 

  פתחים למגשים .ד
 .זים"יהיה עבור ציוד הדלקה ומא הפתח

 .תהיה מחוברת לעמוד באמצעות תיל פלדה עם בידודפתח הציוד  דלת
 

  שרוול זאנד .ה
 .כל עמוד יהיה עם שרוול זאנד

 
  בורג הארקה .ו

 (.ליד כל פתח למגשים)כל עמוד יצויד בשני ברגי הארקה 
 

  זרועות .ז
 ,הזרועות הניתנות לכיוון אופקי ימין ושמאל יבוצעו לפי תכנית

 (.אבץ חם)מפלדה מגולוונת 
 .לבצע עיבודים מכניים לאחר הגילוון אין

 .תבוצע לפי מפרט הצביעה  כאמור הצביעה
 

 .כולל ברגי יסוד וזרועות ,יגיש לאישור עמוד תאורה על כל פרטיו הקבלן
 

 .לקבל אישור המפקח לפני יציקת היסודות והתקנת העמודים יש
 .על מרכוז הצנרת ביסודות דגש יושם

 כרשום הנחיותיהם פי על או ברשות חשמל 'ממח לקבל יש העמודים מספור את
 בתוכניות

 
4.01 

 

 
  מגשים

 .יהיו מחומר בלתי דליק כדגם כפר מנחם המגשים
  :יכלול המגש

 
4.02 

   מהדק ע מאושר עם חיזוקים נפרדים לכל"או ש "כפר מנחם"מהדקים תוצרת 
 .עבור חיבור כבלי התאורה

  ים עם מגע נוסף לניתוק האפס מדגם"מאז ."C"  PROOF FINGER תוצרת סימנס, 
,ABB ,AEG שניידר אלקטריק או איטן עבור כל פנס ועבור מעגל הפיקוד. 

  פס פליז להארקות. 
  מחזיק כבלים. 
   בנוסף למתלה "1/4כל מגש יחוזק לעמוד עם בורג. 
  חיווט לפנסים יעשה בכל NYY 2.5 x .3 



 .מזווד ומחווט ,הקבלן יגיש לאישור מגש אחד מכל סוג
 

  תאורה גופי
 צבע הכיפה יהיה בצבע העמוד עם  דרישות ,התאורה על פי הכמויות והתוכנית גופי

 .כמפורט מטה טכניות

 
4.03 
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  התאורהמבנה גוף  .א
 .י האדריכל"מיציקת אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי פוליאסטר שיקבע ע יהיה

 .החלקים המתכתיים יעברו טיפול אל חלד כל
 

  מערכת אופטית .ב
 . IP 66בנויה כיחידה עם דרגת אטימות  תהיה

 
  ציוד .ג

 הטיפול בו יאופשר ללא פתיחת התא .אינטגרלי בתא האביזרים של הפנס יהיה
 .האופטי
 .ינותק אוטומטית עם פתיחת הפנס החשמל

 
  החיווט .ד

 של בטמפרטורה עמידים זכוכית סיבי מבודדים במוליכים יהיה הפנס בתוך הפנימי
.105°C 

 
  דרייבר .ה

 יהיה .י המתכנן"או אחר ברמה טכנית שווה שיאושר ע MW, ,מתוצרת פיליפ יהיה
 .תאורה אלחוטיתיכולת התחברות לבקרת דאלי וכן יחידת בקרת  בעל

 
 .בתוכניות כמסומן - שיאושר טכני ע"ש או CREE ,פיליפס 'חב מתוצרת יהיו לד נורות .ו

 ללא התקנת)בחיבור ישיר לפנס  NYY 2.5 x 3 יחוברו למגש באמצעות כבל הפנסים
 (.תקע-שקע

 
  יסודות 4.04

 -30.לפי תכנית פרטים מיציקת בטון ב יבוצעו היסודות
 נוסף שמור לאפשרות "2להתקין בנוסף לצנרת כבלי הזנה והארקה גם שרוול  יש

 .כבלים נוספים דרך יסוד העברת
 .שבו מותקן עמוד יש לבצע ריצוף משלים לפי פרט מצורף במקום

 

 
  מרכזית תאורה

 
5.0 

 IP-55.אטימות  –תהיה עשויה משני תאים פוליאסטר משוריין  המרכזייה
 .והשנייה עבור מונה חברת החשמל ,להתקנת כל הציוד המופיע בשרטוט האחת
 ,המרכזייה יש לכלול את כל הציוד המופיע בשרטוט ואת כל העבודות הנלוות במחיר

 '.צנרת לגומחות בטון וכו ,יסוד ביסוד המרכזייה הארקת :כגון
 נחושת גיד ,הארקה ומוט אלקטרודה עם מ"ס 60 בקוטר שוחה י"ע הגנה הארקת כולל
1x35 אוהם כנדרש בחוק 5 -חשוף בכמות ובעומק לקבלת התנגדות הנמוכה מ. 

 .יפעיל הקבלן את המערכת העבודה בגמר
 לכסות אין ,תאורה עבודות תחילת על החשמל וחברת למזמין להודיע חייב הקבלן

 .לפני בדיקת נציג המזמין חפירות
 .ותשרת מעגלים חדשיםבמקום המסומן בתוכנית תותקן  המרכזייה

 
  :להלן פרטים על הציוד במרכזיה

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 המגען יהיה מדגם DIL ע מאושר"מתוצרת איטן מילר או ש. 
 מדגם מילר איטן מתוצרת יהיה הראשי המפסק NZM מצמד ידית עם ,מאושר ע"ש או 

 .לזרם הנומינאלי בהתאם לתוכנית
 תים יהיו מתוצרת איטן מילר מדגם"המאמ FAZS א לפי"ק 10 .ק.לז ,ע מאושר"או ש 

 תקן
.60898 IEC/EN 

  דגםלא דיגיטלי  -שעות  38השעון יהיה עם רזרבה של V86/1QRTU תוצרת GRASSLIN 
 .לכיול לכל חצי שעה עעם אפשרות"או ש

 1 התא פוטואלקטרי יהיה עם סיב אופטי ומדגםDS2 / V86 תוצרת  GRASSLIN 
 .עם אפשרות כיוון הרגישות (אסטרגל)

 
  :תכלול המרכזייה בנוסף

  מצבים עם מצמד 4מפסק בורר. 
















5.3 
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 ונורה  ,גוף תאורה פלואורוצנטי עם מפסקW9 – ,PL לד. 
 ע"תוצרת ניסקו או ש .ק.ח . 
 הכל לפי דרישות חוק החשמל ',מהדקים וכו ,פס ארקה ,פס אפס. 
 פי התוכניות-שילוט על. 

 .המרכזייה לעיל הינו חלקי בלבד ואינו גורע מהמתואר בתוכניות תיאור
 

  אלחוטית בקרה יחידת
 גלאי ,קשר עם היחידות בפנסים ,אלחוטית מתקדמת לתכנות תרחישים בקרה יחידת

 היחידה תהיה מסוג חדש המותקן מרשויות .ז או אחר"ורמות תאורה לפי לו נפח

 
 
 
 
 
 

5.4 

 מקומיות ומאושר .על ידם
 

  טיב העבודה

 
 

6.0 
וימצאו  במקרה תיקונים ביצוע ולדרוש עת בכל המתקן ביצוע את לבקר רשאי יהיה המהנדס
 הקבלן ידי על יתוקנו הליקויים כל .התוכנית לדרישות התאמה אי או העבודה בטיב ליקויים

 .חשבונו ועל
 

  ותוספות שינויים
 מכל סעיף וזאת ללא שינוי במחיר 50%לשנות את כמויות החוזה בתחום של  רשאי המזמין

 במקרה של תוספות ועבודות שלא נכללו ברשימת הכמויות .היחידה לפי החוזה של יסוד
 על הקבלן להציע מחיר מראש ולקבל אישור המהנדס לפני ביצוע ,לא נחתם הסכם ועליהן

 .העבודה

 
 
 
 

7.0 

 

 
  קווי מים וביוב 57 פרק

 

  צינורות מים וביוב 57.01
 

כל הצנרת תהיה על תקן ישראלי ותקבל אשור מוקדם של המתכנן והמזמין לפני  .א

 שומר המזמין את (י"בהעדר ת)כ רלונטי "י או מפמ"פ הת"צינור שלא ע .לאתר ההובלה

 .לסלקו מהאתר וכל העלויות יחולו על הקבלן הזכות

 .י חציבה בסלע"כוללות עבודות ע כל העבודות להנחת הצנרת במכרז   .ב
 

  "6–עבה "סי קשיח לביוב .וי.צנורות מפי    .ג
 

 884 'י מס"סי קשיח לביוב ותיעול יהיו בהתאם לדרישות ת.וי.צינורות מפי        1(

 6".סימן  -עבה"הצינורות  ',מ 4.0אורך הצינורות לא יעלה על 

 .המחברים לחיבור הצינורות יהיו מחברי פעמון        2(

        4( .קשיח כמו צינורות סי.וי.יהיו מפי האביזרים 3(

 התקנת צינורות בקירות בטון ובדפנות של שוחות תעשה באמצעות מחבר

 .י יצרן הצינורות"לשוחות המסופק ע מיוחד

קטע  צינור  :הכנות לחיבור מגרש יכללו את כל האלמנטים הבאים    5(

 'מ -1כולל כ 2%-1.5%(,בשיפוע ) 'מ 10מ באורך עד "מ 160 סי.וי.פי

 ק בהתאם לזווית'עיצוב הבנצ ,מצמד בין שוחה לצינור ,המגרש בתחום

 .י פקק"לשוחה ואיטום זמני של קצה הצינור ע הכניסה
 
 
 

 :צנרת פקסגול למים    .ד

 :הצנרת תהיה כמפורט להלן
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 מסוג פקסגול 1519,י "מצנרת גמישה אל מתכתית בהתאם לת יהיו הצינורות
ג תופים או גלילים בהתאם לקוטר "הצינור מסופק לשטח ע 10.דרג  (מצולב פוליאתילן)

 או כאשר הטרקטור משמש ,י טרקטור במשיכה"נפרק מהתופים ע הצינור .הצינור
 חיבור הצינורות מתבצע .באופן שלא ייגרם נזק לצינור ,והעגלה מתקדמת כאוגן

 יש להשתמש אך ורק באביזרים (.כולל רוכבים)מופות ואביזרי אלקטרופיוזן  באמצעות
 .את אישור היצרן שעברו

ביצוע עבודות צנרת המים ילווה על ידי שירותי שדה של יצרן הצנרת לרבות אישורה 
עם תום ביצוע העבודה והשלמת הפרוייקט תימסר ליזם  .מול שרות השדה והמתכנן

 מאתשנים  10תעודת אחריות למערכת המים שבוצעה מצנרת פקסגול לתקופה של 
 .מפעל יצרן הצנרת

 

 
  מחברים לצנרת פלדה   .ה

 .צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי

T68     SIKAFLEX –  י יצרן הצינורות"חומר האטימה לצינורות יתאים למי ביוב ויהיה עפ 

 NSפריימר    .T+רכיבי  -רצוי חומר חד-י יצרן הצינורות"חומר אחר שיומלץ ע או

 לפני השימוש בחומר האטימה יש לנקות את קצה הצינור הכל כמפורט בהמלצות

 1989.נובמבר  – 18חוברת  ,ת"צינורות המזה

בחבור צינורות בעלי קצוות לריתוך עם צפוי מלט פנימי נפגשים הצפויים הפנימיים 

 להרטיב ,קצוותלפני החיבור יש לנקות את ה .שני הצינורות והשכנים זה עם זה של

 .הציפוי ולמרוח במשחה קצוות את

 בקו  .אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצנורות עם צפוי מלט פנימי אופן בשום

 חיבור אחד בלתי 'מ 150לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  המרותך הצנורות

 בשעות המוקדמות של ,את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכיסוי .מרותך

 .אורך הצנור הוא הקטן ביותר כאשר הבוקר

 המכשירים וחומרי העזר הדרושים לביצוע ,יספק על חשבונו את כל הכלים הקבלן

 על קרשים הנתמכים ,כל החיבורים ייעשו כשהצנור מונח מעל ציר התעלה .המחברים

 .כל חיבור וחיבור יבדק לפני שהצינור יורד למקומו בתעלה .התעלה צידי על

 בשני כלים)הצנור תעשה באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות החיבורים  הורדת

 .יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות הצנור (לפחות

 אלא אם תינתן על כך הוראה או הסכמה ,לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה אין

 .מאת המפקח בכתב
 

 
  פקוח שרות שדה     .ו

 ין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצועהקבלן יזמ        1(

 .של הקו
 

 
  ספחים ואביזרים לצנרת פלדה   .ז

 

 ,יהיו ספחים מוכנים 'צלבים וכו ,הסתעפויות ,קשתות ,ברכיים :הספחים כגון

הכל  .בעלי פעמון קצר לריתוך ובלעי ציפויים זהים לאלה של הצנורות ,חרושתיים

אביזרים המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק  .כנדרש בתכניות וכתבי הכמויות

 לפני .ויצופו במלפלסט ,או בכתב הכמויות/במקום שנדרש במפורש בתכניות ו
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 הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך .יגורזו האביזרים בגריז גרפיט הרכבתם

 ,שסתומי אויר ,המגופים :המזמין יספקו את כל האביזריםהקבלן או  .הקשתות הכנת

 ,במפרטים וברשימת הכמויות ,הנדרשים בתכניות ',הידרנטים וכו ,ברזי שטיפה

רק לאחר קבלת  .וירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח

 בלתי ממתכת יהיו האביזר ובית הגוף פני ,הקנה .האביזרים ויורכבו יוזמנו האישור

 .לחצי העבודה והבדיקה של האביזרים יהיו שווים לאלה של הקו .וחזקה מחלידה
 

  ציפויים לצנרת פלדה    .ח
 

 במידה ונדרשו .יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות הצנורות

 .רק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה .ר"יש לבצעם בביח ציפויים
 

 
  הנחת קוים ואיזונם

 
57.02 

 

  הנחה .א
 

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים  1(

 מתוח חוט בעזרת ישמר הכיוון (.האנכי במישור והן האופקי במישור הן) לחלוטין

 ידי על ישמרו הרומים הצנור קרקעית לרום מעל קבוע ובגובה מקביל בכיוון

 .מתמדת במאזנת ביקורת

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודת ביניים   2( 

 בנקודות מ"ס 1.0-±ו בקצוות מ"ס ±0.5 הן המתוכנן מהרום המותרות הסטיות

 .הביניים

 ישירות הקו .ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל לו      3(

 .האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הארת הקו בפנס במישור

בתום  (,לצורך מעבר כלים או מסיבה אחרת כלשהי)אם ידרוש זאת המפקח    4(  

 ,יום באותו והונחו שנחפרו הקווים קטעי כל את הקבלן יכסה עבודה כל יום

 ולא

 והמחיר יהיה ,לא ישולם עבור כך בנפרד .תעלות לצנרת בלתי מכוסות תושארנה

 .במחיר הנחת הצינורות כלול
 

  כיסוי התעלה .ב
 

 הכיסוי .לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה התעלה        1(

        2( 01.ייעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 

 קו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או שקיעהלאחר המילוי יבדק ה

        3( .או אם נגרם לו נזק כלשהו

 או בהתאם להנחיות/או בכתב הכמויות ו/בתכניות ו ,באם הדבר יידרש

 .מ לפחות"ס 20יבוצע ריפוד קרקעית התעלה בגובה  המהנדס

בכתב או /עטיפת חול סביב הצנור תבוצע באם יידרש הדבר בתכניות ו 4(

 מ מעל לקצה הצינור"ס 20או בהתאם להוראות המהנדס עד לגובה /ו הכמויות

 .העליון
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  בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים 57.03
 
 

  בדיקות הידראוליות לקוי לחץ .א
 

        2( .כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית 1(

 המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברובדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את 

 ר וכי הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ"לחץ בביהח בדיקת

 .הצינורות של

 לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של נקודות האויר והניקוז        3(

 .שלאורך קטע הקו הנבדק

 לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת ההבשלה של הבטון בגושי העיגון        4(

 .והתושבות

 אלא אם נדרש בכתב ,אטמוספירות 10הבדיקה תיעשה בלחץ פנימי של         5(

 .י המהנדס לחץ בדיקה אחר"הכמויות או ע

 ולעגנםאת הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש לסגור באוגנים אטומים         6(

 .פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור .באופן כזה שיעמדו בלחץ הבדיקה

 לאחר .מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל כמות אויר בקו        7(

 .הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש כל מילוי

 כדי לאפשר בדיקתי המהנדס "הבדיקה יוחזק בקו במשך הזמן הנדרש ע לחץ

 .הקו הנבדק לכל אורכו קטע

אם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים יאשר המהנדס את     8(

 אם יימצאו ליקויים על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי ,הקו

 ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המהנדס

 .המהנדס

  בדיקה הידראולית לקוי ביוב .ב
 

 .ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות ,בנפרד ,כל קטע וקטע     1(

 'מ 1.0י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים ובעומק של "הבדיקה תיעשה ע        2(

 '.מ 5.0אך לא יותר מאשר  לפחות

 4( .שעות 24משך הבדיקה  3(

 ו הזעה במחבר או בצינור כלשהו יתוקן הטעון תיקוןדליפה א ,אם הופיעה נזילה

 בהתאם לדרישות המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק

 .תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח יימצא
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  שטיפה וחיטוי הקווים .ג
 

אחר  השלמת   מערכת  הצינורות  והאביזרים  וגמר  כל  העבודות  והבדיקות      1( 

 ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של ,בכך הקשורות

      2( .כל המערכת צינורות ואביזרים

 השטיפה  תיעשה  על  ידי  הזרמת  מים  לתוך  הנקודות  הגבוהות  של  המערכת

 (.דרך ברזי שטיפה)מן הנקודות הנמוכות והוצאתם 

 כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של      3(

 .לפחות שניה'/מ 1.0

 תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו השטיפה

 ,לפני ביצוע השטיפה .אך לא פחות מאשר מחצית השעה ,המפקח של המלאה

למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת  הקבלן יגיש

 גודל החיבורים המוצעים וצורת סילוק ,מקורות המים ,הוצאתם ,המים

 .רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה ,המים

 אמצעותבגמר  ביצוע  העבודות  יחוטאו  כל  הקווים  במערכת  ב  -חיטוי  הקו         4(

 גמר את שתלווה לנושא מוסמכת חברה י"ע תעשה החיטוי עבודת ,כלור תמיסת

 ל"הנ כל .הבריאות 'מש י"ע והקבילה הביצוע את המאשרת בתעודה החיטוי

 .את התעודה יש למסור למפקח .ח הקבלן"ע יהיה

 .היחידה במחירי כלולים הקווים ושטיפת החיטוי עבודות כל
 

 
  "(צינטור)"צלום קוים  .ד

        2( "(.צינטור)"יבוצע צלום פנימי  (פ כתב הכמויות"וע)לקוים שיחליט המפקח  1(

 יקבל אישור מוקדם מהמהנדס והמזמין לפני תחילת "צינטורי"קבלן ה

 .הביצוע

 ח מפורט המתעד את"המבצע ימסור לקבלן ולמזמין קלטות וידאו בלווי דו        3(

 .הבדיקה והתקלות

 .א"לבדיקות ישולם לפי מ        4(
 

 
  שוחות בקרה ומגופים 57.04

  שוחות מחוליות בטון טרומיות .א
 

שוחות הבקרה תהיינה מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות     1(

 עד 200, –ב  ,על גבי מצע חצץ תחתית השוחה תוצק מבטון מזויין ותוצבנה

 .סה הגבוהמ מעל גב צינור הכני"ס 20של  לגובה

בקוטר ועומק לפי  ,תקע-שקע 658 'י מס"החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת 2(

אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק  .התכניות עם משטח פנימי חלק ביותר

 ההחלקה 1:1.י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של "יחליקו הקבלן ע חלק

        3( .תבוצע עם כף טייחים

 בשוחות המותקנות .טון 8לעומס  ,מבטון ,שטוחה ,התקרה תהיה טרומית

 .טון 25בכבישים תהיה התקרה לעומס 
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 בשוחות אלה תהיה .תותר התקנת חוליה עליונה קונית 'מ 2.0שעומקן מעל  בשוחות
 .יצוקה באתר לפי פרט בתוכנית סטנדרט התקרה

 8סוג המכסה לעומס  489.י "או מבטון לפי ת ,מברזל יציקה ,המכסה יהיה עגול    4(

 אלא אם כן צוין אחרת בתוכניות או ,מ"ס 50טון וקוטר הפתח במכסה יהיה 

 .הכמויות בכתב

מסגרת המכסה תהיה מברזל  .טון 25בשוחות המותקנות בכבישים יהיה סוג המכסה לעומס 

 כמפורט ,התקרה בשורות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן המסגרת מעל פני .יציקה

 .להלן 

בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום  ( )T.Lרום פני המכסה 

 20 –בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב  .פני הכביש או המדרכה

)5 
 

   .מ מפני הקרקע הסופיים"ס

 ויותר יותקנו שלבי ירידה מיצקת ברזל או פלסטיק 'מ 0.80שעומקן  בשוחות

 השלבים יותקנו על ידי יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי הוראות 631.י "ת לפי

)6  

 .השלבים יהיו צבועים בלכה אספלטית 658. 'מס י"ת

 ,אם יהיו כאלה ,החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה ששלבי הירידה הצבת

 

)7 

 

   .יתקבלו בשני טורים אנכיים

 המחברים יותקנו .המתאימים לצנורותוביציאה יותקנו מחברי שוחה  בכניסה

 .בזמן היציקה בקירות

)8  

 דרישה מיוחדת בכתב הכמויות יותקנו מחברי פ"ע)

 (.איטוביב

  

 השוחה תעובד לתעלות ולשיפועים מוחלקים היטב בטיח צמנט רצפת

 (.יקים'בנצ)

)9  

   לאחר "(,מגנופלסט"דוגמת )לחילופין תותר הנחת שוחות עם תחתית פלסטית 

 (.לפחות 2%ובמקום בהם השפועים מעל )אשור המהנדס   קבלת

 .או מי נגר/יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו השוחות

 

)10 

 

 מפלים עד :בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן מפלים

 מפלים בגובה (.מ"ס 40עד  80בקוטר )י עבוד פנימי "מ יבוצעו ע"ס 45 גובה

)11  

   .י מפל חיצוני"מ יבוצעו ע"ס 45מעל 

 .מגופים יהיו כמפורט בתכנית סטנדרט שוחות

 .לפי פרט בתכנית סטנדרט ,מגוף יותקן מגוף טריז בשוחת

)12  

 כוללות עבודות העבודות להנחת שוחות בקרה במכרז כל

 .חציבה בסלע י"ע

)13  
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  אביזרים 57.08
 

 י"ע ,או שווה ערך מאושר ,י"עם ת ",כוכב"או ה "רפאל"מגוף טריז יהיה מתוצרת     .א

 .כ"המתכנן בקוטר כפי שמצויין בכ

    .ג .וכל קטעי הצנרת "2כולל שסתום אוויר  ,מגופים עיליים לפי פרט סטנדרט .ב

 עם זקף עלייה "3,בקוטר  ,י"ע עם ת"או ש ",פומס"או  "רפאל"הידרנטים יהיו מתוצרת 

    .ד .י פרט סטנדרט"יותקנו עפ ,ומתקן שבירה "4

 בקוטר OCTAVEמסוג  "ארד דליה"מד המים לשכונה יהיה מד מים אולטרסוני של 

.4" 
 

 
  ביוב ,אופני מדידה ותשלום לקווי מים 57.09

  כללי .א
 

אופני המדידה והתשלום לאספקת והנחת קוים מתייחסים לאספקת והנחת     1(

 ביצוע כל ,מצע ועטיפת חול ,חפירה או חציבת התעלות ,והספחים הצינורות

        2( :החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים ,החיתוכים

 תאיזון ומדידות כולל מדידות לבדיק ,את כל ההוצאות הכרוכות בסימון

 .איכות הביצוע והתאמתו לתכנון

 את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים לרבות        3(

 .הציוד והאביזרים ,אספקתם והובלתם ,המים

 או אינו עונה על דרישות/כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו        4(

 .המפרט

 ,וצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנהתיקון כל נזק שייגרם וכל הה  5(

 או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין/ו מתקו

 הכל .וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק שלא

 .עם בעלי הרכוש הנזוק ולשביעות רצון המפקח בתיאום

 כך בכתב הכמויות יכלול המחיר גם את כלאם לא נקבעו סעיפים מיוחדים ל        6(

 .לרבות החזרת השטח לקדמותו ,עבודות העפר
 

 
  סי לביוב.וי.צינורות פי .ב

 

תהיה מטר אורך  .סי.וי.הובלת ולהנחת צנורות פי ,יחידת המידה לאספקת 1(

 עומק הצינור ימדד מפני הקרקע בפועל .ולעומק ,לקוטר ,בהתאם לסוג מסווגת

ועד תחתית הצינור  (,מדרכות/עבודות החפירה וישור לכבישים ביצוע לאחר)

 העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות ,הצינור ציר לאורך

 מחיר היחידה כולל גם את הטיפול הכרוך בהזמנת הצינורות .סמוכות

 ,שמירה על הצנורות ,אחסונם באתר כולל הגנה בפני תנאי מזג אויר ,ופריקתם

 .מחיר היחידה יכלול גם פחת .הצינורות לאורך התוואי ופיזור

 .או מבנים סמוכים/בקוי ביוב ימדד האורך בין הדפנות החיצוניים של שוחות ו        2(
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 ההובלה וההתקנה של ,מחירי היחידה להנחת צנורות כוללים גם את האספקה        3(

 .אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות ב אלא"הסתעפויות וכיו ,קשתות ,ספחים

 .כללי לעיל 'וכן את כל המפורט בסעיף א        4(

 .י חציבה בסלע"כוללות עבודות ע כל עבודות הצנרת במכרז        5(
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  'נספח ג
 

  הצעת הקבלן על נספחיה
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  'נספח ד
 

  התקדמות לביצוע העבודותלוח זמנים ושלבי 
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  'נספח ו
 

  אישור על קיום ביטוחים
 
 
 

 קיום ביטוחים אישור תאריך הנפקת האישור
  (1'טופס ז)י הקבלן "ביטוח ע₪  5,000,000עבודות קבלניות עד  – 'ו   נספח
 כל את כולל אינו זה באישור המפורט המידע .בה המפורט למידע בהתאם ,בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור

 האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים התנאים בין סתירה של במקרה ,זאת עם יחד .וחריגיה הפוליסה תנאי
 .האישור מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת

 כתובת ביצוע /מען הנכס המבוטח  מעמד מבקש האישור
 *העבודות

 מבקש האישור המבוטח

 האזורית תמר המועצה :שם הקבלן  השירותים/מזמין העבודות ☒
 או תאגידים עירוניים ועובדים/ו המזמינה)

 (ל"הנ של
 פ.ח./ז.ת .פ.ח./ז.ת

 מען מען
 869100ים המלח  .נ.ד ,זוהר מנווה

 :המוצרים נשוא אישור הביטוח /העבודות  /השירותים  /תיאור הפעילות 

  ביישוב הר עמשא ועבודות נוספות בהסכם מסגרת 'לפיתוח והקמה שכונה ב עבודות

 כיסויים
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש 

 'לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד
 /סכום ביטוח  /גבול האחריות 

 שווי העבודה
תאריך סיום 

כולל תקופת )
 תחזוקה בת

 (חודשים 24

תאריך 
 תחילה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

מספר 
 הפוליסה

פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
 או סכומי

 ביטוח

 סכום מטבע

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309
 כיסוי בגין נזקי טבע 313

 גניבה פריצה ושודכיסוי  314
 רעידת אדמה כיסוי 316

 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328

 מבקש האישור –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 הסיכונים כל  ביט    ₪
עבודות 
 קבלניות

 לדוגמה הרחבות
 לפרט בהתאם ניתן)

 (:הפוליסה לפרקי

 בסכום אחריות גבול ₪
 מערך -10%ל השווה

 -פחות מלא  אך העבודות
 על בסיס נזק₪  750,000

 .ראשון

 רכוש עליו עובדים

 בסכום אחריות גבול ₪
 מערך -10%ל השווה

 -לא פחות מ אך העבודות
 על בסיס נזק₪  750,000

 .ראשון

 רכוש סמוך

 בסכום אחריות גבול ₪
 מערך -10%ל השווה

 -לא פחות מ אך העבודות
 על בסיס נזק₪  750,000

 .ראשון

 פינוי הריסות

 בסכום אחריות גבול ₪
 מערך -10%ל השווה

 -לא פחות מ אך העבודות
 על בסיס נזק₪  750,000

 .ראשון

 נזק ישיר הנובע
 /עבודה  /מתכנון 

 חומרים לקויים

 עקיף הנובע נזק במלוא גבול האחריות ₪
 או עבודה/ו מתכנון

 חומרים או/ו
 לקויים

 .צולבת אחריות 302
 קבלנים וקבלני משנה 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקשהאישור 309

 ל"המל תביעות 315
 ה"כיסוי נזק שנגרם כתוצאה משימוש בצמ 312

 האישור מבוטח נוסף מבקש 318
 'מבקש האישור מוגדר כצד ג 322

 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג 329

 'צד ג 10,000,000 ₪

 מגבול האחריות 20% עד ₪
 .בפוליסה הכולל

 נזקים עקיפים לגבי
₪ 400,000 

 נזק ישיר
 או/למתקנים ו
 כבלים תת
 קרקעיים
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 מגבול האחריות 20% עד ₪ 
 בפוליסה הכולל

 רעידות    
 משען והחלשות

 שיפוי הרחב 304
 קבלנים וקבלני משנה 307

 על תיחלוף מבקש האישור ויתור 309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם 319
 1ראשוניות 328

אחריות  20,000,000 ₪
 מעבידים

 
 
 
 

 נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין כיסויים
 'כיסוי בהתאם לנספח ד קוד

תאריך  גבול האחריות
 סיום

תאריך 
 תחילה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

מספר 
 הפוליסה

 סוג הביטוח

 סכום מטבע

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת 302
 הרחב שיפוי 304

 וקבלנימשנה קבלנים 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309

 אובדן תוצאתי כיסוי 311
 האישור מבוטח נוסף מבקש 318
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 שיהוי עכב מקרה ביטוח/עיכוב  327
 ראשוניות 328
 .חודשים 6תקופת גילוי  332

 ת.  1,000,000 ₪
 :רטרו

אחריות   
 מקצועית

 אחריות צולבת 302
 שיפוי הרחב 304

 קבלנים וקבלני משנה 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309

 אובדן תוצאתי כיסוי 311
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 .חודשים 12תקופת גילוי  332

 ת.  2,000,000 ₪
 :רטרו

 חבות מוצר  ביט

 
 

 
 יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת .בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור) :פירוט השירותים

 'בנספח ג
 עבודות קבלניות גדולות /בנייה  007
 אינסטלציה /איטום  /עבודות חשמל  053

 *שינוי הפוליסה/ביטול

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

 חתימת האישור

 :המבטח
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  'נספח ז
 
 

 
 תאריך:                           

 

  נוסח צו התחלת עבודה

 
 
 
 
 

 : לכבוד
 

 

 
 

 "(ההסכם:"להלן)
 :להלן) (התחלת עבודה צו)

 
 

  "(.ההזמנה"

 'הסכם מס :הנדון
 'הזמנת עבודה מס

 יחל שבחוזה הזמנים לוח לחישוב הימים מנין  ,שבנדון החוזה לפי העבודות בביצוע להתחיל נא
 ביום:                                    ויסתיים ביום:                          .

                          :המועצה לעניין ביצוע העבודות נציג שם
 שטח קבלת ,הנתונים השלמת לשם הצו קבלת מתאריך ימים 7 תוך                            ל לפנות נא

 1.תכניות לביצוע העבודה והשלמת האישורים הדרושים ראה נספח  ,העבודה
 

 ,רב בכבוד
 
 

 מנהל תפעול/מנהל הפרויקט               מהנדס המועצה /הקבלן                     מפקח חתימת
 

 
 תאריך

 

 
 
 
 
 

ראש המועצה  מ.מ -
ומנהל כספים  ל"מנכ -
 -המועצה  מהנדס -

 מנהל אגף תפעול
 מנהל מחלקת בינוי ותשתיות -

  :העתקים
קפלן  רותי
 מסילתי יובל

חזן  גלעד
 כהן אבי
 איפרגן פיני
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  טופס נלווה לצו התחלת עבודה
 

  י מנהל הפרויקט"ימולא ע  .א

     ועד תאריך                      :מתאריך (לאחר השלמת אישורים)ז לביצוע עבודה "לו:           


    הרשות המקומית -בדיקת  הסדרי תנועה:                                


    הרשות המקומית -בדיקת היתרי  חפירה:                                 


    י ההיתר"גידור בהתאם לנדרש עפ 


     באתר שבו מבוצעת פעולת הבניה ,במקום בולט לעין ,מבצע בניה יציג :בדיקת הימצאות שילוט, 
 מהות  ,שם מנהל העבודה ומענו ,שם מבצע הבניה ומענו   :שבו יצוינו   פרטים אלה שלט

 .המתבצעת העבודה
 
 

 פרטי המאשר וחתימה
 
 
 
 

 

  י ממונה בטיחות במועצה"קבלת תדריך והנחיות בטיחות ימולא ע .ב

                           :ביצוע  סיור  מקדים  בשטח העבודה  בוצע בתאריך   .1

                           (:2נספח )חברה  בהתאם  להנחיות  /תדרוך  והחתמת  הקבלן    .2

                                          :תוכנית בטיחות /קבלת סקר  סיכונים    .3
 
 
 

 אישור ממונה בטיחות
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  'נספח ח
 

 

  (ערבות הביצוע)נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם 
 

             
 לכבוד המועצה
 האזורית תמר

  ים המלח .נ.ד ,זוהר נווה
 

 א.ג.נ.,
 

                                         בקשר להסכם "ערבות הביצוע"                  'ערבות מס :הנדון

 "(ההסכם" :להלן)
 

 מיליון וחמש מאות :ובמילים) ₪ 1,500,000 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ערבים הננו
 בקשר עם "(החייב" :להלן)                                                המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ₪( אלף

 .שבנדון ההסכם
 

שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת  כל סכום
 כלשהו סכום לכם שנשלם ביום שאם באופן למגורים בבנייה תשומה מחירי למדד הצמדה הפרשי

 "(החדש המדד" :להלן) בפועל התשלום לפני לאחרונה שהתפרסם המדד יהיה ,זה ערבות כתב פי על
 לכם נשלם "(הבסיסי המדד" :להלן) ההסכם חתימת יום לפני לאחרונה שהתפרסם מהמדד גבוה

 .שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור את
 

פירושו מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת      "מדד"המונח 
י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד "המתפרסם ע ,הסכם זה
 ובין נתונים אותם על מבוסס אשהו בין במקומו שיבוא אחר רשמי מדד כל לרבות ,אחר ממשלתי

 .לאו אם
 

 את לבסס עליכם שיהיה בלי ,דרישתכם מקבלת ימים שבעה תוך האמור הסכום את לכם נשלם אנו
 .או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב דרישתכם

 
 .ועד בכלל ,                       זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך ערבות

 
                                      על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא  כל דרישה

 .לתאריך האמור לעיל עד
 

 .אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה ,זו היא בלתי חוזרת ערבות
 

 ,בכבוד רב

 בנק                     

 סניף                   
 
 

_ 



137 

 

 

   'נספח ט
  נוסח ערבות טיב

 

        

 מועצה לכבוד

 אזורית תמר

  ים המלח .נ.ד ,זוהר -נווה

 א.נ.,
 

 
 "(ההסכם" :להלן)בקשר להסכם מיום                       "ערבות טיב"                  'ערבות מס :הנדון

 

            'קיבל על עצמו לפי הסכם מס "(הקבלן" :להלן)                                           ה"וה הואיל
 ;ליתן אחריות על העבודות שבוצעו על ידו לתקופת הבדק                                 מיום

 
 לכם ערבות בנקאית מאת בנק מוכר בסכוםל שהקבלן ימציא "והותנה על ידכם בהסכם הנ והואיל
 ;בו כערובה לקיום התחייבויותיו לתקופת הבדק בהתאם להסכם על נספחיו המצוין

 ;ל"לתת לקבלן ערבות כנ והסכמנו והואיל

 750,000ל עד לסך של "בעד הקבלן הנ ,הננו מאשרים בזה שהננו ערבים ואחראים כלפיכם לפיכך
                                                                                                                                            ש"ח

 )ובמילים: שבע מאות וחמישים אלף ש"ח( )להלן: "סכום הקרן"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד
 :להלן) התשלום ביום הידוע המדד לבין הערבות הוצאת במועד הידוע המדד בין לצרכן המחירים

 "(.ההצמדה הפרשי"
 

כל סכום או  ,לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות ,לשלם לכם מתחייבים אנו
 לנמק או לבסס ,להוכיח שתצטרכו מבלי וזאת ,הצמדה הפרשי בתוספת הקרן בגבולות סכומים

 .עילת דרישתכם או סכומה את
 

 מבלי שיהיה עליכם לבסס ,תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכםנשלם לכם את הסכום האמור  אנו
 .דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן את

 
 .ועד בכלל ,                זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך ערבות

 
 .אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה ,זו היא בלתי חוזרת ערבות

 
 

 ,בכבוד רב
 

 בנק                     
 סניף                   
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  'נספח י
 
 
 

  אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים
  1976 –ו "ציבוריים התשל



139 

 

 

   'יא נספח
  1976 –ו "תשל ,תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

 לכבוד

  האזורית תמר המועצה
 

 
 אנו הח"מ,                                    ת.ז.                                   , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את

 :ה בזאת כדלקמן/מצהיר ,הקבועים בחוק באם לא אעשה כןה לעונשים /וכי אהיה צפוי האמת
 

 הנני    משמש    בתפקיד         2.       ב-                                       )להלן:

 "(המשתתף"
 

 .הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף         3.
 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן         4.
 

 ***;ביותר משתי עבירות **לא הורשעו *או בעל זיקה אליו המשתתף
 

 אך במועד האחרון ,או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות המשתתף

 .הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה להגשת
 

 –ו "תשל ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים (א)ב2כהגדרתו בסעיף  "–זיקה בעל"

.1976 

 31.10.02.הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  – "הורשע"

 או עבירה לפי חוק -1987ז "התשמ ,עבירה לפי חוק שכר מינימום – "עבירה"

 –א "התשנ (,םאיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני) זרים עובדים

 לחוק להגברת האכיפה 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  ולעניין 1991

 גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011, –ב "התשע ,דיני העבודה של

 .השלישית לאותו חוק בתוספת

□ 

□ 

 

* 
 
 

** 
 

*** 

 

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן         5.
 

 –ח "התשנ ,לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9הוראות סעיף  – 'חלופה א         □

 .אינן חלות על המשתתף "(חוק שוויון זכויות" :להלן) 1998
 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים 9הוראות סעיף  – 'חלופה ב         □
 .אותן

 

 יש  להמשיך  ולסמן  בחלופות  המשנה  –לעיל    'בסעיף  ב  'למשתתף  שסימן  את  חלופה  ב    6.

 :להלן הרלוונטיות
 

 .עובדים 100 -המשתתף מעסיק פחות מ – )1(חלופה          □
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 □         חלופה )2( ל"והוא מתחייב לפנות למנכ ,עובדים לפחות 100המשתתף מעסיק  –
 והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ,העבודה הרווחה משרד
 .לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך  ,לחוק שוויון זכויות 9 סעיף

 

 ,ל משרד העבודה הרווחה"שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכבמקרה 
 ונעשתה עמו התקשרות ,לעיל )2(החברתיים לפי הוראות חלופה  והשירותים

 ,הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו –  )2(הוא תחייב כאמור באותה חלופה  שלגביה
 ם פעלהוא ג ,לחוק שוויון זכויות 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  ואם

 .ליישומן
 

ל "המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ -לעיל  'למשתתף שסימן את חלופה ב  7.

 ימים ממועד התקשרותו עם 30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  משרד

 (ככל שתהיה התקשרות כאמור) המועצה
 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ,ה כי זהו שמי/הנני מצהיר         8.
 
 

 חתימת המצהיר
 

  אימות חתימה
 

 בפני ה/הופיע                    מאשר בזאת כי ביום (,                 .ר.מ)ד "עו ,                    מ"אני הח
 ה להצהיר את/כי עליוה /ולאחר שהזהרתיו ,                            .ז.ת                             'גב/מר

 ה בפני/אישר ,תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהא צפוי/האמת וכי יהא
 .ה עליו בפני/ה לעיל בחתמו/תוכן תצהירו את

 

 תאריך                                                                            עו"ד
 
 
 
 
 
 

 ד"חתימה וחותמת עו
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 'נספח יב
 

 

 (לא מצורף) "הספר הכחול" –המפרט הכללי לעבודות בניה 
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  'נספח יג
 

  חריגות /טופס בקשה לאישור עבודות נוספות 
 

 הפרויקט:                                                  
 שם הקבלן:                                                
 מס' חריג:                                                  
 מועד ביצוע:                                              

 

 
 תיאור העבודה:                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 הסיבות לביצוע העבודות הנוספות:                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 .ח או לפי דף מצורף"ש                   :כ"סה                  :מחיר                  :מידה 'יח :הקבלן בקשת
 

 ח או לפי דף"ש                   :כ"סה                  :מחיר                  :מידה 'יח  :הפיקוח אישור
 .מצורף

 
 :בדוק ומאושר ,מפורטניתוח מחיר  ב"מצ

 

 

 

 

 

 

 
 מפקח                      חתימת מנהל פרויקט                          חתימת הקבלן חתימת

 
 
 
 

   

 טחתימת רכז הפרויק בינוי ותשתיות             חתימת מהנדס 'מנהל מח חתימת
 המועצה
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 :ושר

 :עבודה

  'נספח יד
 

  1 'טופס נלווה להגשת חשבון מס
 

 תאריך:                  
 
 

 :החוזה 'מס
 

 שם הפרויקט:                     _                                          
 

 שם הקבלן:                                                                  
 

 :מנהל הפרויקט שם
 

 
 כן               לא

 

 1.   גידור:                                                    מצ"ב תצלומי גדר 4 כיוונים
 

 2.   שילוט:                                                  מצ"ב תצלומי שלט לאתר
 

 ב גאנט מאושר על ידי מנהל הפרויקט"מצ                                                ז מא"לו   3.
 

 פס משרד העבודה למנהל מאושרב טו"מצ                                                       מנהל  4.
 

 ב טופס מלא"מצ                             :טופס נלווה לצו התחלת עבודה   5.
 

 :הערות
 
 
 

 

 

 
 
 

 :המפקח להגשת הטופס על נספחיו אישור
 

 :מפקח הפרויקט שם
 

 :חותמת מפקח הפרויקט +חתימה 
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  'נספח טו
 

  נלווים לחשבון סופירשימת מסמכים 
 

 תאריך:                  
 
 
 
 

 ד"מס תכנית/אישור/תאור המסמך התקבל הערות
 1 י מחלקות המזמין"חתום ע "טיולים"טופס   
 2 אישור יועץ בטיחות  
 3 אישור רשות כבאות  
 4 אישור פיקוד העורף  
 5 אישור בזק  
 6 אישור חברת חשמל  
 7 הבריאותאישור משרד   
 8 4הגשת כל האישורים לקבלת טופס   
 9 י המתכננים"מאושרות ע MADE) )AS תכנית עדות  
 10 בדיקות בטונים  
 11 בדיקת בלוקים  
 12 בדיקת אטימות גג  
 13 בדיקת אטימות קירות וחלונות  
 14 בדיקת גילוי אש  
 15 בדיקת מערכות תקשורת  
 16 בדיקת אינסטלציה  
 17 בדיקת חשמל  
 18 בדיקת מעבדה  
 19 4טופס   
 20 תעודת גמר  
 21 תעודת השלמה  
 22 הוראות תפעול –הכנת ספר מתקן   
 23 הדרכת אנשי תחזוקה  
 24 ערבות בדק  
 25 הצהרה על העדר תביעות  
 26 ביטוח חבות מוצר  
 27 תעודת סיום לסוף שנת בדק  
 DWG בפורמט made( (asתכנית עדות מלאה  הגשת  

 827. \ת "למפרט מבא בהתאם
28 

 המתכננים על ביצוע העבודה בהתאם לשביעות אישור  
 רצונם

29 
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 'נספח טז
 

  "טופס טיולים" –נוסח תעודת מסירת העבודה 
 

 

 
 תאריך:                  

                   'פומבי מס מכרז
 
 

 :האתר שם
 

 :הפרויקט שם
 

 :חוזה/הזמנת עבודה 'מס
 

 :הקבלן המבצע שם
 

  אישור קבלת העבודה מהקבלן לרשות המקומית
 

 מחלקות הערות חותמת+חתימה תאריך

 ביוב,מים 'מנהל מח   
 מנהל מידע תכנוני   
   /GIS מדידות 
 ובטיחות בדרכיםתנועה    
 חשמל   
 גינון   
 פיקוח על הבניה   

 ופסולת
 אגף תפעול   
 ממונה בטיחות   
 חשבות   

 
  :מאשר

 רכז הפרויקט שם + חתימה:                                                      
 

 :לוטה
 ,י מודד מוסמך"מאושרת ע (,כולל תרשים סביבה) 827גם בדיסקט לפי מפרט  ,תכנית עדות   1.

 .המתכנן ומנהל הפרויקט
 .י מנהל הפרויקט"מאושר ע ,מערך בדיקות טיב עבודה   2.
 .אישור מאת מתכנן הפרויקט על ביצוע העבודה לשביעות רצונו   3.
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  'נספח יז
 

  נוסח תעודת השלמה
 
 
 

 
  'מכרז פומבי מס

 

 אריך:                  
 

 
 הפרויקט:                                                                         

 
 העבודה:                                                                          

 
 המזמין:                                                                           

 
 הקבלן:                                                                            

 
 

 :י הצוות המפורט להלן"בדיקת העבודות ע תאריך
 
 

 :תחילת תקופת הבדק תאריך
 
 

 אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה למעט העבודות המפורטות בנספחים ,בהסכםפי האמור  על
 .זאת ועבודות שהקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת הבדק לתעודה

 
 

 :בדיקת העבודה צוות
 

 1. :המתכנן    חתימה:                            

 2. :המפקח    חתימה:                            

 3. :מנהל הפרויקט    חתימה:                            

 4. :רכז הפרויקט    חתימה:                            
 

 5.   מנהל מח' בינוי ותשתיות:                                                   חתימה:                            
 

 :מהנדס המועצה   6.                                                        חתימה:                            
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  'נספח יח
 

  (לסוף תקופת הבדק)נוסח תעודת גמר 
 

  'מכרז פומבי מס
 

 
 תאריך:                  

  תעודת גמר
 

 הפרויקט:                                                                         
 

 העבודה:                                                                          
 

 המזמין:                                                                           
 

 הקבלן:                                                                            
 
 

 :י הצוות המפורט להלן"בדיקת העבודות ע תאריך
 
 

 :תחילת תקופת הבדק תאריך
 

 .אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה ,האמור בהסכם פי על

 או זה מחוזה הנובעות מהתחייבויות הקבלן את פוטרת אינה לקבלן זו סיום תעודת מסירת
 .מכוח הדין על הקבלן לאחר מועד מסירת התעודה האמורה שחלות

 
 

 :בדיקת העבודה צוות
 

 :המתכנן   7.                                                      חתימה:                            
 

 :המפקח   8.                                                      חתימה:                            
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  'נספח יט
 

  נוסח הצהרה על היעדר תביעות
 

 לכבוד
 

 ים המלח .נ.ד ,זוהר -נווה

  "(המזמינה" :להלן)
 

 
 ג.א.נ.,

 

 
  הצהרה על היעדר תביעות :הנדון

 

מתכבד בזאת  "(,הקבלן" :להלן)                   נציגו המוסמך של ,                   מ"הח אני
 למזמינה בגין העבודות שביצע עבורה "(החשבון הסופי" :להלן)את החשבון הכולל והסופי  להגיש
 "(.החוזה" :להלן)                      'בהתאם לחוזה מס הקבלן

 

 :כדלקמן ,מצהיר בזאת אני
 

.i        כי הסכום  הכולל  והסופי  המאושר על  ידי  המפקח תמורת העבודות  הנו כמפורט  בחשבון 
 "(.התמורה הסופית" :להלן)מ "בתוספת מע₪ ,                    ועומד על סך של ,הסופי

 

 ועל כן (,מ"בתוספת מע) ₪                    על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה סך של כי
 :להלן)  (מ"בתוספת  מע)  ₪            היתרה  המגיעה  לנו  בגין  החוזה  עומדת  על  סך  של

 "(.התמורה יתרת"

.ii 

 

     ,ועם תשלום יתרת התמורה לחשבוננו ,כמפורט בחשבון הסופי ,סופיתכי פרט לתמורה ה
או דרישה מכל סוג שהוא כלפי /או טענה ו/או לקבלן כל תביעה ו/אין ולא תהיינה לי ו

 או המזמינה מטעם מי כל או/ו (המזמינה ואינה במידה) תמר אזורית מועצה או/ו המזמינה
 (רק לא אך) לרבות ,החוזה מכוח הקבלן שביצע לעבודות או/ו ל"הנ לחוזה בקשר מכוחה
 .לקבלת כספים נוספים כלשהם מהמזמינה דרישה

.iii 

 

 בקשר (שתוגש ככל) כנגדה שתוגש תביעה כל בגין המזמינה את לשפות בזאת מתחייבים הננו
 .או התמורה ששולמה לקבלן על פיו/החוזה ו עם

.iv 

 

.v          בהתאם לתנאי החוזה ,אנו מתחייבים לעמוד באחריותנו למשך תקופת הבדק. 
 

 :ולראיה באנו על החתום
 

 תאריך:                                                                  חתימת וחותמת הקבלן:                               
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  'מסמך ו
 

  תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים
 

 לכבוד

  אזורית תמר מועצה 
 

 
 :הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים   1.

 :הקובע כדלקמן  (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א)א׳  122 סעיף

או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה  ,סוכנו או שותפו ,קרובו ,מועצה ״חבר

לא  ,אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו עשרה על

 בן או ,הורה ,בן זוג -״קרוב״  ,לעניין זה ,צד לחוזה או לעסקה עם המועצה יהיה

 .אח או אחות״ ,בת

.1.1 

 1.2. 12 כלל של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור (א)

 :המקומיות הקובע ברשויות

 ,לעניין זה :לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית המועצה ״חבר

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו -מועצה״  ״חבר

 .״(ב) )1( 2 -ו (ב) )1( 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף  ראה)

 :הקובע כי (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א) 174 סעיף

 ידי על ,בעקיפין או במישרין ,מעוניין או נוגע יהיה לא מועצה של עובד או ״פקיד

 בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום ,זוגו או שותפו או סוכנו-ידי בןאו על  עצמו

 .המבוצעת למענה״ עבודה

 
 
 
 
 
 

.1.3 

 :בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי   2.

 מי לא ואף אחות או אח ,בת או בן ,הורה ,זוג בן: לי אין המועצה מועצת חברי בין

 .שאני לו סוכן או שותף

שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  ,סוכנו או שותפו ,קרובו ,אין חבר מועצה

 מהם שאחד או הצעתי את הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו אחוזים

 .או עובד אחראי בו מנהל

 .העובד ברשות ,שותף או מי שאני סוכנו ,לי בן זוג אין

.2.1 
 
 

.2.2 
 
 
 

.2.3 

 :כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי   3.

 אין כל מצב של  ניגוד  עניינים ביני או  בין  עניין  אישי שלי לבין השתתפותי במכרז         1.

 .מתן השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז או/ו
 

   על כל עניין או ,מיד וללא דיחוי ,אני מתחייב לדווח למועצה ,במידה ואזכה במכרז 2.

נושא או התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם 

 או אשר קשורים במישרין או בעקיפין/והתחייבויותיי למועצה ו חובותיי

 .וואו למועצה יש עניין בהם לשירותים
 

 כאמור עניינים ניגוד או קרבה לי יש אם הצעתי את לפסול רשאית תהיה המועצה כי לי ידוע   4.

 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה ,לעיל
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 הינו זו בהצהרה והאמור ,ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני   5.

 .אמת

 .פי כל דיןאו מזכויותיה של המועצה על /אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו   6.
 
 
 
 

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

 
 שם המציע:                                                               חתימת המציע:                             

 

  אימות חתימה
 

 ה בפני/הופיע                    מאשר בזאת כי ביום (,                 .ר.מ)ד "עו ,                    מ"אני הח
 ה להצהיר את/ה כי עליו/ולאחר שהזהרתיו ,                            .ז.ת                             'גב/מר

 ה בפני/אישר ,תעשה כן/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תהא צפוי/האמת וכי יהא
 .ה עליו בפני/ה לעיל בחתמו/תוכן תצהירו את

 

 תאריך                                                                            עו"ד


