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 1מסמך         

 בע"מ  כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח  

 2/2021  מס' פומבי מכרז 

 לביצוע עבודות   הזמנה לקבלת הצעות

 בכפר יונה  136, 129חלקות  8118לביצוע עבודות פיתוח בחלק מגוש 

 אים כלליים תנ

 כללי  1

לפיתוח   .1 הכלכלית  יונההחברה  "  בע"מ  כפר  מזמינה  החברה)להלן:  מחירים  "(  הצעות  ביצוע  לבזה 

מגוש   בחלק  פיתוח  חלקות  8118עבודות  התנאים על    ("השצ"פ")להלן:    136,  129,  הדרישות פי   ,

 ."(העבודות)להלן: " וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז

ע .2 יהיו  ההתקשרות  למסמכי  תנאי  המצ"ב  התקשרות  והסכם  המשתתף  הצעת  המכרז,  תנאי  פי  ל 

 .  , על נספחיוהמכרז

 תחולנה על מכרז זה.  1987 –הוראות תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  .3

 ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם.       .4

 

 מסמכי המכרז  2

 : הלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנומסמכי המכרז המפורטים ל
 תנאים כלליים )מסמך זה(   – 1מסמך  2.1

 פירוט ניסיון המציע   נספח א'

 נוסח ערבות השתתפות  נספח ב'
 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים.   נספח ג'

 הצעת המציע  – 2מסמך  2.2

 כתב כמויות  – 3מסמך  2.3

 הסכם ההתקשרות – 4מסמך  2.4

 וכניות ביצועת  א'נספח 
   מפרטים טכניים  ב'נספח 
 נוסח אישור על עריכת ביטוחים   ג' נספח

 נוסח ערבות ביצוע   ד'נספח 

 נוסח ערבות בדק   ה'נספח 

 . 1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   ו'נספח 
 סמך ויתור על זכות עכבוןמ  ז'נספח 

 גרת החשבון הסופיאישור בדבר היעדר תביעות במס  ח'נספח 
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   עיקרי ההתקשרות 3

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן  הפרטים המובאים בסעיף זה   3.1

ממסמכי   באיזה  ומפורשת  מפורטת  אחרת  התייחסות  אין  בהם  אשר  יתה  יה  .המכרזבמקרים 

 ת. , תחייב ההוראה האחרת והמפורטהמכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

דונם הממוקם מחוץ    4  -, ששטחן כ136  -ו  129חלקות    8118פיתוח בגוש  לביצוע עבודות  המכרז הינו   3.2

 למרכז מסחרי.  

כוללות,  העבודות   3.3 הפיתוח,  מושא המכרז  וחפירה לצורך הסדרת הקרקע בהתאם לתוכניות  מילוי 

דרכות, קירות  הסדרת פתרונות ניקוז ובניית מתקן השהיית מים תת קרקעי, הסדרת מגרש חניה ומ

הגינון בשטחי  והשקיה  גינון  חוץ,  תאורת  רחוב,  ריהוט  חניון, תומכים,  סלילת  העבודות   ,  וכל 

בהתאם  הנדרשות בהתאם לסט תוכניות הפיתוח, התנועה והתכנון הפיזי, הקונס', הניקוז והתאורה

    .  זה למכרז מפרט הטכני, התכניות וכתב הכמויות, המצורפים ל ,לתכנית שלבי ביצוע

 90תוך  תקופת הביצוע הכוללת של העבודות, עד להשלמתן לשביעות רצון החברה, הינה    כי    מודגש 3.4

 .  םיההמוקדם מבינ לפיאו מתן צו התחלת עבודה  ימים ממועד החתימה על ההסכם

לפי  3.5 זכאי לתמורה, אשר תחושב  הזוכה  יהיה  בתמורה לביצוע התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, 

של   בפועל  במחירי מדידה  מוכפלות  כשהן  העניין(  )לפי  שימוש  נעשה  שבהן  או  שבוצעו  הכמויות 

, הזוכהבהפחתת אחוז ההנחה שנתן  (  3)מסמך  המצ"ב למסמכי המכרז    היחידה שבכתב הכמויות

 .  ובתוספת מע"מ כדין

וסוג שהוא,   3.6 כל ההוצאות, מכל מין  ככוללים את  בכתב הכמויות, יחשבו  היחידה הנקובים  מחירי 

העבודו  הכרוכות הנדרשיםבביצוע  התיאומים  כל  לרבות  האישוריםו  ת,  הנדרשים    והרישיונות  כל 

 עפ"י כל דין ולא ישתנו מכל סיבה שהיא. 

מחירי היחידה שבכתב הכמויות והתמורה כולה הינם קבועים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות  3.7

בשיעו מע"מ,  יתווסף  הכמויות  למחירים שבכתב  במדד.  שינויים  עקב  בתוקף לא  שיהיה  החוקי  ר 

 במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כדין.

התמורה תשולם לקבלן לאחר ביצוע מדידות ומתן אישור המפקח לחשבונות שיגיש הקבלן עם תום   3.8

 כל חודש קלנדרי של תקופת ההסכם, בגין העבודות שביצע באותו חודש, בתנאים כמפורט בהסכם.      

ולחברה שמורה  קף העבודות המתואר בכתב הכמויות הינו בגדר הערכה בלבד  מודגש במפורש כי הי 3.9

במחיר שינוי  כל  וללא  הגבלה  כל  ללא  העבודות,  היקף  את  עת  בכל  לשנות  מבלי ליחידה  הזכות   ,

 בגין האמור.למציעים כל טענה ו/או דרישה נגד החברה ו/או כל מי מטעמה שתהיה 

תוזמנה מהקבלן והיא רשאית,  נשוא המכרז  עבודות  הוד מובהר כי החברה אינה מתחייבת שכל  ע 3.10

לבצעם   ו/או  אחרים  מקבלנים  כאמור  השירותים  מבין  איזה  להזמין  שהיא,  סיבה  ומכל  עת  בכל 

מן  ו/או  הכמויות  מכתב  ו/או  המפרט  מן  פרטים  ולשנות  לבטל  ו/או  אחרת,  דרך  בכל  או  בעצמה 

 התכניות ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

כמפורט ה 3.11 העבודות,  לביצוע  הדרושים  והמתקנים  הציוד  האדם,  כח  כל  את  לספק  יידרש  קבלן 

 במסמכי המכרז. 
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 יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההתקשרות המצורף למכרז זה.  3.12

 תנאים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בהם  4

ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים רשאים להשתתף במכרז זה, מי שעומדים, במועד הגשת   4.1

 להלן:  

 להוכחת עמידת בתנאי הסף המפורטים להלן, על המציעים לצרף את המסמכים המפורטים להלן.  

יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל. מובהר כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי   4.1.1

ת לא  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  בלבד.  אחת  משפטית  משתתף שהינו  ישות  הצעה של  תקבל 

 בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".

 צילום תעודת הזהות של המציע. -אם המציע הינו יחיד •

תאגיד   • הינו  המציע  של    -אם  הרישום  פרטי  בדבר  החברות  רשם  מאת  מעודכן  נתונים  תדפיס 

רך דין או רואה  תאגיד המציע, מנהלי התאגיד הנ"ל והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  אישור עו

חשבון של התאגיד המציע כי התאגיד הנ"ל קיים ופעיל, פירוט זכויות החתימה בתאגיד המציע 

גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד האמור לכל דבר ועניין )בשולי  -וכי החתימות על

 טופס ההצעה או במסמך נפרד(. 

בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ו  4.1.2

 קיד השומה.פ

 אישור מאת רשויות המס על ניכוי מס במקור. תעודת עוסק מורשה ויש לצרף  •

על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  ב 4.1.3

   . 1976  –חובות מס(, התשל"ו 

  –יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א  מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )א

גופים ציבוריים, התשל"ו  1987  –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991   -, כמפורט בחוק עסקאות 

1976 . 

את   • מנהל  הוא  כי  המעיד  ממנו  העתק  או  מס,  מיועץ  או  מרו"ח  שומה,  מפקיד  אישור  לצרף  יש 

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על  

על   -)להלן    1976 השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  הוא  וכי  מלנהלם  פטור  שהוא  או  מע"מ(,  חוק 

 הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. 

   ג'. ספח יש לצרף תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצ"ב כנ •

מי שהוא קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות   4.1.4

 .1-גסיווג  100בענף הבנייה מסוג  1988 –הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח 

העתק מאושר ע"י עו"ד או רו"ח כ"נאמן למקור" של תעודת הרישום ברשם הקבלנים  יש לצרף   •

   .קף, המעידה על רישום כאמור  דלעילבתו
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ובהתקשרות ישירה   עבודות עפר ופיתוח,עבודות מסוג   3מוכח בביצוע לפחות קודם ולמציע ניסיון  4.1.5

, השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז  5אשר הושלמו ונמסרו במהלך  ,  בין המציע למזמין

     ., לפחות, לא כולל מע"מ מיליון ₪  1.5של כספי היא בהיקף   עבודותאחת מהלפחות כאשר 

,  חברות ממשלתיות   ,רשות מקומית, תאגיד עירוני, משרדי ממשלה  -גוף ציבורי לעניין סעיף זה*   

 .  סטטוטוריים גופים

קודם   • ניסיון  פירוט  לצרף  א'  יש  כנספח  המצ"ב  העבודה  כן  ו בנוסח  מזמין  מטעם  ביצוע  אישור 

 כולל מע"מ( וסוג הפרויקט.  הכולל את תקופת ביצוע הפרויקט, היקף כספי )לא 

 רכישת מסמכי המכרז.  4.1.6

 יש לצרף צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. •

ה 4.1.7 לטובת  אוטונומית  מקורית  בנקאית  ערבות  להצעתו  שצירף  דרישה חברהמי  עם  פירעון  בת   ,

  להלן. 8ובהתאם להוראות סעיף  ג'נספח כ המצורף  ראשונה, בנוסח

שהשתתף   4.1.8 ל  מציעיםהבכנס  מי  לגשר   9:30שעה  ב  4/3/2021יום  הקבוע  מתחת  נפגשים    בבוקר. 

 שבפינת הרחובות שדרות בו גוריון והעצמאות בכפר יונה.

 ומציע שלא ישתתף בכנס הצעתו תיפסל.   חובהמובהר כי ההשתתפות הינה 

לעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים ד  מובהר 4.2

 אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 

 הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים הנ"ל עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.  4.3

שיקול   4.4 ולפי  בלבד  זה  מטעם  החכ"ל,  רשאית  במכרז,  להשתתפות  התנאים  אחר  מציע  מילא  לא 

הצ את  לפסול  והמוחלט,  הבלעדי  הבלעדי, דעתה  דעתה  שיקול  פי  על  לחלופין,  או  המציע  של  עתו 

לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או  

המסמכים שצורפו לה. המציע יהיה חייב למסור לחכ"ל/ לוועדת המכרזים שלה את מלוא המידע/ 

רב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יס

 תהיה החכ"ל/ וועדת המכרזים רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 אופן הגשת ההצעה   5

ב 5.1 ינקוב  תוספת    הנחהשיעור  המציע  הכמויות, או  בכתב  המופיעים  למחירים  ידו  על  המוצע  אחיד 

 המציע".בהתאם להנחיות המופיעות במסמך "הצעת 

את כל ההוצאות בין המיוחדות   יםבהצעת המציע כולל  יםם הנקובמימובהר ומודגש בזאת כי הסכו 5.2

ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, 

בהן הכרוך  וכל  התכנון  עבודות  ביטוחים,  עבודה,  כלי  הובלות,  חומרים,  רכב,  כלי  רישוי ציוד,   ,

אחריות  העבודות,  מבין  כלשהי  עבודה  ביצוע  התחלת  לצורך  המתחייבות  ההתאמות  והיתרים, 

ע" ישולם  אשר  דין,  עפ"י  בשיעורו  מע"מ,  ולמעט  וכיו"ב,  החברהמלאה  לא י  ספק  הסר  למען   .

תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו. מבלי לגרוע 



6 
 

הא ככלולים  מכלליות  ייחשבו  וכיו"ב  קניה  מס  בלו,  מכס,  הממשלתיים,  ההיטלים  כל  לעיל,  מור 

 במחירי ההצעה.

 עוד מובהר כי מחירי ההצעה הינם קבועים )המחיר ליחידה(, ללא תלות בהיקף העבודות.   5.3

לרבות   5.4 המכרז,  מסמכי  כל  את  הכולל  מקורי  קובץ  הצעתו  במסגרת  יגיש  כנס המציע  פרוטוקול 

 . דעות ו/או מסמכי הבהרה שנמסרו למשתתפים, ככל שנשלחוהומציעים וכן 

המכרז   5.5 במסמכי  לבצע  רשאי  אינו  המציע  כי  הסתייגות  מודגש  או  תוספת  שינוי,  תיקון,  כל  בהם 

   .שהיא

הנדרשים ממנו   5.6 )למעט השלמת הפרטים  וסוג שהוא, במסמכי המכרז  מכל מין  ערך המציע שינוי, 

לבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית, מטעם זה ב  חברהה בהצעתו( תהיה  

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב    החברה  לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם  

 וכפי שנמסר למציעים.  חברההאת הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

המכרז   5.7 מספר  רשום  עליהן  המעטפות,  לתיב  (1/2021)את  לשלשל   לכךיש  המיועדת  המכרזים   ת 

)כתובת:  במשרדי   יונה    ב'  9הרצל  רח'  החברה  הקניון  40300כפר  של  האחורי  ההצעות   (.בחניון 

 תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.  

הינו   ה 5.8 זה  למכרז  הצעות  להגשת  האחרון  ולא    .0021:  בשעה  16/3/2021מועד  תתקבל  לא 

 אחר המועד כאמור בסעיף זה.תידון הצעה שנתקבלה ל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים את פתיחת ההצעות באופן מקוון )באמצעות אפליקציית   5.9

ZOOM  מציע אשר מעוניין להשתתף בפתיחת ההצעות כאמור מוטלת עליו  (או בכל דרך אחרת .

    . yona.org.il-kal1@kfarhaהחובה לפנות בכתב למייל 

של  ה  הצעכל   5.10 לתקופה  בתוקף  במכרז.   )תשעים(  90תהא  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

למשך    החברה ההצעה  תוקף  הארכת  את  לדרוש  רשאית  נוספיםשישים)  60תהא  יום  והמציע    ( 

   מחוייב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול   חברהה  א הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיהל 5.11

את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או,  

לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה  

 ללא הסתייגות כאמור. 

 

    אופן החתימה על ההצעה 6

גבי ההסכם )מסמך  חתום  ע ימציה 6.1 על  וטופס ההצעה )מסמך  4חתימה מלאה  וכל מקום אחר 2(   )

של   דף  כל  גבי  על  חתימתו  את  תיבות  בראשי  יסמן  המציע  בנוסף,  המכרז.  במסמכי  לכך  המיועד 

 מסמכי המכרז, לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שנשלחו.  

 כתובתו ויצרף את חותמתו.היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ו 6.2

mailto:hakal1@kfar-yona.org.il
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את   6.3 לחייב  כדי  הדרוש  המינימאלי  השותפים  מספר  יחתמו  רשומה,  שותפות  המשתתף  היה 

 השותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של השותפות וכתובתה ויצרפ/ו חותמת השותפות. 

וך  היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את החברה ת 6.4

 ציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של החברה וכתובת החברה ויצרפו חותמת החברה.

 

 הצהרות המציע  7

ומסמכי   7.1 המכרז  פרטי  ואשור שכל  כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת 

הנתונים,   כל  את  בחן  הנדרש,  המידע  מלוא  את  קיבל  המציע  וכי  למציע  ונהירים  ידועים  המכרז 

מהות העבודות, ביקר ובדק את מקומות העבודות, מבין ויודע את    –ובדות ובכלל זה  הפרטים והע

כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה  

והאחרות  המקצועיות  והסגולות  האדם  כח  הכישורים,  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה 

העב כל  לביצוע  האמורים הדרושים  המקדמיים  התנאים  בכל  עומד  הוא  כי  המכרז,  נשוא  ודות 

הכל כמפורט במסמכי    -דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  

 המכרז.   

גשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, ה 7.2

 . והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת

כלשהם  כ 7.3 לפרטים  או  כלשהו  לפרט  בקשר  ידיעה  חוסר  ו/או  הבנה  אי  ו/או  טעות  בדבר  טענה  ל 

מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר  

 הגשת הצעת המציע.

 

 ערבות ההצעה   8

ערבות 8.1 להצעתו  לצרף  המציע  ב  על  חברת  או  בישראל  מוכר  בנק  ע"י  ישראלית חתומה  יטוח 

  1981-שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

 '.  גובתוקף הנקוב בנספח  בסכום)ולא סוכן ביטוח(. הערבות תהיה 

רשאי 8.2 תהא  למשך    תהחברה  תוקף הערבות  הארכת  שייבחר   60לדרוש  עד  פעם,  בכל  נוספים,  יום 

עד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע במכרז מתחייב במקרה של דרישה סופית הזוכה במכרז ו

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה -כאמור להאריך את תוקף הערבות על חשבונו. אי

 לחילוט הערבות.  

צדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד 8.3

 ה.החבר מנכ"ל

הערבות   8.4 את  להגיש  רשאי  יהא  והחברה  מראש  ומוסכמים  קבועים  פיצויים  ישמש  הערבות  סכום 

לפירעון כל אימת שהמשתתף לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו על  

פי מסמכי המכרז ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב בהליכי המכרז. מובהר כי 

בחילו מזכות  אין  לגרוע  מבלי  וזאת  החברה,  של  וטענותיו  תביעותיו  את  למצות  כדי  הערבות  ט 
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החברה על פי ההסכם ו/או עפ"י כל דין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות תשלום  

 נוסף למשתתף אחר. 

ן משתתף שהצעתו לא זכתה, יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר משלוח ההודעה בכתב שיית 8.5

 החברה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי שיקול דעת החברה. 

 הוצאות רכישת חוברת המכרז ו 9

חוברת 9.1 של    את  לסך  בתמורה  לרכוש,  ניתן  ברחובש  500המכרז  החכ"ל  במשרדי  מע"מ,  כולל    "ח, 

יונה9הרצל   כפר  בטלפון  ב'  בנק    .09-8971150  או  העברה  באמצעות  גם  לשלם  לחשבון ניתן  אית 

סניף   הפועלים  בבנק  החכ"ל  של  מספר    167הבנק  המשתתף    446061חשבון  על  כאמור  )במקרה 

החשבונית  וקבלת  העברה  אישור  העברת  לתיאום  החברה  עם  קשר  ליצור  יש  האחריות  מוטלת 

 (. hakal1@kfar-yona.org.ilאו במייל:  09-8971150במייל בטלפון 

כרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, ה 9.2

 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.

 פניות מצד המציעים    10

ידי    10.1 על  תובא  אחרת,  שאלה  או  הסתייגות  וכל  המכרז,  מסמכי  בין  התאמה  אי  שגיאה,  סתירה, 

 . עד האחרון להגשת ההצעות למכרזלפני המולחברה העירונית, המציע 

 .  ימים קלנדריים לפני המועד האחרון להגשת הצעות 7עד  על המציעים להגיש את שאלות ההבהרה 10.2

ההבהרה   10.3 שאלות  את  לשלוח  לכתובת:  יש  דוא"ל  ציון  hakal1@kfar-yona.org.il באמצעות  תוך 

לה ו/או אי הבהירות. על השא  שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות

 הפונה מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל.

החכ 10.4 מטעם  התשובות  ממסמכי "העתק  נפרד  בלתי  חלק  ויהווה  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  יופץ  ל 

 המכרז.  

על המציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות וההבהרות שנמסרו )אם נמסרו( למשתתפים, במשך   10.5

 כרז, כשהם חתומים על ידו.  הליכי המ

בעל 10.6 שניתנו  תשובה  או  פרשנות  הסבר,  תשובות  -כל  רק  שהוא.  תוקף  כל  להם  יהיה  ולא  אין  פה, 

 ל."תחייבנה את החכ -ל "בכתב מאת החכ

החכ 10.7 מצד  התשובה  בקבלת  איחור  ו/או  תשובה  מועד " היעדר  בהארכת  המציעים  את  יזכו  לא  ל 

 דת המכרזים. להגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד וע
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 חברה עריכת שינויים ותיקונים מצד ה 11

ותיקונים  "החכ 11.1 שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאית,  ל 

יהוו  כאמור  והתיקונים  השינויים  המשתתפים.  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי 

כ לידיעת  בכתב,  יובאו,  המכרז,  מתנאי  נפרד  בלתי  בפקס/בדוארחלק  המכרז  מסמכי  רוכשי    ל 

בחירת   לפי  עלל"החכאלקטרוני,  שנמסרו  הפרטים  לפי  ע"י  -,  יחתמו  המכרז,  מסמכי  רוכשי  ידי 

 ידו להצעתו.  -המציע ויצורפו על

 בחינת ההצעות  12

 אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה אחרת כלשהיא.   ל"החכ 12.1

ב  ל"החכ 12.2 השאר,  בין  להתחשב  הכספיתהא רשאית  ומצבו  הכלכלי  בחוסנו  ביכולתו,  של   אמינותו, 

, בניסיונו בביצוע שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות אחרות וגופים  המציע

אחרים, בכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, במחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט 

 למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו.  אחר שנדרש המציע להציג ו/או הציג ו/או 

רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה   ל"החכ 12.3

ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים  

כי ההצעה תכסיסנית ו/או    בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש

אם  ו/או  בכללותה  להצעה  ביחס  אם  ובין  מסוימים  לפריטים  ביחס  אם  בין  סבירה  בלתי  הצעה 

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

ו/או לספק את    ל"החכ 12.4 בלבד  ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים  רשאית לבטל את המכרז 

ט על דחיית הזמנת חלק מהשירותים למועד מאוחר השירותים כולם או חלקם בעצמה  ו/או להחלי

ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה. הכל, תוך שמירת   דעתה הבלעדי  יותר, בהתאם לשיקול 

 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך. ל"החכזכותה של 

לעיל,   12.5 האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  במכרזעוד  שני  כשיר  לבחור  רשאית  תהיה  במקרה  החכ"ל   .

לבעל ההצעה   כ"לר, היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה במכרז, תודיע החכאמו

ההכשרה השנייה על זכייתו במכרז, וההוראות החלות על הזוכה יחולו בהתאמה. אין באמור כדי  

 כלפי ההצעה הזוכה, בתאם למסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין.  ל"החכלגרוע מזכויות 

קפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה  בוטל המכרז או הוקטן הי 12.6

מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או 

זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי 

   מכל מין וסוג.  

 דעה על זכייה וההתקשרות  הו 13

החכ 13.1 כך  על  תודיע  במכרז  הזוכה  קביעת  המצורף  "עם  החוזה  על  לחתום  יידרש  הזוכה  לזוכה.  ל 

ל, כשהוא חתום כדין ובמקור ומבויל )ככל שיידרש ביול עפ"י דין(, וזאת  "למכרז ולהשיבו לידי החכ

 ימי עבודה מתאריך ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.  7תוך 
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ל, עד לחתימת ההסכם על  "קדם להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה להמציא לידי החככתנאי מו 13.2

 ידו, את המסמכים והפרטים הבאים: 

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור   13.2.1

 על קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה. 

ובלתי מ 13.2.2 צמודה   ותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח להסכםערבות בנקאית אוטונומית 

הצרכן,   מחירי  החוזהלמדד  של  תוקפו  תקופת  לכל  תקפה  תהא  דרישת   אשר  לפי  ותוארך, 

בתוספת   המכרז,  מסמכי  לפי  הזוכה  של  התחייבויותיו  מלוא  להשלמת  עד  ימים    60החברה, 

 לאחר מכן, הכל כמפורט בהסכם.

התח 13.3 כל  את  ימלא  לא  והזוכה  בתוך  במקרה  לעיל  כמפורט  תהיה    7ייבויותיו  כאמור  עבודה  ימי 

האמור  "החכ מהתאריך  החל  למשתתף  שייתן  בכתב  בהודעה  במכרז,  הזכייה  את  לבטל  רשאית  ל 

כפיצויים   כולה,  המכרז  ערבות  את  לחלט  ו/או  אחר  מציע  עם  בחוזה  להתקשר  וכן  בהודעה, 

ל על פי  "פה אחרים להם זכאית החכמוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרו

ביצוע   ערבות  לרבות  הנדרשים  והנספחים  המסמכים  כל  המצאת  לאחר  דין.  כל  ו/או  המכרז 

 וביטוחים, תושב לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז.

ל תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותשיב להם את ערבותם.  "החכ 13.4

כרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא זכאי לקבלת ערבות על אף האמור לעיל, משתתף שהו

תשתכלל  ולא  במקרה  ולחילופין,  הזוכה  המשתתף  עם  ההתקשרות  השלמת  לאחר  ההשתתפות 

ההתקשרות עם המשתתף הזוכה, לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות  

 ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

 ל. "פוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי החכביצוע ההתקשרות כ 13.5

 

 רכוש החברה  –מסמכי המכרז  14

שמורות   המכרז  במסמכי  הזכויות  שימוש    ,לחברהכל  כל  לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים 

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 

 בכבוד רב,              

 

 בע"מ  כפר יונההחברה הכלכלית 
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 נספח א' 

 למכרז   4.1.5להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   פירוט בדבר ניסיון קודם

מנהלה/תה של המציע _________________   משמש כהח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________,    אני .1

  . ("המציע"______________ )להלן:  עוסק מורשה/מספר תאגיד

כיה .2 לאשר  ניסיון    ריני  ולמציע  לפחות  קודם  בביצוע  מסוג    3מוכח  ופיתוחעבודות  עפר   ופ/יםגעבור    עבודות 

השנים שקדמו למועד הגשת   5אשר הושלמו ונמסרו במהלך , בהתקשרות ישירה בין המציע למזמין *,ם/ציבורי

  ל מע"מ(.)לא כול  ₪ לפחותמיליון  1.5של כספי היא בהיקף  עבודותאחת מהלפחות , כאשר ההצעה למכרז

זה*    סעיף  לעניין  ציבורי  ממשלה  -גוף  משרדי  עירוני,  תאגיד  מקומית,  ממשלתיות   ,רשות  ,  חברות 

 .  גופים סטטוטוריים

 א'.   פרויקט .א

 

 : _______________________________הפרויקטשם 

 

 _________________________________________________  :הפרויקטתיאור 
_________________ _ ____________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

      :  הפרויקטמיקום 

 

    גמר:      התחלה:   מועד הביצוע

 

       )בש"ח, ללא מע"מ( הפרויקטהיקף כספי של 
   

 

     טלפון____________________________המזמין שם 

 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________ 

 

 ב': פרויקט  .ב

 

 שם הפרויקט: _______________________________

 

 תיאור הפרויקט: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________ _

 ______________________________________________________________ 

 

      מיקום הפרויקט:  

 

    גמר:      התחלה:   מועד הביצוע
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       היקף כספי של הפרויקט )בש"ח, ללא מע"מ(
   

 

     טלפון____________________________המזמין שם 

 ____ טל' : ________________ איש קשר אצל המזמין ___________________

 

 ג':  פרויקט  .ג

 

 שם הפרויקט: _______________________________

 

 תיאור הפרויקט: _________________________________________________ 
 ______________________________________________________________

_________________________________________ _____________________ 

 

      מיקום הפרויקט:  

 

    גמר:      התחלה:   מועד הביצוע

 

       היקף כספי של הפרויקט )בש"ח, ללא מע"מ(
   

 

     טלפון____________________________המזמין שם 

 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________ 

 

 הערות:

  לעבודהביחס  פרויקטבדבר ביצוע  הפרויקט אישור חתום ע"י מזמין העבודה/ מנהל ף לצריש  .1
   לעיל.  השפורט

 . )רשות בלבד( הפרויקטניתן לצרף צילומים של  .2

 ניתן לצרף דפים נוספים במתכונת זו.   .3

     

 

 ____________________ שם המשתתף: _        

    

 __ חתימת וחותמת המשתתף: __________         

         

 תאריך: ____________________         
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 נספח ב' 

 נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז 
 

 לכבוד 

 "החברה הכלכלית"( –החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן 

 ב 9רחוב הרצל 

 כפר יונה 

 

 א.ג.נ., 

 ערבות מספר__________ 

 

ת.ז./ח.פ./ח. .1 ______________________מס'  בקשת  "הנערב"(   –צ._________________)להלן  לפי 

חמישים  במילים:  )₪    50,000של  אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  

פיתוח בחלק   ביצוע עבודות  ל  2/21"( בקשר למכרז פומבי מס'  סכום הערבות"   –( )להלן  שקלים חדשים אלף  

 .  בכפר יונה 136-ו 129חלקה  8118מגוש 

עד   .2 בכתב,  הראשונה  דרישתכם  אנו   10לפי  להלן  המפורט  באופן  ידינו  על  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים 

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

לתשלו .3 דרישה  בכתובת כל   _______________ בסניף  בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכוח  ם 

 ______________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו.   

לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה הכלכלית עפ"י    2התשלום כאמור בסעיף   .4

בדרי ידכם  על  דעתכם הפרטים שיימסרו  ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול  על  שתכם או באמצעות המחאה עשויה 

 הבלעדי.

בלבד. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו    21/4/2021  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .5

ימים    60בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. הערבות, על כל תנאיה, תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של  

פעם, על פי דרישת מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו כאמור, אשר תתקבל אצלנו עד מועד סיום    בכל

 תוקף הערבות המצוין ברישא לסעיף ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת, לפי העניין. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

 

 בכבוד רב,
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 ' גנספח  

 
 1976-ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים  

      
    

אהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ______________ ______________,ת.ז.  הח"מ  אני 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 
 הנני משמש כ________________ ב_______________________   .1

 תפקיד                                  שם      הספק*                                       
 

 מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט/אדריכל וכו'.  –*ספק         
 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם הספק. .2
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:  .3

 
 שעו** ביותר משתי עבירות***; הספק או בעל זיקה* אליו לא הור  

 
הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות ****חלפה   

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 
 ; 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  * 

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום   –"הורשע"  ** 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור    1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"   *** 

   1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
בסעיף    כהגדרתו  שירות  לקבלת  עסקאות  ש  2ולעניין  האכיפה  להגברת  העבודה,  לחוק  דיני  ל 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-התשע"ב 
המועד  שבו הוגשה  לגוף הציבורי    –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז    –****    "מועד ההתקשרות"  

כאמור הצעה  ואם לא הוגשה   בעסקה.  נערכה ההתקשרות  ולפיה    מועד ההתקשרות   -ההצעה  
 בעסקה.

 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:   .4

)להלן : "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.    שוויון זכויות"(

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

 אותן.                
 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:   -לעיל  4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

 עובדים.  100-הספק מעסיק פחות מ -( 1חלופה )    
                עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל   100ק הספק מעסי -( 2חלופה )    

שווין   9סעיף    משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי  לחוק 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –זכויות, ובמידת הצורך 

הרווחה   והשירותים החברתיים     במקרה שהספק התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה       
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה  2לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –( 2)
 זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  

ב .6 ב'  החלופה  את  שסימן  משרד    -לעיל    4סעיף  לספק  למנכ"ל  זה  מתצהיר  העתק  להעביר  מתחייב  הספק 
בתוך   החברתיים  והשירותים  והרווחה  שתהיה    30העבודה  )ככל  החברה  עם  התקשרותו   ממועד  ימים 

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

                                                                                                            ______________ 
 חתימת המצהיר             

 
 אימות חתימה  

 
מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,_____________ הח"מ  אני 

תיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה  ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהר
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 
 

                                                                                                          ___  ___________ 
 עו"ד                     
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 2מסמך 

           כבוד ל

 ("החברה"בע"מ )להלן:  כפר יונהחברה הכלכלית לפתוח ה

 

 א.נ.,  ג.

 

 והצהרת המשתתף  הצעה
 

   בכפר יונה 136-ו  129חלקה  8118עבודות פיתוח בחלק מגוש לביצוע מכרז 

 

 הצהרה והתחייבות   

 

  פומבי  מכרזמגישים בזאת הצעתנו לבחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו  

צהירים ומתחייבים בזה  מ, ובכפר יונה  136-ו  129חלקה   8118לביצוע עבודות פיתוח בחלק מגוש    2/21מס'  

  כדלקמן:

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו את   .1

 ו/או העלולים להשפיע עליה.  בביצוע העבודה ים הקשורים כל הגורמ

מן  ה .2 יוצא  ללא  פרטיהם  על  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  והבנו  קראנו  כי  בזה  מצהירים  ננו 

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות  

יו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים  למקום העבודה, לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אל

בביצוע  הוצאות  העל   הסתמכנו הכרוכות  לא  הצעתנו.  את  ביססנו  לכך  בהתאם  וכי  העבודה 

ו/או    החברהבהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  

בלבד.   ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז  כי אנו  עובדיה  בזה,  הננו מצהירים  כן 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

לביצוע   .3 הדרושים  והכישורים  ההיתרים  הרשיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעלי  אנו 

המכר נשוא  מסמכי  העבודות  לכל  בהתאם  המקצועית,  מהבחינה  וגם  המימון  מבחינת  גם  ז, 

 המכרז. 

במכרז   .4 מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  הדרישות  ואנו  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף    שבמסמכי המכרז

ל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו  מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעי

כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג 

ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות המימון,   יידרש להוכחת כשירותנו,  נוסף אשר  כל מידע/ מסמך 

נ אם  וכיו"ב.  העבודות  לביצוע  הוועדה  התאמתנו  רשאית  כאמור,  מסמך  או  מידע  למסור  סרב 

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  

 .  כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותלבצע את אנו מקבלים על עצמנו  .5
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מן וכוח האדם המקצועי והמיוהנדרש  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6

ואנו מתחייבים לעשות על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

   אם נזכה במכרז. כן

הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו יכולים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ולסיים את  .7

תוך   המיום  ימים    90העבודות   או  עבודה  התחלת  צו  ההסכם  הוצאת  על  החתימה  מוקדם לפי 

נשוא המכרז  .  מביניהם בהתקשרות  ועיקרי  יסודי  הינו תנאי  זה  כי תנאי  לנו  וכי לא תינתן ידוע 

   והננו מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים האמורים. דחיה במועד הנקוב, 

תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא   החברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז ו .8

בהתא בשלמותן,  המחירים  המכרז  לפי  דין,  כל  והוראות  הבטיחות  הוראות  המכרז,  למסמכי  ם 

 .החברההנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא   .9

 הוזכרה במפורש במסמך זה.

והננו מאשרים  ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי הכמויות הנקובות   .10 בכתב הכמויות אינן מחייבות 

 בזאת כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם היקף העבודות שיוזמן מאתנו, ובכלל זאת 

ואנו  הכמויות  בכתב  המתואר  מזה  שהוא(  שיעור  )בכל  גדול  ו/או  קטן  יהיה  כאמור  ההיקף  אם 

 ה.  מתחייבים לבצע את העבודה שתוזמן ללא שינוי במחירי היחיד

כל   .11 לנו  תהיה  ולא  בלבד  הערכה  בגדר  הינו  הכמויות  בכתב  המתואר  העבודות  היקף  כי  לנו  ידוע 

שיעור  )בכל  גדול  או  קטן  עבודות  היקף  בגין  מטעמה  מי  כל  ו/או  נגד החברה  דרישה  ו/או  טענה 

 שהוא( מזה המתואר בכתב הכמויות.

תנו והיא תהא רשאית, בכל עת  עבודות תוזמנה מאיהכן ידוע לנו כי החברה אינה מתחייבת שכל   .12

ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין העבודות מקבלנים אחרים ו/או לבצעם בעצמה או בכל דרך  

אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן המפרט ו/או מכתב הכמויות ו/או מן התכניות ולא תהיה לנו  

 כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

בכל .13 ולהלן  לעיל  האמור  כל  על  העבודות   בהסתמך  כל  את  לבצע  מציעים  הננו  המכרז,    מסמכי 

 אחוז המפורט להלן:ה של פחתתבה  למסמכי המכרז 3כתב הכמויות המצ"ב כמסמך מחירי  ב

 . המוצע על ידינו ממחירי כתב הכמויות הינו: ...........%   אחוז ההנחה

 ובמילים: _________________________________ אחוזים 

 

 הבהרות:

לנקוב  * הפחתהיש  בכתב    תוספת/באחוז  והרכיבים  היחידות  כלל  על  יחול  אשר  אחיד 

 באופן אחיד בכל כמות שהיא.   הכמויות

   * לא ניתן להגיש אחוז תוספת. מציע שיגיש אחוז תוספת הצעתו תיפסל על הסף.

מציע אשר   ספרות אחרי הנקודה. 2עד ניתן לנקוב באחוז שלם או במספר עשרוני הכולל *

הכ הצעה  תתחשב  יגיש  החברה  העשרונית,  הנקודה  אחרי  ספרות  משתי  למעלה  וללת 

 בשתי הספרות הראשונות אחרי הנקודה העשרונית בלבד.  

 מחירי כתב הכמויות אינם כוללים מע"מ *
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כוללת    תנוהצע .14 העבודזו  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  לתנאיותאת  בהתאם  שבמסמכי ,  ם 

 כרז. ולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המ המכרז

כוללת    תנוהצע .15 העבודהזו  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  לתנאי  את  שבמסמכי בהתאם  ם 

, ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע המכרז

העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, לרבות  

והיתרים,  כו רישוי  ביטוחים,  הובלות,  רכב,  כלי  עבודה,  כלי  חומרים,  אביזרים,  ציוד,  אדם,  ח 

ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת במסמכי   ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה

 המכרז. 

ידינו  .16 על  הנקוב  ביצוע העבודות מעבר לסכום  בגין  נוספת  כל תמורה  לנו  כי לא תשולם  לנו  ידוע 

הפרשי  דלעי בגין  לא  לרבות  למדד  ל,  המפורט הצמדה  התכנון  בהצעת  שינויים  בגין  לא  לרבות   ,

 .(החברהזכאית לדרוש )ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי  החברהאשר 

על    נוכן מובהר ל .17 בעתיד  יחולו  חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר  כל מס, היטל, תשלום  כי 

מהסכומים   החברה . לצורך כך, תנכה  נווישולמו על ידי  נוחוזה זה, יחולו עליביצוע העבודות עפ"י  

 . נו שיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום ל

 אום עם משתתפים אחרים.  יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .18

יום  )תשעים(    90ותהא תקפה במשך    ,ניתנת לביטול או לשינוי  בלתי חוזרת ואינה  נההצעתנו זו הי .19

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף    החברהידוע לנו, כי  מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  

נחשב כמי שחזר ( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש,  שישים )  60ההצעה למשך  

פי המכרז ו/או  -על  החברהתרופה אחרים להם זכאית  , והכל מבלי לגרוע מכל סעד או  בו מהצעתו

  כל דין. פי -על

מסכימים  .20 זו    ,אנו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  תהיו  ללאכי  הצעה  חוזרת, -משום 

מחייב  יכרת הסכם  ובקבלתה על ידכם     1973  –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג    3כאמור בסעיף  

 בינינו לביניכם.  

מציא את כל המסמכים  נ  ,במועד שנידרש לכך על ידכםקבל, אנו מתחייבים כי  היה והצעתנו תת .21

לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע   ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו  והאישורים שעלי

 והאישור על עריכת ביטוחים.  

במסמכי  מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים  נ לא  שבמקרה  אנו מצהירים ומסכימים, כי   .22

זכאית    החברה, תהא  נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנוו/או לא  רז  המכ

של   בגין    ש"ח(  )אלף  ₪  1,000לסך  מראש  וקבועים  מוסכמים  איחורכפיצויים  יום   מתום  כל 

הנזכרים   המכרזהמועדים  הענבמסמכי  לפי  המועד  י,  לפי  האישורים,  כל  המצאת  למועד  ועד  ין, 

 המאוחר שביניהם. 

כזה  כמו   במקרה  כי  לנו  ידוע  המצורפת    החברהכן  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא 

כמפורט במסמכי   נשוא הצעתי, הכל  ו/או להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות  זו  להצעתנו 

 המכרז.  

עקב    החברהכן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  

ים כי לא תהיה  הננו מצהירנו עם הגשת הצעתנו למכרז.  שאנו נוטלים על עצמיות  הפרת ההתחייבו

 עם מציע אחר במקומנו.   החברהלנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 
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בשמו  .23 התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  הצעתנו  כי  מצהירים  אנו 

פי דין או  -כל מניעה עלאין  חתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי  מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ל

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.  

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .24

 

 

 

 

 

 מס' זיהוי: _____________  __________שם המשתתף: __________

 

 פקס: _____________  ________________ טל: _______: ______)כולל מיקוד( כתובת

 

 ל' נייד : _____________________ איש קשר: _______________ טדוא"ל: _______________ 

 

 

 חתימה:______________________   תאריך ________  
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 3מסמך 

 

 כתב כמויות

 סך הכל    מחיר יח'   כמות  יחידה עבודות עפר  01פרק  מס' סעיף 

     ירות תומכים ק 02.01תת פרק  

חפירה ליסודות עוברים, לקירות  01.01.0010
 תומכים ואלמנטי בטון 

  6,500.00                              130              50 מ"ק

מצעים מהודקים בתחתית יסודות   01.01.0020
עוברים או במאגר השהייה בשכבות של  

 ס""מ כולל הידוק 20עד 

  26,000.00                            130              200 מ"ק

השלמות חפירה למאגר השהיית תת  01.01.0030
 קרקעי 

  9,000.00                              30                300 מ"ק

  41,500.00                              01סה"כ לפרק  

      

  41,500.00                               02.01סה"כ פרק 

 סך הכל   מחיר יח'   כמות  יחידה עבודות בטון  02פרק  מס' סעיף 

     קירות תומכים  02.01תת פרק  

בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים   02.01.0010
 מבניים 

  4,200.00                              40                105 מ"ר 

רות תומכים  יסודות עוברים ורגלי קי  02.01.0040
בחתכים כלשהם כולל  30-מבטון ב

 חפירה ליסודות

  34,000.00                            850              40 מ"ק

בחתכים   30-קירות תומכים מבטון ב 02.01.0660
 כלשהם.

  47,250.00                            1,350           35 מ"ק

  9,900.00                              3,000           3 טון ם ברזל לקירות תומכי 02.01.1080

  95,350.00                               02.01סה"כ פרק 

     מאגר מים  02.02תת פרק  

  60,750.00                            750              81 מ"ק ס"מ  50רפסודה בעובי  02.02.0010

  73,700.00                            1,100           67 מ"ק ס"מ  40רות בעובי קי 02.02.0020

  66,000.00                            1,100           60 מ"ק ס"מ  40תקרה בעובי  02.02.0030

  67,032.00                            3,192           21 טון ברזל למאגר מים  02.02.0040

  267,482.00                             02.02סה"כ פרק 

     שונות 02.03תת פרק  

  21,000.00                            4,200           5 יח' מ' 15לעמוק של  40בורות חלחול קוטר  02.03.0010

  20מילוי מצעים סוג א בשכבות של  02.03.0020
 ס"מ 

  20,900.00                            110              190 מ"ק

  41,900.00                               02.03סה"כ פרק 

  446,232.00                            02סה"כ לפרק  

      

     תאורת חוץ הכנות לחיבור חשמל ותקשורת  08פרק 

תאורת   02מבנה 
 חניה 

י ראה מפרט כלל 08.01תת פרק 
לתאורת חוץ ומפרט כללי למתקני  

 08חשמל פרק 

    

צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קוברה"( קוטר   08.1.0025
מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט   50

 סימון תקני 

150                14                              2,100.00  

ברה"( קוטר  צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קו 08.1.0035
מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט   80

 סימון תקני 

150                20                              3,000.00  
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ס"מ  80תא בקרה לכבלים תא טרומי קוטר  08.1.0205
ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבת  130בעומק 

כולל  B125ס"מ כולל מכסה ממין  20חצץ של 
 יעוד תא הביקורת שילוט 

2           1,700                              3,400.00  

חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורו   08.1.0305
תקשורת בכלים או בידיים כולל ריפוד וכיסוי חול, 
מילוי חפירה , החזרת השטח לקדמותו וסילוק  

  120ס"מ עד  91 -עודפי אדמה. התעלה בעומקמ
 ס"מ.  40-60ורוחב  ס"מ

140                25                              3,500.00  

לעמוד תאורה מכל סוג  30-יסוד בטון מזוין ב 08.1.0455
ס"מ כולל   70/70/90מ' במידות  5-7בגובה 

חפירת/חציבת הבור, הכנת שרוולי מעבר לפי  
תכנית כולל ברגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר  

 ודות והחומרים הדרושים העב

9              880                              7,920.00  

ממ"ר מותקן   35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  08.1.0665
ישירות בקרקע במקביל לצינורות כולל חדירה 
 לעמודים.

150                22                              3,300.00  

בל טרמופלסטי תת קרקעי טיפוס  כ 08.1.0745
N2XY(XLPE)   מושחל בצינור מחובר לעמוד או

ממ"ר המחיר לא כולל   5X10למרכזיה כבל בחתך 
 צינור 

150                36                              5,400.00  

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים   08.1.0990
ם אנכית  מ' תקועי 1.5מ"מ ובאורך  19נחובקוטר 

בקרקע כולל ראש קידוח ראש הקשה, מהדק  
 60ס"מ, בעומק  60טבעת, בתוך שוחה בקוטר 

שילוט  B125ס"מ עם רצפת חצץ ומכסה מסוג 
 וצביעה קומפלט 

1           1,250                              1,250.00  

אמפר  3X80בדיקת מתקן חשמלי בגודל של עד  08.1.2255
או בודק מוסמך כולל תשלום  ע"י חברת החשמל

עבור בדיקה, תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד  
לאישור סופי של המתקן קומפלט, לרבות תאומים  
הדרושים עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל 
 והגשת תכניות עדות.

1              900                                 900.00  

מחומר פלסטי כבה מאליו  אספקה לאתר של מגש  08.1.2555
תוצרת   BC3 -ו BC2כולל מהדקים מדגם  

SOGEXI  ,או תוצרת מגלן פלסטיק או ש"ע
ממ"ר כל  35בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 

אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס  
לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו 

לכל פנס  2X10AC, 10KAקוטבי עם ניתוק אפס 
יסוי )בהשאלה לכל תקופת הביצוע ו/או עפ"י עם כ

 הנחיית מנהל הפרויקט(

9              240                              2,160.00  

  32,930.00                              08.1סה"כ  

עמודים וזרועות לתאורת  08.2תת פרק  
 חוץ 

    

  RHS  150X150עמוד תאורה מפרופיל ריבועי  08.2.0570
מ', דוגמת תוצרת "געש  5מ"מ ובגובה 

אורות"/פ.ל.ה הנדסה/ "בן חור מפעלי תאורה" או 
ש"ע מאושר צבוע במפעל היצרן לפי שיטת 
 דופלקס 

9           1,874                            16,866.00  

מחזיק דגלים לעמוד תאורה לשני  08.2.2470
 דגלים

 9              162                              1,458.00  

תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז   08.2.4731
נוסף וכבל נוסף לגוף תאורה או בית  
 תקע על עמוד

 2                72                                 144.00  

  18,468.00                              08.2סה"כ פרק  

     זרי תאורהאבי 08.3תת פרק  

ג"ת עבור עמוד תאורה לחניה זהה לגופים     08.3.0100 
המותקנים ברחבי העיר או שוו"ע, הגוף יאושר  
 לפני התקנה ע"י המזמין או נציגו   

                    
9.00  

     1,400.00                            12,600.00  

  12,600.00                              08.3סה"כ פרק  
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  63,998.00                              08פרק  02סה"כ מבנה 

      

שצ"פ   03מבנה 
 מזרחי 

תאורת חוץ הכנות לחיבור   08פרק 
 חשמל ותקשורת 

    

צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קוברה"( קוטר   08.1.0025
מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט   50

 סימון תקני 

70                14                                 980.00  

צינור פלסטי שרשורי דו שכבתי )"קוברה"( קוטר   08.1.0035
מ"מ בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט   80

 סימון תקני 

70                20                              1,400.00  

ס"מ  80טרומי קוטר תא בקרה לכבלים תא   08.1.0205
ס"מ כולל חפירה/חציבה כולל שכבת  130בעומק 

כולל  B125ס"מ כולל מכסה ממין  20חצץ של 
 שילוט יעוד תא הביקורת 

1           1,700                              1,700.00  

חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או לצינורו   08.1.0305
לל ריפוד וכיסוי חול, תקשורת בכלים או בידיים כו

מילוי חפירה , החזרת השטח לקדמותו וסילוק  
  120ס"מ עד  91 -עודפי אדמה. התעלה בעומקמ

 ס"מ.  40-60ס"מ ורוחב 

65                25                              1,625.00  

ממ"ר מותקן   35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה  08.1.0665
לצינורות כולל חדירה ישירות בקרקע במקביל 

 לעמודים.

100                22                              2,200.00  

כבל טרמופלסטי תת קרקעי טיפוס   08.1.0695
N2XY(XLPE)   מושחל בצינור מחובר לעמוד או

ממ"ר המחיר לא כולל  3X2.5למרכזיה כבל בחתך 
 צינור 

50                  9                                 450.00  

כבל טרמופלסטי תת קרקעי טיפוס   08.1.0720
N2XY(XLPE)   מושחל בצינור מחובר לעמוד או

ממ"ר המחיר לא כולל  5X4למרכזיה כבל בחתך 
 צינור 

120                20                              2,400.00  

כבל טרמופלסטי תת קרקעי טיפוס   08.1.0755
N2XY(XLPE)   מושחל בצינור מחובר לעמוד או

ממ"ר המחיר לא כולל   5X16למרכזיה כבל בחתך 
 צינור 

100                55                              5,500.00  

אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים   08.1.0990
מ' תקועים אנכית   1.5מ"מ ובאורך  19נחובקוטר 

שה, מהדק  בקרקע כולל ראש קידוח ראש הק
 60ס"מ, בעומק  60טבעת, בתוך שוחה בקוטר 

שילוט  B125ס"מ עם רצפת חצץ ומכסה מסוג 
 וצביעה קומפלט 

1           1,250                              1,250.00  

אמפר  3X80בדיקת מתקן חשמלי בגודל של עד  08.1.2255
ע"י חברת החשמל או בודק מוסמך כולל תשלום 

ה, תיקון ליקויים ובדיקה חוזרת עד  עבור בדיק
לאישור סופי של המתקן קומפלט, לרבות תאומים  
הדרושים עם חברת החשמל לקבלת חיבור חשמל 
 והגשת תכניות עדות.

1              900                                 900.00  

אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו   08.1.2555
תוצרת   BC3 -ו BC2דגם  כולל מהדקים מ

SOGEXI  ,או תוצרת מגלן פלסטיק או ש"ע
ממ"ר כל  35בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 

אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס  
לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי דו 

לכל פנס  2X10AC, 10KAקוטבי עם ניתוק אפס 
עפ"י עם כיסוי )בהשאלה לכל תקופת הביצוע ו/או 

 הנחיית מנהל הפרויקט(

15              240                              3,600.00  

  22,005.00                              08.1סה"כ  

     אביזרי תאורה 08.3תת פרק  

לומן,   1200ג"ת תאורה בולרד לד  08.3.0730
3000K   כדוגמתMLETROD  של געש 

 15              900                            13,500.00  

  13,500.00                              08.03סה"כ תת פרק  
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  35,505.00                              שצ"פ מזרחי 03סה"כ מבנה 

  99,503.00                                08סה"כ פרק 

      

שצ"פ   02מבנה 
 דרומי 

     יתוח נופי פ 40פרק 

עבודות מצעים   40.01תת פרק  
 ותשתיות 

   0.00 

אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א'   40.01.0001
ס"מ עבור שטחי  20בשכבות בעובי 

ריצוף מדרכות, רחבות, חניות, מיסעות  
ומתחת אבני שפה ויסודות לקירות.  

 98% -העבודה כוללת: הידוק ל
מודיפאייד א.א.ש.הו. ובהתאם 

וראות הקונסטרוקטור, המפקח לה
 ולפרטים.

 68,000.00 80 850 מ"ק

מ' כולל   2.4גדר אזכורית תקנית גובה  40.01.0002
 התקנה

מטר  
 אורך 

250 70 17,500.00 

אספקה ופיזור של אדמת גן מסוג  40.01.0003
חמרה קלה מטיב מעולה. עובי השכבה 

 ס"מ לפחות לאחר הפיזור. 40

 17,600.00 40 440 מ"ק

 103,100.00    עבודות מצעים ותשתיות  40.01סה"כ 

עבודות ריצופים אבני   40.03תת פרק  
 שפה 

   0.00 

ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות   40.03.0003
ס"מ, במידות   7בגוון כלשהו בעובי 

שונות מטיפוס אומבריאנו תוצרת  
 אקרשטיין או ש"ע 

 80,930.00 215 830 מ"ר 

ס"מ,   7ים משתלבות בעובי ריצוף באבנ 40.03.0004
בגימור מסותת טרנטו תוצרת  
 "אקרשטיין" או ש"ע.

 16,200.00 180 90 מ"ר 

אספקה והתקנת אבן שפה כביש בגוון  40.03.0005
 30 -אפור. העבודה כוללת: יסוד בטון ב

והכל בהתאם לתוכניות והנחיות 
 המפקח באתר. 

 19,000.00 50 380 מטר 

ס"מ על יסוד  10/20אבן גן במידות  40.03.0006
 ומשענת בטון. 

 9,350.00 55 170 מטר 

תיחום גומה לעץ מרובעת קטומה   40.03.0007
  100/100אבנים במידות  4 -עשויה מ

ס"מ( בגמר  80/80ס"מ )גודל פנימי 
 .9אקרסטון לפי פרט 

 3,600.00 360 10 קומפלט 

ס"מ   20/20/6במידות  1חבק ת"א דגם  40.03.0008
בגמר אקרסטון   2בקוטר פנימי "

 1מסותת תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע )
 יחידות(. 2קומפלט = 

 720.00 180 4 קומפלט 

חבק ת"א דגם "טרנטו" בגמר מסותת   40.03.0009
ס"מ בקוטר פנימי   40/40/6במידות 

תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע  6/"4/"3"
 יחידות(.  4קומפלט =  1)

 1,440.00 360 4 קומפלט 

  10/20/6אבנים משתלבות  ריצוף 40.03.0010
אקרשטיין או ש"ע כולל הידוק שתית 
מבוקר, אספקה ופיזור שכבת חול 

ס"מ מתחת לריצוף,   5דיונות נקי בעובי 
מילוי פוגות, הידוק, ריסוס חומר קוטל  
עשבים וכל הקשור לביצוע מושלם של  
 המדרכה. 

 40,000.00 160 250 מ"ר 

 171,240.00    עבודות ריצופים אבני שפה  40.03סה"כ 

 0.00    קירות  40.04תת פרק  

חיפוי באבן מנוסרת מתועשת בחזית   40.04.0001
ס"מ   3הקיר דגם "אופק" בעובי 

 בהדבקה. 

  46,200.00                            280              165 מ"ר 
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נדבכי ראש )"קופינג"( מאבן דגם   40.04.0002
ן ס"מ בגוו 30/100/5"אופק" במידות 

 כורכר תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע.

  31,500.00                            210              150 מטר 

  77,700.00                               40.04סה"כ לפרק 

    -                                           עבודות מתכת  40.05תת פרק  

מתוצרת   מעקה בטיחות ממתכת 40.05.001
"גדרות אורלי" דגם "כנרת" או  
"נשיא" או "הולנדי" או ש"ע בגובה  

מ' מגולוון באבץ חם וצבוע    1.10
 15באבקה בתנור לפי פרט 

  32,400.00                            360              90 מטר 

סריג אנכי מגן לעצים של וולקן או  40.05.0002
 ש"ע. 

  12,658.10                            1,266           10 יח'

אספקה והתקנה של מכסה שוחות   40.05.0003
כפול בריצוף ממתכת צבועה בתנור  
 בצביעה לפי פרט.

  900.00                                 300              3 יח'

  45,958.10                               40.05סה"כ לפרק 

ריהוט רחוב, מתקני   40.06תת פרק  
 משחק ועבודות שונות 

    

 1000 1000 1 יח' אשפתון דגם עיריה  40.06.0001

  1,000.00                                 40.06סה"כ לפרק 

  398,998.10                               40סה"כ לפרק 

     עבודות גינון והשקיה 41פרק  

     השקיה  41.01תת פרק  

שרוול תת קרקעי מצינור פוליאתילן   41.01.0350
מ"מ לרבות חוט   90בקוטר  10דרג 

 השחלה מניילון. 

  4,200.00                              60                70 מטר 

  4,200.00                                 41סה"כ לפרק 

      

     עבודות סלילה תיעול וניקוז  51פרק  

      עבודות אספלט

  13,200.00                           60 220 מ"ר  פירוק אספלט מדרכה 51.1.010

ס''מ עם אגרגט  5( בעובי S) 19תא''מ  51.4.010
גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  
PG70-10 

  79,200.00                            48                1650 מ"ר 

ס''מ עם אגרגט גס   5בעובי  25תא''צ  51.4.020
-PG68גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן  

10 

  62,700.00                            38                1650 מ"ר 

-0.5ריסוס ציפוי מאחה בכמות של  51.4.030
 ק''ג/מ''ר.  0.25

  3,300.00                              2                  1650 מ"ר 

  1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של  51.4.040
 ק''ג/מ''ר.

  4,950.00                              3                  1650 מ"ר 

מישק התחברות אספלט קיים  51.4.050
 לאספלט חדש

  700.00                                 35                20 מ"א

,  6אבנים משתלבות בעובי ריצוף ב 51.5.020
ס"מ או 10/20מלבניות במידות 

ס"מ לרבות  20/20רבועיות במידות 
 ס"מ(, כדוגמת הקיים  4חול )

  97,520.00                            106              920 מ"ר 

  261,570.00                             51.4סה"כ לפרק 

      

     עפרעבודות  51.01תת פרק  

     עבודות הכנה ופירוק  01.51.010.0000

 1,350.00 450.00 3.000 יח'  ס"מ  100-125פירוק תא ביקורת קוטר   01.51.010.0210

הגבהה או הנמכת תאים קיימים קוטר   01.51.010.0232
 ס"מ  100-125

 1,380.00 690.00 2.000 יח' 

רשתות,  3פירוק תאי קליטה עם   01.51.010.0241
לרבות מילוי הבור עם חול או מצע 
 מהודק 

 1,000.00 500.00 2.000 יח' 
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פתיחת אספלט בכביש לטובת הטמעת   01.51.010.0242
 צינור עודפים מבור חלחול

 1,400.00 100.00 14.000 מ"א

  5,130.00                                 51.1סה"כ לפרק 

      

     מעבירי מים ותעלות  51.060פרק  

תעלת מבטון מזוין יצוק באתר ברוחב   01.51.063.0368
ס"מ ובעומק פנימי עד    30פנימי 

  60ס"מ. המחיר כולל זיון )לפי  35
 ק"ג/מ"ק(

 43,750.00 1,750.00 25.000 מ"ק 

ס"מ  30סבכה לתעלות ניקוז ברוחב  01.51.063.0410
מיצקת ברזל עם מסגרת פלדה 

פמן או  מגולוונת דגם "ירדן תוצרת וול
ש"ע , לרבות עיגונה בעת יציקת 
 התעלה 

 206,800.00 1,880.00 110.000 מטר  

  250,550.00                             51.6סה"כ לפרק 

      

תמרור, צביעה ואביזרי דרך אופציונלי  51.8
 בלבד רק במידה ויבוצע אספלט

    

 15ס"מ או  12צביעת פס לבן ברוחב  51.8.010
 בצבע לבן מלא/ מקווקו ס"מ 

  900.00                                 3                  300 מ"א

  2,400.00                              6                  400 מ"א צביעת אבני שפה 51.8.020

  48.00                                   24                2 מ"ר  ס"מ  50צביעת קויי עצירה ברוחב  51.8.030

  44.00                                   22                2 מ"ר  צביעת איי תנועה  51.8.040

  162.00                                 27                6 יח' צביעת חץ בודד  51.8.050

  37.00                                   37                1 יח' צביעת חץ כפול 51.8.060

צביעת חניות נכים בצבע כבישים כחול   51.8.070
 כולל סמל נכים ומסגרת לחנייה

  1,260.00                              630              2 יח'

עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני,  51.8.080
 לרבות יסוד 

  680.00                                 340              2 יח'

  5,531.00                                 51.8סה"כ לפרק 

  522,781.00                             51סה"כ לפרק 

      

     קווי מים,ביוב ותיעול 01.57.000.0000

     צילום קווי ניקוז  01.57.017.0000

ם קווי ניקוז חדשים בכל קוטר  צילו 01.57.017.0010
 מ' 400שהוא. המחיר הינו לכמות עד 

 3,000.00 15.00 200.000 מטר  

  3,000.00                                1.57.01סה"כ לפרק 

      

     צנרת  01.57.032.0000

    הערה  הערות כלליות 01.57.032.0001

  -י קבלן ראשי  הנחיות כלליות לאחוז .1 01.57.032.0002
אם קיים בפרויקט )בתוספת למחירי  

קבלן עבודות מים ביוב ותיעול שלהלן(  
נספחים   -ראה בתחילת חלק ג'  -

ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש  
מופנית להנחות יסוד לתמחיר מאגר  

המחירים" המפורטות בתחילת 
החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק 

חיר ג' עבור תוספת לפי אזורים )למ
הכולל של הבניה( ותוספות או הפחתות 

 .בגין היקף העבודה

    הערה 

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר   .2 01.57.032.0003
במפרט כללי לעבודות בנין )"האוגדן  

הכחול"(, כולל אופני המדידה 
והתשלום, אלא אם צויין אחרת  

 .בסעיף

    הערה 
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זרים  מחירי הצינורות והאבי .3 01.57.032.0004
המונחים בקרקע כוללים את עבודת 

החפירה ו/או החציבה בכל סוג 
הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת  

57.011.0970ראה סעיף  -עבור חציבה   

    הערה 

במקרה של ביצוע עבודות צנרת בהם   .4 01.57.032.0005
המזמין רוכש צינורות בנפרד, יש לחשב 

את עלות העבודה בהפחתת עלות 
)צנרת מים וביוב(  87פי פרק הצנרת ל

)צנרת ניקוז( 80ופרק  . 

    הערה 

הערה: בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו   01.57.032.0006
נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות  
חפירה ו/או חציבה בכל סוג הקרקע, 
פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור 

ראה סעיף   -חציבה בסלע מוצק 
. מחירי הצינורות 57.011.0970

המונחים בקרקע כוללים את עבודות  
 החפירה ו/או החציבה הנ"ל. 

    הערה 

    הערה  _________________________ 01.57.032.0007

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  01.57.032.2006
 PE-100מ"מ, מסוג  110קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' עד    2.75קרקע בעומק מעל מונחים ב

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  3.25
 חול ומילוי חוזר

 1,150.00 230.00 5.000 מטר  

  57.032.2006תוספת מחיר לסעיף   01.57.032.2010
מ"מ  110עבור הנחת צינור בקוטר 

 מ' 4.25מ' עד  3.25בעומק מעל 

 700.00 70.00 10.000 מטר  

  H.D.P.Eות פוליאתילן מסוג צינור 01.57.032.2510
 PE-100מ"מ, מסוג  280קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' ועד 1.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  1.75
 חול ומילוי חוזר

 2,880.00 480.00 6.000 מטר  

  H.D.P.Eלן מסוג צינורות פוליאתי 01.57.032.2610
 PE-100מ"מ, מסוג  315קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' ועד 1.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  1.75
 חול ומילוי חוזר

 5,600.00 560.00 10.000 מטר  

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  01.57.032.2620
 PE-100מ"מ, מסוג  315קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' ועד 1.75מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  2.25
 חול ומילוי חוזר

 2,475.00 495.00 5.000 מטר  

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  01.57.032.2630
 PE-100מ"מ, מסוג  315ר קוט

או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  
לא כולל ספחים למעט מחברים, 

מ' ועד 2.25מונחים בקרקע בעומק מעל 
מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  2.75

 חול ומילוי חוזר

 3,570.00 595.00 6.000 מטר  

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  01.57.032.2650
 PE-100מסוג  מ"מ, 315קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' ועד 3.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  3.75

 9,675.00 645.00 15.000 מטר  



26 
 

 חול ומילוי חוזר

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  01.57.032.2910
 PE-100מ"מ, מסוג  450קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' ועד 1.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  1.75
 חול ומילוי חוזר

 51,500.00 1,030.00 50.000 מטר  

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  01.57.032.2920
 PE-100מ"מ, מסוג  450קוטר 

או ש"ע,   10דרג  SDR-17ריפלקס",  "מ
לא כולל ספחים למעט מחברים, 

מ' ועד 1.75מונחים בקרקע בעומק מעל 
מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  2.25

 חול ומילוי חוזר

 10,500.00 1,050.00 10.000 מטר  

  88,050.00                              1.57.03סה"כ לפרק 

      

שוחות בקרה מרובעות לתיעול )ניקוז(   01.57.062.0000
 מחוליות טרומיות 

    

שוחות בקרה מלבניות מחוליות   01.57.062.0020
ס"מ,   100/100טרומיות במידות פנים 

  50עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 
טון(, שלבי דריכה  D400( 40ס"מ ממין 

מ' ועד   1.25וכל האביזרים, בעומק מעל 
פירה ומילוי  מ', לרבות עבודות ח 1.75

 חוזר 

 26,240.00 6,560.00 4.000 יח' 

שוחות בקרה מלבניות מחוליות   01.57.062.0030
ס"מ,   100/100טרומיות במידות פנים 

  50עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 
טון(, שלבי דריכה  D400( 40ס"מ ממין 

מ' ועד   1.75וכל האביזרים, בעומק מעל 
לוי  מ', לרבות עבודות חפירה ומי 2.25

 חוזר 

 7,580.00 7,580.00 1.000 יח' 

שוחות בקרה מלבניות מחוליות   01.57.062.0160
ס"מ,   120/100טרומיות במידות פנים 

  50עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 
טון(, שלבי דריכה  D400( 40ס"מ ממין 

מ' ועד   3.75וכל האביזרים, בעומק מעל 
מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי   4.25

 חוזר 

 12,900.00 12,900.00 1.000 יח' 

  01.57.062.0160תוספת מחיר לסעיף   01.57.062.0165
בעבור הנחת שוחה בעומק נוסף מעל  

 מטר 5.0מ' עד 4.25

 3,000.00 3,000.00 1.000 יח' 

מכסה שבכת רשת סטנדרט )עגולה( עם   01.57.062.0490
מסגרת מברזל יציקה, לתא ניקוז  

  C250(25מין ס"מ מ 60או  60בקוטר 
 טון(

 1,070.00 1,070.00 1.000 יח' 

תוספת לשוחות בקרה מרובעות   01.57.062.0590
מחוליות טרומיות עבור מכסה ב.ב.  

  D400(40ס"מ ממין   60בקוטר 
או   50טון(במקום מכסה ב.ב. בקוטר 

 טון( D400(40ס"מ ממין  60

 200.00 100.00 2.000 יח' 

     ניקוז לתאי ניקוז קיימים חיבור קווי  01.57.065.0000

ס"מ לתא   40חיבור קו ניקוז קוטר   01.57.065.0010
ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה,  
עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל 
 החומרים הדרושים, מותקן מושלם 

 770.00 770.00 1.000 קומפ'

  51,760.00                              1.57.06סה"כ לפרק 
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     בורות חילחול 01.58.000.0000

     חנייה דרומית  01.58.001.0000

 100בור חלחול)קידוח ניקוז(  בקוטר  01.58.001.0010
מ' מינימום כולל  15ס"מ ובעומק 

 200הנחת צנור שרשורי מחורר בקוטר 
מ"מ מחורר עטוף בבד גאוטכני, מילוי  
חצץ גס, מעטפת בד גאוטכני תפור  

גר'/מ"ר. חישוק נרוסטה  400 משקל 
עם יריעת גאוטכסטיל, מכסה רשת  
לראש הבור, חגורה מבטון מזויין  
מתחת לשוחה.חוליות בטון טרומיות  

ס"מ לכל  125עגולות בקוטר פנים 
עומק , תקרה ומכסה בשכת רשת  

 טון 12.5ס"מ ובעומס  60בקוטר 

 39,000.00 13,000.00 3.000 קומפ'

 100לחול)קידוח ניקוז(  בקוטר בור ח 01.58.001.0020
מ' מינימום במתקן   15ס"מ ובעומק 

השייה כולל הנחת צנור שרשורי מחורר  
מ"מ מחורר עטוף בבד  200בקוטר 

גאוטכני, מילוי חצץ גס, מעטפת בד  
גר'/מ"ר.  400גאוטכני תפור משקל  

חישוק נרוסטה עם יריעת גאוטכסטיל, 
מכסה רשת לראש הבור  ואיתום  

 פה של מתקן השייה מושלם ברצ

 50,000.00 10,000.00 5.000 קומפ'

 0.00 250.00 0.000 מטר   תוספת לבור חלחול עבור כל מטר נוסף  01.58.001.0030

  89,000.00                              1.57.08סה"כ לפרק 

  231,810.00                             1.57סה"כ לפרק 

     וז  ליד גשר וצד המערבי ניק 02.00.000.0000

     קווי מים,ביוב ותיעול 02.57.000.0000

     צילום קווי ניקוז  02.57.017.0000

צילום קווי מים וביוב חדשים בכל  02.57.017.0010
קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד  

 מ' 400

 3,000.00 15.00 200.000 מטר  

     צנרת  02.57.032.0000

    הערה  הערות כלליות 02.57.032.0001

  -הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי   .1 02.57.032.0002
אם קיים בפרויקט )בתוספת למחירי  

קבלן עבודות מים ביוב ותיעול שלהלן(  
נספחים   -ראה בתחילת חלק ג'  -

ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש  
מופנית להנחות יסוד לתמחיר מאגר  

 המחירים" המפורטות בתחילת
החוברת; כמו כן לחישוב בתחילת חלק 

ג' עבור תוספת לפי אזורים )למחיר 
הכולל של הבניה( ותוספות או הפחתות 

 .בגין היקף העבודה

    הערה 

כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר   .2 02.57.032.0003
במפרט כללי לעבודות בנין )"האוגדן  

הכחול"(, כולל אופני המדידה 
ין אחרת  והתשלום, אלא אם צוי

 .בסעיף

    הערה 

מחירי הצינורות והאביזרים   .3 02.57.032.0004
המונחים בקרקע כוללים את עבודת 

החפירה ו/או החציבה בכל סוג 
הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת  

57.011.0970ראה סעיף  -עבור חציבה   

    הערה 

במקרה של ביצוע עבודות צנרת בהם   .4 02.57.032.0005
רוכש צינורות בנפרד, יש לחשב המזמין 

את עלות העבודה בהפחתת עלות 
)צנרת מים וביוב(  87הצנרת לפי פרק 

    הערה 
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)צנרת ניקוז( 80ופרק  . 

הערה: בסעיפים שלהלן בכל מקום שבו   02.57.032.0006
נרשם עבודות חפירה הכוונה עבודות  
חפירה ו/או חציבה בכל סוג הקרקע, 

ת עבור פרט לסלע מוצק רצוף. תוספ
ראה סעיף   -חציבה בסלע מוצק 

. מחירי הצינורות 57.011.0970
המונחים בקרקע כוללים את עבודות  
 החפירה ו/או החציבה הנ"ל. 

    הערה 

    הערה  _________________________ 02.57.032.0007

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  02.57.032.2300
 PE-100מ"מ, מסוג  225קוטר 

או ש"ע,   10דרג  SDR-17ס",  "מריפלק
לא כולל ספחים למעט מחברים, 

מ',   1.25מונחים בקרקע בעומק עד 
לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול  
 ומילוי חוזר 

 1,700.00 340.00 5.000 מטר  

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  02.57.032.2510
 PE-100מ"מ, מסוג  280קוטר 
ש"ע,  או  10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

לא כולל ספחים למעט מחברים, 
מ' ועד 1.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  1.75
 חול ומילוי חוזר

 7,200.00 480.00 15.000 מטר  

  H.D.P.Eצינורות פוליאתילן מסוג  02.57.032.2610
 PE-100מ"מ, מסוג  315קוטר 
או ש"ע,   10דרג  SDR-17"מריפלקס",  

ולל ספחים למעט מחברים, לא כ
מ' ועד 1.25מונחים בקרקע בעומק מעל 

מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת  1.75
 חול ומילוי חוזר

 15,120.00 560.00 27.000 מטר  

שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות   02.57.042.0000
 טרומיות 

    

שוחות בקרה עגולות  -תא שיקוע  02.57.042.0040
טרומיות מבטון לפי  מחוליות ותחתית

ס"מ עם  100בקוטר פנימי  658ת"י 
 50תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 

,  שלבי דריכה  B125טון(12.5ס"מ ממין 
וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי  
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה  

-Fשל קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "
" ואטימה בין CS-910" או" 910

 F200יטופלסט" או החוליות מסוג "א
  1.75סטיק" או ש"ע בעומק מעל -פרו

 מ' 2.25מ' ועד 

 9,720.00 4,860.00 2.000 יח' 

שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית   02.57.042.0097
בקוטר   658טרומיות מבטון לפי ת"י 

ס"מ עם תקרה בינונית   125פנימי 
ס"מ ממין   50ומכסה ב.ב קוטר 

וכל   ,  שלבי דריכהB125טון(12.5
האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים 
לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו 

"  F-910ראשי עם אטם חדירה מסוג "
" ואטימה בין החוליות CS-910או" 

-פרו F200מסוג "איטופלסט" או  
 מ' 1.75סטיק" או ש"ע בעומק עד 

 11,800.00 5,900.00 2.000 יח' 

     לביוב תוספת לשוחות בקרה  02.57.043.0000

ס"מ  125תוספת לשוחה מבטון בקוטר   02.57.043.0030
עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב בקוטר  

טון( במקום  D400(40ס"מ ממין   50
 טון( B125(12.5ממין 

 1,500.00 750.00 2.000 יח' 
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ס"מ  100תוספת לשוחה מבטון בקוטר   02.57.043.0200
עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב בקוטר  

טון( במקום   D400(40ממין ס"מ  60
 50תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 

 טון( B400(40ס"מ ממין 

 540.00 270.00 2.000 יח' 

ס"מ  125תוספת לשוחה מבטון בקוטר  02.57.043.0210
עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב בקוטר  

טון( במקום   D400(40ס"מ ממין  60
 50תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 

 טון( B400(40ס"מ ממין 

 720.00 360.00 2.000 יח' 

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור   02.57.043.1520
מסוג    EPDMמחבר שוחה מגומי 
" או ש"ע  F905"איטוביב" או "

( במקום 8מ"מ )" 225לצינורות קוטר 
 אטם רגיל 

 620.00 310.00 2.000 יח' 

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור   02.57.043.1530
מסוג    EPDMשוחה מגומי  מחבר

" או ש"ע  F905"איטוביב" או "
( במקום  10מ"מ )" 280לצינורות קוטר 

 אטם רגיל 

 1,960.00 490.00 4.000 יח' 

תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור   02.57.043.1540
מסוג    EPDMמחבר שוחה מגומי 
" או ש"ע  F905"איטוביב" או "

( במקום  12מ"מ )" 315לצינורות קוטר 
 טם רגיל א

 3,060.00 510.00 6.000 יח' 

שוחות בקרה מרובעות לתיעול )ניקוז(   02.57.062.0000
 מחוליות טרומיות 

    

מכסה שבכת רשת סטנדרט )עגולה( עם   02.57.062.0490
מסגרת מברזל יציקה, לתא ניקוז  

  C250(25ס"מ ממין  60או  60בקוטר 
 טון(

 1,070.00 1,070.00 1.000 יח' 

     חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים  02.57.065.0000

ס"מ לתא   40חיבור קו ניקוז קוטר   02.57.065.0010
ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה,  
עבודות החיבור, עיבוד המתעל וכל 
 החומרים הדרושים, מותקן מושלם 

 770.00 770.00 1.000 קומפ'

     פריצת כבישים ומדרכות  02.57.203.0000

ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת   02.57.203.0001
מים ו/או ביוב והחזרתו למצב שלפני 
הניסור, המדידה לפי מטר אורך קו 
צנרת )לרבות שחזור המבנה(, ברוחב 

מ' ובעומק עד 1.20ס"מ ועד  80מעל 
 מ'1.50

 4,500.00 180.00 25.000 מטר  

צפת  כנ"ל , אך פתיחת מדרכה מרו 02.57.203.0002
קיימת לצורך הנחת צנרת מים ו/או  

מ'   1.20ס"מ עד  80ביוב ברוחב מעל 
 מ' 1.50ובעומק עד 

 825.00 165.00 5.000 מטר  

  64,105.00                               2.57סה"כ לפרק 

  295,915.00                             57סה"כ לפרק 

      

     לבורות חילחו 02.58.000.0000

     אזור גשר  02.58.001.0000

 100בור חלחול)קידוח ניקוז(  בקוטר  02.58.001.0010
מ' מינימום כולל  15ס"מ ובעומק 

 200הנחת צנור שרשורי מחורר בקוטר 
מ"מ מחורר עטוף בבד גאוטכני, מילוי  
חצץ גס, מעטפת בד גאוטכני תפור  

גר'/מ"ר. חישוק נרוסטה  400משקל  
טכסטיל, מכסה רשת  עם יריעת גאו

לראש הבור, חגורה מבטון מזויין  
מתחת לשוחה.חוליות בטון טרומיות  

 52,000.00 13,000.00 4.000 קומפ'
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ס"מ לכל  125עגולות בקוטר פנים 
עומק, תקרה ומכסה בשכת רשת 

 טון 12.5ס"מ ובעומס  60בקוטר 

 0.00 250.00 0.000 מטר   תוספת לבור חלחול עבור כל מטר נוסף  02.58.001.0020

  52,000.00                               58סה"כ לפרק 

      

  1,861,129,10      סה"כ
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 4מסמך 

 סכם ה

    

 2020ביום _____לחודש ____ שנת כפר יונה נערך ונחתם ב ש  

 

   כפר יונה בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  ין:  ב  

  40300כפר יונה  1רח' שרת מ   

  (חברה"הלהלן: ")   

 

  ________________________ בין:  ו  

   _____________רח' מ   

   (קבלן"הלהלן: ")   

 

 

)להלן  עיריית  ו והואיל:   יונה  אחראיתהעירייה"  –כפר  המבנים"(  הקמת  על  היתר,  בין   הציבוריים   , 

 ;בתחום כפר יונה ותהציבוריוהתשתיות 

מוניציפו הואיל:  ו תאגיד  הינה  תכנון,  החברה  עבודות  בביצוע  השאר,  בין  העוסק,  תשתית בניה,  לי 

 ופיתוח;  

  136-ו 129חלקות  8118פיתוח בחלק מגוש עבודות לנהל ולבצע העירייה הסמיכה את החברה ו  והואיל: 

 ; (בהתאמה "עבודותה "ו "השצ"פ"–)להלן  בכפר יונה 

 עבודות;ה( לביצוע "המכרז " –)להלן 1/2021מס' פומבי החברה פרסמה מכרז ו והואיל:  

וועדת המכרזים של מלצת  הצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להו  והואיל: 

 יום ________; ב  אשר אושרה ע"י יו"ר החברה החברה

 ; בהתאם לתנאי הסכם זה להלןנשוא המכרז  עבודותהין לבצע את יוהקבלן מעונ והואיל:  

   

 לקמן:פיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדל

 כללי 

 מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו עימו כאחד.  ה .1

 הסכם זה יפורשו המונחים המופיעים בצד ימין להלן כהגדרתם המופיעה בצד שמאל להלן:  ב .2

 

 ו/או מי שימונה כנציגה לצורך הסכם זה.  כפר יונה עיריית  -  "עירייהה" .2.1

 ולרבות מי שיוסמך על ידה           בע"מ כפר יונהוח החברה הכלכלית לפית   -החברה"  " .2.2

 .    לעניין הסכם זה או חלקו                                            

העבודות  פרויהמנהל    -"המנהל" .2.3 ביצוע  על  ויפקח  החברה  ידי  על  שימונה  קט 

 כמתחייב מן ההסכם.  

העבוהנציג     -"המפקח"  .2.4 על  לפקח  החברה  מטעם  בהתאם שימונה  שיבוצעו  דות 

 להסכם זה.   
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 מנהל הקבלן ו/או מי שימונה מטעמו לניהול העבודות.     -  "ציג הקבלןנ" .2.5

 הסכם זה ובייחודהמפורטות ב פיתוח השצ"פבודות עסך כל    -  "העבודות" .2.6

          וכל עבודה אחרת כפי שתורה התכניות וכתבי הכמויות המפרטים,   

 .  פקח החברה ו/או יורה המנהל ו/או המ                               

מכבי אש, וכל גורם סטטוטורי אחר בעל עניין על פי  המשטרה, , העירייה   - הרשויות"" .2.7

 עבודות ו/או בתכנונן ו/או באישורן.  הדין בביצוע 

העבודות    -"התכניות"  .2.8 לביצוע  זה    התכניות  להסכם  אחרת  המצ"ב  תכנית  כל  ו/או 

    .   ביחס למקרקעין

 

 סכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:ה .3

 וכניות ביצועת  'אנספח  3.1

 מפרטים טכניים    ב'נספח  3.2

 נוסח אישור על עריכת ביטוחים   'ג נספח 3.3

 נוסח ערבות ביצוע   'דנספח  3.4

 נוסח ערבות בדק   'הנספח  3.5

 . 1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   ו' נספח 3.6

 סמך ויתור על זכות עכבוןמ  'זנספח  3.7

 אישור בדבר היעדר תביעות במסגרת החשבון הסופי  'חנספח  3.8

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים  

הוראה   .4 ובין  הוראה מהוראות מסמכי המכרז  בין  דו משמעות  במקרה של סתירה, אי התאמה או 

 הלן:  אחרת בהם, יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט ל

העבודות ביצוע  סתירה  -לעניין  של  מקרה  המסמכים  בין    בכל  ו/או  הנספחים  לבין  ההסכם  סעיפי 

 המצוינים לעיל לעניין ביצוע העבודות, יהיה סדר העדיפויות כדלקמן: 

 המפרט הטכני וכתב הכמויות   .4.1

 נוסח המכרז וההסכם  .4.2

 כל מסמך אחר שיצורף על ידי החברה למסמכי המכרז.  .4.3

ו/או המסמכים     -תמורהלעניין סעיפי ה הנספחים  לבין  בכל מקרה של סתירה בין סעיפי ההסכם 

   המצוינים לעיל לעניין ביצוע העבודות, יגברו הוראות ההסכם. 

הורא .5 בין  באלה  וכיוצא  משמעות  דו  התאמה,  אי  סתירה,  הקבלן  החוזה ת  גילה  מהוראות  אחת 

הנכון   של מסמך או של כל חלק ממנו, או  להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו 

כהלכה את ה הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש  בכתב  הסכםשמסר המפקח  יפנה הקבלן   ,

   במקרה כזה הוראת המנהל היא הקובעת. בדבר.  הוראות בכתבלו למנהל והמנהל ייתן 

רשאיהחברה   .6 המפקח  לקבלן  םאו  לזמן  להמציא  העבוד  מזמן  ביצוע  כדי  לרבות    הוראות,  ותתוך 

תכניות, לפי הצורך, לביצוע העבודה. על הוראות הכוללות תוספות ושינויים בעלי משמעות כספית  

 להלן.    33-38סעיפים  יחולו הוראות 

 הצהרות הקבלן 
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 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  .7

 . 1976 –הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .7.1

עבודתו .7.2 במסגרת  ופועל  כדין  ספרים  מנהל  כלפי    הוא  דין  כל  עפ"י  כנדרש  זה  הסכם  נשוא 

 ם במהלך כל תקופת ההסכם.נות המס ובכלל, וכי ימשיך לעשות בהשלטו

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .7.3

 הדין וימשיך לעשות כן בכל תקופת חלותו של ההסכם. 

 נשוא הסכם זה.  הדרושים לביצוע העבודות יונות, ההיתרים והרשהוא בעל כל האישורים .7.4

לפי   .7.5 העבודות  לביצוע  וידע  ניסיון  מיומנות,  בעל  נאותים  הסכם  הוא  אמצעים  ובעל  זה, 

ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 

 .  הסכםהתקופה שנקבעה לכך ב 

 . הנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהןהוא בחן את כל התנאים, הנתונים ו .7.6

בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  יו וובחתימתו על  זההסכם  אין מניעה להתקשרותו ב .7.7

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין.  

ונספחיו   .7.8 זהוא קרא את המכרז  וכל תנאלרבות הסכם  ונספחיו,  לו  הסכם  י הה  והנספחים 

 נהירים וברורים לו.  

 

 ותיאור העבודות  מהות ההסכם

 , הכל כמפורט בהסכם זה להלן.מחירי הצעתותמורה ל, בעבודותההקבלן יבצע עבור החברה את  .8

ההסכםה .9 למסמכי  בהתאם  וברציפות  שוטף  באופן  תבוצענה  הכמויות יםהמפרט  ,עבודות  כתב   ,

החברהוהתוכניות,   להוראות  מעולה  המנהל    ,בהתאם  באיכות  הזמנים והמפקח,  ובלוחות 

 .המפורטים בהסכם זה להלן

או   זה  ממועד החתימה על הסכם  ימים  90מובהר, כי על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות תוך   .10

עבודה התחלת  צו  הוצאת  מביניהםלפי    ממועד  לוחות  .  המוקדם  על  העמידה  חשיבות  מובהרת 

וכי לא תינתן כל ארכה או    קפיד הקפדה יתירה על סעיף זההזמנים ומובהר לקבלן כי החברה ת

 .  דחייה של המועדים

, הכלולים בכתב הכמויות  החברה תהיה רשאית, מעת לעת, להגדיל את להקטין את היקף העבודות .11

כמפורט בפרק התמורה, מבלי  והתמורה לקבלן תעודכן בהתאם לכמויות העבודה אשר בוצעו בפועל

כל   לקבלן  אשתהא  זה.  טענה  בעניין  דרישה  והסכומים  ו  ההיקפים  כי  מודגש  ספק  הסר  למען 

 הכלולים בכתב הכמויות הינם בגדר אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה לכל דבר ועניין. 

התקנים  .12 בכל  יעמדו  מעולה,  מאיכות  יהיו  שימוש  יעשה  בהם  החומרים  כל  כי  מתחייב  הקבלן 

וכל תו תקן שיכנס לתוקפו במהלך תקופת  תו תקן ישראלי ככל ש  וויישאהנדרשים   קיים לגביהם 

 ההסכם. 

יודיע   וכח המפקח כי חומר כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה,נ .13

שעות מקבלת ההודעה.    24, תוך  לקבלן אשר יהיה מחויב להרחיק את החומרים ממקום העבודות

עלות פעולת הרחקת  מי מטעמה את החומרים בעצמה ותסלק החברה ו/או    סרב הקבלן לעשות כן,

 עלות תקורה.   15%בתוספת  על חשבונו של הקבלן יההחומרים הפסולים תה
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במסגרת הסכם זה על נספחיו, יהיה רשאי הקבלן להציג    ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך )ש"ע( .14

שווה   בדבר  ההחלטה  המקורי.  למוצר  ערך  שווי  אשר  מוצרים  ורק  אך  באופן מראש  מסורה  ערך 

בלעדי למנהל אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את המוצר המוצע על ידי הקבלן בהתאם לשיקול  

 דעתו הבלעדי. החלטת המנהל בעניין היא סופית.  

 

 שלבי ביצוע ולוחות זמנים

יכין תוכנית   .15 הביצוע של העבודות, לרבות הסדרים והשיטות אשר הקבלן  הצעה בכתב בדבר דרכי 

,  )לרבות שלבי התכנון(   בנוגע לכל שלב ביצועזמנים    ותוכן לוחבדעתו לבצע את העבודות,    לפיהם יש 

לאישור   מ  המפקחויגישם  יאוחר  במיפרט.    5-לא  כמפורט  העבודה,  התחלת  צו  קבלת  מיום  ימים 

ייב להמציא, מעת לעת ובהתאם לדרישה, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע  חהקבלן מת

 ורים, לרבות עדכונים ופירוטים. לוח הזמנים האמ

ובביצוע   .16 הקבלן  בעבודת  הקשורים  אחרים  למסמכים  ו/או  לתכניות  המפקח  ו/או  החברה  אישור 

העבודות, עפ"י הסכם זה, לרבות תכניות שהכנתן נדרשה ע"י החברה, לא יטיל על החברה ו/או על  

 מתן. כל אחריות באשר לטיב העבודות והתוכניות ור על העירייההמפקח ו/או 

התחייבויותיו   .17 את  הקבלן  קיים  להכין  לא  המפקח  רשאי  דלעיל,  תוכנית כאמור  זמנים להכין  לוח 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע   יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.אשר  

  פיצוי על כל נזק ממנו  , לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע  הסכםלבטל את המזכות החברה  

 בשל כך. ה שיגרם ל

ביצוע   .18 את  יחל  ידיכעבודות  ההקבלן  על  שיאושרו  בצו המפקח  פי  החברה  ידי  על  שייקבע  במועד   ,

, ויבצע את העבודות בהתאם להיתרים, בלוח הזמנים קבלת היתרי הבניהלבכפוף  והתחלת העבודה  

  אשר אושר על ידי החברה כמפורט דלעיל. 

בכל עת ומכל סיבה שהיא   .19 רשאי  לוח הזמנים או החלהמפקח  על שינוי  תוקן,  .  באחר  פתולהורות 

 או הוחלף לוח הזמנים, יחייב לוח הזמנים המעודכן את הקבלן ממועד אישורו על ידי המפקח.  שונה 

 

 זמנים אי עמידה בלוח 

עד להשלמתן במועד. למען הסר ספק מובהר   באופן שוטף ורצוףהקבלן מתחייב לבצע את העבודות   .20

; גיוס מילואים; מזג אוויר שלא מאפשר המשך    )לרבות מגפת הקורונה(  רצי; מגפהמצב חירום אכי 

 . לא יהוו עילה לחריגה ו/או עיכוב בעבודותאבל לאומי;  עבודות;

בהסכם ולחילופין,   לא עמד הקבלן בלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת עבודה או בלוח הזמנים הקבוע .21

כי קצב העבודה אי טי מכדי להבטיח השלמת העבודה במועד הקבוע,  החליט המנהל מבעוד מועד 

ה בלוח    חברהתיתן  עמידה  לשם  שינוי  כל  לבצע  הקבלן  יתבקש  במסגרתה  בכתב  התראה  לקבלן 

הזמנים לרבות הגדלת היקף העובדים, עבודה בשתיים או שלוש משמרות, שימוש בציוד מכני שונה  

 וכל דרישה כיוצ"ב. 

 תמורה מכוח סעיף זה.יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת 

לבצע את העבודה כולה    תהיה רשאית החברהכמפורט לעיל,  חברה  א מילא הקבלן אחר דרישות הל .22

או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בכל ההוצאות האמורות )כולל מע"מ(  

ל  15%ובתוספת   תהיה  זה  קטן  סעיף  לצורך  כלליות.  כהוצאות  מלחברשייחשבו  זכות  אה ה 
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כלשהי   תמורה  תשלום  ללא  וזאת  באתר,  שנמצאים  ובחומרים  המתקנים  הציוד,  בכל  להשתמש 

 לקבלן בגין שימוש זה.  

ביצוע  .23 משלבי  ובכל שלב  המנהל  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בכפוף  זה,  בפרק  מהאמור  לגרוע  מבלי 

שזו לא    , אפילוהחברההעבודה, רשאי המנהל להורות לקבלן למסור את העבודה לחזקת ושימוש  

 הושלמה.  

בסעיף   .24 כאמור  המנהל  דרישות ,  23הורה  את  הקבלן  מילא  בו  המועד  יהיה  העבודה  סיום  מועד 

וקיבל אישור על סיום העבודה, המציא את כלל האישורים הנדרשים  המנהל, השלים את העבודות  

 חל להימנות ממועד זה. כמפורט ב"סיום העבודה ואישור מסירה", ותקופת הבדק ת

 

 אישורים  

ולהמציא למפקח .25 ביצוע העבוד  הקבלן מתחייב לקבל  וההיתרים  ות  לפני תחילת  כל הרשיונות  את 

ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת    ותעל פי דין לביצוע העבוד  הדרושים

 , לרבות אישור על קיום ביטוחים, כמפורט להלן.  העבודה

הרש .26 האמורותדרישות  המוסמכות  ספק,   ויות  הסר  למען  חשבונו.  ועל  הקבלן  ידי  על    תמולאנה 

 לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.הקבלן 

זכאי לבצע את  .27 הוא  זה, כי  חוזה  על  בחתימתו  לעיל, הקבלן מצהיר,  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 

בעלי הזכויות הרלבנטיים לבצע את    העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם

 העבודות.

 

 בדיקות מוקדמות  

לב .28 הסכים  שבטרם  כמי  הקבלן  את  בדק  רואים  זה  הסכם  פי  על  העבודות  ביצוע  את  יצוע  אזור 

העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה    וטיב  את כמויותהעבודות בפועל,  

את כל הגורמים אשר יש או עשויה  ביצוע העבודות וכן    תנאי העבודה באתרלביצוע העבודות ואת  

  בהסכם זה.  להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו

מצהיר   .29 לעוד  הרלוונטיים  והנתונים  המסמכים  כל  את  בדק  כי  כל הסכם  הקבלן  לו  תהיה  לא  וכי 

 יישומם.   טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ב

כל  .30 תהיה  לא  לקבלן  במלואן.  ולהשלימן  את העבודות  לבצע  כשיר   הוא  כי  הקבלן  מצהיר  כן  כמו 

גורם  שהוא  הקשור   ידיעה או אי הבנה  של איזה  זכות  תביעה מסוג  כלשהו על יסוד  טענת אי 

 בביצוע ההסכם, בעבודות או בכל עניין אחר.

 

 עבודות חריגות 

י .31 המפקח  ו/או  עתלקבלן    להורות  ם אישר  יו ההמנהל  לא    על   בכל  אשר  נוספת  עבודה  כל  ביצוע 

על ו/או  בתכניות  סומנה  לא  הכמויות/  כתב  מסעיפי  בסעיף  לאופי  הוגדרה  הנוגע  ביחס  ,  ין שינוי 

 ."(עבודה חריגה" –)להלן  הןו/או כל חלק מות של העבודן  או כמות , מיקומן,ן, גודלן, סוגןאיכות

ביצוע עבודה חריגה .32 בדבר  ובכתבכאמור תינתן לקבלן    הוראה  ביומן    מראש  ע"י המפקח  ותירשם 

י  העבודה של הקבלן. על כך בכתב    בצע עבודה חריגההקבלן לא  הוראה  כן קיבל תחילה  אלא אם 

 . נהלמאת המ

 התמורה בגין עבודה חריגה תיקבע באופן בלעדי על ידי המנהל, כדלקמן: .33
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זהים  .33.1 בכתבי הכמויות פריטים  היחידה  אם לדעת המנהל כלולים  לפי מחירי  ייקבע ערכם   ,

 בכתב הכמויות. 

 , ייקבע ערכן של הכמויות  יידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתבאם לדעת המנהל   .33.2

  סדר עדיפות כדלקמן:עפ"י  ולפי שיקול דעתו הבלעדי המנהלעבודות אלו ע"י 

שהיא   מערכו  80%עפ"י    -   ראשונהבעדיפות   .33.2.1 תוספת  כל  ללא  דקל  במחירון 

קבלני)לרבות    מחירוןב רווח  תוספת  ה  תוספת  וכל  אזור  תוספת  מימון,  וצאות 

  (.המצוינת במחירון דקל

בהתבסס על מחירי      נהלתמחירי שיגיש הקבלן למניתוח  עפ"י    -    שניהבעדיפות   .33.2.2

הדומה )פרו  כ   היחידה  יחסי  באופן  הפחתה  בתוספת/   , הכמויות  בכתב    –נקוב 

  ראטה( .

עבו .34 רק  כי  ידי הקבלן, ואשר מובהר בזאת,  על  ביומן העבודה שינוהל  ידי המפקח  על  דות שנרשמו 

כאמור לעיל, ייחשבו בגדר העבודות הנוספות שעליהן תשולם התמורה   מראש ובכתביקבלו אישור  

 כאמור. 

תוך  נהל  המ .35 השינויים  ערך  את  מתן  יום    30יקבע  החריגהמיום  העבודה  ביצוע  בדבר    .ההוראה 

כי  ל מובהר  ספק  הקבלן,  הומניעת  מצד  תנאי  כל  וללא  מיידית  תבוצע  חריגה  עבודה  לביצוע  ראה 

רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף זה אינו  הקבלן  לשביעות רצונו המלאה של המזמין.  

לבצע,   שעליו  מהעבודות  אחר  חלק  של  השינויאו  של  ערכו  קביעת  אי  היעדר   מחמת  מחמת  או 

 .  מכל סיבה אחרת הסכמה מצדו לתמורה שקבע המנהל או 

וחריגות,   .36 נוספות  עבודות  כגון:  הקיים  החוזה  היקף  להגדלת  יגרום  אשר  שינוי  כל  כי  לקבלן  ידוע 

אישור   טעון  וכו'  סעיפים  שלא    ובכתבמראש  החלפת  הקבלן  ידי  על  עבודות  ביצוע  המזמין.  ע"י 

והוא מוותר    בהתאם לאישור המזמין יהא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו בלבד, ולא תהיינה לו

מטעמו   מי  ו/או  המזמין  כלפי  שהם,  וסוג  מין  מכל  תביעה,  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מראש 

 בקשר לכך. 

הנוספות .37 העבודות  יהוו  ביצוע  ניתנה    הלא  אם  אלא  זמנים,  ללוח  ביחס  וסטיות  לאיחורים  עילה 

 ארכה בכתב בשל כך.  

 

 פיקוח על ידי החברה 

 עבודות.היקוח עליון על ביצוע החברה תמנה מפקח מטעמה לצורך פ  .38

 הקבלן יהיה כפוף, לעניין ביצוע העבודות וביצוע הסכם זה, למפקח, ויפעל לפי הוראותיו והנחיותיו.   .39

טיב   את  לבדוק  וכן  ביצועה  על  ולהשגיח  חלקה,  או  כולה  העבודה,  את  לבדוק  רשאי  המפקח 

בו הציוד שמשתמשים  בהם, איכות  ידי הקבלן  טיב המלאכה  ו  החומרים שמשתמשים  על  הנעשית 

ה  הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את  רשאי  הוראות  הסכםבביצוע העבודה. כן  החברה  , את 

כל בגין  חברה  מפקח ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לכמו כן יבדוק ה  הוא.  ואת הוראותיו

 עבודה שבוצעה.   

י ולבצע כל שינוי הנדרשים על ידי מבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יהא חייב לתקן כל פגם וליקו 

 המפקח.
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המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות  עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

לביצוע חלק מסוים מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה 

 דיפויות שקבע המפקח.  שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר הע

ובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה מ

 או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.  

שונות .40 הוראות  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן,  לתת  רשאי  לביצוע   המפקח  הנוגע  בכל  דעתו,  שיקול  לפי 

העבודותהעבוד בביצוע  מלשמש  וחומרים  ציוד  פסילת  בדבר  הוראות  לרבות  בדבר  ות,  הוראות   ,

על   יהיו  וההוצאות  המפקח  הוראות  פי  על  ינהג  הקבלן  שנפסלו.  וחומרים  ציוד  וסילוק  החלפת 

 חשבונו.  

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,  

ן שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים בי

וזאת על פי שיקול דעתו   בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים 

 הבלעדי. 

  ות י ביצוע העבודהקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר .41

שבו   אחר  מקום  לביצוע  מבוצעת  ולכל  כלשהי  מובאים ההסכם  עבודה  שממנו  מקום  לכל  וכן 

 .  הסכםמוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ה

וציוד הנדרש לביצוע , תשובות והסבריםהקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע .42 , עובדים, כלים 

 את על חשבון הקבלן.  ה וזהסכם זבדיקות ופיקוח על העבודות על פי 

אלא אמצעי מעקב אחר    ותאו למפקח על ביצוע העבודחברה  אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .43

ה כלפי  הסכם  ביצוע  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  ישחרר  לא  הפיקוח  הקבלן.  ידי  על  שלביו  בכל 

 . הסכםלמילוי תנאי ההחברה 

 

 דיווחים 

ב התקדמות העבודות ויקיים כל הוראה של המנהל  קצעל  לשבוע  אחת  לפחות    הקבלן ידווח למנהל .44

גרוע מכלליות האמור לעיל, ידווח הקבלן  ל בענין העבודות ושלבי ביצוען, ללא תמורה נוספת. מבלי  

 הסכם, עם גילויה.   הלחברה על כל תקלה אשר תתגלה בביצוע 

 

 צוות הניהול   -השגחה מטעם הקבלן 

מתחייב   .45 קבהקבלן  מקצועי  צמוד  פיקוח  הקבלן לפקח  כך,  לצורך  העבודות.  ביצוע  על  ומתמיד  וע 

לרבות מתחייב   הדין  להוראות  בהתאם  מטעמו  כמפקח  שישמש  עבודה  מנהל  יהיה  צוות  בכל  כי 

התשמ"ח   בניה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  העבודה"  להלן:)  1988  -תקנות  בעל  "מנהל  רמה (, 

 ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה.  מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן

הקבלן מתחייב כי מנהל העבודה ינהל את כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה  .46

 . , ולצורך כל יימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעות העבודות במהלך יום העבודהזה

ידי   .47 על  ו/או  המפקח  ידי  על  שיינתנו  הודעה  ו/או  הוראה  מי בהחברה  כל  או  העבודה  למנהל  כתב 

את   ויחייבו  עצמו  לקבלן  ניתנו  כאילו  ייחשבו  תוספות   הקבלן,  מטעמו,  הכוללות  הוראות  למעט 

 . 24-30סעיפים לגביהם יחולו הוראות , ושינויים בעלי משמעות כספית 
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החברה תהיה רשאית, בכל שלב לבקש מהקבלן להחליף את מנהל העבודה והקבלן מתחייב לעשות  .48

 ימים ממועד קבלת דרישתה בכתב של החברה.  7כן תוך 

 

 אורח מקצועי ושמירה על דינים 

לשביעות    בנאמנות ושקדנות ואורח מקצועי נכון,  הקבלן יבצע את העבודות ברמה מקצועית נאותה, .49

, בין  הםוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהחברה ו/או המנהל ו/או המפקח  המוחלטת של  רצונם  

 . הסכםבין שאינן מפורטות בוהסכם שהן מפורטות ב

לתקניםה .50 בהתאם  העבודות  את  יבצע  הנחיות,חוקים ,  קבלן  כללים,  תקנות,  בסוגי   ,  העוסקים 

  1968  -העבודות השונות הכלולות בהן, לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ח  

לרבות רשויות המוסמכות,  הוראות כל דין והוראות ההוראות לעניין בטיחות בעבודה,  על תקנותיו,  

 הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות. 

 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  

המתקנים .51 הציוד,  כל  את  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  האחרים ,  הקבלן  והדברים  החומרים, 

  בקצב הדרוש.   ותהיעיל של העבוד ןהדרושים לביצוע

אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת   ותאו מתקן כלשהו בביצוע העבודהקבלן לא ישתמש בציוד   .52

 אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן.  

כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות מעולה, ומהסוגים והמינים   .53

 עות רצונו המלאה של המפקח.כפי שנקבעו במסמכי ההסכם, ולשבי

ובהיעדרם   .54 לגביהם,  הנדרש  ישראלי  תקן  כל  בדרישות  יעמדו  אירופיים    –החומרים  תקנים 

 מתאימים. 

בהם.   .55 שהשתמש  קודם  החומרים  כל  של  דוגמאות  בקשתו,  פי  על  המפקח,  לאישור  יגיש  הקבלן 

מכו ו/או  התקנים  מכון  ע"י  בדיקה  לרבות  והחומרים,  העבודות  בדיקות  אחרים  הוצאות  נים 

מעלות העבודות. כל   1%מוסמכים עפ"י דין, תחולנה על הקבלן ובלבד שסך הבדיקות לא יעלה על  

החומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבודות יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת 

 דוגמאות שייפסלו לא יימנו במסגרת הוצאות הבדיקה הקבועות דלעיל. 

כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את  נוכח המפקח כי חומר  .56

כק  תוך  הדרישות  העבודות,  מאתר  החומר  את  הקבלן  ירחיק  זה,  בהסכם  מקבלת    72בוע  שעות 

הוראה בכתב מאת המנהל/ המפקח לעשות כן. סירב הקבלן לעשות כן, רשאית החברה להרחיק את  

 קבלן בעלויות הנובעות מכך.החומרים הפסולים בעצמה ולחייב את ה

 

    עבודה ניהול יומן  

יומן   .57 ינהל  "היומן"(  הקבלן  )להלן:  חריג  עבודה  פרט  כל  שביצע,  העבודות  פרטי  את  בו  וירשום 

   ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשוםן או בתנאיהות במהלך העבוד

 הרישום ביומן יהא בהתאם למפרט.    .58

הבינמשרדיים של ממשלת ישראל,   ותיבמדד  יהעבודה ת .59 חן בהתאם להוראות המיפרט והמפרטים 

 התכניות, התקנים הישראלים המתאימים ודרישות החברה.  
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 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה  

להעסיק .60 מתחייב  חשבונו,הקבלן  על  ואחרכשירים,  עובדים    ,  לשם  אמקצועיים  הדרוש  במספר  ים, 

הק   העבודותביצוע   המועד  רתוך  ברישום,  צורך  יש  שלביצועה  בעבודה  בחוזה.  לכך  ,  שיון יבוע 

או היתר,   , הסמכהאו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום  הסמכה

 כאמור. 

  -יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט   העבודותלביצוע   .61

יהיה הקבובשום    1959 בעלי אזרחות ישראלית, אלא  מקרה לא  עובדים שאינם  רשאי להעסיק  לן 

 אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 

הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן   .62

התשלומים   כל  המעביד,  ע"י  המשתלמים  הסוציאליים  התשלומים  כל  את  עובדיו,  כל  בעד  ישלם 

וביטוח  שמע חוק  פי  על  חייב המעביד  בהם  וכן תשלומים אחרים  עובדיו  בניכויים משכר  חייב  ביד 

של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  ידי  על  המקובלים  בשיעורים  סוציאלי 

 העובדים במדינה באותו ענף. 

שנועדה לשמור הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ו  .63

העבודה   בביצוע  המועסקים  לעובדים  שיוסדרו  זה  ובכלל  העובדים  ובטיחות  נוחיות   , רווחת  על 

אמצעי תחבורה, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש  

 .  חברהלכמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה 

, והוא  2000 –הקבלן מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשס"א  .64

מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו 

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

בתנאים הקבו .65 הוא עומד  )איסור העסקה שלא כדין  עוד מצהיר הקבלן כי  זרים  עובדים  בחוק  עים 

התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  התשמ"ז  1991  –והבטחת  מינימום,  שכר  ובחוק  לצורך  1987  –,   ,

עם   המכרז    החברההתקשרות  למסמכי  המצורף  בנוסח  תצהיר  על  חתם  כראיה  וכי  זה,  בחוזה 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 

 הרחקת עובדים 

כל .66 ימלא  אדם    הקבלן  כל  של  העבודה  מאתר  הרחקתו  בדבר  המפקח  או  המנהל  מטעם  דרישה 

אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם  או  /המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו

שלא   החברההסכימה   אדם  אותו  התנהג  המפקח  או  המנהל  לדעת  אם  מהם,  מי  להעסקת  בעבר 

או   תפקידו,  למלא  מוכשר  שאינו  או  אדם כשורה,  תפקידיו.  בביצוע  רשלנות  מעשה  נוהג  שהוא 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה    -שהורחק לפי דרישה כאמור  

 . העבודותאו בביצוע 

בנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע  .67

בקצב   דחייה  עיכוב/  פי  כל  על  ידי המנהל  על  יאושר מראש  בעל התפקיד החלופי  ביצוע העבודות. 

 שיקול דעתו הבלעדי. 
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 ניהול אתר העבודות 

לרבות   .68 אזהרה,  תמרורי  גידור,  שמירה,  חשבונו,  על  ולהחזיק,  לספק  להתקין,  מתחייב  הקבלן 

ו של הציבור, פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותאזכורית  

מצד   הוראה  פי  על  או  דין  פי  על  דרוש  שיהיה  או  המפקח,  או  המנהל  ידי  על  שיידרש  מקום  ובכל 

על הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר    רשות מוסמכת כלשהי.

מתופעות   ו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה 

מזג אויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות,  

 פריצות וכיו"ב. 

במחירי  .69 כלולות  זה  בסעיף  בגין מילוי החובות המפורטות  למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות 

 הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.  

   -אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  נקיטת .70

נשוא   התחייבויותיו  בביצוע  לפעול  ומתחייב  מצהיר  הקבלן  החוזה,  הוראות  בשאר  לפגוע  מבלי 

ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל  הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם 

 1954  –פיקוח על העבודה, התשי"ד  דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון ה

)להלן: "פק'    1970  –)להלן "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  

הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה ובהתאם  

   כללי , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. –לנספח בטיחות 

ההוצאות הכרוכות בניהול אתר העבודה לרבות חיבור זמני למים וחשמל והשימוש בהם, יהיו    כל .71

 על חשבון הקבלן.

וכי האתר לא   .72 יכנס לאתר העבודה  ידו, לא  על  ידאג כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים  הקבלן 

 ישמש כמקום לינה ו/או מגורים למעט לצרכי שמירה על האתר.

על חשבונו, בתחילת עבודתו ובו כל המידע הנדרש   הקבלן באתר שלט  בהתאם לדרישת המנהל יציב .73

 לרבות סוג הפרויקט, המזמין, המבצע, הכל בהתאם לדוגמא והנחיות שימסור המפקח.  -

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ונדרש הצבתו של שלט כאמור עפ"י דין, יחויב הקבלן בהצבתו אף   .74

 אם לא נדרש לכך ע"י המנהל.

 

 בדים ולשלוחים  נזקים לעו 

דין,   .75 כל  ועפ"י  זה  הסכם  לפי  הקבלן  מאחריות  לגרוע  או  מבלי  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב  הקבלן 

פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או  

החברה או  בד  או ביצוע עבודות הבדק, לרבות נזק שנגרם לעו  ותנזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבוד

ספקים ועובדים ולקבלני משנה ועובדיהם,  ל , לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים,  החברה

 עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.  

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן חברה  ה .76

 נה.  תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצו בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו

 

 העדר יחסי עובד מעביד  

כקבלן עצמאי  יא  וה  החברהעם    ומצהיר בזה כי בהתקשרות  הקבלן .77 ועובדיו  פעל  עובדים  המעסיק 

 .החברהבכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם  ולא ישתלב העבודותשיועסקו בביצוע 
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נקבעה בהתחשב בעובדה    ובעד שירותי  לקבלן  החברהתשלם  רה שהצדדים מצהירים בזה כי התמו .78

גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד  הינ  הקבלןש תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל ה 

תוך כדי או עקב  מי מעובדיו  מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו ל

 על פי הסכם זה.  קבלןה ביצוע התחייבויות-ביצוע או עקב אי

יהיו ל .79 כי לא  ומוסכם  בגין ההתקשרות עם  חברהעוד מוצהר  עלויות    הקבלן,  כל  בגין סיומה,  ו/או 

הצדדים  וסוג שהוא.  מין  מכל  ל"עובד",  המגיעים  סוציאליים  תנאים  בגין  עלויות  לרבות  נוספות, 

וה הכוללת  המלאה,  הינה העלות  זה  בהסכם  כי התמורה הקבועה  בזה  בלעדית שתהיה  מסכימים 

 ו/או לסיום ההתקשרות.הקבלן  בכל הקשור להתקשרות עם חברהל

ידי  .80 על  שתוגש  פנייה  פי  על  בין  מוסמכת,  רשות  ידי  על  ו/או  שיפוטית  ערכאה  ידי  על  ויפסק  היה 

בין   הקבלן כי  אחר,  גורם  כל  פניית  פי  על  הקבלן  ובין  מעובדי  עובד   החברהלבין    מי  יחסי  נוצרו 

ה מסכימים  לומעסיק,  מגיע  שהיה  השכר  כי  שעסק  צדדים  הקבלן  פי    העבודותבביצוע   עובד  על 

זה הסוציאליים  החברהשל    כ"עובד"  הסכם  התנאים  יחושבו  פיו  ושעל  עבודתו  תקופת  כל  בגין   ,

כ הועסק  אילו  לו  מגיעים  ל"עובד"שהיו  השווה  רעיוני  חודשי  שכר  בסיס  על  יחושב   ,-  60%  

 זה. מהתמורה החודשית כפי שהוגדרה בהסכם

 

 הסבת החוזה וקבלני משנה  

או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי  ביצוע ההסכם    הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את  .81

מראש ובכתב. אולם העסקת  חברה  אלא בהסכמת ההסכם  להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ה

לפי שיעו ובין ששכרם משתלם  זמן העבודה  לפי  בין ששכרם משתלם  בה,  עובדים,  ר העבודה, אין 

 כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.  

מראש חברה מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת ה .82

  קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק.  להפעלת ובכתב 

ידי העסקת  ת לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, ליתהא רשאחברה  ה .83 קבלן משנה אשר יוצע על 

מובהר ואולם  היכולת  הקבלן,  בעל  משנה  קבלן  ורק  אך  הקבלן  יציע  מקרה  בכל  הניסיו כי    ן , 

    כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותוהרשיונות המתאימים 

לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן   .84

הכס מאת  משנה    .חברהפים  לקבלן  בנוגע  החברה  לאישור  תנאי  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 

 כאמור הינו חתימת קבלן המישנה על טופס ויתור על זכות עיכבון בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.  

בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות  החברה  נתנה   .85 את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל 

דין  ואחברה  כלשהי על ה כל  ולפי  לפי החוזה  היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו  ין 

 והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, שלוחיהם ועובדיהם. 

בפני   .86 יציג  והקבלן  קבלן  המפקח  החברה  כל  יפרטי  אשר  להעסיק  היה  משנה  ביצוע  בבכוונתו 

רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה שהיא,   ו/או המפקח יהיוחברה  עבודות. הה

    על פי שיקול דעתם המוחלט. 

 

 נזק לגוף או לרכוש  

לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך   בלעדית  בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי .87

ק בתקופת הבדק  או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובד  ןאו בקשר עמ  ותכדי ביצוע העבוד



42 
 

בכל לעבודות   ינקוט  והוא  כלשהו,  אדם  של  לרכושו  או  לגופו  השלמה,  תעודת  מתן  לאחר  ואף 

 האמצעים למניעתם.   

בית משפט  ב  לתביעה  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושאחברה  ה .88

כלשהו  ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או   או אבדן כאמור, עד אשר  בגין נזק  החברה ו/או צד שלישי 

ה רצון  לשביעות  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  שתופקד  חברה  ייושבו  עד  הקבלן  ו/או  ידי  על 

כי  בכתב מחברת הביטוח של הקבלן  ו/או עד קבלת תצהיר  הנתבע  בגובה הסכום  בנקאית  ערבות 

 האירוע מכוסה על ידה. 

נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי    גיןב  כל סכום שתחויב לשלםחברה בגין  הקבלן ישפה את ה .89

לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב חברה  . נדרשה ה חברהכולל הוצאות כלליות שיגרמו ל  פרק זה

פי ה על  של מי מטעמו במסגרת פעולות  ו/או  ו/או מחדל של הקבלן  או בקשר אליו,  הסכם  מעשה 

שש סכום  כל  על  הקבלן  אותה  המשפטיישפה  ההוצאות  בגין  לרבות  בקשר  למה,  בהן  שתישא  יות 

תהא רשאית לעכב תשלומים חברה  . ה20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  לדרישה האמורה

אשר   עד  כאמור,  אבדן  או  נזק  בגין  הקבלן  כנגד  לתביעה  נשוא  יהיו  אשר  בגובה הסכומים  לקבלן 

   נה. ביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצותתיושבנה 

ה .90 את  ישפה  הזנחה  בחברה  הקבלן  ו/או  הקבלן  של  מקצועית  שגיאה  עקב  לה  שיגרם  נזק  כל  גין 

הקבלן  של  אחריותו  לקויים.  אביזרים  או  בחומרים  שימוש  עקב  ו/או  המקצועית  חובתו  במילוי 

יותר מאוחר  בתאריך  שתתגלה  רשלנות  של  מקרה  כל  לגבי  גם  מקבלני    תחול  מי  ע"י  שבוצעו  או 

 .  המשנה שלו

רישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל תודיע לקבלן על כל דחברה  ה .91

ה  בזכות  לפגוע  כדי  לעיל  באמור  אין  בעניין.  המשפטי  בטיפול  זה  ובכלל  בדרישה  חברה  הקשור 

של   ולתנאים  לדרישות  בכפוף  והכל  כאמור  דרישה  או  תביעה  כנגד  כוחה  באי  באמצעות  להתגונן 

 חברות הביטוח של הצדדים. 

 

   ביטוח

ובאישורי הביטוח קבלן יבצע את הביטוחים כמפורט בנספח אישור עריכת ביטוחי הקבלן  ה .92

. באשר לביטוח אחריות המוצר וביטוח מקצועי מתחייב הקבלן לקיים (3ג-1ג)  המצ"ב לחוזה 

 . שנים מתום הפרוייקט 7ולכל הפחות למשך  לתקופה נוספת בה מוטלת עליו חבות לפי הדין

 ביטוחים כדלקמן:עוד מתחייב הקבלן לבצע 

ביטוח חובה הנדרש עפ"י כל דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש ברכבי הקבלן ו/או מי   .א

 מטעמו. 

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו, לרבות של המזמין עקב השימוש   .ב

 ₪.   800,000בכלי רכב ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בגבול אחריות של 

המשמשים .ג לרכבים  מקיף  על    ביטוח  ויתור  יכלול  אשר  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  את 

 זכות השיבוב כנגד המזמין.

 ביטוח צמ"ה המובא ע"י הקבלן לאתר העבודה הכולל כיסויים כדלקמן:  .ד

נזקי רכוש לציוד הצמ"ה הכולל ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין, למעט   (1

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
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ל (2  , ג'  צד  לרכוש  לנזקים  הקבלן  כתוצאהאחריות  המזמין,  משימוש    רבות 

 ₪.  2,000,000בצמ"ה בגבול אחריות של 

חובה (3 שאין  צמ"ה,  בכלי  שימוש  עקב  גוף  נזקי  בגין  חבות  בטחו  ל  ביטוח 

 ₪.  2,000,000בפוליסת ביטוח חובה, בגבול אחריות של 

 

 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים 

לא   .93 העבודות  ביצוע  כדי  שתוך  מתחייב  ולא  גע  יפהקבלן  הציבור,  בנוחות  לצורך  שלא יפריע  שלא 

לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש  

האמור   את  להבטיח  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  ינקוט  והוא  כלשהו,  ציבורי  ברכוש  וההחזקה 

 לעיל.  

ל שלא  ובין  לצורך  בין  כלשהי,  הפרעה  ונגרמה  תיקון  היה  בהוצאות  יישא  בלבד  הקבלן  צורך, 

 ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים.  

 

 תיקון נזקים למובילים  

מודגש בזאת כי באתר העבודה ובסביבתו קיימים שירותים ומתקנים עיליים ותת קרקעיים שונים   .94

יב כגון: קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב, ניקוז ותאורה. טרם התחלת העבודות נשוא הסכם זה מתחי

הקבלן לוודא את מיקום השירותים הנ"ל, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים. בכל  

להוראות   בהתאם  האמורים,  והתשתיות  המתקנים  בכל  לטיפול  אחראי  הקבלן  יהיה  מקרה, 

 הרשויות המוסמכות וכמפורט במפרט.  

כי   .95 רך, למדרכה, לשביל, לרשת  נזק או קלקול שייגרם לכביש, לד  על כלאחראי    יהא  הקבלןיובהר 

המים, לביוב, לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי  

ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

לשביעות רצונו של המפקח ושל כל  על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ו  נו יתוק  נזקים אלו  העבודה,

 כאמור. תשתיות אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ב

 

 שמירה על הסביבה 

באתר .96 אחרת  צמחיה  או  עצים  יעקור  ולא  יפגע  לא  לצרכי    יהקבלן  הדבר  נדרש  אם  אלא  העבודה 

העתקת   הוצאות  כן.  לעשות  ומראש  בכתב  לו  התיר  והמפקח  מהקק"ל  אישור  התקבל  העבודה, 

תחליט על העתקתם, יחולו על  חברה  צים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה וההע

  הקבלן.

כל עתיקות שהן, מטבעות ישנים או כל חפץ אחר שיימצאו באתר או בכל מקום אחר במהלך ביצוע  .97

 העבודות או לאחר סיום ביצוען, יימסרו מיד לידי המפקח.

 העתיקות.  העבודות תבוצענה ע"י הקבלן בהתאם לחוק .98

הקבלן יכרה ויוציא מתחום האתר ומחוצה לו כל חומר או מחצב, לרבות חומרי תשתית ותכסית   .99

 כגון חול, אדמה, סלעים וכיו"ב, רק על פי הרשאה מפורטת מכוח דין או הסכם. 
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   ותהעבוד יניקוי אתר

שנצברה בו בשל    נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולתנה העבודות  הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצע .100

 לאתר פסולת מורשה.   ביצוע העבודות

ופסולת אל מחוץ  .101 חומרים  עודפי  הוראה של המפקח בדבר העברת  כל  הקבלן מתחייב למלא אחר 

 לאתר העבודה.  

מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון   .102

 ולותיו.   שנותרו באותו חלק של האתר ובגב

 

 פיצוי מוסכם 

ל .103 המוקנים  אחרים  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  ה  חברהמבלי  זכאית  תהיה  זה  הסכם  פי  חברה  על 

 כמפורט בצידם:  המפורטות להלןבגין ההפרות המפורטות ומוערך מראש לפיצוי מוסכם 

 

המוסכם   ההפרה  מס"ד  הפיצוי  סכום 

 לא כולל מע"מ  

ו/או 1 העבודה  משלבי  בשלב  איחור   איחור 

 בהשלמת הפרויקט

 ₪ ליום עבודה 1,000

עבודה  500 איחור בתיקון ליקויים  2 ליום   ₪ 

 לליקוי 

בכתב  3 אישור  ללא  משנה  בקבלן  שימוש 

 מטעם החברה  

הביצוע    5% מערבות 

 למקרה 

הפרת דרישות הבטיחות הקבועות בסעיפים   4

 לעיל   74 -68

 ₪ למקרה ליום   1,000

 ₪ ליום   500 אי ניהול יומן עבודה/ יומן עבודה לא מלא  6

ומסודר  7 נקי  אינו  וסביבתו  עבודה  אתר 

 כראוי 

 ₪ למקרה ליום  500

העבודות  8 בגין  לצורך  שלא  לציבור  הפרעה 

 של הקבלן

 ₪ למקרה ליום  500

 ₪ ליום  500 מנהל עבודה באתר  ותאי הימצא 9

אם  10 אף  זה,  הסכם  מהוראות  הוראה  הפרת 

 לא צוינה במפורש

 ₪ למקרה ליום   1,500

 

)ללא    חברהה .104 לקבלן  שיגיע  תשלום  מכל  לעיל  הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  את  לנכות  זכאית 

 יה. המע"מ( או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירי

מראש  .105 לצפותו  שניתן  המינימאלי  הפיצוי  הוא  המוסכמים  הפיצויים  שיעור  כי  מסכימים  הצדדים 

  . בגין אי ביצוע העבודה כראוי

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ללא כל  סכומים המפורטים לעיל  האת  חברה  הקבלן מתחייב לשלם ל .106

וה ערעור  או  מכל  חברשיהוי  המוסכם  הפיצוי  את  לנכות  זכאית  תהיה  ו/או  ה  לקבלן  שיגיע  סכום 
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לא  לקבלן  המגיעים  מהתשלומים  המוסכמים  הפיצויים  ניכוי  ספקות,  למניעת  הביצוע.  מערבות 

 ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו.

תהיה רשאית לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בגין כל הפרה והפרה ואין בחיוב בגין הפרה    חברהה .107

 מסוימת למנוע חיוב בהפרה אחרת.  

על פי כל    חברהוב הקבלן בפיצוי מוסכם כאמור בכדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות האין בחי .108

 דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז.

תהא רשאית לבצע פיקוח וביקורות, הן בעצמה והן באמצעות גורם שלישי, בכל עת. הקבלן  חברה  ה .109

 ו/או מי מטעמה בקשר לכך.  חברהמתחייב לשתף פעולה עם ה

  פרק זהנוסף על האמור בב,  חברהה, רשאית  דלעילביצוע העבודות כמוסכם, כאמור    במקרה של אי .110

, לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה  הסכםהוראה אחרת בובכל  

 לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית.  

או על פי  /הסכם ולכל סעד או תרופה על פי ה חברה  ל ה מזכותה שכדי לגרוע  בסעיף זה    אין באמור .111

 בגין אי ביצוע העבודה כאמור.  כל דין 

 

  תיקון פגמים וליקוייםמסירת העבודות ו

העבודע .112 השלמת  העבודותם  סיומן.  על  למפקח  הקבלן  ידווח  בהן,  שלב  כל  השלמת  וכן  כולן   ות 

יערך    . לצורך כךןציג אחר מטעמאו נ/והחברה, באמצעות המפקח  המועצה ו/או  תיבדקנה על ידי  

     רוטוקול מסירה.פהמנהל, המפקח ונציג הקבלן, ויירשם נציג המועצה, במגרש סיור בנוכחות 

חייב לתקןקבלן  ה .113 ליקוי    יהא  בתיאום עם המפקח,   ופגם  כל  במועד האמור בפרוטוקול המסירה, 

 .  לשביעות רצונוקון לביצוע התיבכתב לקבלת אישור המפקח שייקבע בפרוטוקול המסירה, עד 

עם גמר ביצוע העבודות, ידאג הקבלן על חשבונו להשבת האתר וסביבתו לקדמותו ו/או לשלמותו   .114

ו/או לתקינותו, לפי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר  

בסביבתו, לפי הנחיית  נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר באתר ו

 המפקח.

  ( של כל העבודות שביצע AS MADEם סיום העבודות, ימסור הקבלן לחברה תוכניות מצב קיים )ע .115

מסודר   באופן  יעביר  מתקן  וכן  ו/או  הכולל  מסודר  תיק  אחריות  תעודות  ו/או  האישורים  כל  את 

 אישורים ו/או אישורים לרישוי עסקים בקשר לעבודות.  

 

 תעודת גמר זמנית

הליקויים,   .116 תיקון  לאחר  העבודות  לקבלת  המפקח  אישור  קבלת  העבודה  עם  כלי  פינוי  ולאחר 

החברה לקבלן   אוהחומרים מהאתר והשבת החזקה בו לידי החברה, לשביעות רצון החברה, תוצי

 בה יצוין תאריך השלמת עבודות הפיתוח ע"י הקבלן. תתעודת גמר זמני

 ר אלא למערכות שלמות ומלאות.  החברה לא תוציא תעודת גמר זמנית כאמו .117

לגרוע   .118 בכדי  החבה  מטעם  אחר  גורם  כל  או  המפקח  או  המנהל  של  באישורו  אין  כי  בזאת  מובהר 

כלשהי ש אחריות  ליצור  כדי  ו/או  שלישי  צד  כלפי  הקבלן  של  המלאה  מי מאחריותו  או  החברה  ל 

 קופת הבדק.מטעמה כלפי הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריותו ומחויבותו של הקבלן לגבי ת
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 ותעודת גמר סופית  תקופת הבדק

על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת   .119

לפי ה בעבודות שבוצעו  ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה  הסכם  הבדק בעבודה או 

ל בהתאם  להוראותהסכםשלא  בהתאם  שלא  או  ו/או    ,  אהחהמפקח  משימוש  ברה  תוצאה  ו 

לקוי.   מביצוע  או  פגומים  תהיה  בחומרים  הבדק  ממועד    12תקופת  מקרה,  בכל  ותימנה,  חודשים 

 . הוצאת תעודת הגמר הזמנית

או לבצעם מחדש מיד, הכול לפי דרישת ן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור  הקבלן יהא חייב לתק .120

   .קצוב כפי שייקבע על ידי המפקחזמן  ם, וזאת תוך פרקמפקח ולשביעות רצונחברה ו/או הה

פרק   .121 תוך  הליקוי  ו/או  הפגם  את  הקבלן  תיקן  רשאית  הנ"לזמן  הלא  התיקון ה,  את  לבצע  חברה 

חברה את עלות התיקון וכל ההוצאות  לבעצמה ו/או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר  

הוציאה בקשר לכך. החברה לא תעשה   זו טרםשאשר  כוונתה    ימוש בסמכותה  על  הודיעה לקבלן 

 ימים מראש.    10לעשות כן  

בחלוף תקופת הבדק ולאחר שהקבלן מילא את כל דרישות המפקח שהועברו אליו במהלך תקופה   .122

 זו, תוציא החברה לקבלן תעודת גמר סופית בגין העבודות.

כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המ .123 כי אין בתעודת הגמר כאמור  בזאת  ומודגש  וטלת  מובהר 

 עליו מכוח הסכם זה ו/או עפ"י כל דין. 

 

 התמורה

ל .124 בגין  התמורה  הקבלן  זכאי  זה  ה  הסכם  פי  על  העבודות  לפי  ביצוע  התחייבויותיו  כלל  וביצוע 

תחושב לפי מדידה של הכמויות, אשר בהן נעשה שימוש בעת ביצוע העבודות  ההסכם באופן מושלם, 

הנקובים   היחידה  במחירי  מוכפלות  כשהן  הכמויותבפועל  האחיד   בכתב  ההנחה  שיעור  ובהפחתת 

 . שהציע הקבלן בהצעתו הזוכה

ו/או  .125 להגדיל  הזכות  שמורה  ולחברה  בלבד  אומדנה  בגדר  הן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות 

 להקטין את הכמויות בביצוע העבודות, ללא כל הגבלה וללא כל שינוי במחיר. 

וספת מכל מין וסוג נבמלואן וכי לא תינתן תמורה  ודגש כי התמורה הינה עבור ביצוע כל העבודות  מ .126

ביצוען בהתאם   עבור  אישורים  ו/או  היתרים  ו/או  רישיונות  הוצאת  עבור  רק,  לא  אך  לרבות, 

 לדרישות הסכם זה ו/או אישורים הנדרשים מעצם טבעם של העבודות. 

 

 תכולת מחירים 

התשלום המלא עבור ביצוע כל   את  יםככוללכולה התמורה  מחירי היחידה ואת בכל מקרה יראו את .127

ל בהתאם  לבצע  הקבלן  שעל  וההתחייבויות  הפעולות  האמור הסכםהעבודות  כל  את  היתר  ובין   ,

 להלן:  

לוואי   .127.1 עבודות  מכניים,  מוצרים  זה  ובכלל  הפחת,  לרבות  והחומרים,  הציוד  העבודה,  כל 

   ההסכם. וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי 

 וכו'.  , משרד הבריאותגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזקתיאום עם כל ה .127.2

אתר   .127.3 גידור  לרבות  בשטח,  הקיימת  לפעילות  ותקלות  הפרעות  למניעת  זהירות  אמצעי 

 העבודה.  
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הוצאות   .127.4 לרבות  אחר  ציוד  וכל  זמניות  דרכים  עבודה,  כלי  מכני,  בציוד  ושימוש  אספקה 

 יום העבודה. הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בס

העבודה,   .127.5 לאתר  האחר  והציוד  המוצרים  הקבלן,  ידי  על  שסופקו  החומרים  כל  הובלת 

 החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.  

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה  .127.6

 עליהם עד למסירתם.  

 ות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. מדידה וסימון לרב .127.7

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  .127.8

 ניקוי אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   .127.9

בלו,   .127.10 מכס,  קניה,  מס  סוציאליות,  והטבות  ביטוח  לקרנות  מסים  למיניהם,  הביטוח  דמי 

 ים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.  מס

 הוצאות להצבת שלטים.   .127.11

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.   .127.12

 . ות לחברהעבודההוצאות הכרוכות במסירת  .127.13

 זה. הסכם כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת  .127.14

בקשר עם בדק ותיקונים  הסכם  פי הכל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו ל .127.15

 בתקופתו.  

 רווחי קבלן.  .127.16

ה .127.17 מתנאי  המתחייבות  ההוצאות  יתר  כל הסכם  כל  על  ממנו,  חלק  המהווים  המסמכים  או 

כל  זה  ובכלל  העקיפות,  והן  הישירות  הן  מהם,  הנובעים  או  עמם,  הקשורות  או  פרטיהם, 

שהה בין  והערבויות,  המימון  הוצאות  לרבות  הקבלן,  של  כולן  התקורה  האמורות  וצאות 

 ודענה להם בעתיד.  ידועות עתה לצדדים ובין שתיו

הקבלן   .128 ידי  על  ויבוצעו  שיסופקו  ועבודה(  )חומרים  לכמויות  בהתאם  יהא  לקבלן  התמורה  תשלום 

   בפועל, בהתאם למחיר היחידה המופיע בכתב הכמויות ושיאושרו על ידי המפקח והמנהל. 

 

 נאי תשלום  ת

חודש קלנדרי  5-ב .129 יגיש הקבלן  לכל  באותו החודשתשלום עבור  דרישת  ,  ידו  על  . העבודות שבוצעו 

מנהל   אישור  וכן  כמויות  חישוב  לרבות  הקבלן,  ידי  על  שבוצעו  העבודות  פירוט  יצורף  לחשבון 

 הפרויקט לביצוע. 

 21בתוך    התשלום לקבלן בגין החשבון יבוצע לאחר ביצוע מדידות ומתן אישור המפקח אשר יינתן .130

+  יום ממוע בתנאי שוטף  ויהיה  ידי הקבלן,  על  יום ממועד אישור המפקח    30ד הגשת החשבונות 

 כאמור.

 .  הקבלןלחשבון הבנק של  העברה בנקאיתבאמצעות  התשלומים יבוצעו   .131

מובהר כי כל תשלום ביניים, יהווה תשלום על חשבון התמורה ולא יהווה אישור להשלמת העבודות  .132

 או אישור להתאמתן להוראות ההסכם ו/או נספחיו.  /או כל חלק מהן או כל שלב בהן ו
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בתום ביצוע העבודות יגיש הקבלן חשבון סופי בגין כל העבודות אשר בוצעו על ידו ובו יפורטו גם כל  .133

כל האישורים  יצרף לחשבון הסופי את  ע"י המפקח. הקבלן  כפי שיידרש  בנוסח  הביניים,  תשלומי 

 והתעודות, כפי שיידרשו ע"י המפקח.  

המצ"ב הת .134 בנוסח  תביעות,  היעדר  בדבר  אישורים  בהמצאת  מותנה  הסופי  לחשבון  בהתאם  שלום 

 למסמכי המכרז,  חתומים על ידי הקבלן.

התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, כל ביצוע   .135

 . 1976 -תשל"ו

   

  הסכםערבות לקיום ה

התחייבויותיו .136 מילוי  פי    להבטחת  לההסכם  על  הקבלן  ימציא  חתימת  חברה  זה,  זה  הסכם  במועד 

בלתי מותנית בנקאית  ובתנאים הנקובים שם.   ערבות  ובסכום  בנוסח המצורף כנספח ה' להסכם 

 "(.ערבות הביצוע" או "הערבות" -)להלן בסעיף זה 

לוותצמודה למדד  הערבות תהיה   .137 יהיה  פי  משך  קפה  על  ביצוע העבודות  זכל תקופת  עד  הסכם  ה, 

בערבות  ימים נוספים. עם תום תקופה זו תוחלף הערבות על ידי הקבלן   60למסירתן לחברה ולמשך  

ערבות   תוקף  מהחשבון הסופי המאושר של הקבלן.  5%של  בסכום  ,  בנוסח המצ"ב להסכם זה  בדק

חודשים מתום תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם   12יהיה עד תום תקופת הבדק )דהיינו,    הבדק

 ימים נוספים לאחר מכן.   60ומסירתן הסופית לחברה(, ולמשך  זה

 .  הסכםהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ה .138

 ולכיסוי של:   המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטח  .139

עלולה להוציא או  חברה  ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שה  כל .139.1

 זה. הסכם לם או להתחייב בהם בקשר עם לש

בהן, חברה תשא  הות אשר  יפוצים במהלך העבודו/או הש  השלמותהל הוצאות התיקונים,  כ .139.2

 או למי מטעמה עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.  חברה וכל נזק והפסד העלול להיגרם ל

רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם  חברה  כל מקרה כאמור תהא הב .139.3

והתשלומים    חת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות  א

תו להשלים  חייב  הקבלן  יהיה  מקצתה  או  כולה  הערבות  נגבתה  את    ימים  7ך  כאמור. 

 הקבוע לעיל.  סכום הערבות כך שתהא ב

החברה חולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי   .140

 ערבות במלוא הסכום הנקוב דלעיל. 

 

 קיזוז  

רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,  החברה  .141

או על פי כל דין. הוראות  או על פי כל הסכם אחר שבין הצדדים  זה  הסכם  המגיע לה מהקבלן על פי  

 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.  רה חבסעיף זה אינן גורעות מזכותה של ה
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 חברה  ביצוע על ידי ה

פי   .142 על  לבצע  הקבלן  על  היה  אשר  בהוצאות,  נשיאה  לרבות  התחייבות,  נמנע  הסכם  כל  והוא  זה 

והוראות אשר קיבל מאת המפקח נמנע מלציית להן על אף שהתחייב או החברה    מלבצעה,  ואשר 

 ן, בעצמה או באמצעות אחרים. רשאית לבצעחברה זה, תהיה ההסכם לכך ב 

תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל  חברה  ה .143

 כהוצאות כלליות.  שייחשבו   20%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

הוראות  החברה   .144 או  התחייבויות  בביצוע  תתחיל  התראה    דלעיללא  מתן  ימים    10של  מראש  לפני 

 ן.  לקבל

פי   .145 על  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  זהאין  מ  הסכם  הו/או  את  חברה  זכות  לגבות 

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 

 

 עבודות בשעת חירום  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים"   .146

במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות    והקבלן מתחייב בזאת כי

 אחד או יותר מהחוקים הבאים:

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  -הכרזה על מצב חירום על •

   1973 -מיוחדות( תשל"ד

בסעיף    • כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  תשי"א9הכרזה  האזרחית,  ההתגוננות  לחוק   -ג 

1951  . 

בסעיף   • כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  )נוסח    90הכרזה  המשטרה  לפקודת  א 

 .  1971 -חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  •

 "(שעת חירום)להלן: " 

  -1967אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  

ו/או הוראת כל דין רלבנטי גם על מועסקי ו/או שירותי נותן השירותים המשמשים לצורך ביצוע 

 העבודות נשוא חוזה זה והכל בכפוף להנחיות שיינתנו ע"י העירייה לצורך ביצוע חוזה זה.

 מובהר כי ככל שהיקף העבודות יופחת בהתאם לאמור לעיל, תופחת התמורה באופן יחסי. 

 

 י שימוש בזכויות, סטיות וארכות  שימוש או א

אין    במקרה מסוים או בכללהסכם  מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החברה  הימנעות ה .147

בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות זו 

 זה.  הסכם ויתור כלשהו על זכויות לפי 

זה במקרה מסוים לא תהווה הסכם  המפקח לסטות מתנאי  המנהל ו/או  ו/או  חברה  הסכמה מצד ה  .148

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

או מטעמה לא יפגעו  חברה  או להוראות שניתנו על פיו על ידי הההסכם  ארכה לתנאי  או  כל ויתור   .149

ום מצד הקבלן,  ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיחברה  בזכויותיה של ה

 על זכות מזכויותיה. החברה ולא ייחשבו כוויתור מצד 
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  ההסכם שינוי 

 זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים.   הסכם אין לשנות איזו מההוראות  .150

 כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.הסכם ה .151

 

 הודעות 

כמ .152 הצדדים  כתובות  לפי  רשום  במכתב  תהיינה  הצדדים  להסכםפורט  הודעות  הודעה   .במבוא  כל 

 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

אילו  כל מסמך אשר יישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה ייחשב  כ .153

פקסימליה, ייחשב ה  ימים ממועד המשלוח. כל מסמך אשר יישלח באמצעות  4הגיע לתעודתו תוך  

 כאילו הגיע לתעודתו, במועד קבלת אישור הפקסימליה.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 לראייה באו הצדדים על החתוםו

 

 

 

 

_____________________ _________   __________________________ 

 קבלן ה               בע"מ  כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 
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 תוכניות ביצוע  א' נספח 
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 מפרט טכני  ' ב נספח 

 
 

 136, 129שצ"פים  –כפר יונה 
 החב' הכלכלית כפר יונה 

 
 

 הערה: 
 

הוועדה   שבהוצאת  הכלליים  למפרטים  היא  הכוונה  הכללי",  "המפרט  ההגדרה  מופיעה  בו  מקום  בכל 
למשרד   משותפות  וועדות  בהוצאת  או  והשיכון  הבינוי  ומשרד  הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת 

 אחרונה הידועה ביום פרסום המכרז. הביטחון וצה"ל, הוצאה 
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה  

 אביב. -, הקריה, תל29לאור של משרד הביטחון, רחוב דוד אלעזר 
 

ו/א הפיתוח  בתחום  לעבודתו  הקשור  וחומר  מוצר  אלמנט  מכל  דוגמא  להכין  מתחייב  להביא הקבלן  ו 
לאישור המפקח והאדריכל. כל זאת בטרם יחל בביצוע העבודה בהיקף המלא הנדרש ולא יאוחר משבוע 

 מתחילת העבודה. 
 

 הקבלן יסמן את השטח כולו ויחל בביצוע רק לאחר אישור האדריכל לסימון ולגבהים.
 

ה הצהרת הקבלן: הכלליים  הטכניים  המפרטים  נמצאים  ברשותו  כי  בזה  מצהיר  נזכרים הקבלן 
במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו  

 בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
 

 ........... חותמת וחתימת הקבלן:.................................................
 
 

 תאריך:..................... 
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 עבודות עפר לביצוע ובסמוך לאלמנטים קונסטרוקטיביים - 01פרק  .1

 
   עבודות חפירה 01.01 .1.1
 כללי 01.01.01 .1.2

בכל   . 1  חציבה  ו/או  לחפירה  הכוונה  תהיה  "חפירה",  זה  במכרז/הסכם  מקום שנאמר  בכל 
 סוגי הקרקע הקיימים באתר.

ועבודת  . 2  מכאניים  כלים  בשילוב  תמיד  תבוצע  באתר  הקיימים  הקרקע  סוגי  בכל  חפירה 
-ידיים, כאשר המחיר זהה לשתי השיטות )למעט חפירת ידיים לגילוי צנרת שרותים תת

 קרקעית(. 
מדידת מצב קיים לצורך התחשבנות כמויות ומחירים תבוצע ע"י הקבלן על חשבונו אך  . 3 

 ם תשמש כמדידת בסיס לכמויות.טעונה אישור המפקח בטר
הקבלן יהיה אחראי על יציבות דפנות המחפורות והוא יקבע את שפועי החפירה שיבוצעו  . 4 

 בפועל, על אחריותו הבלעדית. 
הבין 5             הכללי  במפרט  ולאמור  ישראל,  נתיבי  במפרט  לאמור  בהתאמה  יבוצעו  העבודות  ככלל   .

 ט זה באו להוסיף על ההנחיות במפרטים הנ"ל.משרדי לעבודות בניה. הוראות מפר
 

 חפירה  ליסודות,  לראשי כלונס,  לקורות  יסוד ולהחלפת קרקע  01.01.02 .1.3
חפירות ליסודות, לראשי כלונס, לקורות יסוד ולהחלפת קרקע יבצע הקבלן מפני החפירה   . 1 

החלפת  כללית ו/או מפני השטח הקיים ועד למפלס תחתון של הבטון הרזה ו/או שכבת  
 מודיפייד פרוקטור. 96%-הקרקע. תחתית החפירה תהודק ל

קרובות   . 2  תהיינה  הכלונסאות  ראשי  או  ביסוס  אלמנטי  עבור  החפירות  שבו  מקום  בכל 
כדי   אותה  ולגדר  המחפורת  לדפן את  הקבלן  על  יהיה  הברזל,  למסילות  או  פעיל  לכביש 

ידי הקבלן ויבוצע -וכנן עללהבטיח את המחפורת מפני התמוטטות מקומית. דיפון זה ית
ידי הקבלן. סוג הדיפון ותכנונו טעון אישור המפקח מראש, אך אישור  -ויפורק אחר כך על

זה אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לדיפון זה, ואינו גורע ממנה. בתכנון הדיפון  
 יש להתחשב בעומסי הכביש או הרכבת, לפי העניין.  

 
 בודות חפירה מדידה ותשלום לע  01.01.03 .1.4

בניגוד   . 1  אך  הכללי  במפרט  האמור  לפי  יהיו  המדידה  שיטות  וכן  החפירה  מחירי  תכולת 
כלשהו מהאתר אל   עודפי העפר עד למרחק  יכלול המחיר סילוק  במפרט הכללי,  לאמור 

כל עבודות  -אתר שפיכת פסולת המאושר על במפרט הכללי  בניגוד לאמור  ידי הרשויות. 
ב חפירה  )לרבות  חפירה  החפירה  גבולות  זקופות.  חפירה  בדפנות  בהתחשב  ימדדו  שטח( 

 כללית בשטח יקבעו ע"י המפקח. 
לתשלום   . 2  ימדדו  ולא  היחידה  במחירי  כלולים  ושטפונות,  מים  בפני  הגנה,  סוללות  מחיר 

 בנפרד. 
 הידוק תחתית המחפורת  יימדד בנפרד לפי שטח )מ"ר(. . 3 
ולקורות   . 4  כלונס  לראשי  ליסודות  המתאימים חפירה  החפירה  סעיפי  לפי  תימדד  יסוד 

 במפרט הכללי, מלוי חוזר בצידי היסוד נמדד בנפרד.  
חפירה לצורך החלפת קרקע תימדד לפי שיטת המדידה שבסעיף חפירה למרתפים במפרט   . 5 

 הכללי. )אבל בניגוד לאמור שם מחיר היחידה אינו כולל את המילוי החוזר המוחלף(.
   

 
   ויעבודות מיל 01.02 .1.5
   מילוי מצע מהודק להחלפת קרקע 01.02.01 .1.6

בכל מקרה שיידרש הדבר כמתואר להלן ו/או עפ"י פרטי התכניות ו/או הוראות המפקח  . 1 
 יבצע הקבלן החלפת קרקע בתחתית סוללות, ו/או יסודות ו/או קירות תומכים, וכיו"ב.  

יסודות של קירות תומכים מבטון מזוין  תבוצע החלפת   . 2  בעובי  בתחתית  ס"מ    60קרקע 
החורג   וברוחב  להנחיות    50לפחות,  כפופות  אלו  מידות  היסוד.  פלטת  של  צד  מכל  ס"מ 

 יועץ הקרקע והביסוס ועל הקבלן לפעול בהתאם להמלצות היועץ. 
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החלפת  . 3  שכבת  תבוצע  משוריינת  קרקע  מטיפוס  תומכים  קירות  של  יסודות  בתחתית 
בעובי   וברוחב    60קרקע  מקו    50ס"מ  קצה  ס"מ  לקו  ועד  הקיר  של  העובר  היסוד  חזית 

 מטר מפני הקיר(. 6.0-רשתות העיגון של הקיר )רוחב כ
של    בשכבות  יהיה  ההידוק  הכללי.  המפרט  לפי  א'  סוג  מצע  המילוי  הרטבה    20חומר  תוך  ס"מ 

 מודיפייד פרוקטור. 98%אופטימלית לדרגת הידוק 
 

 מזוין  מילוי חוזר מאחורי קירות תומכים מבטון 01.02.02 .1.7
כדוגמת   . 1  יהיה מחומר  בפרק     A-2-4המילוי  חול    51כמוגדר  )חומר מילוי  במפרט הכללי 

ס"מ תוך הרטבה אופטימלית עד    20דקים( מהודק בשכבות בעובי    35%חרסיתי מכיל עד  
 מודיפייד פרוקטור. 95%

למרחק   . 2  עד  ויברציוני  מכבש  ע"י  יהיה  בקרבת  1.5ההידוק  הקיימים.   מהמבנים    מ' 
 המבנים יהיה הידוק באמצעות מכבשים ידניים.  

 
     מדידה ותשלום 01.02.03 .1.8

הכללי  . 1  במפרט  האמור  לפי  יהיו  המדידה  שיטות  וכן  המילוי  עבודות  מחירי  תכולת 
 ובהתאם למפורט להלן: 

נמדד לפי נפח. המחיר כולל את אספקת החמר ואת    מצע מהודק כהחלפת קרקע 1.1  
 ובמפרט המיוחד. כל האמור במפרט הכללי 

מזויין 1.2   מבטון  תומכים  קירות  בגב  הנפח   מילוי  )מ"ק(  נפח  לפי  לתשלום  נמדד 
לתשלום כולל את כל תחום המילוי לפי מידת רוחב היסודות ושיפועים זקופים   
ראש   כרכוב  כלשהם מדוד עד מפלס תחתית  בתחום מרווחי עבודה  וללא מילוי 

החומר כל  את  כולל  היחידה  מחיר  ביצוע  הקיר.  לצורך  והמלאכות הכרוכים  ים 
 העבודה בשלמותה לפי מפרטי היצרן. 

 
 

 עבודות בטון וקירות תומכים  – 02פרק 
 

 קירות מבטון מזויין  –אלמנטי בטון בפיתוח 
  

 סוג הבטון .א
 . 118לפי ת"י  15-בטון רזה מסוג ב  .1
 . 118לפי ת"י  30-בטון הקיר יהיה מסוג ב  .2

 
 פלדת הזיון .ב

 וקטור. עפ"י תוכניות קונסטר
 

 ביצוע הקיר התומך  .ג
 ביצוע הקיר יהיה בהתאם לפרטי התכניות קונסטרוקטור לרבות מיקום תפרים ונקזים. 

 
 חיפוי קירות בכורכרית 

חלופת ביצוע החיפוי, בחיבור מכני או בהדבקה, תיקבע ע"י קונסטרוקטור והביצוע יהיה עפ"י פרטים  
 ותוכניות המהנדס.

 
  2000רי חיפוי קירות בגמר ציפוי כורכ  

 הרכב הציפוי  .1

 טבעית  כורכר אבן ·

 )'וכ אוויר כולאי ,פולימרים (שונים  מוספים ·

 ניילון  סיבי ·

 לדרישה בהתאם פיגמנטים ·
 ויציקה  הובלה .2
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 יציבה.  תשתית להכנת לדאוג יש ·

 ומוכן לשימוש.  רטוב כשהוא ,מערבל באמצעות לאתר יסופק החומר ·

 הספק ולהניחם י"סופקו עי אשר מיוחדים במיכלים ורק אך לאחסן יש החומר את ·
 ויבש.  מוצל במקום

 לתערובת (.  וכו' כימיים מוספים מים,(חומר  כל להוסיף אין ·

 . הקרובות שעות 52 -ב גשם ייתכן אם 2000" כורכרי ציפוי" של הזמנה לבצע אין ·

 .אחד במיכל שונים גוונים/התערובת סוגי את לאחסן אין ·
 :בחינה .3

 : הקירות בניית לאחר

 להדבקה להפריע העלול גורם ומכל קשירה וחוטי ,בולטות  ,חלשות ותשכב להסיר יש ·
 .תקינה

 .ושמן  אבק משאריות לשטוף יש ·

 .חשוף זיון להסיר יש ·

 'מאלג י "ע )המבנה של האיטום כשכבת משמש( הרבצה רדיטיט של שכבה למרוח יש ·
 45° של בזוית או אופקית בצורה משונן

 .לפני יום הקירות את לאשפר יש ·

 .ימים  שלושה במשך ביום פעמים 3 הצמנטיט ההרבצה תא מאשפרים ·

 ההרבצה ששכבת בתנאי( ההרבצה שכבת ביצוע מסיום ימים 4 כורכרי ציפוי לבצע ניתן ·
 .)התקשתה

 :החומר יישום הוראות .4

 .מ"מ15-20 בין הינו כורכרי הציפוי יישום עובי ·

 ."בנאים מחבת" או מסטרינה י"ע הקירות על "2000 כורכרי ציפוי" את "משליכים ·

 בלבד )עץ או פלסטיק( פזקה י"ע החומר את מיישרים ·

 אחיד  מראה  לקבלת עד שטוח נירוסטה 'מאלג י"ע החומר את "מגהצים" ישור לאחר מיד ·
 .)זכוכית(

 של ההפוך חלקו י"ע החומר את מגרדים )ובטמפרטורה בעונה תלוי( שעות מספר לאחר ·
 .)השיניים  ללא( לטייח ביצה משור

 .גורדו שלא מקומות להשאיר יןא :חשובה הערה ·

 עיגון עם מגולוונת מתכת רשת להניח יש חלקים בטון קירות על מבוצע והציפוי במידה ·
 .מאושר הנדסי מפרט פ"ע

 פסי להכין יש הצורך במידת .שלם אלמנט על כורכרי הציפוי את לסיים יש ·
 .עבודה מישקי/הפרדה

 המתכנן תהנחיו פ"ע הפרדה פסי/התפשטות תפרי לבצע יש בנוסף
 
 

 הנחיות כלליות קונסטרוקציה  02.01
 

  כללי 02.01.01 .1.9
לביצוע  . 1  הנדרשים  העבודה  סעיפי  כל  נכללים  באתר  יצוק  מזוין  בטון  עבודות  במסגרת 

 הגשר וקירות תומכים מבטון מזוין. 
כל העבודות תבוצענה לפי הוראות מסמך זה, ההנחיות בתכניות וההנחיות הטכניות של   . 2 

 פרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול(.במ 02פרק 
ת"י   . 3  עפ"י  יקבע  זה  בפרויקט  הבטונים  כל  של  נומינאלי  הבטון   118חוזק  חוזק  סמך  על 

 יום.  28בגיל 
מבנים,     מהנדס  ע"י  ייעשה  הפרויקט  לביצוע  הדרושים  והפיגומים  התבניות  כל  תכנון 

 בלעדית.מומחה לתכנון תבניות ופיגומים, מטעם הקבלן ובאחריותו ה
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בכל מקום שיש ליישם על פני הבטון שכבות איטום או אספלט, יהיו פני הבטון מעובדים   . 4 
 ברמה ובאופן שמתאים ליישום הנ"ל. 

היציקה תתבצע תמיד עם תבניות. לא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה, אלא אם צויין   . 5 
 כך במפורש בתכניות )יציקות ציפוי( 

)הפס . 6  ורצוף לעומק  כל תפרי עבודה  יסודי  יקבלו חספוס  יציקה(  מי   7קות  ויסולקו  מ"מ 
דוגמא  שתשמש  העבודה  התחלת  לפני  חספוס  דוגמת  יכין  הקבלן  הבטון.  מפני  הצמנט 

 לאחר אישורה להמשך הביצוע. 
ס"מ גם אם בתכניות לא מצוינת  2X  2כל הפינות תהיינה קטומות. מידה הקטימה תהיה   . 7 

ומידת במקרה  כלל.  אין   קטימה  כי  במפורש  צוין  או  שונה  בתכנית  המצוינת  הקטימה 
 תקבע המידה המופיעה בתכניות. –לבצע קיטום 

 
 מדידה ותשלום  02.01.02
 בנוסף לאמור בסעיפים המפורטים בפרק זה: . 1 
כל עבודות הבטון המזוין היצוק באתר ימדדו לתשלום לפי נפח, כאמור במפרט  1.1  

שבמפרט הכללי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת   הכללי, ועפ"י תכולת המחירים
 במפרט מיוחד זה.  

כן   1.2   גם  כלשהו  ועובי  יציקת מרצפים מסוג  במפרט הכללי, תימדד  בניגוד לאמור 
 לפי נפח )ולא לפי שטח(. 

 מחיר קיטומי פינה כלול במחירי הבטונים ואינו נמדד בנפרד.  1.3  
כחומר   1.4   המשמש  מוקצף  פוליסטירן  יציקות,  מחיר  בין  ולהפרדה  בתפרים  מילוי 

 כלול במחירי הבטון ולא נמדד בנפרד. 
האלמנט   1.5   נפח  לחישוב  ומצרפים  כוללים  כלשהם,  בטון  באלמנטי   בליטות  נפח 

הרלבנטי.  הבטון בבליטות משולם, איפוא, במסגרת האלמנט, והן אינן נמדדות 
 ומשולמות בנפרד וזאת ללא תלות במידותיהן. 

במחירי מחי 1.6   כלול  שונים  מבנה  לחלקי  זמניות  ותמיכות  תבניות  פיגומים,  ר 
היחידה של עבודות הבטון השונות ולא ישולם בעבורם בנפרד. הנ"ל כולל את כל  
הכרוך בתכנון מפורט עבור תבניות ו/או פיגומים ו/או תמיכות זמניות, ביצועם,  

יסודות זמניים  התקנתם, אחזקתם השוטפת, פירוקם וסילוקם בתום העבודה.   
הם   אף  כלולים  הפיגומים  למערכת  הנדרשת  אחרת  ביסוס  מערכת  כל  ו/או 

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורם בנפרד.
 
 

 בטון רזה  02.02 .1.10
 כללי  02.02.01
בטון  . 1  שכבת  תושם  בתוכניות,  שסומנו  המקומות  ובכל  תומכים  קירות  ליסודות  מתחת 

בעובי מינימלי של   אשר תבוצע בהתאם למפלסים  ס"מ, או  5רזה  ו/או משופעות  פקיות 
 המתוארים בתוכניות. 

  
 

 מדידה ותשלום  02.02.02
המדידה לתשלום לפי מ"ר ללא הבחנה בין יציקות אופקיות ו/או משופעת,  בין יציקות   . 1 

 ס"מ. 15בשטחים גדולים ו/או קטנים ובעובי היציקה כולל משטחי בטון רזה בעובי עד 
 דה כולל החלקה ועיבוד פני השטח העליונים לרבות מפלסים בהתאם לנדרש.מחיר היחי . 2 

 
   פלדת זיון לבטונים 02.03 .1.11

  כללי  02.03.01
ת"י   . 1  לפי  מצולעים  ממוטות  תהיה  כלונסאות(  )כולל  לבטונים  הזיון  .  3חלק    4466פלדת 

ת"י   לפי  מצולעים  ממוטות  יהיו  מרותכות  נדרש  4חלק    4466רשתות  בו  מקום  בכל   .
כלונסאות תהיה הפלדה  הזיון עבור  הזיון לרבות פלדת  ריתוכים לפלדת  ביצוע  במפורש 

 . Wרתיכה סימון 
 לכיפוף זיון.   5חלק  4466כיפוף כל מוטות הזיון יהיה לפי הנחיות ת"י  . 2 
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בכתב מהמפקח. אם   . 3  זיון מצולע, אלא אם התקבל לכך אישור מפורש  ככלל, אין לרתך 
יהי כזה,  אישור  סימון  יינתן  בעלות   אלקטרודות  באמצעות  הריתוך    ASWE  7018ה 

ת"י   הנחיות  לפי  יהיה  והריתוך  מימן(  המפקח.  1)חלק    466)דלות  להנחיות  ובכפיפות   ,)
 לאחר בצוע הריתוך יש להסיר את קצף הריתוך )שלקה(.

בדיקות  . 4  ביצוע  יידרש להוכיח כי תסבולת הריתוך מתאימה לדרישות, באמצעות  הקבלן 
 ה לריתוך מדגמי, הכל בהתאם להוראות המפקח.  מתיח

בסידור הזיון יש להקפיד על קבלת כסוי בטון לפי המפרטים והתכניות ועל מיקום מדויק   . 5 
של הזיון מבחינת מפלס ומיקום אופקי. בשטחים הבאים במגע עם הקרקע יהיה הכיסוי 

 ס"מ.  5המינימלי 
עשויי    יהיו  )"ספסלים"(  עליון  לזיון  מצולעים(  תמיכות  ו/או  )עגולים  זיון  מוטות  ם 

יציבותו   את  תבטיח  הספסל  צורת  הזיון,  של  נכון  מיקום  שיבטיחו  במידות  מכופפים 
ידי הקבלן כך  -וקוטר המוט את החוזק הדרוש לתמיכת הזיון. כמות הספסלים תיקבע על

 שהזיון הנתמך יהיה ישר ויציב. 
 

 מדידה ותשלום  02.03.02
כ  . 1  זיון מכופפים  שומרי מרחק מסוג  )"כסאות"(  עשויים מוטות  לזיון  וכן תמיכות  לשהו 

 כלולים תמיד במחיר היחידה ולא נמדדים בנפרד. 
ריתוכי זיון, אם נדרשים בתכניות, ו/או הותרו לקבלן ע"י המפקח אינם נמדדים לתשלום   . 2 

 ומחירם, כולל מחיר בדיקתם במת"י, יהיו כלולים במחירי היחידה. 
ון המשמשים כמוטות מייתדים המותקנים בתפרים של קירות תומכים כלולים  מוטות זי . 3 

 במחיר היחידה. 
 

 ומכים קירות ת 02.04 .1.12
 כללי 02.04.01 .1.13

של  . 1  מערך  לבצע  הקבלן  יידרש  זה  מכרז  במסגרת  לביצוע  הנדרשות  מהעבודות  כחלק 
 .  118לפי ת"י    30-קירות תומכים מבטון מזויין. סוג הבטון לחלקי מבנה הקירות ב

פרט  . 2  בתכניות.  כמתואר  עקום  ו/או  ישר  אופקי  ובתוואי  משתנים  בגבהים  הם  הקירות 
ראש הקיר לפי הפרטים הטיפוסיים בתכניות לרבות עיגון כל האביזרים הנדרשים לצורך 

 התקנת מעקות פלדה, קירות אקוסטיים ועמודי תאורה.
 לעיל.    01ת בפרק ביסוס הקירות יבוצע בתוך החלפת קרקע בהתאם להנחיו  . 3 
יציקת הקירות תהיה עפ"י הפסקות היציקה המתוארות בתכניות, או כפי שיציע הקבלן   . 4 

מ  הגדול  באורך  קירות  קטעי  יבוצעו  לא  מקרה  בכל  אך  המפקח,  ע"י  מטר.    10-ויאושר 
 פרט עיבוד הפסקות היציקה לרבות התקנת מוטות מייתדים לפי המתואר בתכניות. 

ם הגלויים במצב הסופי  יהיו ברמת בטון חשוף חזותי.  היציקה בתבניות  פני כל הבטוני . 5 
 פלדה ותבניות לבידים מצופים טגו לפי פרטי התכניות.  

מצינור   . 6  נקזים  יותקנו  הקיר  במרחקים   110בקוטר    PVCלאורך  יותקנו  הנקזים  מ"מ, 
יטר חצץ נקי ל  30-מטר. בצד  הקרקע של כל נקז יותקן פילטר חצץ המורכב מ  1.50/1.50

גרם/מ"ר. המילוי מעל מפלס הנקזים יהיה מחומר   400עטוף יריעת בד גאוטכני שמשקלו  
 גרנולרי. בחזית הנקז תותקן רשת למניעת כניסת ציפורים ומכרסמים. 

 
 מדידה ותשלום  02.04.02 .1.14

נפח )מ"ק( ללא אבחנה  . 1  לפי  מדידה לתשלום של חלקי מבנה של קירות תומכים תיעשה 
חלקי )קונזוליים(     -המבנה    בין  אופקיים  משטחים  קירות,  כלונסאות,  ראשי  יסודות, 

 בראש הקיר וכרכוב ראש הקיר ללא אבחנה במידות האלמנטים )עובי, גובה ואורך(.
התשלום יהווה תמורה מלאה עבור כל העבודות, החומרים והציוד הדרושים לביצוע כל   . 2 

 חלקי המבנה כנדרש. 
 לתשלום ויהיו כלולים במחיר הקיר.הנקזים לא ימדדו  . 3 
 התפרים על כול חלקיו )מוטות מיתדים, איטום, קלקר וכד'( יהיו כלולים במחיר היחידה.   . 4 
 מוטות הזיון כלולים במחיר היחידה ע"פ המפורט בסעיף. . 5 

2.  
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 חשמל ותקשורת  – 08רק פ

 
 

 תאור העבודה 
 

  08ראל, המפרט הסטנדרטי הבין משרדי העבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת יש
ואילך, דרישות חברת חשמל, המפקח  3210המעודכן ביותר, החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 

 והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ובתוקף.   
תאורת כבישים ורחובות,  -270חשמלאות  160על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  

בלן מורשה לתאורת רחובות, הנחת קווי תקשורת ובעל סיווגים כספיים מתאימים לעלות הפרוייקט  ק
 בפרקים הנ"ל. 

 
 לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר. 

 
עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת בודק ח"ח,  כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן פועל  

 ין או נציגו. ומושלם למזמ
 

 הגשת ציוד תאורה "שווה ערך" 
 

הקבלן רשאי להגיש במשך עד חודשיים מיום קבלת צו התחלת עבודה סוגי ציוד וגופי תאורה שווי ערך  
 ואיכות לאישור המתכנן והרשות המקומית. 

ף  תיבדק איכות הגוף, ע"י השוואת כל הפרמטרים והתקנים והאפיונים  של גו –בהגשת ג"ת "שווה ערך" 
 התאורה המוגש לאישור לג"ת שבחוזה.

 גוף התאורה המוגש חייב לקבל  את האישור בכתב מהמתכנן ומהעירייה.
 

 תנאים טכניים כללים  .2.1.2

 
 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל: 

 וולט.  500מתח  .א
 וולט.  1000של מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח  .ב
 מעלות צלזיוס.  50טמפרטורת הסביבה עד  .ג
 זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל. .ד
 

 בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו .
 

, התנאים הכללים, התנאים  08דרטי הבין משרדי בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנ
המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או התקן או החוק על הקבלן להתריע  

מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות המחמירות ביותר חמורות הן הקובעות ו/או לפי החלטת  
 המפקח.

 
המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים והקיימים   על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של

למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא  
שתאושר עם המפקח בהתאמה למקובל בעירייה. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו 

 בנפרד. 
 לי תו תקן ישראלי. כל הציוד והאביזרים יהיו בע

על הקבלן לדאוג לבודק מוסמך מטעם חברת חשמל המתאים במידה של מקורות מתח עצמאיים ו/או 
ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן כאשר סוג ותכולת הביקורת יהיו לפי 

 קביעת המפקח.
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ות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה      מערכות של תכניות מעודכנ 2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 
(AS  MADE.כולל דיסקט, במידה וידרש ע"י הפיקוח  ) 

 תשלום למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן .  
 

 חוקים ותקנות  .2.1.3

 
על כל  ההוראות  1954כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן 

ת ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים לעסוק בביצוע והתוספות שבו.  ביצוע העבודו
 תקנות בדבר רשיונות. -עבודות חשמל בהתאם לחוק החשמל 

 כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי. 
 

 עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל בביצוע העבודה.
סף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל דרישות לתנאי עבודה בשטח, הן באם בנו

 הדבר נדרש בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו. 
 

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים וכו' יבוצעו אך ורק 
נות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן לבצען על ידי פועלים לא  על ידי אנשי מקצוע בעלי רשיו

 מקצועיים. 
 

 אלקטרודת הארקה  .2.1.4

 
ס"מ עם    50ס"מ ובעומק   60מותקנת בתוך בריכה בקוטר   3/4מ' ובקוטר " 3יהיו מקופרוולד בעומק 

 טון בעל עמידות ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקים למכסה עם ברגים. 5מכסה  
 

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה כלול, החוט,  35קטרודה תחובר בחוט נחושת האל
 החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט אחד. 

 

 חפירות .2.1.5

 
ס"מ מתחת לפני הכביש   100 -כל החפירות יהיו כך  שגובה וקו עליון של צינורות החשמל יהיה לא פחות מ

 רכה וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה .  והמד
על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון הרשות המקומית, בזק,  משטרה, 

 חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל. 
 

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו לאחר  20פירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות במחיר הח
זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  החזרת החומר החפור לקדמותו 

 יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה. 
 חפירה מעל הצנור המונח.   ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי ה  40

 מחיר הסרט כלול במחיר החפירה. 
 הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתיוצרנה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה. 

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה אופטימלית עד 
 כל זאת ללא תשלום נוסף. לפי מוד אשו"י   98%לקבלת צפיפות בדרגה של 

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  בדבר תשתיות ביוב ומים, ניקוז, שורשי עצים וגזעי  
עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע 

 את העבודה כך שלא יגרם נזק.
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ט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן כל האמצעים עם בצוע החפירה על הקבלן לנקו
הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או עקב היערמות העפר שהוצאו  

 מהחפירה. 
 

מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה הנותרת אל מקום  
בע המהנדס, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, מים, מפולות, צמחים ושרשים עצים,  אפשרי אותו יק

 חלקי אספלט במדרכות סילוק אבנים משתלבות וכו'. 
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים, כולל חציבות או בכורכר קשה, אספלט 

 , וכן בפס הירק.במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה
על הקבלן לסייר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי החפירה,  

 כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.
 

רה או חציבה לפי הוראות  העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה חפי
 המפקח, הרשות המקומית  והמשטרה וללא שנוי במחיר.

 
 מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין . 

 בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת הבצוע . 
 סמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות . תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מו

 

 צנרת לתאורה   .2.1.6

, עם דופן פנימית חלקה ותונח  61386/24הצנרת תהיה מסוג מגנום גמיש שחור דו שכבתי עפ"י ת"י 
 בחפירה לפי פרק החפירה. ליד הצינור כבל הזנה יונח לכל אורך התוואי צינור נוסף לפיקוד. 

 .  10מ"מ לתאורה, ולח"ח דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCצנרת   בחציות כביש תהיה
 ראה פרק בהמשך מפרט זה.  

 כבלים .2.1.7

 , מנחושת חדשים ותקניים.  N2XY  , XLPEהכבלים יהיו מסוג 
 ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפצלת מתכווצת בחום )כפפה(.  

 ן בתכניות. הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוי
 

 עמודי תאורה וזרועות 
 

 ויהיו לפי הפרטים בתכניות וכתבי הכמויות. 2-חלק 812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 
 

 גימור
 מיקרון (  70על פי בחירת האדריכל )עובי צבע מינימום  RALצביעה אלקטרוסטטית בתנור בגווני 

 
 התקנת עמודים 

אומים בצורה ישרה ומאונכת ובקו ישר עם יתר עמודי   העמוד יותקן אל הבסיס באמצעות שלושה
 התאורה,  האומים יכוסו בזפת כדי למנוע החלדה ואפשרות פתיחתם בעתיד. 

אום אחד יותקן מתחת לפלטה לפילוס שטיכמוס מעליה כאשר המרווח בין בסיס הבטון  והפלטה יכוסו בבטון 
 . VGMבדייס 

 
דה והעבודה לא תתקבל על ידי המפקח אלא לאחר יישור התקנת העמוד בצורה ישרה היא מעיקרי העבו

 העמודים בצורה סופית ומושלמת. 
 

מכסה התא יהיה בעל אטימות בפני חדירת רטיבות כאשר המכסה יקבל את אותו הטפול האנטי קורוזובי 
  -כמו העמוד,  מנעולי התא יהיו אחידים לכל עמודי התאורה ובדגם ובצורה אשר יאושרו על ידי המפקח 
המכסה יחובר לעמוד על ידי שרשרת פלדה מגולבנת. השרשרת תכוסה בשרוול פלסטי למניעת נגיעתה  

 במגעים חיים. 
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המרחקים בין העמודים יקבעו לכל קטע בנפרד,  כאשר המקום של העמודים יסומן על ידי מודד הקבלן 

 בתאום עם המפקח ובאישור המתכנן לפני חפירת היסודות.
 

 בסיסים  לעמודים  .2.1.8

 
 בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות.  היסוד יבוצע ע"י יציקה במקום

תוך כדי היציקה יש להתקין צינורות פי.וי.סי בכמות ובחתך מתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל 
 כבל צנור נפרד וכן צינור לכבל ההארקה. 

 העמוד.ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני לצורך הרכבת   4ביסוד יותקנו 
 ברגי היסוד יהיו בהתאם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתיחס לברגי היסוד.

 . יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד של העמוד
ן: במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות כגו

 סילוק העפר המיותר,  ברגי היסוד,  אומים וכדומה.
 יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה. 30 -הבטון  מסוג ב 

 על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון.  
 קת אספלט . לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע ל

 על הקבלן לקבל אישור המפקח והמתכנן על היסודות לפני התקנת העמודים. 
 
 גנות לעמודיםה
 

 60ס"מ ובגובה  100יש להגן על עמודי התאורה לפי הוראות המפקח על ידי חוליית שוחת כבלים בקוטר 
 ס"מ, כולל ייצובה ע"י בזנטים. 

 

 צנרת חציות לתאורה  .2.1.9

 
 קשיח, ראה פרק בהמשך מפרט זה.   PVCרה בחציות כביש תהיה צנרת תאו 

 
 החציות תבוצענה כולל סימון ע"י יתדות ברזל )בזנטים( תקועים בקרקע וצבועים לפי סוג השירות: 

 אדום.  - ח"ח 
 צהוב. - תאורה 

 כחול. - בזק
 ירוק. - הוט

 סגול.  –תקשורת עירונית 
 

ך עם קואורדינטות של מיקום  ע"י מודד מוסמ  AS MADEלאחר ביצוע החציות הקבלן יבצע מדידת 
 החציות.

 

 מעבר כביש בקדוח אופקי .2.1.10

 
ס"מ מפני הכביש  250במסגרת הסעיף המתאים בכתב הכמויות על הקבלן לבצע מעבר כביש בעומק של 

 בקידוח אופקי.
העבודה כוללת את בצוע הבורות בשני קצוות המעבר,  הספקה והכנסת צנור פלדה חדש ושני חוטי השחלה  

 מנילון. 
חוט האחד עבור השחלת הכבלים הנוכחיים והשני שישאר כשמור לאחר השחלת הכבלים עבור כבלים ה

 נוספים בעתיד. 
 מעבר הכביש ימדד אך ורק כרוחבו של הכביש ולא כאורך הצנור הבולט משני צידי הכביש.

 לפחות.  6קוטרו של הצנור יהיה "
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ברת הכבלים את התשתיות הקיימות בתוואי  לפני הקידוח יברר הקבלן ברשות המקומית בבזק ובח"ח ובח
 הקידוח כולל גבהים ויקבל מהרשויות הנ"ל היתר חפירה לקידוח.

 

 מעבר כביש בחפירה  .2.1.11

 
בכל המקרים בהם לא ניתן עקב תנאי השטח ולאחר קביעת המפקח לעבור את הכביש בקדוח אופקי יש 

 לבצע מעבר הכביש  בחפירה.
וק האספלט,  חפירה בעומק הדרוש סגירת החפירה בשכבות  העבודה כוללת את פתיחת הכביש,  סיל

מהודקות בהתאם למצב הקודם וסגירה מחדש של האספלט מאותו סוג וחוזק ככביש המקורי,  פתיחת  
 הכביש תעשה ע"י ניסור. 

על הקבלן לתאם את פרטי פתיחת וסגירת הכביש, כולל מצעים, אספלט וכו', עם מחלקת ההנדסה ברשות  
 המקומית.  

 ינור עצמו איננו נכלל  במסגרת סעיף זה.הצ
על הקבלן לקבל אישור אגף מהנדס הרשות והמשטרה לבצוע המעבר בהתאם לחוק ולבצע את המעבר תוך  

 התחשבות בתנועה כפי שמחיבות התקנות.
במידה ויידרש שוטר לפי דרישות המשטרה ישלם הקבלן למשטרה ע"פ דרישתה.  מחיר השוטר כלול 

 ביש.במחיר פתיחת הכ
 

 ניסוי תאורה .2.1.12

 עם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנסוי התאורה בשעות הערב.
  על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה מנוף,  כלי עבודה ושני חשמלאים לפחות. 

 פרים על עמודים סמ .2.1.13

 ודים. מספרי העמודים יתואמו בין המפקח, הקבלן והעירייה, ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמ
הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון המספרים, כאשר  

 כיוון המספרים לכיוון הכביש. 
 

 מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל. 
ול גם את המרכזיה ממנה  המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכל

 מוזן העמוד. 
 

 מגש אביזרים .2.1.14

 בתוך עמוד התאורה יותקן מגש מפוליקרבונט באורך המתאים. 
 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. 

 
 על המגש יורכב הציוד הבא: 

 
ים מוגנים למניעת  זרם קצר לכל נורה בנפרד עם מגע A  ,6 KA  10מאמ"ת דו קטבי )פאזה + אפס(  .1

מאמ"תים   -2נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  הפס יכלול מקום ל 
 נוספים. 

תוצרת סוגיקסי או שו"ע מאושר לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים  BC   3או   BC 2מהדקי    .2
 לנורות. 

ארקה בעמוד ע"י חוט נחושת עם  בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג הה .3
 ממ"ר.   6בידוד בחתך 

 מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות. 6אמפר לבית תקע שיותקן בגובה  16מאמ"ת נפרד  .4
המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן 

 לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו. 
 דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד .  על הקבלן להמציא
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 בריכות הסתעפות  .2.1.15

 במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט לייעודם וחתך הכבל .
ם הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי ובטון מבפני

 ומבחוץ.
במיסעות וחניות עם חישוק פלדה ועם סמל    D-400 -במדרכות ו B-125תקן מכסה הבריכה יהיה לפי 

וכיתוב מוטבע כולל שם וסמל גדול של הרשות המקומית, בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג 
ן או אקרשטיין עם  השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה תוצרת וולק

 הרישומים הנ"ל.  
*  במדרכות המרוצפות באבנים משתלבות יהיו המכסים מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום  

 נאות של אבני המדרכה המשולבת. 
ס"מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של מכסה הבריכה   20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

 ס"מ מעל לחצץ.  15והצנרת בתוך הבריכה תהיה  יש לצפות בזפת ובגריז
 מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון בעתיד. 

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי הוראות   1.2 -בברכות העמוקות מ
 המפקח.

 ופני מדידהא .2.1.16

שב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה הסטנדרטי של  רואים את הקבלן כאילו התח
 ואילך. 3210המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל )הספר הכחול( מדף 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים על כל 
 פרטיהם.

שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי המחיר הנקוב  אי הבנת תנאי כל 
 על ידי הקבלן בכתב הכמויות.

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה לשם 
 בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.

 כמו כן כוללים המחירים:
בודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום  שימוש בכלי ע

העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע,  
המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות כלליות של הקבלן הישירות  

 פות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.והעקי
כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך ופילוס על  

ורים ידי מודד מוסמך וכן כל חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  מופות,  חציבת ח
או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,   

 נעלי כבל,  סימון ושילוט,  מספור וכדומה.
אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או השרוולים  

 כמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם . הוא גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב ה 
 

בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי עזר 
 במחירי היחידה כאמור לעיל. 

 על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם. 
 

 :ת את הציוד הבאמבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח יכלול לפחו
 
 הלוח יהיה מפוליאסטר משוריין מוגן מים.  .1
סאצה או סימנס או שו"ע מאושר. זרם   ABB. או מרלן ג'רן או NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .2

 ( עם סליל הפסקה )טריפקויל(. 100 - -63קילואמפר )עם כיול מ 25קצר 
 וי הגנה.א' לפני המגען ואחרי המגען כולל כיס 160פסי הצבירה יהיו  .3
או סימנס   ABBקילואמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן ג'רן או  25המאמת הראשי יהיה לזרם קצר  .4

או שו"ע מאושר עם הגנה על המגענים נגד נגיעת יד. היציאות יהיו למהדקים בחלק התחתון עם חווט  
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ה בתעלות מ"מ המהדקים. כל החיוט יהי -35מ"מ ו 25מ"מ לפחות ופסי אספקה והארקה לחוטים  16
כניסה למאמתים בתעלה נפרדת ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע הפרדה פיזית בין המהדקים בחלק  

 התחתון לכל מעגל עם מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המא"זים.  
 טלמכניק.  ABBמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר  -3ל AC3מגען ראשי בלוח  .5
 בעומס. מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד .6
 מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל. דגם פקט עם ידית מצמד. ראה תכנית מ"ז: .7

 מופסק .1.7
 ידני.  .1.8
המאפשר הפעלה וכיבוי של מפסקי תאורה בהתאם לשעות הזריחה והשקיעה  –שעון אסטרונומי  .1.9

 מהדגם המאושר בעירייה. -של השמש
 בקר. .1.10
 תא פוטו אלקטרי פלוס שעון אלקטרומכני בטור. .1.11

 ונומי מדגם מאושר ע"י הרשות המקומית. שעון אסטר .8
עם אפשרות לכיוון הרגישות כולל עינית ומנגנון בגוף אחד מותקן על   FINDERתא פוטו אלקטרי דגם  .9

 עם מכסה שקוף.  IP65דופן המרכזייה או על קיר אחורי בקופסא פלסטית מוגנת מים 
 ברגים לפחות. 14פס להארקת יסוד  .10
 ולל הבטחה, מ"ז נפרד ושקע חשמל כולל הבטחה נפרדת.מנורת פלורסצנט  להארת הלוח כ .11
 נפרדת.  CIק"א זרם קצר בקופסת   15יח',  4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .12
אספקת מסגרת ממתכת לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות חשמל לחיבור המסגרת   .13

 הנ"ל מסגרת מגולבנת.
 פרטי חלק עליון ותחתון.מנעול צילינדר דגם העירייה בתא  .14
 בתא ח"ח יש לקבל אישור חלק פנימי מסניף ח"ח שבו מתבצע החיבור. .15
 . 61439על הלוח יוטבע תו תקן ושיוצר לפי ת"י   .16

עם גמר הביצוע יתאם הקבלן עם חברת החשמל ביצוע החבור יעביר ביקורת חברת חשמל יתאם קבלת 
 לת ומושלמת למזמין או נציגו. מונה,  יבצע איזון עומסים וימסור את המרכזיה פוע

 
 פרט טכני ליישום תאורת לד בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים מ
 

 היצרן וספק גופי התאורה 
 המציע יצרף את האישורים הבאים:

,  ISO-9001: 2008בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  המציעאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .1
 ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(. בתחום של "מערכות תאורה 

בתחום  ISO-9001: 2008בעל מערכת איכות מאושרת לתקן  היצרןאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של 
 של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(.

 
אשר מסמיך את המציע למתן שירות,  כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ,  .2

שנים לפחות )יש להציג כתב הסמכה   5אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של 
 רשמי( 

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה  .3
הם זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר  על הצעת המציע למזמין. במקרים ב

בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע למזמין את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב המציע כי 
 ישפה את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסה הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל  .4
 מתוכננת של ייצורם. 

הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון, לפחות בשלוש השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה, ייצור ו/או אספקת  .5
 גופי תאורה.

יע למתן תמיכה טכנית בעל רישיון  יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר עובד מן המניין בחברת המצ •
 חשמלאי מוסמך לפחות. 

שנים בעריכת חישובי  3יש להציג מסמך עם פרטי איש קשר מבצע חישובי תאורה בעל ניסיון של  •
תאורה ובהתאם לטבלה בריכוז המסמכים. )יש להציג תעודת גמר ממכון מוכר, השתלמויות בתכנון  

 תאורה והמלצות(. 
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 ורה כי המציע רשאי לבצע חישובי תאורה לגופי התאורה מייצורו.הסמכה מאת יצרן גוף התא •

יש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שהמציע רשאי לשנות זרמי עבודה בגופי התאורה בהתאם  •
 למגבלות גוף התאורה בתנאי ההתקנה. 

 ".LEDיש להציג הסמכה מאת יצרן גופי התאורה שהמציע רשאי להחליף "מודולים  •
ציע הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן  הצהרה כי המ .6

 הגופים המוצעים על ידו. 
₪ לפחות )לא כולל מע"מ(, בכל  4,000,000אישור רו"ח המעיד על היות הספק בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  .7

 אחת משלוש השנים האחרונות במכירות גופי התאורה.
, לתאורת רחוב אשר  LEDרוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורה מבוססי הצהרה עם פי .8

  1000הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב )יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ(, בכמות של 
 יחידות לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות. נדרשת הרשימה כמפורט להלן:

 ההתקנה,אתרים שבהם בוצעה  •

 כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין,  •

 ,LED-( שסופקו בהתקנה זו, כולל שם יצרן הLEDדגם והספק מקורות האור ) •

 שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.  •
 המציע יחתום על כל מסמכי המפרט הטכני. .9

 ונים טכניים" המצ"ב ויגיש המסמכים ממוספרים בהתאם.  המציע ימלא את "טבלת ריכוז דרישות ונת .10
 

 (LEDמפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד )
בעלי תפוקת אור, הספק  LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג 

בהתאם לדרישות המזמין ותקן   חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון,
 ישראלי. 

 גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )דרייבר( ומגיני מתח יתר.
 גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:

(, LED-LIGHT EMITTING DIODEגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור  .1
 תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים. לא

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת  .2
 ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

  5.2)או   3.2חלק  20ת"י  ובנוסף לדרישות של  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י   .3
 לפחות.  °50עד  -°10במידה ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של 

יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת  -CBבמידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת  
 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: 20הבדיקה להתאמה לת"י 

 
. יש להציג אישור מעבדה מוסמכת לזרם  c°50ההתאמה לתקן בטמפרטורת סביבה של עד  תעודת בדיקה

(.  700mA-)אין לבצע חישובי תאורה בזרם עבודה גבוה מ c°50עבודה המתוכנן בטמפרטורת סביבה של 
 מטר. 6-ו 8לעמודים בגובה  530mA-מטר ו 10-מטר ו 12לעמודים בגובה 

 
 לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.   IP66ימות א. גוף התאורה יהיה בעל דרגת אט

 ב. דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל:
 CLASS II. ציוד סוג 1
 . ציוד עם בידוד מוגבר 2
, התנגדות ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית CLASS I. ציוד סוג 3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC-הארקה לעמידה ב
 כולל רכיב מגן מתח יתר מתאים. 10kA/10kVג. גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של 

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים, בהתחברות  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .4
 תח הרשת.ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מ

(. יש להציג מסמך 10%±עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי ) .5
 חתום ע"י היצרן. 

 גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: .6
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 EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית( או   1.2חלק   961א. ת"י 
 IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או  3.12חלק  961ב. ת"י 
 IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או  5.12חלק  961ג. ת"י 
 IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או   61547ד. ת"י 

 לפחות.  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .7
תאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים( כפי שאושר ע"י  גוף ה .8

 -לנוחות התחזוקה העתידיתלגוף התאורה הנתון.  20מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 
 הרכיבים בכל הגופים זהים יהיו זהים גם כן.

גיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד ולהספקה ויסופקו כמכלול כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מ .9
 אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(.

כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד   .10
 אות:עם הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הב

 ותנאים סביבתיים.  UVא. עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת 
ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת קיימא שתאפשר 

 החלפת רכיבים נוחה.
ן מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר ( תהיה עם בידוד חשמלי ביDriverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .11

( . מקדם ההספק של המערכת יהיה 10%±תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )
שעות   100,000לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  0.92

)עדיפות לעמידה  °35אה ובטמפרטורת סביבה של בהעמסה מל  בהתקנה בתוך גוף התאורהלפחות, 
 (. °50בטמפרטורה סביבה של 

המאפשר שליטה על גוף התאורה   IEC-62386, בהתאם לתקן DALIגוף התאורה יכלול ממשק תקשורת  .12
ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו הינה אופציונלית  

 יקט.ובהתאם לדרישות הפרו
או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י   CREEמתוצרת  LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג  .13

 המזמין. 
 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה  .14
, עם ערך מרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של  3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין  .15

 מרבית )פיק( הנפלטת. מהעוצמה ה 55%של עד   420-500nmהספקטרום, 
 ,  0(RISK GROUP, קבוצת סיכון )IEC-62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/ .16
שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של    50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .17

(, בזרם העבודה המתוכנן L80/F20) מסך הנורות 20%וכשל של עד  80%, מותרת ירידת שטף האור עד °35
 ובהתאם לתקנים הרלוונטיים. 

 IESTM21, IESLM79, IESLM82תקנים אמריקאים:  •
 או

 IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  •
 . °50עדיפות לגוף התאורה העומד בתנאי זה בטמפרטורה סביבה של 

 
 (. binning-כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה .18
   EN 60068-(2-6לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן ) Vibration testיש להציג בדיקת רעידות  .19

 . EN 60598-1-4.20 -ו
-EN: 2009לכל גודל של גוף תאורה מוצע ובהתאם לתקן  WIND TESTיש להציג בדיקת "עמידות ברוח"  .20

 . 33-34ק פר EN 60598-2-3 -ו  2009:34-21 08פרק   60598-1
ציע יציג דו"ח "בדיקה טרמית" של עמידת גוף התאורה בתנאי העבודה הנדרשים )טמפרטורה אופפת  מה .21

c°35 ועדיפות ל-c°50  בזרם העבודה המתוכנן ועמידה בדרישות )L80 F20   כאשר גוף התאורה המכוסה בחול
 משטח פניו( סימולציה ללשלשת ציפורים ע"ג גוף התאורה(.  50%)ב

, הכולל לאחר ביצוע חישוב התאורהל גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן בהתאם לגופים המוצעים לכל דגם ש .22
 את הנתונים הבאים: 

א. שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט של גוף  
 התאורה.

אורך חיים נומינלי, בהתאם לזרם העבודה שטף אור   ב. לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד,
 התחלתי של מכלול גוף התאורה ולא רק של פלטת הלדים, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע. 
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ג. דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתונים פוטומטריים על גבי מדיה דיגיטלית 
 .LDTאו   IESבפורמט 

. שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים  ד
 טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו'.  -טכניים

 ה. הוראות התקנה.
 ו. הוראות תחזוקה. 

שיטת התחזוקה, שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ול 10-ספק הגופים יחתום על כתב אחריות ל .23
 תעודת האחריות תגובה בתעודת אחריות מאת היצרן )יש להציג תעודת אחריות מלאה(.

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים"   .24
 המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם.

 
 טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים 

וי הטבלה: )הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות ספק הגופים בלבד וההתייחסות  הערות למיל
תהיה לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט(. המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים  

 הנדרשים )תנאי סף(. 
 

על הקבלן למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה   (1
 פורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש. המ

כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת   (2
המציע לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, יציין זאת  

 בעמודת הערות.
עיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  חובה לענות על כל ס (3

הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את 
מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים  

 באותו המסמך.
ינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט  תיאור הדרישות בטבלה להלן ה (4

 לעיל. 
תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי   (5

 הדרישות המפורטות לעיל. 
 

מסמך 
 מספר

תשובת  דרישה 
ספק 

 הגופים

מתאים/ל 
 א מתאים 

 הערה 

    שם המציע  
בתחום  ISO-9001 :2008תעודת הסמכה לתקן  1

 מציע. -תאורה וחשמל
   

בתחום  ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן  2
 יצרן. -תאורה וחשמל

   

    כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות אחריות.. 3
הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאורה.. וכתב  4

 התחייבות לשיפוי המזמין במקרה של תביעת צד ג'.
   

רן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור  הצהרת היצ 5
 שוטף.. 

   

הצהרה כי המציע.. בעל ניסיון, לפחות בשלוש   6
 השנים האחרונות, בביצוע תכנון תאורה רחובות.

   

איש קשר מן המניין בחברה בעל רישיון חשמלאי   6.1
 מוסמך.

   

איש קשר עובד מן המניין בחברה מהנדס חשמל  6.2
 ואלקטרוניקה. 

   

   מכה מאת היצרן כי המציע רשאי לבצע חישובי הס 6.3
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 תאורה..
הסכמה מאת היצרן כי המציע רשאי לבצע שינוי   6.4

 בזרמי העבודה של גוף התאורה.
   

הסמכה מאת היצרן כי המציע רשאי לבצע שינוי   6.5
 במקרה של תקלה בלבד. במודולי הלד 

   

ש  הצהרה כי המציע.. בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלו 7
השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה, של יצרן 

 הגופים המוצעים על ידו. 

   

אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי   8
₪ לפחות )לא כולל מע"מ(, בכל   2,000,000בסך של 

אחת משלוש השנים האחרונות במכירת גופי 
 התאורה.

   

אשר  הצהרה לניסיון מוכח ש יצרן גופי התאורה..  9
יח'  1000הותקנו בארץ ו/או במערב אירופה.. בכמות 

שנים האחרונות..רשימה יש למלא בטבלה נספח  3ב
 א לריכוז דרישות ומסמכים )יצרן גופי התאורה(. 

   

 
 

 נספח א' לריכוז דרישות ומסמכים )יצרן גופי התאורה( 
השנים  3-וגיית לד בבטבלה זאת יש למלא את האתרים בהם סופקו והותקנו גופי תאורה בטכנול

 האחרונות מהדגם המוצע. 
 בטבלת ריכוז דרישות ומסמכים(. 9)לסעיף 

 
שם הרשות  

 המקומית או הלקוח 
דגם וסוג גוף 

 התאורה שסופקו 
כמות גופי התאורה  

 שסופקו
 פרטי איש קשר   שנת התקנה 

     

     

 
 טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים )גוף התאורה(

 
 
מסמך 
 מספר

תשובת  שה דרי
ספק 

 הגופים

מתאים/ל 
 א מתאים 

 הערה 

    מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן( 1.1
     שם יצרן גוף התאורה  1.2
    דגם גוף התאורה  1.3
    שם יצרן הלד 1.4
    שם יצרן הדרייבר  1.5

    )בהתאם למפרט(   CBת.ב.  2
    החלק הרלוונטי 20תעודת התאמה ל ת"י  3

    לפחות °35טמפ' סביבה התאמה ל 3.1
    לפחות IP65דרגת איטום  3.2
    CLASS Iדרגת הגנה מפני הלם חשמלי  3.3
    CLASS II דרגת הגנה מפני הלם חשמל 3.4

  10KV/10KAהתקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של  3-ג'
 ( 20)פירוט בתעודת התאמה לת"י 

   

    מקדם הספק )הצהרת יצרן( 4
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ור המופקת מגוף התאורה...יציבות עוצמת הא 5
10%± 

   

    )תאימות אלקטרומגנטית(    2.1חלק  961ת.ב. ת"י  6.1
)הפרעות מוליכות, זרמי    12.3חלק  961ת.ב. ת"י  6.2

 IEC-61000-3-2הרמוניות( או 
   

)הפרעות מוליכות, שינויים    12.5חלק  961ת.ב. ת"י  6.3
 -IEC 61000-3-3רגעיים( או 

   

) תאימות   IEC-61547או  61547ת.ב תקן ת"י  6.4
 וחסינות אלקטרומגנטית לציוד תאורה( 

   

    IEC-62262 (IK-08 )תעודת בדיקה להתאמה לתקן  7
    ( DRIVERמערכת הפעלה אלקטרונית ) 8
-IECבהתאם לדרישות תקן  DALIממשק תקשורת  9

62386 
   

    דיודת הלד  10
11 CRI    
    ך מירבי של הפיקער -ספקטרום 12
    לגובה ההתקנה   IEC-62471 ,RG0ת.ב. ת"י/ 13
ת.ב. לאורך חיים ושרידות של הלד בהתאם לתקנים   14

 האמריקאיים או הבי"ל הרלוונטיים כדלקמן: 

 ,IESLM21תקנים אמריקאים: •
IESLM79, IESLM82  או 

 IEC-62722, IEC-62717תקנים בי"ל:  •

   

    BINNING IEC62707הצהרת יצרן ג"ת  15
כתב אחריות...לעשר שנים...מיצרן גוף  16

התאורה..לרבות התייחסות להגנות מפני נחשולי  
 התנגדות.-מתח

   

-)דרישות בטיחות מנורת ה IEC-62031ת.ב תקן  17
LED) 

   

הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה, לרבות התאמה   18
 לטמפ' העבודה, אורך חיים והתקנה 

   

תחזוקה מיצרן גוף התאורה, לרבות הוראות  19
 התאמה לטמפ' העבודה, אורך חיים והתקנה

   

 
 
 לתאורה, לח"ח ותקשורת בחציות כבישים –פרט לחפירות והנחת צינורות )שרוולים( מ
 
הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן, בהתאם להנחיות   .1

 משרדי, חוקי החשמל וכו'. חברת החשמל, המפרט הבין
הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי שכבת חול   .2

 ס"מ  10דיונות בעובי 
ס"מ ומעליה סרט אזהרה ומצעים לפי הנדרש  20יש לכסות את הצנרת בשכבת חול דיונות בעובי  .3

 בתכניות  ע"י מתכנן הכבישים. 
לדאוג למניעת  פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות מטרד לתנועה או   בזמן העבודה יש .4

להולכי רגל ולסלק כל עודפים בלתי נחוצים.  עם סיום העבודה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי  
 ולהחזירו לקדמותו.

י, איטי  במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן הדרגת .5
 וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה. 

ס"מ והמרווח  30במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות  .6
לוי  מי  –ס"מ חול ומעליה  10ימולא חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של 

 כנ"ל.
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מ' קו עליון של הצנור מפני כביש.   1. קשיחים ובעומק של P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות  .7
פתיחת כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסור בלבד ברוחב המינימלי הנדרש. בצנורות  

 מ"מ.  8יושחלו חוטי משיכה מנילון בעובי 
קבלן בהסכמה ובאישור המפקח והמהנדס לפי הנחיותיהם תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י ה .8

 ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה והידוקן בהידוק מלא.
אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש להזמינו לשם ביקורת אחרי  .9

 הנחתם ולקבל את אישורו לפני הכיסויים. 
א תכניות סופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום הנחתם. עם סימון  על הקבלן להמצי .10

 מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'. 
 

 חציות )שרוולים( עבור חברת חשמל: 
 

  6מ"מ לצינורות " 7.7, עובי דופן 8דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C -יש להכין מעברים עבור חברת חשמל מ
, בעומק הנדרש בחתכים ובתכניות מתחת לכבישים ולרחובות משולבים,  8נורות "מ"מ לצי -10.0ו

  8השרוולים יסופקו ע"י ח"ח ויונחו ע"י הקבלן. בכל מעברי הכבישים יש להשחיל חוטי משיכה מנילון 
מ"מ, לתקוע בקרקע יתדות צבועים בקצות המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח מעל השרוול בגובה  

יתכן שצנרת מעברי כבישים תסופק ע"י ח"ח ועל הקבלן יהיה להובילה מח"ח ולהתקינה   הנדרש ע"י ח"ח.
 בשטח, ולכן ישנם סעיפים נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה ובגמר הביצוע אצל מנהל  –את כל נושא שרוולי  ח"ח 
 של האזור בחברת חשמל. –העבודה 

ס"מ, ומעליו שכבות מצעים מהודקים לפי הנדרש  30גמר ביצוע המעבר יש לכסות השרוול בחול ים ב
 בחתך באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים וע"י הפיקוח והחזרת המצב לקדמותו.
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 גומחות לפילרי רשת 
 

 630ת בטון חדשות לפילרים להלן רשימת היצרנים המאושרים ע"י חברת חשמל לייצור ואספקת גומחו
 א' לחלוקה: 1000 -א' ו

 
 רדימיקס מוצרי בטון )ישראל(  .1 

 אזור תעשיה עד הלום     
 3708ת.ד.      
 אשדוד     
 08-8548890, פקס':   050-5665754   ,08-8548817דוד אלוני, טל':   –איש הקשר להזמנות      

     david.aloni@cemex.com 
 

        אקרשטיין תעשיות .2 
 מפעל ראש פינה      
 צ.ח.ר פארק תעשיות      
 602ת.ד.      
 ראש פינה      
 09-9587820פקס':    ,09-9596664לריסה מורוך, טל':   –איש הקשר להזמנות      
      sam@ackerstein.co.ilLari 
 
       ספיגולנט מוצרי בטון  .3

 36דרך בן צבי      
 אזור תעשיה רמת אליהו      
 4277ת.ד.      
 75624ראשון לציון       
 03-9616011, פקס': 054-7333370, 03-9612929אריה ספיגולנט, טל':   –איש הקשר להזמנות      
 

 ביצוע: ישנם שני סוגים של גומחות בטון ל 
 אמפר. 1000. עבור ארון מורחב 1
 אמפר.  630" 2. עבור פילר גודל "2

    
 הגומחות תהיינה עם גג בטון ועם זיז "רגל" ביסוס אחורית.  

 
 : רצפה אופקית עם פתח לכניסת כבלים

 גומחת הבטון תהיה עם פתח ברצפה, לכניסת צנרת וכבלים. 
 

 גימור נדרש:
 בטון חשוף חלק )אפור(. 

 

mailto:david.aloni@cemex.com
mailto:Larisam@ackerstein.co.il
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 במתקן חי או בקרבתו עבודה 
 

אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אישור בכתב ממנהל הפרוייקט ומבעל המתקן ואך 
המעודכנת ליום    6724ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות מס'  

27/11/08. 
 

 עבודות צנרת תקשורת עירונית, בזק והוט 
 

ענה בצנרת תת קרקעית בעומק לפי התכניות והכמויות כאשר תחתית  התעלה מרופדת  העבודות תבוצ
 ס"מ ועל הצנורות ובינהם שכבה נוספת כנ"ל. 10בשכבת חול ים בעובי של 

לכבלי  P.V.Cמפי.וי.סי קשיח לעבודות תקשורת נושאת תו תקן ועליה מוטבע  – 4הצנרת תהיה: קוטר "
 , עם פס זוהר בצבע מתאים ודופן פנימית חלקה.  63ורות קוטר עבור צנ 13.5טלפון, וצנרת יק"ע 

לפני כיסוי כל חפירה יהיה על הקבלן להזמין את המפקח לפיקוח ולאישור הצנורות ורק אח"כ לכסות  
ס"מ מהודקות   20ס"מ, שכבה ראשונה ואח"כ שכבות של  30התעלה. הכיסוי יעשה בשכבות חול דיונות 

בהוצאת בזק. כמו כן  2 – 13צע לפי מפרטי עבודות בינוי רשת תוספות היטב. את כל העבודות יש לב
מ' אורך של צנור.  2המונחים בחפירה צריכים להיות מותקנים בתמוכות מיוחדות כל  4הצנורות "

 התמוכות הנ"ל כלולות במחיר הצנור. 
 ס"מ בחפירה מקבילה.  50לפחות  –הערה: יש להרחיק צנרת בזק וטל"כ זו מזו 

, יקבל אישור בכתב מהבזק  HOT –ביצוע העבודות יעביר הקבלן בקורת בזק וחברת הכבלים עם גמר 
וימסור את המתקן למזמין. אישור הבזק הוא מעיקרי העבודה ועל הקבלן להזמין פיקוח בזק וטל"כ  

 במהלך העבודה ולשפר לקויים.  
 ללא אישור בזק סופי בכתב לא תתקבל עבודת הקבלן. 

 

 הצטלבות צנרת  .2.1.17

 -40לבות בין צנרת תקשורת )בזק/טל"כ( לצנרת חשמל ותאורה תהיה צנרת החשמל עמוקה יותר בבהצט
 ס"מ לפחות. 

 ס"מ.  -30בהצטלבות בין צנרת תאורה לצנרת חשמל או צנרת ח"ח  תהיה צנרת החשמל  נמוכה יותר ב
 

 סימון כל החציות 
 

ס"מ וצבועים לפי יעוד   60בעומק בזנטים תקועים בקרקע  -כל החציות יסומנו בקצוותיהם ע"י פלכים 
 סגול.  –כחול, הוט  –צהוב, בזק  –אדום, תאורה  –הצנרת: חשמל 

 
AS MADE 

כולל קוארדינטות בקצוות החציות  2010על הקבלן להגיש תוכנית עדות כפי שביצע משרטטת באוטוקד 
 .CD -סטים של תוכניות + קובץ ב 3עומק החצייה וכמות הצינורות כולל 

 חריותא .2.1.18

קבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית  ה
ולטיב ביצוע העבודה למשך תקופת זמן המצויינת להלן החל מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י הרשות  

 המקומית, כולל החלפת נורות. 
 ביעה. שנים לרבות הצ  10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .1
 פנסי תאורה שהאחריות עליהם:  .2

 כולל ציוד ההדלקה )דרייברים( והנורות לד. –שנים  10למשך  -
 שנים.   10מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך  .3
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   תאריך: 
 
 

 טופס אחריות גופי תאורה לכל ג"ת שמסופק בפרויקט 
 
 

           שם העבודה
        שם קבלן החשמל 

         שם היצרן 
       הספק / נציג היצרן  שם

 ==================================================== 
        דגם גוף התאורה  

 ==================================================== 
       כמות הפנסים המסופקים  

 ==================================================== 
      גודל  לד  -נורות 

      דגם   
      תוצרת   

 ==================================================== 
      גודל  דרייבר/ספק 

      דגם   
      תוצרת   

 ==================================================== 
 שנים לכל מרכיבי הפנס, הציוד והנורות. 10 אחריות: 

 ======================== ============================ 
      תאריך אספקה  

 ==================================================== 
 

   חותמת וחתימה 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 חוק התקנים קובע: 
8BA2A02A4F77.htm-BE5F-4854-B905-gov.il/NR/exeres/D603917Ehttp://www.moital. 

 
 . חובת שמירה על תקן רשמי )תיקון: תשל"ט( 9

)א( לא ייצר אדם מצרך, שמפרט שלו נקבע בתקן רשמי, ולא ימכרנו, ולא ייבאו ולא ייצאו, ולא ישתמש בו  
ו כתקן רשמי, אלא אם התאימו  בכל עבודה שהיא, ולא יבצע עבודה שהכללים הטכניים של תהליכה נקבע

המצרך או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי, אם נקבעה הוראה אחרת בהכרזה שבה הוכרז התקן  
 כתקן רשמי. 

  
 פיתוח האתר  – 40פרק 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/D603917E-B905-4854-BE5F-8BA2A02A4F77.htm
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 עבודות ריצוף ואבני שפה וגן

 
 כללי  א.              

ת קטעי ריצוף יש לקבל אישור המתכנן והמפקח מראש למקור ולטיב הריצוף. דוגמאו  
לסוגיהם השונים, יבוצעו לצורך אישור המתכנן והמפקח בשטח לפני התחלת העבודה  

 כמפורט לעיל. 
 

 התאמות סביב שוחות  ב.              
 במהלך הריצוף, יש לבצע התאמות והסדרות ריצוף סביב תאי מערכות קיימים וחדשים.   
 לפי הנדרש.העבודה כוללת הסדרת רצוף בדגם כלשהו סביב התא   
 מחירי ההתאמה כלולים במחירי הריצוף ולא ישולם עבורם בנפרד.  

 
 ריצוף במרצפות משתלבות  ג.              

סוגי המרצפות יהיו מהסוג המצוין בכתב הכמויות, בתוכניות ובפרטים. ההנחה ע"ג מצע   
 ס"מ חול הכלול במחירי הריצוף. 4-5 -מהודק הנמדד בנפרד, ו

צע בסידור כלשהו המפורט בפרטים כולל השלמות ויכלול אלמנטי חבק הריצוף יבו  
 למתקנים ועמודים. 

ס"מ ו/או   10/10או  10/20ס"מ בגוון אפור יבוצעו במרצפות   20/20השלמות בריצוף   
 חלקיהן בניסור מכני בלבד.

ס"מ. במידת הצורך ינוסרו האבן האחרונה   7-לא יהיו השלמות חלקי אבן בפחות מ
 לפניה. לא יהיו השלמות בצמנט. והאבן ש

 
 אבני שפה ואבני גן ד.                        

אבני שפה גנניות לסוגיהן יהיו מאלמנטים טרומיים כמצוין בתוכניות, בפרטים   . 1       
, עם פיגמנט ו/או בגמור אפור ו/או  19ובכתבי הכמויות. האבנים יהיו לפי ת"י 

 תוח.בגמר מיוחד לפי המצוין בפרטי הפי
 אבני שפה גנניות יונחו ע"ג מסד וגב מבטון לפי הפרטים. . 2       

הנחת אבני שפה גנניות תהינה בקווים ישרים, עקומים ו/או שבורים לפי תוכנית.   . 3               
יש להשתמש ביחידות פינה טרומיות מוכנות; ניסור אבני שפה ליחידות חצי,  

זווית אחת, ע"מ לקבל חיבורים מדויקים   מעלות או כל 45שליש, רבע, בזווית 
 והתאמה למידות ולפינות, חייב באישור המפקח מראש.

 המילוי בין האבנים יהיה במילוי דיס צמנטי בגוון האבן.  . 4       
 מ"מ לגובה ולמיקום.  3דיוק ההנחה של אבני השפה הגנניות, עד  . 5        

 
 דות פינה, ניסורים והתאמות. המדידה במ"א נטו כולל מסד וגב מבטון, יחי  

 
 מפרט ריצוף באבנים משתלבות 

 
 ארגון העבודה א.                       

יש להציג לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג, דגם וגוון של אבני הריצוף בהתאם למפורט 
 בפרטי הפיתוח, בטרם השלמת הזמנת האבנים.

 שר.התקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המיו  
 אספקת האבנים תבוצע אך ורק מכוון השטח שכבר רוצף.   
 אספקת החול תבוצע מהכיוון הנגדי.  

 
 
 

 פזור החול ויישורו   ב.              
לאתר קבלת השתית מובנה ומאושרת ע"י המפקח, מפזרים חול דיונות נקי ויבש בעובי    

 ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא הידוק. 5-4של 
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היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(. את סרגלי הצד יש   
לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים : בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שקיעת  

 ס"מ. 1האבנים בעת ההידוק עד 
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פזור החול ויישורו, רצוי לישר מדי פעם    

שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול 
 המיושר בעת העבודה. 

 
 סוג הרצוף והגוון  ג.              

המרצפות יהיו מסוג המפורט בפרטי הפיתוח לפי בחירת האדריכל עם גמר לפי בחירה    
ריכל ; צורת ההנחה  . האבנים יסופקו בגוונים לפי בחירת האד8ויתאימו לתקן ישראלי 

 תהיה עפ"י המפורט בדגמי הריצוף המפורטים בפרטים. 
 

 הנחת הריצוף   ד.              
 יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה, למניעת זחילה של האבנים.   
 ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות או חצאים מוכנים מהמפעל.   
מ"מ לצורך מילוי בחול אשר מונע שבירת  3-2חים של בין אבני הריצוף יש להשאיר מרוו  

פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים 
 אחת לשניה. 

 
 השלמת שולי הריצוף  ה.              

לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה, ערוגות, קירות, מכסי ביוב וכו' יש צורך   
 לקי אבני ריצוף מייצור טרומי ובאבני ריצוף מנוסרות. להשתמש בח

 חיתוך אבנים יבוצע במסור מכני בלבד.  
 כל השלמה אחרת אסורה אלא באישור המפקח.  

 
 

 שינוי כוון בריצוף   ו.              
כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה ע"י ניסורים בקו ישר   

ח והאדריכל, ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת באבנים שלמות )אבני  בתאום עם המפק
 קצה או חצאים(. 

 
 חגורת בטון סמויה   ז.              

בגבול ריצוף ושטחי נטיעה ו/או בגבול בין אספלט וריצוף, בכל מקום בו אין גמר באבן    
חתך   .30-שפה וגם אם לא צוין במפורש, תבוצע חגורת בטון מזוין סמויה; הבטון ב

 2-ס"מ לפחות. החגורה תבוצע מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ 20/20החגורה 
 ס"מ מפני הריצוף, או בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל.

העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית המרצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך הקפדה    
 י החגורה. על החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסו

 שפת החגורה החיצונית תהיה קטומה בסרגל.   
 לא תשולם תוספת עבור גמר בחגורת בטון מזוין סמויה בגבולות ריצוף.  

 
 הידוק הריצוף   ח.              

בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני של המשטח )על    
הידוק ויברציוניות בעלות כח צנטריפוגלי של   גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות

  3-מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע ב 0.5הרץ ובגודל של  100ק"ג ותדירות של  2,000
 מעברים.

הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא יושאר בסוף יום   
הידוק הראשוני העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. לאחר ביצוע ה

שעות לאחר ביצוע הריצוף, יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי   24-ולא יאוחר מ
 ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות. 



- 76 - 

76 
 

מעברים   4-לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה ב   
 נוספים. 

 12הראשוני תבוצע כבישת אימות במכבש  בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק  
מעברים, לפי הוראות המפקח ובהתאם למסקנות   8-טון או מכבש פניאומטי כבד ב 

שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת מישוריות ומששח בגבהים הנדרשים ללא  
 בליטות בין אבן לאבן.

 
 סטיות מותרות בביצוע  ט.              

קפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים, במפורט על הקבלן לה . 1       
 בתכניות.

 
מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל   . 3        

מ' והבנוי כד ששקיעתו   5ס"מ ובאורך של  5אלומיניום ברוחב של לפחות 
 מ"מ.  1על המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו על קצוותיו לא תעלה 

בדיקת המישוריות תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על פני הריצוף    
המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר 

 המרווח הגדול ביותר. 
 מ"מ.  5הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על    

 
ת מהשעורים שהותנו לעיל יחייבו את  סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריו . 4       

 הקבלן ולרצף מחדש את המשטח.
 גודל אותם השטחים יקבע ע"י המפקח.    

 
  

 
 משטח ניסיוני   י.              

לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע ניסיוני   . 1       
מ' לפחות בשצ"פ   2X2מטר לפחות וברוחב המדרכה, או במידות  2.0באורך של 

 במקום שיורה המפקח.
ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת האבנים   . 2                          

המשתלבות, פיזור תשתית החול, ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול  
ת,  למילוי המרווחים בין האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימו

 אלמנטי שפה וכו'. 
הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים אתו הוא מתכוון לבצע את  . 3            

 העבודה. 
מסקנות אשר יוסקו בביצוע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, טיב   . 4       

 החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן בהמשך הביצוע.
בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן ייבדקו  . 5       

 התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, הסטיות בגובה וכו'.
יבוצעו קטעים   -אם הבדיקות יורו שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות   

 ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן. 
ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל  משטחי הניסיון שלא  

 חשבונו. 
אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לחומרים  . 6       

 ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה.
 

המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר ע"י המפקח  . 7       
 הקבלן ללא כל תביעה מצדו. תחייב את 

 
 עבודות גינון  – 41פרק 
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 אדמת גן וחיפויי קרקע    – 41.1
 

 כללי  א.                        
הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )אף אם לא צוין בסעיף במפורש( גם את   . 1       

 האספקה, ההובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים. 
גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח בכתב. בשום מקרה לא   אדמת . 2       

 תפוזר אדמת גן על פסולת מסוג כלשהו. 
פיזור אדמת גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים )כימיים ואו פיסיים( שונים   . 3       

במובהק מקרקע/סלע הקיימים באתר מחייב לבצע עבודות כגון חפירת/חציבת  
ורות השקיה ואחרות לפני פיזור אדמת גן, כדי למנוע בורות לעצים, הטמנת צינ

 ערבוב קרקע/סלע יסוד באדמת הגן.
פיזור אדמת הגן יבוצע בכלים מכניים וידניים, כפי שיידרש על פי תנאי המקום   . 4       

 והוראות המפקח.
ימים מעת ירידת   5חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של  . 5       

 גשם או כשהקרקע רטובה מהשקיה.
 עובי שכבת אדמת הגן כמצוין במסמכי המכרז/החוזה.  . 6       
 מהעובי הנדרש לשכבת אדמת הגן.  5%-העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ  

 
 

 בדיקת קרקע לאדמת גן ב.                       
 ובכתב של המפקח. כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם  . 1       
האישור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע   . 2       

 לאדמת הגן.
הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר, מערימות שהובאו. על הדגימות  . 3       

 המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק.
של משרד החקלאות או במעבדה מורשת   הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה . 4        

 אחרת.
תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור   . 5       

 וקריא לחלוטין. 
פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה, לא   . 6       

 תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא. 
 אתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. הקבלן חייב לפנות מה   

 
 דרישות נוספות לגבי אדמת גן ג.                        

 בנוסף לכל האמור לעיל, תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :  . 1       
האדמה לא תכיל חלקי עשבי בר רב שנתיים ממין כלשהו, לרבות   1.1                     

 לא תכיל כל שאריות עשבי בר. פקעות/שורשים/קני שורש וכו', ו
 האדמה לא תכיל פסולת כלשהי. 1.2                     
 האדמה תראה אחידה במראה ובמימוש. 1.3                     
 האדמה תהיה מופרדת היטב.  1.4                     

 
לתקינות אדמת הגן שהובאה לאתר, יינתן בכתב לפני הפיזור אישור . 2  

 מפקח. בידי ה 
 

 מדידה ותשלום של אדמת גן   ד.             
המדידה לפי מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים, ו/או לפני    

 מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי שכבת האדמה.
 
 

    עבודות השקיה – 41.2
 



- 78 - 

78 
 

 הוראות כלליות לעבודות
 כללי  א.  
תייחסות  לביצוע מערכות השקיה לשטחי נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות ההנחיות מ . 1 

 פוליאתילן . 
הצינורות     כל  וכוללת את  המערכת מתחילה  בנקודות החיבור לרשת אספקת  המים 

 והאביזרים  הדרושים להשקיית הגן. 
  
והנחיות    .  2  ולפרטים  הטכני  למפרט  לתכנית,  בצמוד  יעשה  ההשקיה  מערכת  ביצוע 

וההנחיות המ ההסברים   כל  את  ולתת  השני  את  האחד  להשלים  שנועדו  צורפים, 
 לביצוע  תקין. 

   
של    .  3  מפרטים  או  בתקנים  ועומדים   תקינים   חדשים,  יהיו  והצינורות  האביזרים  כל  

 מיא"מ. 
 

לתכנית   . 4  מחודש  אישור  מהמתכנן   לקבל  יש  התכנון,  מגמר  משנתיים  יותר  חלפו  אם 
 לפני  הביצוע. 

 
מים   . 5  אספקת  לקו  לבדוק     -התחברות  הקבלן  העבודה  על  תחילת  מים    לפני  לחץ 

,קוטר ומיקום מקור  המים. הקבלן יודיע למתכנן בכתב על תוצאות הבדיקה,   דינאמי
 לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.  

  
וקבלת תכנית מעודכנת התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור  לתחילת עבודה  . 6 

 ידי המתכנן או המפקח , אשר תישא את החותמת  "לביצוע".  -ומאושרת על 
  
על המבצע  להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית עדות , כלומר תכנית מצב  . 7 

הביצוע    אחר  בשטח  ממוחשב AS-MADEקיים   בשרטוט  תוגש  העדות   )תוכנית   .
 עפ"י דרישת המזמין(.  

  
הדרושים    .  8  החיבור  אביזרי  כל  את  במחירם  כוללים   הכמויות  במפרט  הפרטים  כל 

 להתקנתם , וכל העבודות הדרושות  בהתאם להנחיות במפרט  ובתכנית.
  
על   . 9  שינתנו  העבודה   בזמן  שינויים  ולבצע   הוראות  לקבל  ערוך  יהיה  ידי     -הקבלן  

       המפקח, כך שלא תפגע ההמשכיות  והתקדמות העבודה. 
  
אישור    .  10  קבלת  לאחר  העבודה   בשלבי  ימשיך  הקבלן  בשלבים.  יעשה  העבודה  ביצוע 

 ידי המפקח  בתאום עם המתכנן.  -המפקח על השלב המבוצע. שלבי העבודה יקבעו על 
 
 
 
 
 
 

 מדידה וסימון  ב.  
 

 המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות  הכנת הקרקע, כולל גבהים . . 1 
 

אי . 2  על   והמתכנן  המפקח  לידיעת   יביא  המבוצע  -המבצע  לבין  המתוכנן   בין  התאמה 
בשטח , במטרה לעדכן את  מיקום המערכות השונות,  על הקבלן חל  איסור מוחלט  

 לבצע שינוי בתכנית ללא  אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.
 

 חפירה  ג. 
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הימצא . 1  יוודא מקום  ,  לפני תחילת העבודה  הקבלן  ותם של קווי חשמל, טלפון, מים 

ביוב  וכו' בחברת חשמל, בזק , עירייה, מקורות וכו' , ובאחריותו לקבל אישור עבודה  
 בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן. 

 
 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים.  מומלץ להשתמש במתעל.  . 2 

 
 לקמן:עומקי החפירה בשטחי גינון יהיה כד . 3 

 
 עומק חפירה      קוטר צינור    
 ס"מ  60   מ"מ  ומעלה   75  
 ס"מ  40   ס"מ   63 - 40  
 ס"מ  30   מ"מ ומטה  32  

 
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל,  יש להגן על צנרת פלסטית    

 ידי מתכת או חיפוי בחול  ובמרצפות לאחר  תאום עם המפקח .-על
ג'    15  -לה אבנים,  התעלה תועמק  בבקרקע המכי   .  ולאחר    3ס"מ  מהעומק בסעיף 

בעובי   מכן תרופד בחול  הכיסוי    15דיונות  השלמת  לפני  דיונות,  חול  של  ס"מ 
 בקרקע מקומית.

 
רוחב החפירה יאפשר הנחה של  הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד  . 4 

 זה  יש
ולהג   תעלה  באותה  אחת  להעבירם  בדרגה  החפירה  את  להעמיק  או   , רוחבה  את  דיל 

 לפחות. 
 

במרחק   .  5  תעלה  לחפור  יש  מתוכנן,  או  קיים  עץ  ליד  המתוכננים  מטר      2.0לצינורות 
 לפחות  מגזע העץ. 

 
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש  קיר   ריצוף   וכו'  יש לפתוח בהם מעבר צר  .  6 

להחזי כך  ואחר  שרוול   עללהנחת   ( לקדמותו.  המצב  את  של  -ר  מהודק  מילוי  ידי 
  , שפה  אבני  מרצפות,  החזרת   , אספלט  ציפוי  תשתית   / המצע  שכבות  התשתית,  

 כלול במחיר  השרוול. -גרנוליט וכו' ( 
 

השרוול יהיה מחומר  קשיח  העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות  מקוטר הצינור  .  7 
 מ"מ. 6שיכה  מפוליפרופילן שחור בעובי המושחל דרכו.  בתוכו יותקן חוט מ

 ס"מ משולי המעבר  מתחתיו הם מונחים.  40שרוולים  הטמונים באדמה יבלטו   
על           בשטח  לסמן  וכן   השרוולים  של  המדויק  המקום  את  במפה  לסמן  יתדות  -יש  ידי 

ל סימון   מברזל של מודדים.  בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק ע
 דופן המדרכה/שביל או בגב הקיר.

 
יש  להשחיל בכל שרוול את צינור ההשקיה בזמן הנחת השרוול. במידה ולא ממשיכים   .  8 

החוט   השחלת  לאחר  והשרוולים,  הצינור   קצוות  את  לסגור   יש   המערכת   בביצוע 
 כאמור לעיל . 

בשטח     קיימים  תקין  -שרוולים  לבדוק שהשרוול  הקצוות,  את  לגלות  אורכו   יש  לכל 
 ולהכניס צינור השקיה במידה ואין.

 
   P.V.C-יהיה מפלדה או מ  -שרוול החוצה כביש  ומגרשי חניה מאספלט או משתלבות  .  9 

 .  10דרג 
ס"מ מתחת לפני הכביש  הסופיים עפ"י   100בהתאם לתכנית . ראש השרוול בעומק עד   

 דרישת המפקח.
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  50עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  -ניה שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי ח  
 מ"מ   75מ"מ  או 

מ    )כתום(  בקטרים    P.V.C  -או  ,    90ביוב   בתכנית   110מ"מ  , בהתאם למצוין  מ"מ 
 ובכתב  הכמויות . 

בעומק     טמון  השרוול   שימוש     40ראש  יאפשר  החפירה  רוחב  כביש  במעברי    . ס"מ 
 במהדקים מכניים. 

 ות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח .מועד השחלת צינור  
חוט     וכיסויי  מלא, לרבות  כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים  המחיר כולל: את 

 משיכה כאמור  לעיל.
 

שרוול יעבור משטח מגונן לשטח  מגונן  או  יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם  . 10 
 למצוין  בתכנית. 

 
 ו בפקק אינטגרלי של  הצינור, כלול במחיר השרוול.שרוולים רזרביים  יסגר .  11 

 
על . 12  בצנרת   יבוצעו  -כל הסתעפות  מרוצפים או סלולים  ידי  מחברים מתחת לשטחים 

בקוטר   טרומי  מבטון  ביקורת  תא  /    80או    60בתוך  הכמויות  בכתב  כמפורט   , ס"מ 
קיה" ויהיה בתכנית. המכסה בגובה הריצוף . על המכסה  יותקן שלט  עם כיתוב  "הש

 תואם ריצוף/אספלט. 
 העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת  הריצוף סביב  התא .  
יהיה     )למצע(  בין תחתית השרוול לתחתית התא   ס"מ  מינימום. בתחתית   20מרחק 

 ס"מ. 10הבריכה תהיה שכבת חצץ גס בעובי 
 

 צנרת ומחברים  ד.  
 

 יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי .  - צינורות מחומרים פלסטיים . 1 
 כל החיבורים יעמדו בלחץ  הנדרש של  המערכת.   

 
וכל   . 2  הצנרת  הרכבת  וניקיונם,  התעלות  חפירת  חומר,  אספקת  כולל:  היחידה  מחיר 

 אביזרי החיבור והצנעתם,  הכל בהתאם לנדרש.
כת   העבודה,  במהלך  להוסיפם  שיש  מחברים   עבור  תוספת  תשולם  וצאה  לא  

 מהתפצלויות  נוספות  בצנרת ובשלוחות הטפטוף.
 

 יש לאטום  את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי  למנוע חדירת לכלוך פנימה. . 3 
 

מחלקים  .  4  קווים  המטרה,   למערכת  פוליאתילן  העשויה  טמונה   לצנרת  המחברים  כל 
פלסטיים מחברים  יהיו  וכו'   כבישים  לריצופים,   מתחת  או   אטמים      לטפטוף  עם 

חבק   בתחיליות  להשתמש  אין   . ש"ע  או  "פלסים"  "פלסאון"   כדוגמת  מים  ללחץ 
 ומחברי שן מכל סוג שהוא.

  
וברגים מגולוונים. מקוטר   .    5  בעלי טבעות אטימה  יהיו  יהיה   75הרוכבים  הרוכב  מ"מ  

 ברגים. 4בעל 
 

 פריסת הצנרת וחיבורה  ה.  
 

 )למרות שמסומן על  גבי כביש או מדרכה(.  צנרת  תעבור  בשטח מגונן   .   1 
 צנרת שלא עוברת  בשטח מגונן תעבור בשרוולים.   

 
חפירת   . 2  ביום  וחדים,  קשים   עצמים  עם  מגע  ללא   , רפויה  תונח   פוליאתילן  צנרת 

 התעלה.
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 חיבורים והתקנות  יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח  רפוי וללא פיתולים.  . 3 
 

 ידי אביזר פלסטי מתאים. -ת פוליאתילן, תעשה עלזווית חדה בצנר .  4 
 

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני או כשהתחתון הוא בעל הקוטר  . 5 
 הגדול .

 צינורות זהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.   
 

 צינורות  העוברים בתוך  שרוולים יהיו שלמים ללא  מחברים.  . 6 
 

ידי   -הרוכבים יותקנו על הצינור  ויהודקו  לסירוגין ובצורה מצולבת במידה שווה  על . 7 
 מפתחות מתאימים. 

החור בצינור  יעשה בעזרת מקדח  מתאים כך שלא  תהינה  נזילות ) מקדח כוס עם    
ב   מוביל(  קוטר   קטן  להיות  צריך  יש    2הקידוח  הרוכב.   חור  מקוטר  מ"מ 

 קית  הצינור שנקדחה.להקפיד להוציא את דס
 

 מ'  לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר  לקוטר יבוצע במרחק של  . 8 
 

 אין  לחבר קווי ההארקה לצנרת  השקיה. .  9 
 

מחומר  . 10  מנוקז   הגנה  בתא  מוגנים   יורכבו  בשטח  וכו'   שסתומים   וסתים,  ברזים,  
 פי  הנחיות בתכנית. -תרמופלסטי או על

 
 ני , שטיפה ובדיקה כיסוי ראשו  ו.  

 
ולסמן  . 1  הצנרת  אורכי  את  למדוד  יש  החיבורים  והרכבת  הצינורות  הנחת  גמר  לאחר 

 בתכנית העדות.
 

ידי פתיחה וסגירה   -יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף על .  2 
 שלוחה.  של  שלוחה אחר 

 
 ת באדמה נקיה מאבנים. לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכ . 3 
 מ'  לכל צד. 1.0בכל מקום בו מחובר אביזר , משאירים תעלה פתוחה  באורך   
בעובי     דיונות  חול  בשכבת  הצינור  את  לרפד  יש   אבנים  המכילה  ס"מ     15באדמה 

ס"מ , הכלולות במחיר הצינור ,  ומעל שכבה זו  את הקרקע    7ולכסות  בשכבה של   
 המקומית. 

 
לער .  4  במשך  יש   , מתוכנן  סטטי  בלחץ  בדיקה  לתקן    24וך  יש  שיתגלו   נזילות  שעות.  

 ולבדוק  שנית. 
 כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת  אישור המפקח.    

 
 כיסוי סופי  ז.   

 
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המפקח , יכוסו התעלות סופית באדמת גן    

 נקיה ללא אבנים.  
 א תהיינה שקיעות  של פני הקרקע בתעלות. יש  לוודא של  
 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח  ישר ללא שקיעות.   

 
 ראש מערכת  )ראש בקרה(  ח.  
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ומנעול,   .  1  מכסה  ארגז  והתקנת   אספקה   , חיבור  אביזרי  אביזרים,  כולל  המחיר 
 התחברות לקו אספקת מים, וחיבור צנרת ההשקיה לראש המערכת. 

 
 הראש יהיו  מחוברים באופן קומפקטי אך יאפשרו הפעלה ותחזוקה קלה. כל אביזרי .  2 

 
 פי הנחיות המתכנן.-פי פרט בתכנית  ו / או על-סוג האביזרים וסדר הרכבתם יקבעו על . 3 

 
עם אביזר  חיבור מהיר לצינור גמיש  בסוף ראש מערכת    4/3לכל ראש יורכב ברז גן " .  4 

 עם פקק.    Tתורכב  הסתעפות 
  

 .    ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח  ומהיר של כל אביזר  5  
 ואביזר בראש המערכת מבלי לפרק אביזרים אחרים.          

  
המורכבים  .  6  צינורות  ולאחריהם  )"רקורדים"(   מתאמים   יורכבו  מהמגופים  ביציאה 

מגולוון ( ויורדים מתחת  או ברזל   P.V.Cאנכית  כלפי מטה, ועשויים מחומר  קשיח  ) 
 מעלות  להמשך חיבור לצנרת.  90לפני הקרקע ומחוברים לזוויות 

 
 (  יהיו מוגנים מקרינת שמש.    P.V.Cאביזרי  )  .  7 

 
גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע   .  8  במסנן תהיה כניסת המים ויציאתם באותו  מפלס 

 ויכיל  מדכנים למדידת לחץ.
 

ישע .  9  מערכת  ראש  ראש כל  בארגז  יעוגנו  אשר   מגולוונת,  פלדה  עשויות  תמוכות  על  ן 
 או חבקי מתכת מגולוונים שיוצמדו לארון המיגון.  המערכת באמצעות בטון

 
על  .  10  ועל-בחירת מיקום הצבת  ראש המערכת והארגז  תעשה  פי  -פי התנאים  במקום 

 הוראות המתכנן.
על   יקבע  ראש  -המתכנן  גובה  את  הראש  מיקום  פני פי  לגובה  ביחס  המתוכנן  הארגז 

 הסביבה. 
 

 כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים בטבילה באבץ חם  לאחר ביצוע כל הריתוכים.  .  11 
גלוון לצבע עליון מסוג "אוניסול     של "      ZNיש לצבוע את חלקי הפלדה בצבע קושר 

מסוג    עליון שתי שכבות  ובצבע   ערך.  שווה  או  או   ור" "טמב  של    "איתן""טמבור" 
 שווה ערך  בהתאם לדרישת המתכנן. 

  
 ."דקה" או "ברמד" , "בראוקמן"ווסתי הלחץ יהיו ישירים  מסוג  .  12 

 
מפתחות    .  13  במנעול   ינעל  בקרה  ראש  מסוג      MASTERארגז  אב"(,  -"רב)"מפתח 

 או  שווה ערך.   בריח"
 מ"מ  לפחות .  10קוטר  לשון הנעילה      

 
מערכת   .  14  הקרקע  ראש  פני  מעל  יורכב  )מז"ח(   חוזרת   זרימה  מונע  אביזר  המכיל 

 בהתאם לפרט  בתכנית. 
 ועל פי הוראות  / תקנות  משרד הבריאות  ומיא"מ , ומיקומו לפי הוראות  המפקח.     
 עם סיום התקנת המז"ח ימסר טופס התקנת מז"ח  רשמי למפקח.    
  
 מחשב  ט. 

  
הרכבה, כל האביזרים הנילווים להפעלה תקינה  כגון:    המחיר כולל: אספקת המחשב, . 1 

 -  Vסולרי,  סוללה נטענת  וכו' או לחילופין חיבור למקור מתח  סולונואידים, מטען  
ידי חשמלאי מוסמך .  המחשבים יכללו   -קבוע .  כל העבודות החשמליות  יעשו על  220
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מחשב, צינוריות  האלחוטית, חיבור ראש /י  המערכת ל את כל ציוד  התקשורת 
הרכבת   מושלם.  באופן  המערכת   ראש/י  להפעלת  עד  וכו'  חשמלי  חיווט  הפיקוד, 

 ידי היצרן או סוכן  מורשה מטעמו הדרכה ואחריות לשנה. -המחשב על
 

או שווה ערך. הארגז יעוגן על     "ענבר"המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם    .  2 
ראש לארגז  מחוץ  מזוין,  בטון   יוכנו    יציקת  הבטון  ביציקת  שרוולים    3המערכת.  

 מ"מ.  50מפוליאתילן  בקוטר 
 

 3 . " בקוטר   יציאה  תהיה  המערכת  לראש  מקטין    4/3בכניסה  ברז,   הכולל  פיקוד  למי 
 מש' . מיקום המחשב לפי הוראות המפקח. 150לחץ ישיר  )גוף  פליז( ומסנן 

 
על .  4  החשמליים  הכבלים  הדבקה   -חיבור  ערכת  אטימה  ידי  עם  חיבורים(   )קופסת 

 אפוקסית. 
 לכל גיד יהיה צבע שונה .   

  
בקוטר   .  5  יהיו  הצינוריות  הידראוליות:  פיקוד  צינורות  של  דרג    8במקרה    10מ"מ  

 ובצבעים שונים. 
 

 טפטוף י.   
 

כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת , יחולו גם על   . 1 
 פטוף. מטרתו של סעיף זה  להוסיף להוראות את האופייני  לטפטוף . צנרת  מערכת ט

 
 2  .  , הצנרת  פריסת  תעלות,  חפירת   , חיבור  אביזרי  חומר,  אספקת  כולל:  יחידה  מחיר 

 הרכבתה, 
 .Uס"מ  בצורת  40מ"מ ובאורך  6הצנעתה,  יתדות ייצוב מברזל בקוטר     

 
מווסת .  3  מטפטף  מצינור  יהיו  הטפטוף  הטפטפת    16בקוטר    שלוחות  ,ספיקת    2.3מ"מ 

אחרת,    ליטר /שעה, בצבע חום .  צוין  אם  אלא  בצינור  אינטגרלית  הטפטפת 
 ובמרווחים  המצוינים   בתכנית / בכתב הכמויות.

 
 בכל השיחיות , מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה  )של אותו יצרן(.  .  4 

 
 .   3וך הקרקע בעומק שצוין  בסעיף ג' הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בת .   5 
הקווים המחלקים והמנקזים יהיו  באותו קוטר או כפי שמצוין בתכנית ויונחו בעומק   

 ס"מ כשהם  צמודים לשולי הערוגה.  30
 

 יש לשטוף צינורות מחלקים , אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק  ולשטוף.   .  6 
 יש לוודא שכל הטפטפות פועלות  כנדרש. ואחר לחבר  לקו מנקז  ולשטוף.    

 
או   .  7  ניקוז   בבריכת  שיסתיים   )צינור( מנקז,  כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו 

 במצמד  + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. 
בקיפול     ולא  פקק   + במצמד  יסתיימו  ומנקזים  מחלקים  צינורות  של  אחרים  קצוות 

 הצינור.
 

ס"מ מינימום, מסוג תא מחומר    30ת הגנה כולל מכסה בקוטר  פרטים מוגנים בבריכ .  8 
 ידי וו מברזל ומבטון.-תרמופלסטי, האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים על

 בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז.  
 

 ידי  סופית. -ידי קיפול קצה הצינור והידוקו על-קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר על .  9 
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 ידי המפקח. -פי הוראה  מראש ובכתב על-ורק על טפטפות נעץ יורכבו אך . 10 
,בעזרת מחרר המיועד לכך   4מ"מ  ומעלה דרג  16הטפטפות יורכבו על צינורות מקוטר   

. 
 

 ס"מ מצוהר השורש של הצמח. 5הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על  . 11 
 

ף יתחילו בצד יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע. קווי הטפטו  -בשיחים    . 12 
 פי הנחיות  המתכנן  לפני הביצוע. -אחד ויסתיימו  בצד שני על

 
הטפטפות  .  13  בין  מרחק  חצי  על  יעלה  לא  מחלק   לקו   ראשונה   טפטפת  בין  המרחק 

 בשלוחה.
 

פריסת הטפטוף  תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו  ביתדות   . 14 
ידי מייצבים סטנדרטיים,  כל   -ס"מ או על  40ת ח  באורך  מ"מ בצור  6ברזל  מגולוון   

 מטר  )אלא אם צוין אחרת (.  2.0
 

מדרוניים   . 15  שורת    -בשטחים  מעל  הגובה,  לקווי  במקביל  יונחו  הטפטוף  שלוחות 
 השיחים.  

 יד כל צמח. -במידה והשלוחות יונחו לאורך  המדרון יש לשים תופס טיפה על  
 

 .  3ינורות מובילים בקרקע בהתאם לסעיף ג' יוטמנו צ -לעצים  .  16 
 מסביב לכל עץ תותקן טבעת מצינור טפטוף כנ"ל .   
כוללת:     ו    8  -  5הטבעת  לעץ,   או    12  -  6טפטפות   / בכתב הכמויות   כמפורט  לדקל  

של   במרחק  הגזע  את  ותקיף   ב  30בפרטים,  תיוצב   טבעת  כל  הגזע.  מפני    3  -ס"מ  
 יתדות כנ"ל. 

 ידי האדריכל. -עות יהיה לאחר סימון מיקום העצים  עלביצוע הטב  
בתכנית או בשטח      יקבע  ובריצוף  במדרכות  העובר  צינור המחלק מים לעצים  מיקום 

 ידי המתכנן. -על
במרחק      לגומה   מחוץ  אלא  הגומה  בתחום  יעבור  לא  המחלק  הקו  ס"מ    30תוואי 

 מינימום,  
מ"מ  בצבע חום לגומה    16יצא צינור עיוור    הצינור המחלק יעבור  בתוך שרוול . ממנו  

בתוך שרוול  ויחובר לטבעת  צינור הטפטוף. חיבור  הצינור כעיוור לצינור המחלק יהא  
 או שווה ערך. השימוש במחברי שן אינו מאושר.   "פלסאון" באמצעות אטם כדוגמת

 
 סיום עבודה  י"א.  

 
רת  ההשקיה,  על הקבלן לסתום חודשים  מיום כיסוי תעלות צנ  6לאחר תקופה של   . 1 

בעפר מאושר  בהתאם להוראות   הבורות  והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע  את 
המפקח. בגמר  ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים  

 שנעשו בשטח בזמן הביצוע .הכנת תכנית העדות תהיה על חשבון הקבלן.
 

 ש המערכת  בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון. יש לבדוק לחצי מים ברא . 2 
אלו      מדידות  של  מסודר  רישום  למפקח  ולהעביר  ובסיומו,  הקו  בתחילת  טפטוף  בקו 

 לפי  מספרי קווי ההשקיה וההפעלות.  
 

 סלילה תיעול וניקוז  – 51פרק 
 סלילת כבישים ורחבות

 
 כוללות הדרישות .ומדרכות רחבות ,םכבישי :סלילה בעבודות הקשורות העבודות לכל מתייחס זה פרק

 .איכות ובקרת החומר והמלאכה של טיב דרישות ,ביצוע שיטות
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 לפי ושערים יבוצעו גדרות ,אנרגיה סופגי ,בטיחות  מעקי ,תמרורים :כגון קבועים בטיחות התקני
 .החוזה מסמכי

 
 תשומת לב הקבלן מופנית : 

 ן.  למפרט הכללי לעבודות הסלילה של משרד הביטחו1
 .  למפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של החברה הלאומית לדרכים .2

 
 סילוק הפסולת  51.01

 
כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט בצורת תפזורת ואשר   א.

 ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או בעבודת ידיים.
, גרוטאות, רכב, חלקי מבנים, צנורות ניקוז ישנים,  פסולת אשפה, פסולת בנין  –כדוגמא  

 גושי בטון, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'. 
 

איתור הפסולת יעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו. סילוק   ב.
הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית או אתר אחר ובאחריותו 

 , וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים. הבלעדית של הקבלן
 

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק נטו, שימדד בפועל או ייערך באומדנא בכפוף לאישורו  ג.
 של המפקח. 

מחירי היחידה כוללים העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים, הובלתו ברכב   
 מתאים וסילוקו מהאתר. 

 
את לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות  תשומת לב הקבלן מופנית בז ד.

קרקעיים, פרוק מסעות, מדרכות  -פרוקים שונות, כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תת
ואבני שפה וכל פסולת אחרת שאינה נמצאת בתפזורת באתר כמוגדר בתחילתו של סעיף  

היחידה של  זה, תועמס ותסולק גם היא. הרחקה זו לא תמדד ותמורתה תכלל במחירי  
 הסעיפים השונים. 

 
 חישוף והסרת צמחיה  51.02

ס"מ על פי הוראה כתובה מראש מאת המפקח   40חישוף יבוצע באזורי חפירה/מילוי לעומק עד 
באתר. בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בבצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו תחומי החישוף בכל אתר  

 ר. העבודה. פסולת החישוף תסולק למקום שפיכה מאוש
 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר נטו. 

 
 עבודות עפר     51.05

 
 כללי א. 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי  . 1
קרקעיים, בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא.  -שהם, כולל אפשרות להמצאותם של קווים תת

יים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלו
ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של  

 תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.
לתשומת לב הקבלן: לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר(  

תומכים קיימים, וכן עמודי גשרים ונציבים, לא תעשה בשום אופן חפירה כגון: בנינים, קירות 
מתחת למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה  

 באזורים אלו תעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים. 
 
קיימים בתחום עבודתו.  לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח, את רומי העפר ה . 2

כמויות עבודות העפר יחושבו על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב 
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המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחירן כלול  
 במחירי היחידה.

 
לביצוע חפירה ו/או  החפירה תבוצע כמפורט במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות מתייחס  . 3

חציבה בכל כלי שהוא כפי שצרכיי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד 
קרקעיים וכו'(. לא יהיה תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או  -מתקנים תת

 צרים. 
 
בלתי נפרד דו"ח יועץ הקרקע והנחיות התכנון מצורפים כנספח להצעה/חוזה זה ומהווים חלק  . 4

מתנאיו. על הקבלן להקפיד ולזמן את יועץ הקרקע לאתר בתיאום עם המפקח בהתאם  
 להנחיות דוח זה.

 
 חפירה בשטח  ב.

 בדיקות . 1 
לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן, יינטלו מדגמי עפר מייצגים במספר ובמקומות שיסמן  

ים כאזורי השאלה ועוד.  המפקח, כגון אזורי השתית עליהם יבוא המילוי, אזורים המשמש
לגבי מדגמים אלה יבוצעו הבדיקות שיפורטו להלן בכדי לוודא התאמת כל אחד מסוגי העפר,  

שיימצאו באתר והמיועדים לשימוש לדרישות המפרט המיוחד, כאשר הסיווג נעשה לפי  
 התקנים האמריקאיים כמצוין להלן. 

גני, מערכת צפיפות/רטיבות ומיון רשימת הבדיקות: גבולות אטרברג, דירוג, אחוז חומר אור
 לפי שיטת אאשו. 

הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור בדיקות אלה ומחיריהן יכללו במחירי היחידה של הסעיפים  
 השונים. 

 
 חפירה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי ו/או סילוק חפירה עודפת . 2

ר המפקח לקבלן אזורי חפירה בהתבסס על תוצאות הבדיקות שיערכו עפ"י סעיף א' לעיל, יגדי
בהם מתאים החומר החפור לשמש כמילוי. העבודה כוללת חפירה בשטח שהוגדר דלעיל  

ס"מ. חומרים שאינם מתאימים   20והובלת החומר החפור בתחום האתר, הפיזור בשכבות של 
  או שאינם מיועדים למילוי חוזר יאוחסנו בשטח אחסנה זמנית בסמוך לאתר העבודה, או יפונו

מהאתר לפי הנחית המפקח. חל איסור על פינוי כל חומר חפור מהאתר ללא אישור המפקח. 
המדידה לתשלום לפי מ"ק נטו )נפח תיאורטי שיימדד במילוי לאחר הידוקו( הידוק המילוי  

 יימדד וישולם בנפרד. 
 

 אחסנה זמנית של חומר חפור . 3 
ר אחסנה זמנית להובלה של חומר  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבו
 החפירה לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה.

 
 הידוק שטחים ג.

הידוק השתית והידוק הקרקע מתחת למילוי תעשה בדרגות הידוק בכפוף לאמור במפרט  
מהצפיפות  95%-הכללי, לצפיפות לפי המוגדר בדוח יועץ הקרקע, אולם לא פחות מ

 . ASTMני המקסימלית לפי תק
 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר נטו.   

 
 הידוק המילוי ד. 

ס"מ לאחר ההידוק. הכבישה תעשה לדרגת הידוק  20ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על 
  98%-בכפוף לאמור במפרט הכללי ולפי המוגדר בדוח יועץ הקרקע, אולם לא פחות מ

 ת יהיה במקביל לפני השתית. . כיוון השכבוASTMמהצפיפות המקסימלית לפי תקני 
באזורי מילוי גבוה רשאי הקבלן, במידה וברשותו הציוד המתאים, להציע ביצוע ההידוק 

ס"מ(. הגדלת עובי השכבות להידוק ייעשה   50ס"מ )אך לא עולות על  20בשכבות העולות על 
לגבי  רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי ביכולתו להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת 

 גובה השכבה. יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק.  
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 . 2%ההידוק ייעשה ברטיבות אופטימלית עם סטייה מותרת של   
ס"מ בלבד. המדידה   20ס"מ העליונים בשכבות של עד  100-בכל מקרה ייעשה ההידוק ב 

ילוי המקומי יאושר ע"י המפקח  לתשלום הידוק מילויים תהיה לפי מ"ק נטו. טיב חומר המ
 ויענה על דרישות המפרט הכללי.

בקטע שסוללת המילוי נבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש לחפור 
 מ', היתר כמוגדר במפרט הכללי. 1.5מדרגות שרוחבן מקו המדרון הפנימי יהיה לפחות 

 מאושרת ע"י המפקח.  הכמויות הינן רק עבור החפירה בהתאם, לפי המדידה בשטח
 

 מילוי מובא  ה. 
 בהתאם להוראות המפקח, יביא הקבלן מילוי ממקורות מחוץ לשטח אתר העבודה. 

מקורות הכריה, האישורים לכריה ולדרכי הגישה אליו הינם באחריותו הבלעדית של הקבלן. 
החומר המובא יקבל את אישור המפקח מראש, ויענה על הדרישות בכפוף לאמור במפרט  

 כללי.ה
החומר המובא יורכב מחומר אינרטי לא פלסטי כגון: חמרה קלה, כורר, פסולת מחצבה, חומר  

ואדי וכו', יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, חומר אורגני, לכלוך או פסולת. כמות חומר עובר 
ס"מ ויהיה תואם להנחיות דוח יועץ   12, קוטר אבן מירבי 20%-תהיה קטנה מ 200נפה 

 הקרקע.
לתשלום תהיה לפי מ"ק נטו מדוד באתר לאחר הידוק. התשלום כולל את מחיר  המדידה

ס"מ לאחר  20הכריה, הובלתו ופיזורו באזורי המילוי הנדרשים, בשכבות אופקיות בעובי 
 הידוק כמוגדר במפרט הכללי.

 
 צורת דרך  ו.  

ת. המדידה לתשלום ס"מ לצורך הכנת צורת דרך סופי 40הכנת צורת דרך תכלול עבודות עפר בגבולות 
 תעשה לפי מ"ר נטו. המחיר כולל גם את הידוק השתית. 

 
 הערה   
 סעיף זה יופעל רק לפי הוראה מפורשת של המפקח.   

 
 עבודות מצעים     51.06

  
בניגוד לאמור במפרט הכללי, חומרי המצע בכבישים יהיו חומרי מחצבה שהינם תוצר של   א.

 גריסת אבן טבעית בלבד. 
 . 25%-חול לא ירד מתחת ל שווה ערך ב.
ס"מ )אלא אם צויין אחרת בדוח  20עובי השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על  ג.

 יועץ הקרקע(. 
 . ASTM 1556/7לפי תקני  98%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  ד.
 באתר. 40%במעבדה או  60%המת"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות  ה.
ום עבור המצעים יהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא  המדידה והתשל ו. 

 ניכוי קווי הניקוז, שוחות, תאים וכו'. הכל כמצוין במפרט הכללי )אופני מדידה(. 
 

      
 עבודות צביעה ותמרור  - 51.08פרק 

 הסדרי צביעה ותמרור 
 
 התמרורים  .1
 

י א. ודוגמאות הסימון שבהם,  היו מתאימים למתואר בתקנות לביצוע  צורת התמרורים, צבעיהם 
 " בדיני מדינת ישראל. 1970פקודת התעבורה: "הודעת התעבורה )קביעת תמרורים( תש"ל 

הצבת   ב. לאופן  "הנחיות  בחוברת  המפורט  לפי  יהיו  ביניהן  והמרווחים  הספרות  האותיות,  צורת 
 של משרד התחבורה, המפקח על התעבורה. -" 1970תמרורים, 
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 מרורים יהיו בהתאם למפורט בתכניות.מידות הת ג.

)מסוג   שלטים  תמרורי  האות, 614 ,  629מידות  סוג  השורות,  למספר  בהתאם  ייבדקו  וכדומה( 
רוחבה וגובהה, המרווחים בין האותיות, בין המילים, השוליים ופסי המסגרת. על הקבלן לקבל  

 את אישורו של המהנדס לפני ביצוע התמרור. 
 

 . 108 -ו   118מ"מ למעט תמרורים  25שולשים והמרובעים יעוגלו ברדיוס פינות התמרורים המ ד.
 

בת"י   ה. לפי המפורט  יוצרו מפח עשוי סגסוגת אלומיניום  ובמפרט אספקה מס'    2247התמרורים 
 ( "תמרורי דרך ממתכת המחזירים אור" של מכון התקנים הישראלי  1968)מרס  111

 . 111הכל לפי מפא"ס  -עיבודי הפח, הגנתו בפני החלדה וצביעתו 
 

. הדבקת הסרט המחזיר  111כל התמרורים יהיו מחזירי אור, לפי הדרישות המפורטות במפא"ס   ו. 
 אור תעשה בחימום ובתנאי לחץ בלבד.

 
 הסימנים על הסרט המחזיר אור, יעשו ע"י הדפסת רשת ויעברו ייבוש בתנור. ז.
 

מן ברור ובר קיימא הכולל את שם היצואן )או כל תמרור ישא על פניו, שאינם מכוסים בסרט, סי ח.
 סימולו המסחרי( ותאריך ייצור התמרור.

 
 העבודה כוללת את אספקת התמרורים  ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. ט.
 
 

 העמודים  .2
 

" א. בקוטר  פלדה  צינור  עשויים  יהיו  דופן    3העמודים  ת"י    2.20ובעובי  דרישות  לפי    -  530מ"מ, 
 פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי".  "צינורות

 
אורך הצינור ייקבע בהתאם לכמות התמרורים המיועדים להתקנה עליו, גובה התקנתם ועומקו   ב.

 ביסוד, לפי מדיניות שתיקבע ולפחות בהתאם לחוקים והתקנות. 
 
 בקצהו התחתון של העמוד ירותך מוט פלדה למניעת סיבוב העמוד לאחר הצבתו.  ג.
 

מודים ינוקו בחומר ממיס לפני הצביעה. אם יש שכבת חלודה ינוקה העמוד בהתזת חול  פני הע ד.
 לצורך הסרתה.

 
 
 

שחור ה. בצבעים  סינתטית  לכה  של  שכבות  ובשתי  כרומטי  אבץ  בשכבת  ייצבעו  לבן -העמודים 
וכמפורט בתכניות. הצביעה תעשה לפני הצבת העמוד במצב אופקי ובאופן שתהא נקייה מנזילות  

 שעות.  24בין כל שתי שכבות צבע יפרידו צבע. 
 
מ"מ. הקופסה תהיה בקוטר פנימי    1העמוד יכוסה בקופסה עשויה בלחץ מפח אלומיניום שעוביו  ו. 

 כזה כך שיולבש בכוח על הצינור והסרתו תהיה קשה. 
 
 מיקום העמודים יבוצע בהתאם לתכניות ולפי פרטי המיקום.  ז.

יה שלא  לבדוק  יש  העמוד  הצבת  כל לפני  המתאים.  במרחק  ברכב  הנוהגים  מעיני  מוסתר  יה 
 סטייה במיקום העמוד חייבת באישור המהנדס. 

 
(.  118)לפי ת"י    -150ס"מ ממולא בטון ב  40בפיתוח או במדרכות העמוד יוצב בתוך בור בקוטר   ח.

 ס"מ.   20הצבת העמוד תיעשה לאחר שנוצקה שכבת בטון בגובה 
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ן שתמנע מפולת בקירות הבור. העמוד יוצב אנכית, ולאחר שתוצק  העמוד יוצב בזהירות, ובאופ ט.

 כל כמות הבטון הדרושה, תמולא שאר החפירה באדמה החפורה. אדמה זו תהודק ידנית.
 
 שעות לאחר יציקת היסוד.  24התקנת התמרור אל העמוד תבוצע לפחות  י. 
 

 י יחידה. העבודה כוללת את אספקת העמודים ואת התקנתם. התשלום יהיה לפ יא. 
 

 
 הצבת התמרורים לעמודים ו/או לחלקי חניון מבונה  .3
 

 התמרורים יוצמדו אל העמודים ו/או לחלקים השונים בחניון המבונה בעזרת התקן )קולר(.  א.
 

יהיו  ב. הרכיבים  כל  וייקטמו.  יעובדו  הפינות  כל  פחמן.  פלדת  פח  עשויים  יהיו  ההתקן  חלקי  כל 
 יעברו תהליך צריבה בחומצה לפני כן. מגולוונים באבץ, בטבילה חמה ו

 כל הברגים והאומים יהיו מגולוונים. 
 

מסוג   ג. מרובעים  מרותכים    108,  118תמרורים  זוויתנים  עשויה  מגולוונת  מסגרת  על  יורכבו 
 ויחוברו אליה בעזרת מסמרות אלומיניום. 

 
אי תנועה וכד'( למעט  מ' מעל פני השטח )מדרכה,  2.20התמרורים יותקנו בגבהים מינימליים של  ד.

,  215,  214,  303תמרורים המיועדים לאיי תנועה ולמקומות בהם לא צפוי מעבר הולכי רגל )מסוג  
מ' מעל פני השטח כאשר ההתייחסות    1.10וכד'( אשר יותקנו בגבהים מינימליים של    431,  430

הת אל  המידה  תתייחס  יותר,  או  תמרורים  שני  יש  ואם  התמרורים,  תחתית  אל  מרור  היא 
 התחתון.

 
 זווית ההתקנה תיבדק בשעות החשיכה, ותותקן עד לקבלת החזר אור לשביעות רצון המהנדס. ה.
 
  

 העבודה כוללת את אספקת התמרורים ואת התקנתם. התשלום יהיה לפי יחידה. ו. 
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 ביצוע סימני דרכים בצבע  .4
 

וסימנים   פסים  צביעת  כוונתו  זה,  בפרק  כמתואר  דרכים  סימני  או  המונח  הבטון  מיסעות  פני  על 
 האספלט, על גב אבני שפה או קירות, הכל לפי הנדרש בתכניות. 

 
 

 הצבע  4.1
 

"סימון צבעים לסימון דרכים"   935הצבעים לסימון אספלט יתאימו לדרישות ת"י מס'  א.
 ויתאימו לשימוש עם כדוריות זכוכית מחזירות אור.

 
 זכוכית המיוצרות במיוחד.השכבה המחזירה אור תהיה עשויה מכדוריות  ב.
 

 הצורה  4.2
 

הביצוע  א. בתכניות  למצוין  בהתאם  יבוצעו  מיקומם  ומדידת  רוחבם  הסימנים,  צורת 
 וגיליונות הפרטים. 

 
 כל הסימנים על הבטון או האספלט או הקירות יהיו מחזירי אור. ב.
 
)שבלונות( ג. תדמיות  בעזרת  יסומנו  והמתנה,  עצירה  ופסי  חציה  מעברי  מוכנות    חצים, 

 מראש, ואשר צורתן כמתואר בפרטים.
 

תנועה צבועים קווים  -קווים עקומים ורצופים, כדוגמת קשתות בצמתים, היקפים לאיי ד.
מסוג   למסלולי    803לבנים  ישיקו  העקומות  קצות  אחידות.  בעקומות  יבוצעו  וכדומה 

אם צוין על  הנסיעה. לא יתקבלו פינות בין קטעי פסים, או בין פסים ואבני שפה, אלא  
 כך בתכניות.

 
 

 הצביעה  4.3
 

של   א. ובין    15תקופה  העליונים  האספלט  או  הבטון  פני  סלילת  בין  תפריד  לפחות,  יום 
 ביצוע הסימנים עליה. 

 
בת"י   ב. המפורטות  הדרישות  כל  לפי  תתבצע  האספלט  או  בטון  פני  "סימון  934הכנת   .

 הכנת פני כבישי אספלט וצביעת סימנים".  -דרכים 
 
 . 934הצביעה תתבצע אך ורק בשעות היום, ובהתאם לנדרש בת"י  ג.
 

שכבת מחזירת אור תתקבל ע"י הוספת כדוריות זכוכית אל פני הצבע הרטוב, בכמות   ד.
 גרם למ"ר.  200של 

 
 סימנים קיימים אשר אינם מתאימים לתכניות יימחקו על ידי קרצוף. ה.
 
יפה )מריחה( ואשר לא תיעשה לשביעות    סימנים אשר ייצבעו בצורה לא נכונה, או לא ו. 

 רצון המפקח, תמחק על ידי קרצוף ותיצבע מחדש.
 
 . 934חסימת קטע דרך ופתיחתו מחדש לתנועה תעשה בהתאם לנדרש בת"י  ז.
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 ניקוז ותיעול  51.060פרק 
 

 מוקדמות    00פרק 
 

פרט כללי של נתיבי  מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי על חלקיו השונים ומ
 ישראל. 

http://online.fliphtml5.com/hspfb/omoc/#p=3 
 

בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע המפרט המיוחד  
 והנחיות המפקח.

לו עיין ולמד היטב את המפרט דלהלן לפני הגיש את הצעתו. כל המפורט במפרט  רואים את הקבלן כאי
 דלהלן, גם אם לא צויין במפורש בסעיפיו, כלול במחירי היחידות של כתב הכמויות.

 
 תאור העבודה ותנאים מיוחדים 

כת ניקוז במסגרת פרויקט זה יש לבצע מערכת ניקוז בחניון דרומי של מרכז מסחרי יפה נוף )צמרות( ומער
 מבנים:  2-באזור גשר להולכי רגל בכפר יונה.  העבודה מחולקת ל

 מערכת ניקוז במתחם חנייה דרומית   -  1 -מבנה
 מערכת ניקוז ליד גשר ואזור פיתוח  מזרחי – 2-מבנה

 העבודה  כוללת
מ"מ  225-בקטרים מ  10דרג  PE-100אספקה, הובלה והנחה של צינורות לקווי ניקוז מצינורות פוליאתילן  

 מ"מ 315עד 
 אספקה, הובלה והנחה של שוחות ניקוז מחוליות טרומיות 

 ביצוע קידוחים לבורות חילחול  מותקנים בשטחי גינון או במתקן השהיה
 אספקה והתקנת תעלת ניקוז טרומיות עם רשת יצקת 

 התחברות למערכת ניקוז קיימת לפי תכנון 
ת, התוכניות וע"פ הנחיות המפקח באתר לביצוע מושלם  כל העבודות הנדרשות ע"פ המפרט, כתב הכמויו

 של העבודות.
 

הקבלן יהיה  חייב לעמוד בכל דרישות בהתאם להיתרי העבודה שיקבל מרשות המקומית ובאישור 
המשטרה גם מבחינת שעות העבודה וגם מבחינת לו"ז ביצוע. לפני תחילת העבודה יפרסמו כל התנאי 

ו השלטים המקובלים ברשות מקומית ויפזרו את הודעות לתושבים.  העבודה בעיתון המקומי ויתקינ 
הקבלן חייב לגדר כל אתר העבודה  ולהשיר שטח נקי לאחר סיום העבודה. הקבלן חייב בסוף כל יום 

 העבודה לצלם שטח ולשלוח תמונה למפקח. 
ה , עמידה בכל  בתחום האתר העבודה נמצאות מערכות רבות מכל הסוגים לפיכך, יידרש מקבלן זהירות רב

תנאי היתר של מוסדות שונות )בזק, חח"י, הוט, סלקום, פרטנר, מקורות  וכוי(, ביצוע גישושים בפיקוח  
 של שרות שדה של מוסדות שונות  

 
 התאמה בין התקנים, מפרט, כתב כמויות ותוכניות 

ב הכמויות המפרט מהווה השלמה לתוכניות ואין הכרח כי כל העבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכת
תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין המפרט, יקבע המפרט. 

התגלתה סתירה בין תיאור עבודה כלשהי ולבין המפרט לבין כתב הכמויות ו/או התוכניות, התגלו טעויות  
לב המפקח לא   ו/או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל, חייב הקבלן להביא את דבר הטעויות לתשומת

יאוחר משבוע ימים לפני התחלת הביצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל, 
והמפקח יקבע איך תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח כאמור לעיל, 

 כך.תחולנה על הקבלן כל ההוצאות בחומר ו/או בעבודה, ו/או הנזקים שיגרמו עקב 
 

במקרה של סתירה במידות בין התיאור שבמפרט לבין התיאור שבכתב הכמויות, יחשב המחיר שבכתב 
 הכמויות כמתייחס למידה הרשומה בכתב הכמויות.

במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכניים השונים של המכרז, יהיה סדר העדיפות של המסמכים 
 כדלהלן )הקודם עדיף על זה שאחריו(.

 מפורטות  תוכניות

http://online.fliphtml5.com/hspfb/omoc/#p=3
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 כתב כמויות 
 מפרט מיוחד 

 המפרט הכללי 
 תקנים, סטנדרטים ותוכניות סטנדרטיות

 
 תאום העבודה עם הרשות המקומית וגורמים חיצוניים נוספים     

 הקבלן יקבל את כל הוראותיו אך ורק מהמפקח המייצג את המזמין. 
 ומחלקותיה.  יחד עם זאת יהיה הקבלן כפוף לכל נוהלי הרשות המקומית על כל אגפיה

הקבלן יתאם את כל עבודותיו עם כל מחלקות הרשות המקומית, משטרת ישראל, בזק, חברת החשמל וכל 
 גורם רלוונטי נוסף. 

 
 תאום טכני 

לפני התחלת הבצוע על הקבלן ללמוד, לברר ולהשלים את התאום עם כל הגורמים היכולים להשפיע על  
טחי גינון, תאים שונים וכו'. וזאת בנוסף למסמך המתקבל קרקעיים שונים, ש-קווים תת -עבודתו, כגון 

ממחלקת תאום הנדסי של הרשות המקומית. בזמן הבצוע, על הקבלן להזמין מפקחים בהתאם לחוק  
 ולנהלים המקובלים. 

 
 רישיונות 

 אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור משטרתי ורישיון לבצוע העבודה המונפק ע"י הרשות המקומית. 
 

 חומרים אחסון
  

 החומרים יהיו מאוחסנים בצורה מסודרת ויהיו מגודרים.
 לא תהיה גישה חופשית של הציבור לכלי העבודה של הקבלן.  

 
 זמנית של תעלות  סגירה

אין להשאיר תעלות פתוחות בכביש/מדרכות. במידה ואין אפשרות לשיקום מלא של תעלות כבישים או  
ס"מ אספלט קר, עד לבצוע השיקום. סידור  5מצע ולהוסיף מדרכות מאספלט, יש למלא את התעלה עם  

 זמני זה ייבדק יום יום ע"י הקבלן כדי להבטיח נסיעה/הליכה בטוחה. 
במדרכות מרוצפות בלבד, יש למלא את התעלה, זמנית, עד מפלס הריצוף במצע מהודק וזאת עד לבצוע  

 שיקום כנדרש. 
את התעלה גם זמנית, חובת הקבלן לגדר את התעלה,  אם עקב אילוצים טכנולוגיים אין אפשרות לסתום 

 להציב פנסים ושלטי אזהרה.
 

 כל הנאמר בסעיף זה לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה האחרים.
 

 תאום עם קבלנים אחרים 
 

יתכן ובמקביל לבצוע עבודת הקבלן על פי מכרז/חוזה זה, יועסקו באתר העבודה קבלנים נוספים ע"י  
 או גורמים אחרים. /המזמין ו

לשם תאום העבודה עם עבודת הקבלנים האחרים, יהיה המפקח רשאי לשנות את סדר הבצוע של עבודות  
הקבלן, ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים כמצויין בחוזה, ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן  

 מצד הקבלן.
 
 
 

 (MADE ASתוכניות לאחר בצוע )
 

( יש לציין על גבי התוכניות את  MADE ASעבודות המים, הביוב והניקוז לאחר בצוע )לצורך עדכון פרטי 
 הנתונים בהתאם להנחיות כדלקמן: 
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 שוחות ניקוז ותאי תפיסת מי גשם  
 

 *  מספור השוחות לפי רציפותן וזהה לתכנון. 
 *  מידות אופקיות של השוחה )ס"מ(. 

 *  מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.
  *L.I  -  .רום מוחלט כלפי הים בתחתית הצינור 
 *L.T -   .רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה 
  *H   -   .)'עומק השוחה )מ 
 

 קווי ניקוז 
 

 הצינור )מ"מ( ועובי דופן.   *  קוטר 
 *  אורך )מ'(  בין השוחות ואביזרים לאורך הקו.  

 *  מרחק )מ'(  בין מרכזי השוחות. 
 *  שיפוע )%(. 

 , פוליאתילן, בטון או אחר.  PVCהצינור:  פלדה , *  סוג 
 *  קלאס ודרג הצינור. 

 *  מיקום הריתוכים בצנרת. 
 *  מיקום דרסרים /מחברים.

 * מיקום הקו ביחס לאבן השפה או במקרה ולא קיימת, ביחס לנקודת אחיזה אחרת בשטח.   
 

 הכנה או חבורים למגרשים או למתקנים 
 

 בי דופן. צינור )מ"מ( ועו *  קוטר 
  *L - .)אורך )מ"א 
  *L.I - .רום מוחלט בשוחה עירונית בכניסה ובקצה החבור 

 *  מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש או נקודות אחרות הקבועות בשטח )מ"א(.  
 * מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש או נקודות אחרות קבועות בשטח )מ"א(.  

 
 

 מ פ ל י ם
 

 )ס"מ(.  קוטר   *
  *L.I  בצנור תחתון.  -רום מוחלט כלפי הים 
  *L.T  בצנור עליון.   -רום מוחלט כלפי הים 
  *H  .)'עומק/גובה המפל )מ 
 
 

 ה ע ר ו ת:
 תכנית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הבצוע. 

 גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה בלבד.
 . L.I ,L.T ,Hסומנו על גבי התנוחה, כולל מידות אופקיות ואנכיות:      כל פרטי הבצוע י

 
אם קיימים מספר גיליונות, יש להבטיח את החפיפה והרציפות בהתאם. וכמו כן יש לצרף תרשים סביבה 

 כולל "מפתח גיליונות". 
 

 ( אם לא יופיעו בהם הפרטים כדלקמן: MADE ASלא יתקבלו תוכניות לאחר בצוע )
 

 ".  MADE ASכותרת "תכנית לאחר בצוע" או "תכנית  ציון
 שם ופרטי המודד.
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 שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין. 
 שמו של הקבלן המבצע. 

 שמו וחתימתו של נציג הרשות המקומית ו/או נציג התאגיד. 
 וכמו כן תאריך הבצוע, מספר החוזה, הזמנה או כל הסכם אחר.

 
 ש טבלאות ריכוז כמויות בהתאם לדוגמא להלן:בצמוד לתוכנית יש להגי

           
שוחות בקרה   חבורי חלקות  הערות

 קוטר / ס"מ
קוטר     

 הצנור 
מס' קטע קו  

)מהחבור  
 לקו  קיים( 

מספר 
 סדורי 

מס'  סה"כ מ"א 
 יח'

      

         
 סה"כ         

 פיהן בוצעה העבודה בפועל.הכנת תכניות לאחר בצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד של
 

 ( עבור צנרת מים, ביוב וניקוז, יש:  MADE ASלצורך סימון פרטי הבצוע )
 

 לצבוע בכחול את קווי המים שבוצעו בפועל. 
 לצבוע באדום רק קווי ביוב שבוצעו במסגרת העבודה.
 לצבוע בירוק רק קווי ניקוז שבוצעו במסגרת העבודה.

 שבוטלו.  לצבוע בכתום את הקווים הקיימים
 לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים התואמים. 

 
את הנתונים המקוריים המתוכננים. את השנויים לעומק התכנון יש   MADE ASאין למחוק בתוכניות 

 לסמן ע"י העברת קו בצבע שחור על הנתון המתוכנן, ורק לצידו יש לציין את הנתון החדש לאחר בצוע.
 

ליד הנתון. יש לסמן את הקווים הקיימים   V-ננים, יש לסמנם באם הנתונים שלאחר הבצוע זהים למתוכ
 שבוטלו בצבע צהוב.  

 
 את המדידות לאחר בצוע יש לבצע ע"י מודד מוסמך בפקוח מהנדס/מפקח אשר יחתום על התכניות.

 
סטים של   5לפחות. הקבלן ימסור למתכנן  2010התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקאד 

  עם דיסק.  העתקים יחד
 

התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות  
 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל. 

 
 
 
 

  בדיקות 
   

, עיתוי  היזם יקזז מחשבון הקבלן אחוז מסוים בהתאם לחוזה עבור דמי בדיקות. כמות הבדיקות
 הבדיקות, סוג הבדיקות, דגימות, מיקום וכו' יקבעו ע"י המפקח.

   
בדיקות שייעשו ע"י גורמי חוץ על חשבון קיזוז דמי בדיקות כנ"ל יכללו: בדיקות הידוק עפר, בדיקות טיב 

עפר, בדיקות הידוק מצעים מכל סוג שהוא, בדיקות טיב מצעים, בדיקות טיב אספלט, בדיקות טיב 
 אספלט, בדיקות וידאו, בדיקות רדיוגרפיות.עבודות 

בדיקות טיב החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן ואשר ידרשו ע"י המפקח, יחולו על הקבלן ויכללו במחירי 
 היחידה השונים. 
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בדיקות והכנות לבדיקות שייעשו ע"י הקבלן על חשבונו מעבר לדמי קיזוז דמי בדיקות כנ"ל ובכללן כל 

לה הנדרשות לבדיקות ע"י גורמי חוץ כנ"ל, שטיפות עבור בדיקות וידאו, בדיקת ההכנות ושיתוף הפעו
איטום צנרת, בדיקות לחץ לקווי לחץ, בדיקות איטום תאים ושוחות, בדיקות חוזרות מכל סוג שהוא 

 שידרשו כתוצאה מעבודה לקויה ו/או כתוצאות מבדיקות ראשונות שלא התקבלו.  
 

 עבודה בשלבים 
 

בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים, ולא ישולם בנפרד בעבור העבודות   על הקבלן להביא
 הנוספות הכרוכות בכך, כגון: התאמת רומי מכסים לפני דרך סופיים וכד'.

 
 מניעת הפרעות 

   
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והעבודה האחרים, ויבטיח תנועה  

ה בכל הדרכים באזור וגישה חופשית לכל הכבישים, השבילים, השטחים והמבנים שלאורך חופשית ורצופ
תוואי העבודה, במשך כל זמן בצוע העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים למניעת תקלות והפרעות  

 מכל סוג שהוא.  
 

רה שיש בה כדי כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצו
להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים,  

 לשפוך עפר על פני השטח וכד'.  
 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא 
ביעות של הקבלן להארכת משך בצוע העבודה בגין עיכובים ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כל ת 

 שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. 
 

 תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים 
   

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  
גלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא ש

 מתפזר בזמן הנסיעה.
על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ,  

 פסולת וכו' שיהיו על הדרכים והכבישים, הכל בהתאם להוראות המפקח. 
לו לכל אחד ויתקן אותן בהתאם למצבן לפני תחילת העבודה.  הקבלן יאפשר תנועה חופשית על דרכים א

כל המפורט בסעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד. הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי  
 גישה לשטח, שטח לריכוז ולטיפול בכלים, ודרכים עוקפות בעת ביצוע חציית כבישים ודרכים. 

 לא תשולם כל תוספת והם יכללו במחירי היחידה השונים.  -עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות 
 
 

 בא כוחו של הקבלן 
 

נציג הקבלן באתר ובא כוחו המוסמך יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס מוסמך רשום בפנקס 
המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של חמש שנים לפחות, בעל נסיון מוכח לדעת המזמין ו/או 

 ג הנדרש בחוזה זה.המפקח בבצוע עבודות מהסו
 בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא באתר העבודה כל שעות העבודה, לאורך כל  תקופת הבצוע.

 
 

 פיקוח על העבודה 
 

 בהשלמה, ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה, יחול על הקבלן הנאמר להלן:
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ולקיחת למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב החומרים 
 דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.
 

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התוכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו. אך כל הוראה, 
 י המוטלת עליו על פי חוזה זה. או פעולה, או הימנעות מפעולה, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשה

 
על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע המפקח,  
והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתוכניות ולמפרט, וכי 

בודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה  האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח. ע
 לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.

 
 עבודה ליד מכשולים, חציית מתקנים והחזרת השטח למצבו הקודם

 
טרם תחילת העבודה יתעד הקבלן את אזור העבודה בצילומי וידאו וסטילס לרבות גדרות, שבילים וכיו"ב 

חיבורים, ויגישם למפקח למשמרת. עבור הצילומים לא ישולם בנפרד וכל אלמנט של הבתים באזור ה
 ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

 
על הקבלן מוטלת החובה לקבל את כל המידע הדרוש מהרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר לפני התחלת  

מתקנים וצנרת עיליים   העבודה, לגבי מיקום דרכים, מעבירי מים, מבנים, עצמים שונים, גדרות, קירות,
 קרקעיים )קווי מים, עמודי חשמל וטלפון, קווי ביוב, תיעול וכו'(. -ותת

 
-על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מיקומם של כל המבנים והקווים העיליים והתת

ל פגיעה  קרקעיים, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם ולהימנע מכ
 יומיים במקום. -בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום

 
לפני תחילת העבודה הקבלן יבצע חפירות גישוש ויגלה ויסמן את כל המערכות הקיימות. חפירות הגישוש  
יבוצעו ע"י הקבלן בתאום ובפיקוח של כל הרשויות הנוגעות בדבר, כגון: בזק, חב' חשמל, הוט, חב' צינור  

 ט, חב' מקורות, הרשות המקומית וכיו"ב.   הנפ
 

קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך -החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת
גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרבות עבודת ידיים במקרי הצורך. בכל מקרה הקבלן אחראי 

ל נזקים שעלולים להיגרם להם תוך כדי עבודתו  לשלמות התשתיות והמתקנים הנ"ל ולמניעה ש
 ובעקבותיה. אם תוך כדי העבודה יפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. 

 
קרקעיים או הצטלבויות, יבצע הקבלן חפירת -במקרה של עבודה ליד מתקן, מבנה, ו/או מערכות צנרת תת

רה בדיפון מיוחד, יתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם  גישוש בידיים לגילויים, יידפן את החפי
 התקינה בהתאם להוראות המפקח באתר, והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר.

 
"מפרט הכללי". על הקבלן -של ה 00.02עבודות ליד מתקנים ו/או מערכות צנרת תעשה כמפורט בסעיף 

לפני תחילת העבודה, עליו להקים, לבנות    להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב שבו היה
ולתקן: גדרות וקירות מכל סוג שהוא, קירות מבנים, טרסות, מדרגות, מדרכות, אבני שפה, כבישים,  

 דרכים, מעבירי מים, וכו' שהרס או גרם נזק בגלל תנאי העבודה ולהרחיק כל פסולת.
 

 ירי היחידה השונים. עבור כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במח
מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל נזק שיגרם למבנים ומתקנים  

 קיימים. 
 

 אמצעי זהירות 
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הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות  
 ה, הנחה, הובלת חומרים וכו'. עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפיר

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה,  
 ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.  

תאונות הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הצבור מ
 העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.

 
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את הערמות 

חידי  והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מבצוע העבודה. הקבלן יהיה האחראי הי
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש, והמזמין לא יכיר בשום  -לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי

תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו, לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים  
ישחרר המזמין רק לאחר    אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל

סמכא. כל תביעה  -יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר 
לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע 

ה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי  באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת בטוח מתאימ
 בגין נושא זה.  

 
במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימות, על הקבלן לבדוק תחילה את 

הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר 
 את אלו: 

 
רה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים, ויש בה כמות חמצן מספקת. אם יתגלו  לפני שנכנסים לשוחת בק

גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים.  
רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה אבל רק  

 ז. לנושאי מסכות ג
 

 שעות  לפחות לפי הכללים הבאים:  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 
 

 3סה"כ  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים  -לעבודה בתא בקרה קיים 
 מכסים. 

 המכסים משני נקודת החבור.  -לחיבור אל ביב קיים 
 

קרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש לא יורשה אדם להיכנס לשוחת ב
 עזרה במקרה הצורך. 

 
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא גם יחגור 

 חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש אשר מחוץ לשוחה.
 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.   3.0חת בקרה שעומקה מעל הנכנס לשו
 

מ', יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה   5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על 
 בשוחה.

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה, יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים 
 טיחות שהוזכרו.ויאומנו בשימוש באמצעי הב

 
 מים, חשמל ודרכי גישה 

      
המים והחשמל לביצוע העבודה, ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בכפיפות לסעיפים  

 "מפרט הכללי".  -של ה  00.03.02 -ו 00.03.01
כלים   תחום העבודה בכל קטע עבודה יוגדר על ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן, לא תאושר תנועה של

 מחוץ לשמורת העבודה.
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הקבלן יכין בתאום מראש ובאשור המפקח דרכי גישה לשטח, שטח לריכוז וטיפול בכלים, ודרכים עוקפות  

 בעת בצוע חציות הכבישים/דרכים.
הקבלן ישא בכל האחריות והוצאות לנזיקין וקנסות, במקרה של גרימת נזק לרכוש. עבור דרכי גישה  

 שולם כל תוספת והם יכללו במחירי היחידה השונים. לא ת -והדרכים העוקפות 
 

 רתכים מוסמכים 
 

כל העוסקים בעבודות הריתוך יהיו רתכים מוכרים שקבלו הדרכה והוסמכו לריתוך צינורות עם ציפוי 
פנים מלט. בעלי התעודות יאושרו ע"י המפקח.  התעודות תהיינה בנות תוקף בכל עת בצוע העבודה.  אם 

זה ונתגלה בדיעבד כי הועסקו רתכים בלתי מוסמכים, או שתעודותיהם אינן תקפות,  הפר הקבלן סעיף 
תופסק מיד עבודתם בריתוך והקבלן ישלם את הנזקים המוערכים )גם אם הריתוכים הושארו( כפי שיקבע  

 המפקח.
המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של רתך בעל תעודת הסמכה תקפה,  עקב התרשלות,  בצוע בניגוד  

ישות המפרטים שסוכם עליהם, וטיב ריתוך גרוע. קביעת המפקח בעניינים שבסעיף זה תהיה ללא  לדר
 ערעור וללא צורך בהנמקות כלשהן.  הרתכים יהיו רק אלה שקבלו הרשאה ע"י יצרן הצינורות.

 
 מדידה וסימון 

 
בוצעו קווי  טרם תחילת העבודה, על הקבלן לבצע, באמצעות מודד מוסמך, מדידות של הרחובות בהם י

ניקוז ולעדכן את תוכניות המדידה שיימסרו לו ע"י המזמין. לפני  הזמנת ציוד ותחילת עבודות להנחת 
השוחות ויעביר את הנתונים   I.L-ו T.Lצנרת הקבלן יוודא את מיקום השוחות הקיימות, ימדוד את 

 למתכנן. 
קרקע במקום בו מתוכננות הקבלן יסמן את מיקום השוחות המתוכננות ויעביר למתכנן את גובה ה

 . (GL)השוחות 
 

לאחר קבלת אישור המהנדס לסימון בשטח, הקבלן יאבטח את הסימון ויאזן את הנקודות שסומנו.  
הקבלן יעביר למתכנן באמצעות המודד המוסמך את מפת הסימון שהוכנה חתומה על ידו ועל ידי המודד. 

 ווה את המסמך המחייב לבצוע רשת התשתיות. המפה כאמור, תאושר בכתב ע"י מודד מטעם המזמין ותה
 

לאחר אישור המהנדס לסימון בשטח, הקבלן יהיה אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע וכל הנקודות 
שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן, וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה  

 וקבלתה ע"י המהנדס.
 

יסמן הקבלן נקודות אבטחה ונקודות שיאפשרו שיחזור, חידוש, ו/או בקרה של   בנוסף לאמור לעיל,
 התוואי והרומים. תכנית הסימון של נקודות האבטחה והקבע תאושר בכתב ומראש ע"י המפקח. 

 
ס"מ.   75X5X2.5-את נקודת הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל ואשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ

 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.  50 -קע לעומק של  כהיתדות יוכנסו לקר
 

 אמצעי מדידה ובקרה, כגון: -על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הבצוע, על חשבונו 
   ס"מ.  0.1"לטה" ממתכת עם פלס ומרווח בין השנתות של -מאזנת עם כיוון אוטומטי ו

   
 מ'. 30סרט מדידה מפלדה באורך 

 מ'. 50מדידה באורך סרט 
 מ'.  2או ש"ע באורך  WEDGEתוצרת   SMפלס דיגיטלי מדגם 

 פנס יד בעל עוצמת אור חזקה ואלומה צרה.
 עמודי סימון )ג'ילונים( . 

 מכשירים אלה יעמדו לרשות המהנדס בכל עת שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר.      
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ה מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה, סטייה או אי  אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל הינ 
 התאמה אשר נובעת מתוך מדידה, סימון, ומיקום כנ"ל ללא תשלום ולשביעות רצונו של המהנדס.        

 
תאום התחברות צנרת מוצעת לצנרת/שוחות קיימות וקביעת מיקום החיבור המדויק יעשה עם הרשות  

 המקומית.  
 

הים לאורך התוואי הכוללים: ניקוזים, קווי בזק, כבלים קיימים. עלות  על הקבלן למדוד, על חשבונו, גב
 המדידות והבדיקות כלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורה בנפרד. 

 
 

טרם תחילת העבודה יסמן הקבלן על גבי התוכניות את כל סוגי המכשולים השונים אותם עליו לחצות עם  
נוליט, משטחי בטון, משטחי חצץ, דשא, אספלט וכיו"ב. ועל כך לא  הצנרת, כגון: ריצופים משתלבים, גר

 ישולם בנפרד. 
 

לפני תחילת העבודות נדרש הקבלן להכיר את חיבורי המגרשים למים וביוב ולהציג תכנית חיבור לכל  
 חיבור מגרש. על כך לא ישולם בנפרד. 

 
ל פי חוק, הטופוגרפיה הקיימת,  ככל שיידרש עקב העבודות לביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בין אם ע

-דרישת המפקח, דרישת ממונה הבטיחות וכיו"ב, הקבלן יבצע תימוכים מכל סוג שהוא לתשתיות תת
קרקעיות או עיליות, לכביש, מדרכה וכו',  יתכנן יבצע הקבלן עבודות דיפון ותימוך ללא כל תוספת מחיר,  

 ונים. מחיר העבודות והחומרים יהיה כלול במחירי היחידה הש
 

עבור עבודה נוספת הנגרמת לקבלן עקב ביצוע עבודות הקשורות בחצייה או פגיעה במתקנים קיימים לא  
 ישולם לקבלן בנפרד ומחיריו יהיו כלולים במחירי היחידה השונים, אלא אם צוין אחרת. 

 
ן יש  יש להודיע למהנדס במקרה של אי התאמה בין המדידה לתוכניות, בטרם ביצוע העבודות. כמו כ

 להודיע למהנדס על כל מכשול נוסף, אשר לא סומן בתוכניות. 
 

יתקן אותן הקבלן   -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית 
 לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו, וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

 
וע עד לקבלת נתוני השטח ותכניות חיבורי מגרש ועדכון התכנון לא ימסרו לקבלן התוכניות חתומות לביצ

 בהתאם.
 

הקבלן נדרש לעכב רכישת השוחות והצנרת עד לקבלת תכניות חתומות לביצוע. קבלן שיקדים לרכוש 
  צנרת ושוחות יעשה זאת על אחריותו ועל חשבונו. 

 
 הערה:  

על הקבלן להשתמש במכשיר מדידה מדויק  בגלל חשיבות הדיוק בהנחת הצינורות בשיפועים המתוכננים, 
 עם קרן לייזר .  

 
 אספקת חומרים ע"י הקבלן  

 כל החומרים, אביזרים, ספחים וכיו"ב יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 
 כל החומרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ובעדרו בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי. 

 . DINעלי תו תקן בהעדר תו תקן ישראלי יהיו החומרים ב
את כל סוגי    Submittal listיום לפני ביצוע , במסגרת רשימות ההגשה  30הקבלן יהיה חייב להגיש 

החומרים והיצרנים אותם יפרט במסגרת הצעתו, ולקבל את אישור המזמין ליצרנים או הספק מהם אמור  
שהיצרן או הספק שלו, המייצר הקבלן לרכוש את החומרים. המזמין יהיה רשאי לפסול כל חומר או פריט 

 או המספק אותו, אינם עונים לדרישות האיכות, יכולת הייצור ועלות שישביעו את רצון המזמין. 
 חומרים ומוצרים 
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 טיב החומרים והבדיקות 
"מפרט הכללי". הקבלן יבצע נטילת  -מוקדמות, של ה - 00טיב החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בפרק 

ובדיקות מעבדה שיאשרו את התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה למפרטים דגימות, בדיקות שדה 
 ולתקנים המחייבים, בתדירות ובכמות כפי שיידרש ע"י המפקח.

 
 דמי בדיקות 

)אחוז וחצי(   1.5%במידה ולא נאמר אחרת בחוזה, דמי בדיקת דגימות החלות על הקבלן נקבעו בשיעור של 
 רז/חוזה זה.מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי מכ

 
 ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל ויהיו על חשבון הקבלן:   

 דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה.   
 דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. 

 ת אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. דמי בדיקות של חומרים ומלאכו
 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי 

 פי החוזה.שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעי
הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב תמורתם את חשבון 

 הקבלן.
 
 

 עודפי חומרים ופסולת
הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו. לצורך סעיף זה, יוגדרו  

 כפסולת:
 

 של הקבלן.  עודפי חפירה/חציבה, ועודפי חומרים
 כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח.

 פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו  בשטח.
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר, ונפסל ע"י המפקח. 

 כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר. 
 

פים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה. המקום אליו תסולק  העוד
כל אלה יתואמו ע"י  -הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל 

  הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו עם הגורמים הנוגעים בדבר, עליו לקבל את כל הרשיונות המתאימים
 ואישור מהמפקח ומבעל השטח.  

לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה  
 )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.

 
חצוב,   לא תורשה שפיכת חומר בצידי אתר העבודה, ויסולקו חומרים עודפים, כולל עודפי חפירה וחומר

 מכל מקום שהוא ע"י הקבלן, לפי הוראות המפקח לכל מרחק שהוא ממקום העבודה. 
 אתר שפיכת הפסולת יהיה מאושר ע"י הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה. 

 כל זאת ללא תשלום נוסף. המחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה .
 

 שילוט
 

ישות מפרט הכללי של נתיבי ישראל. מקום השלט, צורתו  הקבלן יתקין שילוט בהתאם להנחיות ו/או דר
ולא  -כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת השלטים יכללו במחירי היחידות  -ותוכנו ייקבעו ע"י המפקח 

 ישולם עבורם בנפרד.
 

 קבלני המשנה 
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  תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו ע"י רשם הקבלנים במשרד הבנוי והשיכון, בנושא מסירת
 עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים. 

 
מובא בזאת לידיעת הקבלנים כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת  
המזמין. פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין תגרום להפסקת עבודת הקבלן לאלתר וחיובו בכל  

 ההוצאות שיגרמו עקב כך.  
 

ת לידיעת הקבלן כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות ובניגוד למקובל  כמו כן מודגש בזא
על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק,   1988-במקצוע, תשמ"ט 

 בענף ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה. 
 

 להלן לשון התקנות: 
 

 יון לאחר.קבלן אינו מעביר או מסב את הריש  -(  8) 2.4תקנה 
 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.   -(  9) 2.4תקנה 
קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר  -( 11) 2.4תקנה 

 אינו רשום בפנקס הקבלנים.  
 

שכרם משולם לפי שעור  בין ששכרם משולם לפי זמן העבודה, ובין ש -לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים 
העבודה כשלעצמה משום  מסירת בצוע עבודה לאחר. קבלן אשר מוסר בצוע עבודה לקבלן משנה אשר 

אינו רשום בפנקס הקבלנים ו/או לקבלן משנה שסיווגו אינו מתאים לסוג והיקף העבודה, צפוי לנקיטה 
 באמצעים משמעתיים נגדו, עד כדי ביטול רישומו בפנקס הקבלנים. 

 
 י גישה לתחום העבודה דרכ 

 
 והוא יחייב את הקבלן. -תחום העבודה בכל קטע יוגדר ע"י המפקח  

 לא תאושר תנועה של כלים מחוץ לתחום שמורת העבודה.
הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי גישה לשטח, שטח לריכוז וטיפול בכלים ודרכים עוקפות  

קבלן יישא בכל האחריות, הוצאות נזיקין וקנסות במקרה בעת בצוע חציות הכבישים בתחום המועצה. ה
 של גרימת נזק לרכוש. 

 עבור דרכי הגישה והדרכים העוקפות לא תשולם כל תוספת והם ייכללו במחירי היחידה. 
 

 קבלת העבודה עם השלמתה 
 

 העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות.
שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה מסירת העבודה תבוצע לאחר בצוע מושלם של העבודה על כל 

 וידרשו. 
 אישור המזמין והמפקח על מסירת העבודה יהווה אסמכתא לגמר בצוע העבודה ע"י הקבלן.

 
 

 עבודות סלילה או שיקום לאחר ביצוע קווי תיעול  51פרק 
 

 עבודות ניקוז ומניעת סחף 01תת פרק 
לי" והפרקים הרלוונטיים אליהם מפנה "מפרט של "המפרט הכל 51מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק 

 . 05ותת פרק  51כללי של נתיבי ישראל" פרק 
 
 כללי   51.01.01 

 
פני הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים  

בהתאם לגבהים ו/או  בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע
 לקווי הגובה המסומנים בתוכניות אלו או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה הסמוכים לנקודה.
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הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית, ומדידה זו לאחר אישורה ע"י המפקח  
 תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר.

ל חשבון הקבלן. אם לא דרש הקבלן כאמור, מדידה מחדש משך שבועיים מיום קבלת צו  מדידה זו תעשה ע
 התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכניות המדידה שנמסרו לקבלן.

 
 אין נתונים מפורשים על המצאות או אי המצאות של מי תהום בחפירות הצפויות לצורך בצוע העבודה. 

 
האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או בחפירות )מי  על הקבלן לנקוט בכל 

 גשמים, מי תהום, נגר עילי וכו'(. 
 

 אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות מים, רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.
 

שחפירת תעלות, מחפורות וכל  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא 
מ' ידופנו, למעט תעלות   1.2-עבודות החפירה ומלוי תיעשינה באופן בטוח. תעלות בעומק הגדול מ

החפורות בסלע. בכל מקרה יאשר המפקח את אופן אבטחת דפנות החפירה. הוראות המתכנן או המפקח  
 אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו. 

 
חפירה. כל חומר חפור יורחק מיידית מאתר החפירה. חומר שיאושר למילוי  ייאסר ערום ביניים בקרבת ה

חוזר יישמר באתר ביניים על חשבון הקבלן. חומר שייפסל למילוי חוזר יורחק ע"י הקבלן על חשבונו  
 למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה באחריות הקבלן. 

 
 ולם לקבלן כל תשלום והמחיר יהיה כלול בכלל מחירי היחידה האחרים.עבור כל הנאמר בסעיף זה לא יש

 
 
 
 
 

 עבודות קווי מים, ביוב ותיעול   57פרק 
 עבודות ניקוז     57.01

 כללי  57.01.01
 

של "המפרט הכללי" והפרקים הרלוונטיים אליהם מפנה "מפרט  57מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק 
 . 05ותת פרק  51כללי של נתיבי ישראל" פרק 

 
 

 עבודות עפר 57.01.02
 

 עבודות חפירה ומלוי בהנחת צינורות     57.01.02.01
כוללים כל העבודות לפי אופני המדידה: מדידות וסימון, הכשרת   57עבודות עפר להנחת צנרת לפי פרק 

מבנה  תוואי לצרכי העבודה, חפירה ו/או חציבה תעלות וכיסוין בהידוק המבוקר עם הרטבה עד תחתית
כביש קיים או מוצע, סידורי בטיחות, הגנה בפני שיטפונות, העבודות דיפון ותמוך, יצירת תושבת לצינור,  

מצעים ועטיפת חול  כולל החפירה הנוספת הכרוכה בהם, מילוי  מוחזר )לרבות מילוי מובא מכל סוג  
בדיקות, וניקוי קווים,   המאושר בכתב ע"י מתכנן כביש ומפקח (, סילוק עודפי החפירה, צביעה צנרת,

 , סילוק מי תהום מתוך התעלות וכוי  AS MADEתוכניות 
 

 מדידת תוואי החפירה 
על הקבלן לסמן על חשבונו באמצעות מודד מוסמך את הצירים אליהם קשור התכנון, כגון קווי מדידה, 

תאים וההסתעפויות  אבני שפה וצירי כבישים מתוכננים, גבולות מגרשים וכוי, ולסמן את תוואי ומקום ה
בהתאם לתכ' ולהנחיות המפקח, ולהציגם לאישור לפני ביצוע.  כמו כן על הקבלן להתקין על חשבונו נק'  

קבע הקשורות לרשת הגבהים הארצית לאורך תוואי, אשר תשמשנה כנק' עזר למדידת הרומים 
 המוחלטים. 
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רות ובמקרה שיתקבל הפרש בין  לפני התחלת החפירה ימדוד הקבלן את חתך הקרקע לאורך קווי הצינו
המדידה של הקבלן ושרטוטי החתכים, כפי שנמסרו לו ע"י המפקח, עליו להודיע על כך מיד  לב"כ המפקח  

שיבקר את המדידות ויכניס את השינויים לשרטוט. השרטוטים המבוקרים כנ"ל ישמשו בסיס חישוב 
ק' הקבע, המדידה והסימון ויחדשם בכל עומק הצינורות לצכי תשלום. במשך העבודה יבטיח הקבלן את נ

 עת שיידרש ע"י המפקח. 
   

 טיב הקרקע 
שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא כוללת גם  57010בניגוד לאמור בסעיף 

חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא, בכלים מכניים או  
 בידיים. 

ת הקבלן כאילו ערך קידוחי ניסיון ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע, ובסס את הצעתו רואים א
בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים, חציבה בסלע  

 וכדי, לא  תובאנה בחשבון 
 

 הכשרת תוואי לצורך ביצוע העבודה 
בודה להנחת הצינורות והתקנת התאים, כולל פנוי התוואי  על הקבלן להכשיר את התוואים של הע

ממכשולים )ערמות עפר, שבר, פסולת, פירוק גדרות, צמחיה, שיחים, עצים( ויישור התוואי על מנת לאפשר 
 עבודה מכונות ו/או בידיים בהתאם לאישור המפקח.

 
בות.  עיצוב החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסי ד. 

 ס"מ .  5ס"מ, והדפנות בדיוק של   2הקרקעית יעשה בדיוק של 
 

 ס"מ לפחות.  60ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף ברוחב של 
 ה.   חיזוק דפנות החפירה  

הקבלן ידפן את קירות כל חפירה ע"י חיזוקים ולוחות עץ או פלדה מתאימים לתנאי החפירה במקום 
משרד העבודה, יועץ קרקע ויועץ בטיחות. הקבלן יהיה אחראי לכל מקרה אסון וכל  ובהתאם להוראות 

הנזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם ע"י מפולת בגלל חוסר חיזוקים, אחור בהתקנתם, חיזוק לא  
מספיק או עשוי מחומרים לא מתאימים או בשיטה לא נכונה, ע"י העמקה יתרה של החפירה, ע"י פרוק  

 ל החיזוקים או לרגלי כל סיבה אחרת שתגרום למפולת או שקיעת קרקע.  בלתי נכון ש
 

 חפירה סמוך למבנים
בכל מקום בו יהיה על הקבלן לחפור סמוך למבנים, מתקנים ועמודי חשמל וטלפון קיימים, ידפן הקבלן  

לאה, את דפנות החפירה בדיפון מיוחד, יתמוך ויבטיח את המבנים, המתקנים והעמודים הנ"ל בהבטחת מ
יחפור בידיים, ויוביל ויאחסן אדמה בהתאם לצורך. החפירה והדיפון יבוצעו בהתאם להנחיות ופיקוח בעל 

 חפירה ע"י עמוד חשמל(. –המתקן )לדוגמא חב' החשמל 
 כנ"ל לגבי דיפון חפירות עמוקות עפ"י פקודות הבטיחות.

 
 קרקעים,  ועבודות בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת

ל הקבלן מוטלת החובה לקבל ברשויות הנוגעות בדבר, לפני תחילת העבודה, את כל האינפורמציה ע
קרקעיים )מים, חשמל, טל"כ, טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכוי( ולדאוג  -הדרושה בקשר למקום מתקנים תת

תקן להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן בצוע העבודה בסמוך למ
קרקעי ללא נוכחות מפקח כנ"ל )  -קרקעי או בהצטלבות עמו.  לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת-התת

 התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן(
קרקעי , או בהצטלבות אייתו, יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים  -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת

ד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, יבוצע דיפון  תעלת  לגילוי המתקן, יעבוד בידיים בלב
קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת.  -החפירה בדיפון מיוחד, ויתמוך את המתקן התת

נוכחות  המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים  
 קרקעי. -התתוהעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן 

 הסדרת תעלות קיימות
בכל מקום בו נהרסה תעלת עפר קיימת )סמוכה לתוואי הצינורות או נחצית על ידו( עקב בצוע העבודה, על 

הקבלן להביאה למצבה הקודם לאחר בצוע העבודה, להבטיח במהלך העבודה שהתעלה לא תחסם  
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שיים והסדורים שידרשו עקב זרימת  ותאופשר זרימת המים , וכן על הקבלן להביא בחשבון את כל הק
 המים מכל מקור שהוא בתעלה.

 אחסון האדמה החפורה והרחקת  האדמה  המיותרת 
במידה והתנאי היתר ממשטרה ורשות המוניציפאלי לא מאפשר לאחסן את האדמה החפורה/ו או  חומר  

ובילה  לצורכי למילוי תעלה ליד האתר העבודה עד הקבלן יאחסנה במקום שיאושר ע"י המהנדס,  וי
המילוי. על הקבלן ללמוד היטב לפני הגשת הצעתו את אפשרויות האחסון לאדמה החפורה. כל זאת על 

 חשבון הקבלן ולא תהיה לו כל עילה לתביעה בנוגע למרחקי הובלה.
כל עודפי האדמה החפורה, השבר והפסולת יעברו לבעלות הקבלן, והקבלן ירחיקם , על חשבונו, אל מחוץ  

העירייה בה מבוצעת העבודה, ללא הגבלות מרחק, הנ"ל כולל גם עודפי אדמה הנובעים מהחלפת לשטח 
חומר המילוי. על הקבלן לברר לפני הגשת הצעתו היכן קיים אתר מאושר להרחקת הפסולת ועודפי  

 האדמה הנ"ל.
 

 י"א. רוחב החפירה התיאורטי
 

עבור רוחב התיאורטי לאופני מדידה בחישוב שבמפרט הכללי, להלן טבלת  ב 57014בהתאם לאמור בסעיף 
 הכמויות והתשלום. 

תוספת רוחב מכל צד של   קוטר פנימי של צינורות  מס'
 הצינור

סה"כ רוחב  
 תעלה תיאורטי

 מ' ס"מ ס"מ 
 1.0 20  50עד קוטר  . 1
2 . 60-80 35 1.80-1.40 
3 . 100-125 60 2.20-2.50 

"ל שתעשה ע"י הקבלן לנוחיות העבודה, לצורכי דיפון או הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ 
מכל סיבה שהיא, תעשה רק לפי אישור המפקח, ולא תילקח בחשבון  בחישוב הכמויות של פירוק  רצופים,  

אספלט, החלפת אדמה ומילוי חוזר, תיקון ושיקום. הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים, הגינון,  
לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם  המבנים ומתקנים שימצאו מחוץ  

 כולל הספקת החומרים. בכל מקרה לא יקטן רוחב החפירה מהרוחב התיאורטי.
 

 עומק החפירה 
חוץ ממקרה של חפירה בחול נקי )שווה ערך לחול דיונות( וחוץ ממקרים שיצוין אחרת בכתב הכמויות, 

מ מתחת הצינור. תחתית החפירה תהודק, תיושר ותוחלק בעבודת  ס" 20תעשה החפירה עד לעומק של 
 ידיים בהתאם לשיפועים הדרושים, וכל האבנים, הרגבים וגופים זרים יסולקו מתחתית החפירה.

בכל מקרה שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנדרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול  
ומר לפי הנחיות יועץ ביסוס וקרקע ובהתאם להוראות בכתב המפקח  נקי או בחומר מצע מסוג א', או כל ח

 ויהודק אותו כמפורט להלן. 
 לא יורשה בשום פנים למלא את החפירה המיותרת באדמה החפורה.  

 
 

 הידוק החפירה  

 2בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב, הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של % 
מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי   100%מלית ולהשגת צפיפות העולה על מהרטיבות האופטי

מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעות שתתהווינה במקום התעלה במשך שנה  
מים גמר העבודה, ימלא את כל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה,  

 ת תעשנה ע"י מכון התקנים, על חשבון הקבלן כמפורט לעיל. בדיקות הצפיפו
 

 כיסוי התעלה  
 

 כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות, יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.   
 הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:   
 .  לאורך כביש או מדרכה 1     
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חוזר מובחר מקומי או  ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור. מילוי 20עטיפת חול בעובי   
 מובא מבור השאלה או חול נקי . 

ס"מ )או חול( עד תחתית שכבות המצע הקיימות בכביש או  20המילוי החוזר בשכבות של   
 ס"מ מתחת לפני המדרכה לפי העמוק יותר. 25 -ס"מ מתחת לפני הכביש ו 60 -עד ל

 
או חומר הוגדר ע"י  יועץ  לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה חול נקי או מילוי מובא    

ביסוס וקרקע עד תחתית שכבות  מבנה הכביש  ללא שום תוספת מחיר. המחיר כולל מילוי תעלה בכל 
רוחב כולל מרווחי העבודה וכל העבודות נלוות לדרישות בטיחות )דיפונים או כוי( והתשלום יהיה  לפי  

 ללי ()מפרט כ 57רוחב תאורטי אך ורק לפי אופני המדידה לפי פרק 
 

לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא   
 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  98%ס"מ, והמילוי יהודק לצפיפות של עד  5תכיל רגבים ואבנים מעל גודל 

 
 על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.  

 
ישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר דגימות מהחומר המוחזר י  

 לשמש כחומר מילוי. עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 
 

ס"מ כ"א מהודקת   20בכביש מעל שכבות המילוי יונח מצע סוג א' בשתי שכבות של   
ס"מ ,   20ונח אגו"מ סוג א'  בשכבה אחת בעובי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו. מעל המצע י 100%לצפיפות של  

 ס"מ . 8ושכבה אחת אספלט בעובי 
לא תשולם תוספת מחיר בעבור מילוי חוזר מחומר מובא או חול או חומר אחר הנדרש ע"י יועץ קרקע או   

 מתכנן כביש בתעלות להנחת צינורות
 

 .  שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש   2     
 

ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור.מילוי חוזר מובחר מהודק   20 עטיפת חול בעובי  
 לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.  98%ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של    100ס"מ ועד  20בשכבות של 

המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת. האדמה לא תכיל רגבים    
 ס"מ .   5ואבנים בגודל מעל 

 קבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.על הקבלן ל  
 

דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר   
לשמש כחומר מילוי.  עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.  

ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה בשעור   20של  יתרת החפירה תמולא בחומר החפור. המילוי ייעשה בשכבות
 הנדרש.  ההידוק יבוצע ע"י מעבר כלים מכניים, ההידוק יבוצע לכל רוחב התעלה. 

אין לעלות  על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן,  וגם אז   א. 
 אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצנור.

 
יעשה בחול נקי או חומר גרנולרי  אחר ללא אבנים ורגבים, מצע לריפוד  תחתית התעלה י ב. 

שיאושר ע"י המפקח.  הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך שיווצר מצע חזק ויציב להנחת  
 הצינורות 

 
עובי הריפוד כמצויין בתכניות, בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות    

 ה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור . ס"מ.  הריפוד יהי 20מאשר 
 

עטיפת הצינור בחול  תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל .   העטיפה  תונח באופן  ג. 
שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב.  עובי העטיפה יהיה כמצויין בתכניות, בכתב הכמויות 

 ס"מ מקודקוד הצינור ולכל רוחב החפירה.  20שר ו/או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מא
    
 ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:  ד. 
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ס"מ,   50/50 ק"ג לפחות עם לוח במידות    100פלטה ויברציונית במשקל  . 1  

 לדקה.  2000ומספר תנודות של לפחות 
 

 .        מהדק מסוג צפרדע , קוברה וכד' .2            
 
 
 

 טעון אישור המפקח בכתב   ציוד ההידוק  
 

עודפי החומר החפור ופסולת  יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר ע"י  ה. 
 המשרד לאיכות הסביבה וע"י המועצה המקומית. 

 
במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או שהשימוש   ו.  

י רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים.   בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלת
 כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על חפירת תעלה בעבודת ידיים.  

 בעבור עבודת ידיים לא ישולם בנפרד .   
 

 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות, בור רקב, בור סופג(      57.01.02.02
 

חפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות,   ה א. 
 למידות, מפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצויין בתכניות. 

 
 ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל.  ב. 

 
 בחירת הכלים טעונה אישור המפקח.    

 
נה ו/או המילוי החוזר שבסמוך למבנה  הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם בצוע המב ג. 

 יהיה מהדקי יד, כגון: 
 

 . 50/50ק"ג לפחות עם לוח מידות  100.  פלטה ובציונית במשקל 1  
 .  מהדק מסוג צפרדע, קוברה וכד'. 2  
 .  מכבש גלילים ידני , כגון בומאג וכד' .3  

 
 הכלים טעונים אישור המפקח.    

 
ית החפירה או המילוי היטב, הכוונה להידוק וכבישה  בכל מקום בו יש להדק את קרקע ד. 

מהצפיפות המרבית כפי  95%מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות  העולה על  2%±בתחום של 
 שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מודיפייד א.ש.ה.ו.  

 
אדמת המילוי תהיה מצע סוג א'.  בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי:   אבנים, גושי   ה. 

 ר מגובשים, פסולת ופסולת אורגנית.  חומ
 

עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות המועצה לאתר   ו.  
 מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה.  

 
המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין   ז. 

 ס"מ .  20לאחר ההידוק יהיה 
 יבוצע מחומר מחצבה . המצע לתאים
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 פתיחת ותיקון כביש אספלט ומדרכות  57.01.03
 

 כבישים ומדרכות מאספלט   א. 
 

 ניסור, פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות תתבצע באופן המפורט להלן:  
 

חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י משור מכני, קילוף האספלט הקיים, סלילת    
ס"מ כ"א זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים , ואגו"מ סוג  א'   20ת של מצע סוג א' מהודק בשתי שכבו

 ס"מ  ומבנה זהה לקיים, פירוק והתקנה מחדש של אבני שפה.  5ס"מ , סלילת האספלט בעובי   20בעובי 
א' לכל -לתשומת לב הקבלן:  תשלום בעבור הסעיף  זה כולל אספקה והשלמת מבנה כביש ע"י מצע סוג

ס"מ כל שכבה(, הונח בהידוק המבוקר )תעודות של  20-שכבות ב 3ס"מ )  60עד  רוחב התעלה ובעומק
 הבדיקות של הידוק ימסרו למפקח ולמחלקת הנדסה של מועצה מקומית גדרה. 

 תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות , כדלהלן:  
 ס"מ כ"א. 20שכבות בעובי  2 -מצע סוג א'  . 1  
 ק"ג למ"ר. 1כמות של ב  -  MS -10ריסוס יסוד באמולסיה  . 2  
 ס"מ. 20שכבה אחת בעובי  -אגו"מ סוג א'  . 3  
 ק"ג/מ"ר .  0.5בכמות של  -   SSשכבת ריסוס מאחה  . 4  
 ס"מ.  5שתי שכבות של אספלט בעובי  . 5  

 
במידה, שהפרויקט  הינו חלק מהפרויקט של סלילת או שיקום הכביש, ותוכנן פרט מבנה כביש  אחר, 

 ומדרכות לפי פרטים של מהנדס כבישים.  יבוצע תיקון כבישים
 
 

 מדרכות ושבילים מרוצפים   ב.     
 

פתיחת ותיקון של ריצוף  מכל סוג שהוא  יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו,    
אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש 

נם של המפקח או נציג הרשות המקומית, אספקת והנחת מצע כורכר  לאחר הנחת הצינור לשביעות רצו
 ס"מ.   5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20בעובי 

 
 הערה:    
זמנית יעבדו קבלנים אחרים באתר ועליו לתאם את בצוע העבודה  -על הקבלן לדעת כי בו  

 עם יתר הקבלנים על מנת למנוע הפרעות במהלך העבודה. 
 
 

 קווי תיעול      57.02
 צינורות ניקוז  57.02.01

 סוג צינורות לקווי תיעול   57.02.01.1
 

  10-דרג  SDR 100-PE-17דגם  HDPEבפרויקט זה כל צינורות ניקוז בכל קוטר ובכל עומק יהיו  מסוג 
   4427/5392אלקטרופיוז'ן לפי ת"י  EFלריתוך  

ל האיכות שלו מאושרת ע"פ  הצינורות והספחים יהיו בעלי ת"י ויסופקו יחד מיצרן הצנרת שמערכת ניהו
 . על כל קנה יסומן התקן, תאריך היצור וסימון הצינור. ISO-9002ת"י 

 
 מ' 6הצינורות יסופקו במוטות בלבד באורך שלא יעלה על  
 החיבור בין הצינורות יהיה בריתוך חשמלי ע"י רתך מוסמך בלבד ומאושר ע"י יצן הצינורות  

 על חשבון הקבלן. הספחים יהיו  מאותו סוג כמו הצינורות  אספקה והובלה הצינורות והספחים יהיה
 או ש"ע  CS-910" או   F-905הצינורות יחוברו לתאים באמצאות מחבר שוחה מסוג "איטוביב" ,"פורשדה 

 
 שיטות ריתוך )חיבור בין צינורות(    57.02.01.2
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 EFב. ריתוך בשיטת אלקטרופיוזן 
     

 ים וצוות מיומן ומאושרים ע"י יצרן צנרת .ביצוע ריתוך יהיה ע"י רתכים מוסמכ
 הריתוך צריך להתבצע בהתאם להוראות היצרן ולפי שלביות והנחיות מדויקות לקבלת ריתוך תקין 

 אספקה הספחים ) מופות לריתוך(, כל אביזרים  וציוד המתאים לכל קוטר יהיה על חשבון הקבלן
 
  

 תאים ומתקני ניקוז  57.02.02
 

 ניקוז  שוחות   57.02.02.1
 דרישות מיוחדות 

 מובא לידיעת הקבלן כי:
חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר. כל השוחות על כל 

 מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל ת"י. 
 

שברצונו לספק,  על הקבלן לקבל אישור מחלקת הניקוז בעירייה עבור הדגמים של השוחות והקולטנים 
 כחודש לפחות לפני הזמנת החומרים. 

על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים טרומיים, המחברים והקולטנים  
 שברצונו לספק לפי הזמנת החומרים 

בדפנות התחתית יהיו פתחים קדוחים מדויקים לפי תכנון ובהם מורכבים מחברי שוחה ע"י המפעל, סוג  
 .40 -תיות יהיה ב הבטון בתח

חורי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה ונוחה באמצעות אביזר הרמה המשמש גם להרמת  3בכל תחתית יהיו 
 חוליות טרומיות.  

, תוצרת ביח"ר מוזאיקה וולפמן או ש"ע בטיב .לא תותר התקנה של    MCהחוליות עגולות תהיינה מדגם 
 חוליות קוניות 

 
 

דגם וולפמן או ש"ע   658ולות  מחלקים  טרומיים  בהתאם לדרישות ת"י שוחות ניקוז יהיו  מלבניות או עג
במידות פנימיות סטנדרטיים ובעומק לפי תוכניות וכתב הכמויות.  תאי ניקוז כוללים נפח שיקוע בתחתית 

תא. במידה ומהנדס המועצה יידרש ביצוע עיבוד )בנציק ( במקום נפח שיקוע , מחיר שוחה כוללת את  
 ביצוע העיבוד 

 שוחות ניקוז יספקו לאתר עם אטם חדירה מובנה במפעל בכל פתח . 
 

 שוחות ניקוז יסופקו עם תקרות ומכסה לפי עומס הנדרש, שלבי ירידה, אטמים ומחברים
 ( גודל פנימי של  תאי בקרה יהיה  כפוף לעומק השוחה  2014) 1חלק  5988לפי ת"י 

 עומק תא בקרה 
 )ס"מ( 

 קרה  מידות מינימום לפנים תא הב
 )ס"מ 

הקוטר 
המינימאלי של  

פתח 
 הגישה/מכסה 

 תא מרובע תא עגול
 )אורך*רוחב( 

 

 60x60 50 60 80עד 
 80x80 60 80 125עד  81-מ
 80x120 60 100 275עד  126-מ
 100x120 60 125 375עד  276-מ
 150x150 60 150 575עד  376-מ

 180x240 2*60 200 576מעל 
 

וכפוף לקוטר הצינורות אשר יתחברו לשוחה ניתן לשנות מידות של שוחת ניקוז   לפי שיקול דעת של מתכנן
)אך ורק להגדיל מידות(. שינוי מידות פנימיות של שוחות יהיה אך ורק לאחר אישור בכתב של מתכנן  

 ומזמין העבודה.
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 ב. התקרה  תהיה טרומית שטוחה מבטון: 
 

 טון .  40לעומס   בשוחות המותקנות בכבישים תהיה התקרה מסוג "כבד"
 

 טון .  12.5בשוחות המותקנות במדרכה תהיה התקרה מסוג בינוני לעומס 
 

בשוחות המותקנות בשטח פתוח  ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות מטיפוס  
 "כובע". בתקרות מטיפוס כובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.

 
" , או עם סגר 33"כרמל   125Bטון( דגם  12.5גר ב.ב. )מבטון(, לעומס בינוני )ג.  המכסה  יהיה עגול עם ס
תוצרת "וולפמן תעשיות בע"מ", עם יעוד   HD"-33"כרמל  400Dטון( דגם  40מיצקת ברזל לעומס כבד  )

 ויעוד המכסה "ניקוז" .   489וסמל הרשות המקומית לפי ת"י 
 
" עם סגר   33-"כרמל 125Bטון , דגם  12.5בינוני , לעומס  בשוחות המותקנות במדרכה  יהיה סוג המכסה 

 מיצקת ברזל.
 

בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים עם אבנים משתלבות תהיה המסגרת מרובעת , 
 "  עם סגר עגול מיצקת ברזל .55-"כרמל    125Bוהמכסים יהיו מדגם 

 
 -"כרמל  400Dטון דגם  40יה סוג המכסה כבד, לעומס בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה    יה   
 " עם סגר מיצקת ברזל, תוצרת "וולפמן  תעשיות בע"מ" 33
 

  12.5בשוחות המותקנות בתחום מגרש פרטי )בעבור קווי ביוב עורפיים(  יהיה סוג המכסה בינוני , לעומס 
 " עם סגר   ב.ב.)מבטון(. 33-"כרמל  125Bטון , דגם 

 
 ס"מ 50יהיה קוטר הפתח בתקרה  –מ'  1.25עד בשוחות בעומק 

 
 ס"מ   60יהיה קוטר הפתח בתקרה   –מ'  1.26בשוחות בעומק מעל 

 ( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש או המדרכה.  L.Tרום פני המכסה )   
 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.   30-בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב

 המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.  
 

 אטמים: 
 בעבור צינורות בטון   CONTOUR SEAL –"קונטור סיל" 

910-CS  או "איטוביב" אוF-905  -  ,בעבור צינורות פלדהPVC  אוPE 
 

 שוחות ניקוז יסופקו עם תקרות ומכסה לפי עומס הנדרש, שלבי ירידה, אטמים ומחברים
 שנשאר והמרווח איכותי מאושר ערך שווה או "איטופלסט" מסוג אטם י"ע ייעשה חוליותה בין האיטום

 .חלקה דופן לקבלת בונד.י'ג.מסוג בי מקשר וחומר צמנט בטיט ימולא החוליות בין
 לשוחת נקבה( בחיבור )זכר או הצינור קצה את לנסר יש ,באתר ולא ח"בביה ייעשה וחורים פתחים קידוח

 .הבקרה
 
 שקוטרם בקווים הבקרה שוחת ידרש נציג מחלקת ניקוז בעיריית כפר סבא  ביצוע עיבוד קרקעיתבמידה ו 

 המתחבר ביותר הגבוה הצינור ראש כגובה יהיה תעלה כל של שבו עומקה למתעל כולל תעובד מ"ס 80 עד
 בהתאם הכל ,הצינור לראש הגובה כמחצית יהיה התעלה עומק מ"ס 80 מעל בקוטר בקווים,אליה

 .אקרילי דבק בתוספת בטיח צמנט היטב מוחלקים יהיו והשיפועים התעלות .הפרטים כניותלתו
 
 

 סולם לירידה לשוחחת ניקוז 
 של מפרט כללי נתיבי ישראל.   51.05.05.06תואם דרישות סעיף מס' 
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 -C 478מ' ויותר יותקנו שלבי ירידה. המדרגות תהיינה מסוג מדרגות רחבות לפי  1.00בשוחות בעומק 
ASTM. 

 .  658השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י 
 
 

 קולטנים למי גשם  57.02.02.2
 

ובמידות ודגמים סטנדרטיים לפי קטלוג של חב'   30-קולטנים למי גשם יהיו עשויים מבטון מזויין ב
 וולפמן או ש"ע. 

,רשת ואבני שפה מיצקת ברזל בדגמים מתאימים למיקום  הקולטנים ימקמו לפי תכנון ויהיו עם מסגרת 
 400Dהקולטן ולעומס ממין 

  D400ס"מ לעומס  40*40הקולטנים מותקנים בגאטר יהיו עם רשת  דו שיפועית דגם "עידן" במידות 
 רשות מדגם זה.  2טון . לקולטן אחת  ללא אבן שפה יותקנו  40

 באמצעות ברגים מגולוונים ואומים הכוללים במחיר. חיבור בין הקולטן ראשי וקולטנים צדדים יהיה 
 .בכתב במפורש אחרת נידרש אם אלא נעילה ללא יהיו השבכות

 לתקן ויתאימו  D400מתאימות לעומס ממין  ,ע"ש או "ברוך מנשה" מתוצרת יהיו ברזל מיצקת שפה אבני
 .עדכני ישראלי

 פני בין משפך מעין ייווצר לקראת השבכהש כך מ"ס 3 -ב הכביש מפני יותר נמוך יהיה השבכות פני רום
מפני  מ"ס 3 הורדת לאחר השבכה פני את מציינים  בתכניות הקולטן. הרומים הכתובים לבין הכביש
 .הכביש

 
 תעלת ניקוז  57.02.02.3

 
 בתחום החנייה הדרומית יבוצע תעלת ניקוז לקליטת נגר עילי. 

   400D –( לעומסים כבדים MAGNUDRAINיין )תעלות ניקוז יהיו עשויות מבטון מזויין מדגם מגנודר
 טרומיים תוצרת  חב' "וולפמן " או ש"ע במידות לפי תכנון וכתב כמויות 

 ( SIKA FLEXתקע והאטימה המומלצת ע"י היצרן היא דבק )כגון -החיבור בין התעלות ע"י שקע
נודריין". התעלות מטר. בקצבות התעלות  יותקן פלטות  סגירה  טרומיות "מג 1אורך היחידה היא  

 . 1%מגנודריין יהיו עם שיפוע פנימי של  
רשתות מגנודריין בעבור תעלות יהיו עם תושבת מפלדה מגולוונת עליה מורכבת רשת מיצקת ספרואידלית 

 ומחוברות באמצעות ברגים לתעלה. 400Dלעומס כבד  
 תעלות. העבודות עפר והכנה להתקנת תעלות מגנודריין יהיו לפי הנחיות של יצרן ה

 
 קידוח ובורות חילחול 57.02.02.4

 
לצורכי קליטת מי נגר עילי בתחום חנייה דרומית ובשטח פיתוח ליד גשר יבוצע פיתרון ניקוז לספיגת מי  

גשם לקרקע באמצעות קידוח בור בקוטר ואורך הנדרש לפי תוכניות , התקנת צינורות  ניקוז שרשורי  
 טוף בבד גאוטכני  ומילוי בור בחצץ. מחורר בקוטר לפי הפרט. הצינור יהיה ע

 בפתח עליון יותקן מכסה רשת יצקת או נירוסטה לעומס המתאים
 בורות החלחול יהיו כדוגמת "פלג פתרונות למי גשם בע"מ או ש"ע(. 

 בור חילחול בתחום מתקן השהיה יהיה מעל רצפת של המתקן למניעת כניסה סחף. 
עם התקנת חוליה בטון טרומית על גבי חגורה מבטון מזויין בור חילחול ליד הגשר בשטח הגינון יהיה 

יצוקה באתר. קוטר , תקרה ומכסה יהיו לפי פרט וכתב הכמויות לעומס המתאים. לתאים מעל בורות  
 לסילוק עודפים בלבד PE-100 -חילחול יהיו מחוברים את הצינורות גלישה  מסוג

 
 שטיפת קווי ניקוז   57.02.03

 
הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני הפעלת לאחר השלמת מערכת 

 המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת, צינורות  ואביזרים. 
 השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת. 



- 111 - 

111 
 

מ'/   1.0ימה של לא פחות מאשר כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זר
לשניה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח,  

 אולם  לא פחות מאשר חצי שעה. 
לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת הכנסת המים, 

 יקוז אוויר, מקורות המים וכמות המים הנדרשת. נקודות הוצאתם, נקודות לנ
 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 
 
 

 צילום צנרת 57.02.04
 
 כללי  

 מעבדות.  צילום צנרת ניקוז יעשה ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י הרשות הלאומית להסמכת
http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1-TR-0019(1).pdf 

במקרה של סתירה בין הנחיית המעבדה הלאומית להסמכת מעבדות לבין מסמך זה, הנושא יובא להכרעת  
 מנהל הפרויקט.

הכללי ובמפרט המיוחד, על  לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט
הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום  

 ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת  לכל אורכה. 
 צילום צנרת ייעשה כדלקמן:

בות זאת לקבל החלטה לגבי ביצוע פנים  צילום צנרת קיימת על מנת לוודא את טיב פנים הצינור ובעק
 צינור הביוב/ניקוז.

 לאחר ביצוע הנחת צנרת חדשה יבוצע צילום אשר מטרתו לבדוק את איכות הביצוע של העבודה.  
פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות  

 ת נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.הבצוע לפי התוכניות, המפרט ולפי הוראו
לצורך צלום הקו יעסיק הקבלן קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיון לבצוע העבודה, שיעמוד בכל הדרישות 

 המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. 
בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר בצוע, 

 הצילום יהוו חלק מתוך תכניות העדות  ומסמכי
 

 שטיפה
לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים אחרים 

 כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום. 
פרט המיוחד  הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמ

 הזה. 
באחריות הקבלן לדאוג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי של הצינור יהיה 

 נקי ושלם לכל אורכו. 
בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים )חול, שאריות שונות וכו'( ויסלק  

 אותם לאתר שפיכה מאושר. 
 עיתוי העבודה

ום ייעשה לאחר הנחת הצינורות, כסוי והידוק שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל בצוע הציל
 העבודות הקשורות בבצוע השוחות.  

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס. 
ימים לפני בצוע   7על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות מאשר 

 עבודה. ה
 הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח. 

 מהלך הצילום
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת וידיאו במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם למגבלות  

 הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלביזיה במהלך בצוע הצילום.
 תיעוד

 על גבי דיסק על גוף הסרט בליווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.  הצילום על כל שלביו יתועד

http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/1-TR-0019(1).pdf


- 112 - 

112 
 

 תיקון מפגעים 
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס 

 יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.
 לן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים. הקב

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם 
 ( 56.12לנאמר בסעיף זה )

 הצגת ממצאים
תיעוד הממצאים בדו"ח מלא שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח. הינו תנאי לקבלת העבודה ע"י 

 ין המזמ
דיסק שיישאר ברשות המזמין יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול זיהוי שוחות. פס הקול  

 יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע הצילום.
 

 דו"ח הצילום
 *  במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה.  

 ת עדות". *  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכני
 * הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:  

מרשם מצבי )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הבצוע, וכל  
 סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  

הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע, הערות וציון מיקום   דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע
 המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. 
 מסקנות והמלצות. 

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הטלוויזיה בעזרת 
 אימה.מצלמה מת

 
 אחריות הקבלן 

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף 
 האחריות של הקבלן. 

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות  
בלן, עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו נזקים הדורשים  הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הק 

 תיקון תחול על הקבלן. 
 המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן. 

לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים הכלליים 
 של החוז

 
 

 ות הידראוליותבדיק 57.02.05
 

 כל קטע בנפרד כולל תאי הבקרה הסמוכים ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות )אטימות(. 
 

הבדיקה תעשה ע"י סתימת קצוות הקו בפקקים מיוחדים, מילוי מים עד מתחת למכסה התא הנמוך 
 שבקטע. 

 
 שעות. 24משך הבדיקה 

 
בצנור כלשהוא יתוקן הטעון תיקון בהתאם לדרישות   אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או

 המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 
 

כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשנה כלולות במחירי היחידה  
 השונים ולא ישולם בעבורן בנפרד.
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 2ג/  מסמך
 מפרט מיוחד                                  

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' ________________  

 
 

 אופני מדידה
 

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים, ביוב וניקוז   57.03
 

 כללי   57.03.01
 

סופקו ע"י הקבלן.  כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה י
מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה", "ביצוע", "הכנה", שם  

המוצר בלבד: לדוגמא צינור פוליאתילן", "תא" וכו' הכוונה היא אספקה, הובלה לשטח, התקנה וכו' 
 דרשים. לקבלת מוצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל האביזרים, החלקים וחומרי העזר הנ

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט הכללי, וכן בסעיפים  
 להלן. 

במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים  
 באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או הנוגדים אותם. 

 
 רה יקבעו הסעיפים להלן: בכל מקרה של סתי

 
 רישיונות ואישורים   57.03.02

 
האגרות והרישיונות השונים )כולל אישור משטרת ישראל( יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם ככלולות  

במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בעבורם בנפרד. בנוסף  לפני תחילת העבודה יקבלו  
קורות, רשות העתיקות, הוט, סלקום, חח"י, בזק, פרטנר, נת"י, חבי אגודת יתרי חפירה מכל מוסדות: מ

 הבארות ואחרים . כל הוצאות ואגרות לקבלת היתרים כוללים במחירי היחידה של הפרויקט
 
 
 ( MADE ASתכניות בדיעבד )  57.03.03 

 
מוסמך, מעודכנות  לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תנכיות בדיעבד מבוצעות ע"י מודד

 לאחר בצוע. 
התוכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל: תיאור מדויק של כל העבודות, 
תוואי קווי המים, הביוב והניקוז, כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צינור, מיקום הכנות לחיבור וכד'  

ת ולעצמים אחרים בשטח.  התככניות יבוצעו באופן  ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצי
 ממוחשב.

 
 לפחות.  2010לצורך הכנת תככניות לאחר בצוע יספק המתכנן לקבלן דיסק בפורמט אוטוקד 

 
סטים של   5 -לפחות ו 2010מודגש בזאת כי הכנת התוכניות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד 

ו כנדרש הן תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור החשבון העתקים, בצורה מסודרת, ואישורן כי הוכנ
 הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן.  

 הפרטים שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח. 
 



- 115 - 

115 
 

העתקים, כולל כל החומר והעבודה שידרשו  5 -( בMADE ASעבור הכנת ואספקת תכניות בדיעבד )
 רי היחידה  ולא ישולם בעבורם בנפרד. להכנתם ייחשב ככלול במחי

 
 בדיקת שדה ומעבדה   57.03.04

 
כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול )המפרט הכללי( לעיל תהיינה ע"ח 

 הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד.  
 
ד השלמתה עקב . על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למוע1

 בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.
 

 תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. 
הקבלן יעביר לרשות המפקח תעודות בדיקה, אישורי תקינה וכיוצ"ב עבור החומרים שבכוונתו לספק  

 ות שבוצעו על ידו )בגמר העבודה(.באתר )בתחילת העבודה וטרם אספקתם לאתר( והמלאכ
 
 פיקוח על עבודה  57.03.05 

 
 בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול  על הקבלן הנאמר להלן:

 
למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב החומרים ולקיחת 

 דגימות בכל שלב משלבי העבודות.
 

 ות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.כל זמן שהעבודות נמשכ
 

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות, ועל הקבלן יהיה            לציית להוראותיו. אולם, על  
אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו עפ"י   -הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה 

 החוזה הזה.  
 

לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע המפקח,   על הקבלן יהיה
והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות ולמפרט, וכי 

 האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח. 
 

 וח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב ל
 

 הרחקת פסולת ועודפים   57.03.06
פסולת ועודפי חפירה יורחקו מתחום העבודה לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י משרד להגנת הסביבה  

 וללא כל תוספת במחיר.
 

 פתיחת ותיקון כביש ומדרכות אספלט  57.03.07
יש אספלט תימדד במ"א ותכלול פתיחת כביש אספלט ע"י  מפרט כללי פתיחת ותיקון כב 57לפי פרק 

מסור,  החזרת שכבות מבנה כביש קיים וכל הנדרש לביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו.  חישוב 
 כמויות יבוצע לפי רוחב תאורתי של תעלה להנחת צינורות.

 
 פתיחת ותיקון מדרכות ושבילים מרוצפים  57.03.08

 
 י פירוק ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"ר, והמחיר יכלול: מפרט כלל 57בניגוד לפרק 

 
פירוק הריצוף הקיים ואחסונו לפי הוראות המפקח או נציג הרשות המקומית. הפירוק יהיה ברוחב  

מ', כולל אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שנשברו במהלך   1.0תיאורטי של 
טרם הפרוק, והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת הצינור לשביעות רצונם של הפרוק או שהיו שבורות 
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 5ס"מ, ושכבת חול בעובי  20המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל אספקת והתקנת מצע סוג א' בעובי 
 ס"מ. .  חישוב כמויות יבוצע לפי רוחב תאורתי של תעלה להנחת צינורות

 
 פתיחת ותיקון אבני שפה 57.03.09 

 
ר פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי  עבו

 היחידה השונים. 
המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן השפה למצבה הקודם, לרבות החלפת אבני השפה השבורות,  

 בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן.
 

 וים שטיפת הקו 57.03.10
 

 עבור שטיפת הקווים לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחירי הנחת הצינורות. 
 

 מעבר דרך קירות  57.03.11
 

עבור מעבר צנורות בקירות, אבן גדר, אבן קיר, בטון, תעלת בטון וכד' לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול 
 בשאר מחירי היחידה השונים, העבודה כוללת:

בר, תיקון מחדש לפי הקיים, כולל עבודות בניה, בטון, מסגרות, שרוולים וכל הדרוש פירוק, בצוע המע
 למעבר מושלם. 

 
 קווי ניקוז   57.03.12

 
 אספקה והנחה של צנורות לניקוז 

יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור,הנחה וחיבור צנורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם: לסוג, קוטר  
 ועומק הצינור. 

קה, הובלה, פיזור והנחה של צינורות, מחברים ואטמים, חפירה ו/או חציבה, מצע המחיר יכלול אספ
 ועטיפת חול, מילוי חוזר מכל סוג והידוקו לרבות מילוי מובא, כל סוג הדיפון לכל עומק )במידה ויידרש(.

עד  עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או מדרכות ו
 לתחתית הצינור. 

 העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות או שוחות סמוכות. 
עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות ולא תשולם כל תוספת  

 במחיר עבור הבדיקה. 
יה "זהירות! קו ס"מ לפחות תונח מעל הצינור. הכיתוב על רשת הסימון יה 50רשת סימון פלסטי ברוחב 

 ניקוז". רשת הסימון לא תמדד בנפרד ומחירה כלול במחירי היחידה השונים. 
 בדיקת אטימות כנדרש במפרט לקווים ושוחות כלולה במחיר היחידות.  

 
 שוחות בקרה לניקוז

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות, כולל תקרה ומכסים, מסווגות בהתאם לטיפוס  
 טרה ועומקה .השוחה, קו

  במחירי היחידה תהיינה כלולות כל עבודות העפר הנדרשות לרבות מצע מהודק בתחתית .
 במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקה והובלה של החומרים וחומרי העזר.

 מחיר היחידה יכלול שלבי ירידה מותקנים בחוליות בבית החרושת.
 רי שוחה מובנה ע"י יצן  בכמות הנדרשת.מחיר היחידה יכלול אטם מסוג איטופלסט ומחב

 חיבור לתא ניקוז קיים 
 חבור לתא ניקוז קיים יימדד ביחידות שלמות, מחיר היחידה יכלול:

אספקת החומרים, חפירה, חציבת דופן התא, שבירת קרקעית התא, התקנת הצינור החדש, איטום  
תעשה בשעות השפל ובמידה ויש צורך   החיבור, עיבוד הקרקעית, מילוי חוזר ותיקון סביב התא. העבודה

יבוצע מעקף לשוחת הניקוז אליה מתחברים. כל העלויות לבצוע העבודה לרבות המעקף, אספקת והתקנת 
משאבה זמנית במהלך בצוע העבודות וכן כל עבודות העזר הנלוות לבצוע מושלם של עבודה להתחברות  

 ללא תלות בעומק התא הקיים וקוטר הצינור המוצע. 
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 ה על קו קיים שוח
שוחה על קו קיים תימדד קומפלט בהתאם לסעיף כ"כ. מחיר היחידה כולל ניתוק הזרימה באופן זמני 

והטייתה מהשוחה שלפניה, לרבות שימוש במשאבה וכיו"ב לשוחה שאחריה, ובצוע חבור הקווים  
 החדשים, בצוע עיבוד תחתית השוחה מחדש לאחר גמר התקנת השוחה.

יימדדו כקומפלט ויכללו את כל האמור בכתב הכמויות. מחיר יחידה יכלול: תא  תאי תפיסה למי גשם 
תפיסה טרומי, אבן שפה, רשת ומסגרת מברזל יציקה, ברגים מגולבנים וכל האביזרים הדרושים וכל 

 העבודות הדרושות.
 

 שטיפת קווים תהיה כלולה במחירי הנחת הצינור. 
 
 ללי כ –בטול תאים ומתקנים שונים   57.03.13 

 
בעבור בטול וסילוק של קווי ניקוז או ביוב או מים, תאי קליטה, בורות רקב, בורות ספיגה, קדוחי ספיגה,  

צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים ישולם כמצויין  
 בכתב הכמויות.

דה לאתר מאושר ע"י הרשות המתקנים המבוטלים יבוטלו, יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבו
המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן. מחיר יחידה כולל מילוי בור בחומר המאושר ע"י 

 מפקח באתר ומנהל פרויקט
בטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים וצנרת כנ"ל הנמצאים מחוץ לתחום החפירה של צנרת ומתקנים  

 הוראה מפורשת מהמפקח. חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך
 בורות חלחול )קידוח ניקוז(  57.03.14 

 
מטר לפי כתב   15"קומפלט"  ויכלול ביצוע קידוח בקוטר ועומק עד  -בורות חלחול )קידוחי ניקוז ( ימדד כ

מ"מ מחורר ועטוף בבד גאוטכני, אספקה ומילוי   200בקוטר  PE-100כמויות, אספקה והרכבה של צינור 
הרכבה יריעות גאוטכסטיל עם חישוק נירוסטה, ביצוע חגורת בטון מזויין לשוחה מחוליית  חצץ, אספקה  ו

ס"מ עם סבכת רשת לקליטת מי   125או קוטר  120/100בטון טרומיות מלבנית או עגולה במידות פנימיות  
 גשם

 מטר ישולם תוספת מחיר לכל מטר נוסף.  15תוספת עומק לקידוח מעל    
 טרומיות  תעלות ניקוז 57.03.15

 
מחיר יחידה הוא מטר אורך של תעלה כולל אספקה, הובלה, חפירה ו/או חציבה , ביצוע כל עבודות הכנה  

להתקנה של התעלה לפי הנחיות היצרן, כל האביזרים וברגים מיוחדים, מסגרת ורשת לניקוז, איטום   
 עלה תקינה והתאמת גובה של רשת לרום סופי של הכביש וכל העבודות הנדרשות עד קבלת ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספחים  -מסמך ד' 
 

 תצהיר הקבלן בעניין צינורות ביוב/ניקוז 1נספח מס' 
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 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאים   3נספח מס' 
  

 אישור שרות השדה להנחת צינורות ביוב /ניקוז 5נספח מס' 
  
  

 ב/ ניקוזאישור בדיקת אטימות במערכת הביו 8נספח מס' 
  

 פרוגראמת בדיקות 10נספח מס' 
 תעודת מסירה  –טופס קבלת העבודה  11נספח מס' 
 הערכת עבודות ושירות הקבלן 12נספח מס' 
 תוכן תיק מסירה מאושר ע"י המפקח 13נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות ניקוז  - 1נספח 
 

ם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה. צינורות אלה כפי בהתא
שיפורט להלן, מתאימים לדרישות המפורטות במכרז. כמובהר במכרז,  הצינורות, המחברים, האטמים  

 שבקו הצינורות ושיטות החיבור / ריתוך קיבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו. 
 י למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.מחיר הצעת
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 יצרן הצינור: _____________________________________________________ 
 ספק הצינור: _____________________________________________________ 
 תאור הצינור, תקן ותו השגחה: ________________________________________ 

 
 פקו לפרויקט זה: נתוני הצינור שיס 

 היצרן 
שם מסחרי 
 דרג  קוטר,מ"מ של הצינור

עובי דופן,  
 מ"מ

כמות 
משוערת,  

 מטר

מחיר  
יחידה, 

 מטר

       
       
       

 הצהרת יצרן/ספק הצינורות 
היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז  

הביוב במסגרת מכרז/חוזה זה )תוכניות, פרטים, מפרטים, כתבי כמויות( ואת   הקשורים לתכנון קווי
השימוש לשמו נרכשים הצינורות וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם  

כמובילי שפכים וכי הצינורות מתאימים לייעודם זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובתנאי שתבוצענה  
 ור, ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו ואושרו על ידו. הוראות מפרטי היצ

בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי  
 המזמין, בשירות שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה. 

להתריע מיידית, בפני הקבלן, המפקח הצמוד, המתכנן והמזמין, על כל ליקוי  היצרן/ספק מתחייב כמו כן, 
 או חריגה מכללי הביצוע, כפי שמוכתבים במפרט הטכני.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת לביוב / ניקוז ותאי מגופים  - 3נספח מס' 
בהתאם לתנאי המכרז שבנידון, אני מתחייב לספק מכסי יצקת לתאי מים וביוב המתאימים לדרישות  

 המפורטות במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן: 
 
ו מעוצבים עם סמל תאגיד או העירייה, עיצוב גרפי יימסר לקבלן לפני תחילת ביצוע  מכסי היצקת יהי  

 העבודה. 
הדיוק בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת מבטיח שכל מכסה יתאים לכל מסגרת. הדיוק מושג ע"י  

 יציקה ברמת דיוק טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת המסגרת להתאמה מושלמת.

 ____________________ 
 שם היצרן/ספק צנרת     

 _______________________ 
 כתובת                    

 _____________________ 
 תחתימה+ חותמ           
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ת המכסה העשויים  יצקת חרוטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע בין תושבת המכסה מיצקת וטבע
 המכסה והמסגרת כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה. 

 
 הצהרת יצרן/ספק המכסים 

היצרן/ספק המכסים מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים והדרישות  
היצקת לתאים והם מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם   בחומר המכרז הקשורים למכסי

 ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 

בנוסף לכך, מתחייב היצרן/ספק שכל מכסה שאינו עומד בדרישות המפרט, אינו ניתן להתקנה בכל מסגרת 
ת חדשים אחרת שסופקה ע"י היצרן או שהמכסה  "רוקד" בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה ומסגר

העומדים בדרישות המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת המכסה והמסגרת וכיסוי כל 
 הנזקים הישירים והעקיפים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

 
 היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שהמזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור שרות שדה להנחת צינורות ביוב/ניקוז  - 5נספח מס' 
 

 תאריך: _____________ 
 

 ודות הנחת קווי ביוב כמפורט להלן:הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחרי ביצוע עב
 רחוב/ שכונה ............................ קטע ....................... אורך ....................... מטר

 הונח צינור מסוג ..................................... 
 קוטר/דרג ............................................. 

 ........................................... בימים ...... 
 לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני 

 ____________________ 
 ק צנרתשם היצרן/ספ     

 _______________________ 
 כתובת                    

 _____________________ 
 חתימה+חותמת           
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 לצינור לחץ יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה 
 

 להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד, הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו. 
 תוצאות איזה תיקון בוצע סוג התקלה  קוטר סימון קטע 

     
     
     
     

 
 רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שרות השדה. 

 
 בכבוד רב,

   
 חתימה וחותמת נציג שרות השדה   חתימה וחותמת המפקח 

 
 

 העתק: מתכנן  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מכרז לביצוע מערכות ניקוז - 8נספח מס' 
 

 תאים אישור בדיקת אטימות  מערכת ניקוז כולל צנרת ו
 

 אופן הבדיקה 
 

לפני ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הצינורות ולנקות את תאי הביקורת בהתאם למפרט הכללי. בדיקת 
אטימות תיעשה בכל הצינורות והתאים ע"י מכון מוסמך בנוכחות היצרן והמפקח.  מודגש במיוחד  

 שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה בעצמו.
 הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

בדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא הנמוך ביותר בקטע הנבדק ימולא עד  ה
מ' מטרים. במידה ועקב  2.0-גובה התקרה. הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא יהיה נמוך מ
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מ' או במערכת קיימים תאים    2.0-השיפועים הגדולים בקטע הנבדק יתקבל תא שגובה המים בו פחות מ
 מ' ,תאים אלו יבדקו בנפרד.  2.0-ומקם הכולל פחות משע

שעות לפחות. אחרי זמן יש להוסיף את  24יש למלא את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך הצינורות 
המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות. יש לשים לב שאם ירידת המים אינם אחידה 

 ות במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.בכל הקטע הנבדק המשמעות היא שנעשתה טע
 כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול.

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי. אם איבוד  
צינור בנפרד וכל תא בנפרד  המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית: כל קטע

ולגלות את הקטע הדולף או את התא הדולף , ולטפל בדליפות  עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו  
 של המהנדס.

 עבוד הבדיקה לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. 
 

 תאורן הבדיקה וממצאים:
 

 
 
 
 
 

 
 
  ×ד בקטע הנבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שנמדדה בתאים  בס"מ סה"כ ההפס  *

 הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא  
 

  ×סה"כ ההפסד המותר בקטע הנבדק: סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע הנבדק )מטרים(  **
 ליטר  0.03קוטר הקטעים  )אינצ'ים( ×

 
 איםנתונים לחישוב הפסד במערכת לפי ירידת המים בת

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
קטע בין תאים  
 וקוטר התאים

וטר ק
צינור 
 )ס"מ( 

אורך  
הקטע 
 )מ"א( 

סוג 
 הצינור

משך 
הבדיקה  

 ירידת מפלס )ס"מ(  שעות 

תא מס' 
 וקוטר

תא 
מס'   
     וקוטר

תא 
 תא מס' מס'

הפסד מים 
מחושב 

 )ליטרים( 

הפסד מים 
מותר 

 )ליטרים( 

          
          
          
          
          
 ** * סה"כ        

 הפסד לס"מ ירידה  שטח התא קוטר התא
 )ליטרים(  )מ"ר(  )ס"מ( 

 ליטר/ס"מ ירידה   7.8 0.78 100
 ליטר/ס"מ ירידה 12.3 1.23 125
 ליטר/ס"מ ירידה 17.7 1.77 150
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הננו לאשר שערכתי בדיקת אטימות למערכת הניקוז כולל צנרת ותאים בהתאם לת.י___________,  
 ת המפקח/מתכנן כמפורט להלן והתקבלו התוצאות המפורטות להלן: ובהתאם להנחיו

 
 הערות עורך הבדיקה :  

 
 
 
 
 

 
 המערכת שנבדקה עמדה/לא עמדה בבדיקת האטימות.

 
 בכבוד רב,

   
 חתימה וחותמת נציג שרות השדה   חתימה וחותמת המפקח 

 
 
 

 העתק: מתכנן 
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 פרוגרמת בדיקות  - 10נספח מס'  
 רמת בדיקות למכרז פרוג

 
 פרויקט מס':  

 מיקום האתר:  
 שם הקבלן: ________________ 

 
 

 

 

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

סוג הבדיקה 
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

בדיקות  . 1
הידוק 

בתחתית 
 התעלה

קווי ניקוז  
 בלבד 

  100%צפיפות   מ"א
במעבדה לפי מוד 

א.א.ש.ט.ו  
(AASHTO בכל )

 מ' 200בדיקה כל 

   

  
 

 קווי ניקוז 

 
 

 מ"א

 
 

ת  נקודו 3)
 לבדיקה(

 
1 
 

  

מילוי מהודק  . 2
בשכבות לפי 

התוכנית 
 והמפרט

  100%צפיפות   
במעבדה לפי 

 מוד. א.א.ש.ה.ו. 

2 
 
 

לפי סוג 
הקרקע  
בהתאם 
למפרט 

הכללי פרק  
51 

 

 מ"א קווי ניקוז  
 

 
 

כל שכבה  
  3 –לבדיקה 

 נקודות

2 
 
 

  

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  ודה העב

סוג הבדיקה 
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

        
בטון יצוק  . 3

באתר: 
יסודות 

לשוחות, גושי  
עיגון, תאי  

 ביקורת

לפי התקן   כל יציקה חוזק בטון  יח'
 4והערה 

 

מוצרים:   . 4
צינורות 

פוליאתילן  
ופי.וי.סי,  

חוליות  
טרומיות 
לתאים,  

 מכסים וכו'

צרים,  זיהוי מו  קומפ' 
בעלי תו תקן,  
 סימן השגחה

  תו תקן  כל מוצר 
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 הערות

 תוצאות הבדיקות יצורפו לתיק המתקן
 עבור הבדיקות לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

דיקות כוללות את כל הסידורים  כל הבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוסמכת. הב
הזמניים הדרושים לביצוען לרבות כל התוספות הנובעות מסדרי העבודה של הקבלן, בגין ציוד, עבודות  

 וחומרים. על כל אלה לא תשולם כל תוספת. 
 שעות לפני מועד ביצוען.  24על הקבלן לדאוג להזמין בדיקות רק אחרי אישור הפיקוח לפחות 

 ל הבדיקות ע"פ המפרט הכללי הבא:על הקבלן לבצע את כ
בדיקת לחץ לקווי מים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח 

 ו/או היצרן.
בדיקות איכות מי השתייה אחרי שטיפה וחיטוי של קווי המים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת 

 הנחיות נדרשות נוספות של המתכנן ו/או המפקח.
פרוטוקולים של סיור באתר( ולקבל אישור על  3יש להזמין את שירותי השדה של יצרן הצינורות )לפחות  

 טיב העבודה לכל אורך הקווים. 

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

סוג הבדיקה 
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

        
בדיקת   . 7

 ריתוכים
 

צינורות ניקוז  
 מפלדה 

בדיקת ריתוכים   מ"א
על ידי שרות  

השדה של יצרן 
 הספחים

לפי הנחיות   
יצרן 

הספחים/ 
צינורות 

 הפיקוחו

 

דוח בדיקה   כל האורך  בדיקת רציפות    רשת סימון  . 9
 בכתב 

 

10 
 

בדיקת  
אטימות של  
צנרת ניקוז 

ובדיקת 
אטימות של  
תאי ביקורת 

 לביוב

בדיקת אטימות   מ"א
של הקווים ושל  

כל התאים 
 במערכת 

כל האורך  
וכל 

 התאים

לפי המפרט 
הכללי  
-ותקנים

ביצוע ע"י  
מכון 

התקנים  
 בלבד 

 

צילום  בדיקת 11
 צנרת ניקוז

צילום של    מ"א
הקווים והכנת  

 דו"ח

  לפי המפרט כל האורך 

מס 
 סד'

תיאור 
 כמות יחידה  העבודה 

סוג הבדיקה 
 הנדרש 

כמות 
 הערות דרישות הבדיקות 

        
בדיקת   . 12

האספלט 
 במפעל

כל משלוח  בדיקת "מרשל"  טון
לשטח/כל 

 יום 

הרכב לפי 
המפרט/הת 

 קן

 

בדיקות  . 13
 אספלט
 בשטח

בדיקות צפיפות   מ"ר
 ועובי השכבה 

בדיקת   גלילים  2
צפיפות  

ועובי לפי  
 מפרט/תקן
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במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודות באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, 
באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד   – תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון

 תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
 
 

 הערות נוספות: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 תאריך: ____/___/___  עורך הפרוגמה: ____________________________ 
 

 תאריך: ____/___/___  מאשר הפרוגרמה: __________________________ 
 

 תאריך: ____/___/___  ____________ חתימת הקבלן: ________________
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 קבלת העבודה ע"י המזמין -תעודת מסירה  - 11נספח מס' 
 

 פרויקט מס':    
 
 

 פרטים נוספים לזיהוי העבודה: 
 
 

 תאריך צו התחלת העבודה:  
 

 
 תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה: 

 
 

 תאריך סיום העבודה בפועל: 
 

 
 

_____ נערך סיור באתר ונבדקה העבודה לעיל לצורך  קבלתה/ מסירתה הסופית בתאריך ______
לתאגיד/עירייה  לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקנו ע"י הקבלן ונבדקו ע"י המפקח 

 והקבלן השלים את כל המוטל עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות החוזה:
 

 השתתפו בסיור המסירה:  
 
 
 
 
 

 
 הלן  ההערות / תיקונים שנתגלו בקבלה הסופית. ל
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נמסרו תוכניות "לאחר ביצוע" חתומים על ידי הקבלן, מודד מוסמך, המפקח , נציג התאגיד/ העיריה  
 והמתכנן  :כן / לא 

 
 
 

 ...................... נמסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך .............................וסופה בתאריך.
 

 העבודה מתקבלת / לא מתקבלת ע"י: 
 

 המפקח:              כן / לא -     
 

 המתכנן:              כן / לא -     
 

 מהנדס התאגיד:  כן / לא -    
 
 

ניתנת בזה "תעודת גמר" לעבודה הנ"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו, עמד בכל תנאי ודרישות  
 וזה והעבודה התקבלה ללא הסתייגות על ידי כל הגורמים הרשומים מטה. מסמכי הח

 
 "תעודת גמר"  זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה אשר מטבע    

 הדברים נמשכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין.
רים את קבלת  העבודה (    תאריך מתן  "תעודת הגמר" )התאריך המאוחר ביותר של אישור הגורמים המאש

 ........................: 
 
אנו החתומים מטה, לאחר שבדקנו את העבודה ואת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן בהתאם  

להסכם, מאשרים שהעבודה בוצעה בהתאם לתוכניות, מפרטים וכל מסמכי ההסכם והקבלן השלים את 
 כל התחייבויותיו ומקבלים את העבודה

 
 תאריך: ____/___/___  מת המפקח: __________________________ חתי

 
 תאריך: ____/___/___  חתימת המתכנן: __________________________ 

 
 תאריך: ____/___/___  חתימת מהנדס התאגיד: _____________________ 

 
 הגמר(תחילת תקופת הבדק......................................  )תאריך מתן תעודת 
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 הנחת קווי ניקוז  –הערכת איכות עבודת הקבלנים  - 12נספח מס' 
 

 (2( בהערכת הקבלן )עמודה 1ציון הקבלן מורכב ממכפלת המשקל )עמודה 
 

הערכת  
 המפקח

 
 
 

 
 

 חתימת המפקח _____________________  תאריך_______________ 
 ____________  חתימת המזמין _____________________  תאריך___

 פרטי הערכת הקבלן  מס'
1 

 משקל 
2 

 הערכה % 

3 
ציון  

 משוקלל 

   5 ( 25%עמידה בלוח הזמנים ) 1
    בודה יעילות ורציפות בביצוע הע 1.1
   15 סיום ביצוע במועד המתוכנן 1.2
הימנעות מתביעות בלתי מוצדקות   1.3

 להערכת תקופת העבודה 
5   

    ( 25%טיב ביצוע העבודה ) . 2
   10 בדיקת חומרים  2.1
   35 איכות ביצוע העבודה  2.2

    ( 15%מידת שיתוף פעולה עם המפקח ) 3
   9 ציות הקבלן להוראות  3.1
   6 סתגלות לשינויים ותוספות ה 3.2

    ( 15%התחשבנות ) 4
   8 דיוק ואמינות במדידת הכמויות 4.1
   7 הימנעות מתביעות לא מבוססות  4.2

   100 סה"כ 
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 תוכן תיק מסירה ואישור המפקח                           תאריך: __________  - 13נספח מס' 
 פרויקט מס':                                              ו  "                                                      " 

 רשימת מסמכים המצורפים לתיק מסירה:
 

 אישור והערות המפקח .......................................................... 
קוז של התאגיד/עירייה ימסור הקבלן עוד ארבעה   לאחר אישור התיק ע"י המתכנן ונציג)מהנדס( מחלקת ני 

 תיקים  מושלמים כנ"ל למזמין 
 חתימת וחותמת המפקח _____________________  תאריך_______________ 

 
 

  

 

 ם המסמךש מס
תאריך  
 מצורף כן / לא  המסמך 

   פרוגראמה לבדיקת עבודות הנחת קווי צינורות  1
סט תוכניות עדות בצבע חתומות ע"י מודד מוסמך, המפקח, הקבלן  2

 והמתכנן
  

   של תוכניות העדות AUTOCADקובץ  3
   תצהיר קבלן בעניין אספקת צינורות מים  4
   ורות ביוב/ניקוזתצהיר קבלן בעניין אספקת צינ 5
   תצהיר לקבלן בעניין אספקת מכסים לשוחות בקרה 6
   אישור שרות שדה להנחת צינורות 7
   אישור שרות שדה לאספקה חול למילוי התעלה 8
תעודות בדיקת הדוקים בתעלת הצינור כולל תכנית עם סימון מיקום   9

 הבדיקות 
  

   מון תעודת בדיקה לרציפות חשמלית של רשת סי 10
   תעודות אחריות לצינור ואביזרי צנרת 11
   תעודת אחריות לציוד הידראולי )לכל אביזר(  12
 לא רלוואנטי   אישור חיטוי ובדיקה בקטריולוגית של קווי מים  13
 לא רלוואנטי   דו"ח בדיקת לחץ חתום ע"י שרות השדה והמפקח  14
   יסקדו"ח צילום ווידאו של מערכת הביוב/ניקוז + ד 15
   אישור בדיקת אטימות לקווי ניקוז  16
   מסמכים ותעודות אחרות לפי התנאים המיוחדים של עבודה זאת  17
   הערכת עבודות הקבלן  18
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 נוסח אישור על עריכת ביטוחים -(  1נספח ג' )
 

  לפי סעיפי הביטוח  לןהקב  מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות
המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות  

  הקבלן ללמוד   לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הבטוח  
ע ל מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו  דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, 

 .הסתייגויות ללא

בחברת  על חשבון הקבלן, פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על
כדין,  ביטוח   להחל  מורשית  האישור  מתן  או  הקבלן  לרשות  הבניה  אתר  העמדת  )לפי    עבודותהביצוע  מיום 

)לפי    אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהך  ולמש  המוקדם(
סיום    המאוחר( נוספות לאחר  ככל שיידרש, למשך שבע שנים  מוצר,  ביטוח אחריות מקצועית וחבות  )לעניין 

דין( עפ"י  חבות  לקבלן  קיימת  עוד  וכל  והבדק  העבודות  תקופת  לרבות  פוליסהעבודות  כמפו,  ביטוח  ורט  ת 
ניפרד הימנו    3ג-2גנספחים  באישורי עריכת ביטוח המצורפים כ "  אישור עריכת ביטוח)" ומהווים חלק בלתי 

"( ויחד עם הביטוחים  אישור ביטוחי הקבלןוכן פוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקבלן המצורף " )"
 ", בהתאמה. ביטוחי הקבלןהמפורטים בסעיף _ להלן: " 

 ביטוח עבודות קבלניות:   -א )רכוש( התנאות מיוחדות פרק .1
 לכיסויים המפורטים באישור עריכת הביטוח(:  בנוסף) את הכיסויים הבאיםכולל הביטוח 

מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון    ,תכנוןבגין  הוצאות   1.1
 משווי העבודות )מעבר לסכומי הביטוח(.  7.5%בסכום של הנזק  

   . הסופי מהפרויקטקנים ומבני עזר שאינם חלק מת ,קל ציוד  1.2

 . שווי העבודותמ 15% , חומרים ועבודה לקויים בסכום שללקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר   1.3

בסך   1.4 וכד'  בחגים  עבודה  ו/או  הנזק  להחשת  מיוחדות  לסכומי    200,000הוצאות  )מעבר   .₪
 הביטוח( 

 

 ות: ביטוח עבודות קבלני -התנאות מיוחדות פרק ב )צד שלישי( .2
 

מגבול   15%חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  הרחבה לכיסוי   2.1
 .  ובסה"כ לתקופת הביטוח לאירוע ₪  400.000האחריות מינימום 

קרקעיים   -פגיעה בכבלים, צינורות ומתקנים תת  הנגרם עקבעקיף  חבות בשל נזק  הרחבה לכיסוי   2.2
 כ לתקופת הביטוח.  ₪  לאירוע ובסה"  2,000,000בסך 

 חודשים.   24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  2.3

 

 ביטוח עבודות קבלניות:   -התנאות כלליות .3

i.   וויתור בדבר  סעיף  תכלול  כלפיהפוליסה  התחלוף  זכות  העירייה    על  ו/או  והבאים  החברה 
 ם לנזק בזדון. ו/או המפקח ו ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגר  ןממטע

ii.   אלא לביטול  ניתן  אינו  כאמור  הקבלניות  העבודות  ביטוח  כי  הקובע  סעיף  תכלול  הפוליסה 
שנמסרה   לכך  בכפוף  מקרה  ובכל  פרמיה,  תשלום  אי  כך    לחברהמחמת  על  הודעה 

 . יום לפחות מראש 60מראש, בכתב ובדואר רשום של 

iii.   הקובע סעיף  תכלול  כאכי  הפוליסה  הקבלניות  העבודות  עד  ביטוח  מלא  בתוקף  יעמוד  מור 
 . לחברה ו/או לעירייהלמסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט 

iv.  תוארךהארכת משך העבודה,  של  במקרה  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר ש  
 . תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת

v.   שהיא,    במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבהכי הפוליסה תכלול סעיף הקובע
ותכסה את בתוקף  להיות  תמשיך  הפוליסה  כי  מאשר  העירייה    המבטח  ו/או  החברה 

 . ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה

vi.   נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט בכפוף לשינויים
 בוטל. י שקיים, חריג רשלנות רבתי , ככל הנקובים לעיל. 

vii. גבולות  במקרה הביטוח/  סכומי  הפוליסה  הנקובים  האחריות  בו  עבודות    במסגרת  לביטוח 
ימוצו ו/או    הקבלן  כנגד  שהוגשה  תשלום תביעה  עקב,  בחלקם  או  במלואם,  קבלניות 
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לשאת על חשבונו    הקבלן   ו/או קבלני משנה )מכל דרגה(, מתחייב חברה ו/או העירייהה
 ת גבולות האחריות האמורים לקדמותם. בפרמיה הכרוכה לשם השב

לידי  הקבלןעל   .4 מ  ,החברה  להמציא  יאוחר  על    מועדמ  ימים)שבעה(    7-לא  ובכל  הסכם  החתימה  זה, 
.  על ידי מבטחת הקבלןם  מיהביטוח חתו   עריכת  יאישוראת לאתר העבודה,    הקבלן מקרה טרם כניסת

 .  עבודות קבלניות בגין ביטוחהפוליסה , על הקבלן למסור העתק מן החברה לדרישת 
  הפקיד בידיהקבלן ל , על  הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי  )שבעה( ימים טרם    7-לא יאוחר מכמו כן,  
אישורהחברה  ל  יםביטוחהעריכת    י ,  תוקפו  הארכת  בגין  לעיל  כל  נוספת    תקופהכאמור  למשך  וכן 

 .  )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים:   לערוך הקבלןבנוסף, על   .5

 ; פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב -כנדרש על  ביטוח חובה 3.1

בגין    3.2 אחריות  לביטוח  שלישינזק  צד  רכב  רכוש  בכלי  השימוש  החייבים    עקב  צמ"ה  כלי  ו/או 
 .  בגין נזק אחד₪  800,000של סך בגבול אחריות ב  בביטוח חובה

ו/או העירייה  תביעת צד שלישי כנגד    ככל שתוגש  נזק אשר  מטעמן  או מי מהבאים החברה  בגין   ,
החברה ו/או  היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את  

 או מי מהבאים מטעמם, בגין נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור; העירייה 

לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן   סיכונים"" ו/או "כל ה ביטוח מקיף 3.3
 ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות.  

המוצר/מקצועית 3.4 אחריות  המבטח  ביטוח  אחריות  גבול  תחול₪  4,000,000  יהיה,  הפוליסה   .  
ולמשך כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי ההסכם  לחברה  ממועד מסירת העבודות או חלקן  

 שנים מתום ביצוע העבודות.   7כל דין, ולפחות   או לפי
 

הביטוח  כמפורט  האחריות  גבולות  קביעת  כי,  בזאת  מוסכם .6 עריכת  אישורי  לרבות  זה,    הנה  בנספח 
זה    הסכם  לפי  חבותו  ממלוא  את הקבלן  פוטרת   שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בבחינת 

  ו/או מי מטעמם בכל  החברה ו/או העירייה  כלפי הדריש או/ לקבלן לא תהא כל טענה ו.  ו/או לפי הדין
  הביטוח   הכיסוי   היקף   או /ו  גובה   בנושא   אחרת   טענה   כל   או /ו  האמורים   האחריות  לגבולות   הקשור 
 ידי הקבלן.    על שהוצא

החברה    כלפילתחלוף  של המבטח  יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו  הרכוש של הקבלן  ביטוחי   .7
 מטעמם וכן כלפי המפקח/מנהל הפרוייקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  ו/או מי   ו/או העירייה

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  ודמי הביטוח  בתשלומי    האחריות הבלעדית לשאת  קבלןעל ה .8
ידי    .  ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זהב יהיו נתונים לקיזוז על  מכל סכום  החברה  סכומים אלה 

 ם זה. שיגיע לקבלן על פי הסכ

ה .9 את  על  לקיים  )לרבות  תנאי  כל  קבלן  הקבלן  עם  ביטוחי  בקשר  שייערך  החיתומי  הסקר  המלצות 
שעל  להאריך את פוליסות הביטוח  ,  (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה  העבודותביטוח  

זה,   הסכם  לפי  לערוך  תקפות  הקבלן  שתהיינה  כך  הצורך,  לפי  בפעם  פעם  תקופתבמשך  מדי    כל 
עד למועד תשלום חשבון  או    אתרההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מה 

תקופת    , סופי כל  בהובמהלך  הקבועה  הקבלן  אחריות  פי  על  ואחזקה  תיקונים    זההסכם  תחזוקה, 
למשך   מוצר,  וחבות  מקצועית  אחריות  ביטוח  לרבות    7)לעניין  העבודות  סיום  לאחר  נוספות  שנים 

 . ודות והבדק, וכל עוד קיימת לו אחריות לפי דין(תקופת העב

, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר  ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת   .10
ו לההתאמתם  כדי  בהם  כלשהאין  אחריות  העירייה  על    יטיל  ו/או  להחברה  אחריות  או  את  צמצם 

זה  -עלהקבלן   הסכם  על אפי  דין.   ו  כל  ש  פי  האמור  במקרה  בין  התאמה  אי  או  ל  הביטוח  באישורי 
ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת  בהעתקי 

 להתאימם להוראות הסכם זה. 

ו/או היקף ביטוחי הקבע  קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות  הככל שלדעת  .11
או   הקבלן  ב של  נוספים לערוך  משלימים  יטוחים  הקבלן ,  או  הנוסף  לערוך    על  המשלים  הביטוח  או 

חשבו על  הקבלןכאמור,  כלפי    .ן  תחלוף  על  וויתור  ייכלל  שייערך,  משלים  או  נוסף  רכוש  ביטוח  בכל 
העירייה  ו/או  לנזק    החברה  שגרם  אדם  כלפי  למעט  הפרוייקט,  המפקח/מנהל  כלפי  וכן  מטעמם  ומי 

 בזדון. 

הקבלן  .12 לעיל  לכך כי הוראות  לגרום    על  המשנה שלפרק הביטוח  עובדי וקבלני  מנהלי,  לידיעת    יובאו 
 .  הקבלן
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במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא   .13
 כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.  

במסגרת ו/או בקשר עם    , ככל שהדבר מאושר עפ"י תנאי החוזה,משנהבהתקשרות המבוטח עם קבלני  .14
לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח    קבלן השירותים, על ה

 בהתאמה כאמור.  קבלןעל פי סעיף זה ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי ה

  ביחס לשירותיםהחברה ו/או העירייה  ת כלפי  נושא באחריו  קבלן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה
,  קבלןובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם ה   הקבלן, בין אם בוצעו  באמצעות  ו/או העבודה 

בגין  אובדן ו/או נזק שייגרם בשל   החברה ו/או העירייהישא באחריות לשפות ו/או לפצות את   קבלן וה
ו/או    קבלןם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי הידי קבלן המשנה, בין א-השירותים שבוצעו על

 ובין אם לאו.   קבלן בביטוחי קבלני המשנה מטעם ה

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי  
ה שיישאו  בכל תשלום ו/או הוצא  החברה ו/או העירייה לשפות את  הקבלן/ מטעמם, באחריות המבוטח

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

פגיעה,  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת    ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .15
ביצוע   גוף בקשר עם  כל אדם או  או לרכושו של  לגופו  נזק  או  ובמיוחד לקיים סדרי  אבדן  העבודות, 

כל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור ב  . עבודה לעבודות בחום
כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה,  
שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי  

    .עבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעילהקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע ה

את כל  ומי מטעמם וכן את המפקח/מנהל הפרוייקט ו  החברה ו/או העירייה הקבלן פוטר במפורש את   .16
הקשורים   הקבלן(ביצוע  בהקבלנים  לטובת  מקביל  פטור  נכלל  שבהסכמיהם  )ובלבד  מכל    , העבודות 

המובא על ידי הקבלן או מטעם הקבלן )לרבות כלי  עלול להיגרם לרכוש  לנזק אשר    לאבדן או   אחריות 
עבודה, מתקני עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות , וכן לנזק אשר לקבלן הזכות  

לשיפוי בגינו אלמלא  הזכות    לקבלן הייתה, או ש שנערך על ידי הקבלן  ביטוח רכושעל פי  לשיפוי בגינו  
כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל  קבלן לא תהא  לההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ו

  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה  , אולםבגין נזק כאמור

בסעי  .17 הביטוחים המפורטים  בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את  אך    3.3  ף מובהר  וצמ"ה(,  )רכוש 
בגינ הביטוח  נערך  כאילו  יחול  זה  בסעיף  המפורט  במלואו.  הפטור  בזאת  ו  מוסכם  ספק  הסר  למען 

המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות  על ידי  טוח  יבמפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב 
טוח אינו מכסה את העילה  ילרבות במקרה שהב   ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן  המוטלת ע

נפסק או    , נתבע  ,יעה או הנזק שנגרםטוח אינם מספיקים לכסוי הפג ילתביעה או במקרה שתגמולי הב
 ו/או מי מטעמם.   החברה ו/או העירייה לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  כל מקרה אחר.

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו,   .18
 קום אותו נזק שבגינו שולמו. יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושי

 יחולו ההוראות הבאות: במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .19

לעירייה   18.1 ו/או  של  לחברה  התראה  לקבלן  שניתנה  לאחר  הזכות,  ימים,    15תהא  עשר(  )חמישה 
דמ לרבות  ביטוח,  דמי  לשלם  או  הקבלן,  תחת  קבלניות  עבודות  בביטוח  ריבית  להתקשר  ים, 

 והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 
 על פי האמור לעיל יחולו על הקבלן. החברה ו/או העירייה  כל הוצאות  18.2
החברה  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על   18.3

 חבות כשלהי. ו/או העירייה  
ש .20 בערכו  שינויים  יחולו  הביטוח  תקופת  ובמהלך  חלה  היה  הקבלן  על  שהיא,  סיבה  מכל  הפרויקט  ל 

ולשלוח   מיידית,  בפוליסה  הביטוח  סכום  את  לעדכן  על    לחברההחובה  המבטח  אישור  ביצוע  את 
 העדכון האמור. 

, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור כל  החברהלדרישת   .21
קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות    שלחברה ו/או לעירייה גורם או בעל זכויות  

 מקרה הביטוח, כמבוטח . 

בשימושו   .22 הנמצא  ותיאור  סוג  מכל  לציוד  קלקול  או  נזק  אבדן,  לכל  בלעדית,  אחראי,  יהיה  הקבלן 
את   פוטר  והוא  השירותים,  ביצוע  עם  העירייהבקשר  ו/או  עובדיהחברה  את  מנהלי  הן,  מכל    הן ואת 

 נזק לציוד כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו.   אחריות לאובדן ו/או

והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי    הקבלן/הפרת תנאי ביטוחי המבוטח  .23
מבקש האישור  ו/או    החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות   הקבלן/ המבוטח

 . שיפוי על פי הביטוחים כאמור  ו/או מפקח/מנהל הפרויקט לקבלת פיצוי או
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ההסכם. .24 של  הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  הביטוח  אי   נספח  לעיל,  האמור  אף  על 
חלפו   אם  אלא  יסודית  הפרה  תהווה  לא  במועד  הביטוח  אישור  בקשת  10המצאת  ממועד    של  ה יום 

 בכתב להמצאת אישור כאמור.  החברה 
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בודות קבלניות  ביטוח ע -(  2ד)  אישור קיום ביטוחים

 בהקמה  /
 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף  פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
ר זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישותנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

נוסח  המבוטח  מבקש האישורמ
 הפוליסה

 מעמד מבקש האישור

 שם 
החברה הכלכלית  

כפר יונה ו/או  
עיריית כפר יונה 

ו/או גופים עירוניים  
ו/או תאגידים 

 יים עירונ
 

 שם 
 למלא

מען הנכס המבוטח  
כתובת ביצוע   /

 העבודות 
 

עבודות פיתוח  
 8118בחלק מגוש 

  136, 129חלקות 
 בכפר יונה 

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר☐

 אחר: מזמין☒

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 

 מען

 

 כיסויים            

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 וח ביט

מספר 
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות / סכום ביטוח /  
 שווי העבודה

השתתפות  
 עצמית

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע סכום מטבע סכום
 ' ג בהתאם לנספח 

כל הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות

 : הרחבות

 למלא -שווי מלא של העבודה    
 
 

על תחלוף  ויתור  - 308   ₪ 
  –לטובת גורם אחר 
 מפקח הפרוייקט 

ויתור על תחלוף   -309
 לטובת מבקש האישור

 נזקי טבע -313

כיסוי גניבה,  -314
 פריצה ושוד 

כיסוי רעידת   -316
 אדמה 

  –מבוטח נוסף  - 317
קבלנים ו/או קבלני   -אחר

 משנה ו/או מפקח 

מבוטח נוסף   -318
 מבקש האישור 

מוטב לתגמולי  - 324
 ש האישור מבק  -ביטוח 

 ראשוניות  -328
 
 

    מלוא סכום הביטוח     ופריצה  גניבה
 עליו רכוש

רכוש סמוך/  /עובדים
 רכוש קיים 

    מערך העבודה 20%   

    מערך העבודה 10%    בהעברה רכוש
    מערך העבודה 10%    פינוי הריסות 

תקופת תחזוקה  
 חודשים  24 -מורחבת

       
י  חומרים מסופקים ע"

 המזמין 
    במלוא ערכם   

ציוד, כלי עבודה ומבני  
 עזר של הקבלן 

     ₪   
  4 -תקופת הרצה

 שבועות
       

נזק ישיר מתכנון לקוי  
 ועבודה לקויה 

   ₪  משווי העבודות 10%   
נזק עקיף מתכנון לקוי  

 ועבודה לקויה 
    מלוא סכום הביטוח    

רכוש מחוץ לאתר  
  העבודה ו/או רכוש

 במעבר 

   400,000  ₪   

הוצאות אדריכלים,  
מהנדסים ויועצים  

 אחרים 

   ₪  משווי העבודות  7.5%   

   ₪  300,000    הוצאות דרישת רשויות 
        פרעות ושביתות 

    ₪  300,000    הוצאות החשת נזק 
    ₪  300,000    הוצאות תיקון זמני 

 צד ג' 
 הרחבות: 

 זיהום תאונתי 
 הרעלה

נזקי גוף מרכב שאין  
 חובה לבטחו 

 מכשירי הרמה 
 עבודה בגובה

 
נזק לפריטים תת  
 קרקעיים )עקיף( 

   8,000,0000 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 

₪ 
 
 
 
 
 
 

  ₪ 

  
 
 
 
 
 
 

 אחריות צולבת  -302

 הרחב שיפוי  -304
קבלנים וקבלני   -307
 משנה 

ויתור על תחלוף   - 308
  –לטובת גורם אחר 
 מפקח הפרוייקט 

ויתור על תחלוף   -309
 לטובת מבקש האישור
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 כיסויים            

 
החלשת משען ו/או  

 רעידות
 

כיסוי עודף מעבר לגבול 
האחריות התקני של  
-ביטוח רכב מנועי צד

 שלישי רכוש 

 

 
 שווי עבודות   15%

 
 

2,000,000 

 
 

 
₪   
 
 

  ₪ 

 

כיסוי בגין נזק  -312 
 שנגרם מצמ"ה 

כיסוי לתביעות   -315
 מל"ל

  –מבוטח נוסף  - 317
קבלני  קבלנים ו/או  -אחר

  משנה ו/או מפקח 
 הפרוייקט 

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור 

מבוטח נוסף בגין   -321
מעשי או מחדלי המבוטח  

 )מבקש האישור( 

מבקש האישור   -322
 מוגדר כצד ג'

 ראשוניות  -328
רכוש מבקש   -329

 האישור ייחשב כצד ג

אחריות 
 מעבידים

   20,000,000  ₪ 
 

 הרחב שיפוי  -304  
קבלני  קבלנים ו  -307
 משנה 
ויתור על תחלוף   - 308

  –לטובת גורם אחר 
 מפקח הפרוייקט 

  –מבוטח נוסף  -317
קבלנים ו/או קבלני משנה  

 ו/או מפקח הפרוייקט 

מבוטח נוסף היה   -319
וייחשב כמעבידם של מי  

 מעובדי המבוטח 
מבוטח נוסף בגין   -321

מעשי או מחדלי המבוטח  
 )מבקש האישור( 

מבקש האישור   -322
 כצד ג מוגדר

 ראשוניות  -328
 אחר 

ביטול רשלנות  
 רבתי/חמורה 

        

 
 

 : ( ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 עבודות קבלניות -בנייה – 009
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  - 069

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא   לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת  שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 

 חתימת האישור
 המבטח: 
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ביט   אחריות מוצר/ מקצועית 
2016  

)אחריות 
 מוצר(

תאריך   
 רטרואקטיבי: 

 
 ________ 

מוקדם ממועד )
 חתימת החוזה( 

 
 

אחריות   302 ₪  4,000,000 
 צולבת
דיבה   303

 והשמצה  
 הרחב שיפוי  304

ויתור על   309
תחלוף לטובת  

 מבקש האישור 

מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור 

פגיעה    326
 בפרטיות  

 ראשוניות  328
תקופת גילוי   332

 חודשים  6 –

 אחר
ביטול  חריג רשלנות  

 רבתי 

       

 (*: ג'מפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים ה פירוט השירותים 
 עבודות קבלניות -בנייה – 009
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  - 069

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60 ייכנס לתוקף אלא לאביטוח,    פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי  האישור
 או הביטול. 

 חתימת האישור
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי   

 __/__/____הנפקת האישור(תאריך )  (3ד) אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף  פוליסת ביטוחיטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ב 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 טוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפוליסת הבי

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי המבוטח  מבקש האישור*
 שם 

החברה הכלכלית כפר יונה 
ו/או  עיריית כפר יונה ו/או 

גופים עירוניים ו/או  
 תאגידים עירוניים 

 

 שם 
 למלא

 

 נדל"ן☐

 שירותים  ☒

אספקת ☒
 מוצרים

  אחר: ☐
עבודות  

תוח בחלק פי
 8118מגוש 

, 129חלקות 
בכפר   136
 יונה 

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

  אחר:☒

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 
 

 מען
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 נוסח ערבות ביצוע  -ד' נספח 

 לכבוד 

 בע"מ   כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 נ., ג.א.

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

_ פי בקשת  )  __________________על  ח.פ ____________  בזה המבקשלהלן: "ת.ז./  "(, אנו ערבים 

שתדרשו מאת   ,שקלים חדשים(  אלף  חמישיםו  מאהש"ח )  150,000 לוק כל סכום עד לסך שליכלפיכם לס

חלקות    8118ביצוע עבודות פיתוח בחלק מגוש  ל  בקשר עם החוזה ביניכםלהבטחת התחייבויותיו  המבקש  

 (. 2/21בכפר יונה )מכרז מספר  136-ו 129

 

ימים    7תוך    בתוספת הפרשי הצמדה למדד,  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל,

את   לדרוש  או  דרישתכם  את  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  בכתב שתגיע  הראשונה  דרישתכם  מיום 

 הסכום תחילה מאת המבקשים. 

 

בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו 

תביעה   פיה,  על  תשלום  קבלת  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  ולא  אחר,  באופן  או  משפטי,  בהליך 

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 

 במכתבנו זה: 

המתפרס   -"מדד"  הבנייה  תשומות  מדד   עלמשמעו  לסטטיסטיקה -ם  המרכזית  הלשכה  ידי 

 ולמחקר כללי.

 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי  

היו  המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה  )להלן: "המדד היסודי"(, י

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד  

 היסודי.

בתוקפה תישאר  זו  למזמין  לתאריך  עד    ערבות  ומסירתן  העבודות  סיום  מועד  לפי  ]יושלם   ...............

 ימים[  60בתוספת 

 ענה. ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ,רב   בכבוד

 

 

 __________________       ______________ 

                 תאריך  
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 נוסח ערבות בדק  -' הנספח 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ  

 

 נ., ג.א.

 

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

__________________ בקשת  פי  __________   על  ח.פ  "   ת.ז./  בזה המבקש)להלן:  ערבים  אנו   ,)"

שתדרשו מאת  ,    ( ש"ח  אלף  שבעים וחמישהבמילים:  )  ש"ח  75,000  לוק כל סכום עד לסך של יסכלפיכם ל

חלקות    8118ביצוע עבודות פיתוח בחלק מגוש  ל  בקשר עם החוזה ביניכםלהבטחת התחייבויותיו  המבקש  

 (. 2/21בכפר יונה )מכרז מספר  136-ו 129

 

הנ לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  וריבית,"ל,  אנו  הצמדה  הפרשי   7תוך    בתוספת 

ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש 

 את הסכום תחילה מאת המבקשים. 

 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

משפט תביעה  בהליך  פיה,  על  תשלום  קבלת  לשם  תחילה,  להגיש  חייבים  תהיו  ולא  אחר,  באופן  או  י, 

 משפטית נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 

 במכתבנו זה: 

על   -"מדד"  המתפרסם  הבנייה  תשומות  מדד   לסטטיסטיקה -משמעו  המרכזית  הלשכה  ידי 

 ולמחקר כללי.

 

 ן:הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמ

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי  

המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה  )להלן: "המדד היסודי"(, יהיו  

מחולק במדד  הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל,  

 היסודי.

 ימים[  60יושלם לפי מועד תום תקופת הבדק בתוספת ................ ]עד לתאריך  ערבות זו תישאר בתוקפה

 

 ענה. ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 

 רב,   בכבוד

 

 __________________       ______________ 

 חתימה                               תאריך  
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 . 1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג    –ו'ח נספ

 (, תשנ"ח[  2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;   4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)
(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם  3)

 ;  6להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)
( לחוק  2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(.  -)להלן   1977-העונשין, התשל"ז
 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 יקות רפואיות;  א, שענינן בד11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
, שענינן שעות עבודה 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו  20,  21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 ומנוחה; 
, לרבות הוראות בענין קביעת מספר  4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.   מרבי של שעות עבודה, מנוחה
 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

   -)א( בחוק זה 
 שנה ;   16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;   18לו שנה, אך עדיין לא מלאו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ;  
 ;";  2 1954-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  מפקח -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 ;   28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים   -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 במקום ציבורי או מבית לבית.  

   -ר כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד)ב( לענין חוק זה רואים נע
בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית   -( אצל הוריו 1)

 במשק של ההורים ;  
לרבות  -"עבודה"  ( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה,2)

 רוכלות; 
( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום  3) 

 שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.  
ת, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, )ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורי

פעמית, -, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד4כאמור בסעיף 
 לרבות שיתופו.-וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" 

 
 יקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[  . גיל עבודה לילד ]ת2   

 שנה.  15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
, לא יועבד אלא אם נתקיים  1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 אחד מאלה:  
 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ( בוטל.  2)
 ;  1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 
( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד  4)

 המתאימה לגילו.  
-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5יו פטור לפי סעיף שנה וניתן לגב 14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3  1949
 )ד( בוטל.

 
 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[  2 

  שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור 15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה 2בסעיף 

בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו 
 )ג(. 2גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג
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 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 
שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או   15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 
, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של 2עיף )ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וס

 ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 
 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.   -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 

 
 מות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[  . איסור עבודה במקו 5 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו   15ילד, אף אם מלאו לו 
עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק,  

 יבה אחרת. מיקומו או בשל כל ס
 
 . עבודות אסורות  6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה  
שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על  

 פי הסעיפים הקודמים. 
 
 יוחד לעבודות מסויימות  . גיל מ7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה  
העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם  

 מים.העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקוד
 
 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו מקדמית רפואית על התאמתו 
 הבריאותית לאותה עבודה.  

( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו  2) 
 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך.  

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת  2( אישור לפי פסקה )3) 
סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור  

 יירשם בפנקס העבודה של הנער. 
 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[  12
א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה )

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן  
רפואי  )ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד ה

המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם  
, וכן לידיעת  6  1959-לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 ."  7  1953-"גמפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי
 
 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

   -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 ( בוטל ;  1)
 ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד;  2)
  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 י המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. ימסור המוסד הרפוא
)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים 

 לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. 
 
 עה . איסור העבדה לאחר קבלת הוד14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה 

 מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 
 בודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[ . יום ע20 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 
)א(  5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א

יר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה , יכול שיועבד צע8 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
 שעות עבודה.  40לא יעלה על 

)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא  
 יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער   הזמן שבו עומד הנער -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 .  22להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 
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 . שעות המנוחה השבועית 21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 
  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  
 את יום השבת ;   -( לגבי נער יהודי 1) 
את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו   -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 כיום המנוחה השבועית שלו.  
 
 . הפסקות  22 

זה שעה לפחות, ובכלל  3/4)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של  

 חצי שעה לפחות.  
 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות.  

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו 
הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום  במקום העבודה 

 העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. 
 
 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ . 24 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 
שעות שבין  12פרק זמן של  -, חל עליהם  11  1949-לימוד חובה, התש"ט)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק 

ובין  22:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00
06:00 . 

 ספר מקצועי.  )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית 1)ג( על אף האמור בסעיף  
 

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[  25
 במקום שבו עובדים במשמרות.   23.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

(     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה  1)ב( )
, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת  23:00

 השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 
( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן  1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 ע בהיתר. ההיתר, או במועד אחר שנקב
 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 
 ;  2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8)ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 

   1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90כרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף )ג(   ה
)ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו  

 בלילה במקום שבו עובדים ברציפות.  
  10שאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו )ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, ר

 , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. 24.00שנים עד שעה 
בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות   24.00)ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

בעבודה חקלאית עונתית  05.00יקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה ותנאים מיוחדים מצד 
 שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
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   סמך ויתור על זכות עיכבון מ-'זנספח 

 

 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ 

 

 א.ג.נ., 

 

 ויתור על זכות עכבון הנדון: 

 

 

כקבלן "הקבלן"  )להלן:  __________________הקבלן  אנו החתומים מטה, מבקשים להתקשר עם    ,)

ביצוע   לצורך  מגוש  משנה,  בחלק  פיתוח  מספר    136-ו  129חלקות    8118עבודות  )מכרז  יונה    ( 2/21בכפר 

 (."העבודות" )להלן:

 

המוקדם   באישור  אלא  עמנו  להתקשר  רשאי  הוא  אין  הקבלן,  לבין  שביניכם  החוזה  פי  על  כי  לנו,  ידוע 

ולאחר בנאיות   שלכם  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  חוק  לפי  רשומים  קבלנים  הננו  כי  לכם  שהוכח 

נ  -1969  תשכ"ט בעלי  הננו  וכן  העבודות,  נשוא  ולהיקף  בהיקף ילמקצוע  לעבודות  בתחומנו  מוכח  סיון 

 בנושאים אלה.  םהרלוונטייובמורכבות של פרויקט זה. רצופים בזה המסמכים 

 

 את העבודות בעצמנו, ולא נעסיק בביצוען קבלני משנה מטעמנו.  הננו מצהירים בזה, כי נבצע

 

עוד הננו מצהירים כלפיכם כי הננו מוותרים בזה במפורש ובאופן מוחלט, על כל זכות עכבון מסוג כלשהו, 

 . של אלה ובכל הנמצא עליהםחלק כלשהו בדרך/ בכל  /במבניםבמקום/ אם יש או תהיה לנו זכות כזו, 

 

 

  

 

 וד רב,בכב        

 

 

 ____________________     _____________________ 

    חתימת קבלן המשנה           חתימת הקבלן הראשי   

            

 ____________________ חתימה :     אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה:   

 

 ____________________ תאריך:          
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 רת החשבון הסופי אישור העדר תביעות במסג -ח' נספח 

 

 

 בכפר יונה )מכרז מספר _______(  136-ו 129חלקות  8118ביצוע עבודות פיתוח בחלק מגוש הנדון:   

 

מר   .1 מטה  החתום  מס'    ______________ אני  ת.ז.  דין  מוסמך    ______________ הנושא  עפ"י 

עות בקשר  )להלן: "הקבלן"( על החשבון הסופי והיעדר התבי  _________________לחתום בשם  

עם   הקבלן  שחתם  בע"מ  להסכם  יונה  כפר  לפיתוח  הכלכלית  "  החברה  ביצוע  ל"(  החברה)להלן: 

 .(2/21בכפר יונה )מכרז מספר  136-ו 129חלקות  8118עבודות פיתוח בחלק מגוש 

 

סך   .2 קבלת  מאשרים  מן    ___________הננו  כל  החברהש"ח  של  וסופי  מלא  לסילוק  וזאת   ,

 . מכוחו נעשתה שהוא, בקשר לעבודה ו/או להסכם התשלומים מכל מין וסוג

 

  כל ו/או למי מטעמו, לרבות כל הפועלים בשמו בביצוע העבודה,  הנני מאשר כי אין ולא יהיו לקבלן/ .3

ו/או כנגד שלוחיה   החברהאו דרישות מסוג כלשהו ללא יוצא מן הכלל כנגד  /ותביעות  טענות ו/או  

לעבוד ו/  להסכםו/או    ות בקשר  מגיעים  לנו  ואם  יגיעו  כלשהםבעתיד  או  על   ,כספים  מוותרים   אנו 

 בעצם חתימתנו על אישור זה.  קבלתם

 

   

 

 . _____________שנה  ___________בחודש  __________ולראיה באנו על החתום היום 

 

 

 

 

 

 

        __________________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן               

 

 

 

 

 


