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 תוכן העניינים:
 

 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

 חלק א'  
 

               ;כלליתיאור  – פרק א'
 

              ;תנאי המכרז - פרק ב'
 

 נספחים למכרז:

      ;במכרז הצהרת המשתתףטופס   - למכרז 1נספח מס' 

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

   ;הצהרה על מעמד משפטי  - למכרז 3נספח מס' 

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

     ;מכרזערבות הנוסח כתב   -למכרז  5נספח מס' 

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

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

    

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

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

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

 
 : רשימת נספחים לחוזה

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

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

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

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

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

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

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

 כללי:

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

" או הפרויקטלהלן: ")עבודות תאורה ופיתוח להצעות לקבל  נתימעוני( "חברהה")להלן  החברה המנהלת  .2

 במכרז זה. העבודות המפורטותע"פ  "(העבודה"

  .הרחבה באתר   אבשלום ישוב   דרום מחוזב יתבצע  הפרויקט  .3

  , והכל בכפוף לקבוע בהוראות החוזה., מתאריך צו התחלת עבודהקלנדרים  ודשיםח 4 תעמוד עלביצוע  התקופת  .4

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

  .לפחות 1ג סיווג   200  ראשי

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

 בפרק ב' למכרז.  2כנדרש בסעיף    ,01/12/2021  ליום  עדתוקף  בו  שקלים חדשים(    אלפים  תתשעבמלים:    ₪ ) 9,000

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים:

(, ( לחוק הבנקאות )רישוי2)א()4-( ו1)א()4בנק בארץ שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף  .5.1

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

 ערבויות;

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

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

 ערבויות; – 7.5.1.1

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

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

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

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

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

 (."החוזה")להלן: 

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

  טבלת מועדי המכרז  

  מועד                                       אירוע

 שעה תאריך 

  06/08/2021 פרסום המכרז

  לא יתקיים כנס משתתפים 

מועד אחרון להפצת פרוטוקול כנס 

  משתתפים

24/08/2021  

 12:00 18/08/2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 30/08/2021 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

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

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

  .לחוזה המצורףזמנים 



 

 

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

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

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

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

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

  .החוזה

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

 . מהעבודות חלק ביטולאו /ו העבודות ביצוע

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

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

  .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא חברהידי ה

 בכתובתהחברה האינטרנט של באתר , ללא תשלום, קבלתםקודם ל ,יתן לעיין במסמכי המכרזנ .14

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

 רחובהינה  וכתובתאשר  ,חברההבמשרדי  ,2021 שנת  8ש לחוד 9 מיוםהחל , לקבלמסמכי המכרז ניתן את  .15

להירשם ברשימת במכרז  כאמור, יהיה על המבקש להשתתף לצורך קבלת מסמכי המכרז . מודיעין 4המעיין 

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

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

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

או בדואר אלקטרוני  ,08-9709020בטלפון  עדי הדרלמסמכי המכרז ניתן לפנות  קבלתלברורים בקשר ל

office@adihadar.co.il.  

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

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

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

 המכרז היא זו שקובעת.

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

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

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

 פוטנציאליים רווחיםבשל הוצאות שנגרמו למציעים לצורך ההכנה והגשת החומרים למכרז, אובדן הכנסות ו

 וכיוצא באלה.  

 
 , לא יתקיים סיור מציעים. כנס משתתפים

אתר העבודה, בכתובת /חברההבמשרדי  לעיל 7בסעיף ת המועדים מועד שנקבע בטבלבמשתתפים, ייערך  כנס .18

  "(.כנס משתתפיםהלן: "ול עיל)ל מזכירות הישוב אבשלום

כל משתתף צריך   .להשתתפות במכרזהינה חובה ומהווה תנאי מקדמי  לכל אורכו    כנס המשתתפיםבהשתתפות   .19

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

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

 ובסופו של הכנס. 

 .נוסףנס משתתפים כ לערוך תהא רשאיתהבלעדי,  ה, על פי שיקול דעתחברהה .21

הסברים ותשובות ורק לפני המועד האחרון להגשת הצעות  חברהיועלה לאתר ה כנס המשתתפיםפרוטוקול  .22

יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו   כנס המשתתפיםשיפורסמו בכתב בעקבות  

mailto:office@adihadar.co.il
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 לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.  בפרוטוקול האמורבכנס המשתתפים ולא יפורסמו  

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

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

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

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

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

 .לכל אורכו כאמור הפונה בכנס, ובכפוף להשתתפות כנס המשתתפים

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

 .eng.net-office@ab  האלקטרוניהדואר  לכתובת    לעריכה  פתוחוהן באמצעות קובץ וורד  (  PDFחתום )בפורמט  

באחריות המשתתף לוודא הגעת . 2035/2020על גבי הפניות יש לציין כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס' 

 . 08-9957877השאלה/הבהרה בטלפון 

 והןו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( בצירוף השאלות שנשאלו  ,החברה באתר  תפורסמנהתשובות  .26

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

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

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

 בכתב לשאלות הבהרה.

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

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

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

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

המוזכרת  ובתבכת החברה באתראת התשובות ו/או ההבהרות ו/או השינויים ו/או התיקונים  פרסםת חברהה .28

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

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

 . ציעהחתימה של המ

 
 ניגוד עניינים

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

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

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

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

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

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

 .1968-תשכ"ח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ומעלה. 25%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 

 

 

 

  גשת ההצעותמועד האופן ו

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

  .המכרז מספר את תישא אשריש להכניס למעטפה סגורה ההצעה, 

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

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

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

  לא תתקבל. דלעיל



  

 תנאי המכרז  -פרק ב' 

 
 תנאים כלליים  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . במכרז המפורטים הסף

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ויהוו חלק  חברהתוך פרק הזמן שייקבע על ידי ה חברההמשתתף במכרז לתימסרנה על ידי 

 בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.

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

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

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

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

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

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

 מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.



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

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

לשינויים  מהכמי שהסכי חברהחשב התכל מקרה לא ב, ואחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

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

 :)למעט שותפות( תאגידבמקרה שהמשתתף הוא  .1.11

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

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

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

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

 ולהגיש הצעות מחייבות בשמו. משתתףהבחתימתם את 

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

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

 .הקובע

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

 :במקרה שהמשתתף הוא שותפות רשומה .1.12

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

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

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

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

 .מועד הקובענכון למועד הסמוך ל השותפים בשותפות יהםהמפרט מ

 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:   .2

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

 התנאים המפורטים להלן:   בכל, במכרז ההצעות

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

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

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

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

 עסקאות גופים ציבוריים"(.

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

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

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

 מוסף. ךמס לפי חוק מס ער

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

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



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

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

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

 .הגשת ההצעה

 

  .כנדרש במסמכי המכרז כנס המשתתפיםבהמשתתף השתתף  .2.3

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

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

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

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

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

 .חברהה ידי לשיקבע לכך ע

 תוקף ההצעה  .3

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

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

 . להלן 5 בסעיףכאמור בדרך של הארכת תוקף הערבות 

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

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

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

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

  .הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 מחויבות להצעה  .4

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

 למכרז. 1כנספח מצורף בנוסח ה

 ערבות למכרז  .5

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

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

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

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

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

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

 המשתתף אשר מחשבון הבנק שלו הונפקה הערבות. 

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

 חוזה עם הזוכה.העל  חברההחתימת 

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

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



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

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

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

 .המכרז

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

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

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

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

 להלן. 11.11ף ולפעול כאמור בסעי הלטובת

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

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

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

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

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

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

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

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

 .לפי תנאי המכרז כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 ומחירים כתבי כמויות/ .6

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

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

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

 .בכתבי הכמויות ותהיחיד

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

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

  או תוספת לכל אחד מהפרקים.  הנחה ,למכרז

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

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

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

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

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

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

 . זלמכר

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

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

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

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



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

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

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

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

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

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

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

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

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

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

  לאחר הנקודה העשרונית.שתי ספרות ורק 

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

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

 הנחה או תוספת: 

הפרק בכתב 
 הכמויות

 אופן תשלום

 לפי ביצוע בפועל תשלום  ( 52עבודות אספלט )

הקצב עבור בקרת 
 (92איכות )

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

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

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

הקצב עבור בטיחות 
(93 ) 

   -תשלום חודשי קבוע

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

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

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

 

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

בגין עמידה  קבלןשיש ללפי הוצאות בפועל  שתנהיבטיחות הינו סכום סופי ולא 

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

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

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

והוראות כל דין בנושא חוזה הוראות בההתחייבויותיו כלפי המזמין לעמידה מלאה ב

  .ובעוברים הבטיחות האתר והעובדים ו

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

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

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

 ".3210מדף 

   זכות ברירה )אופציה( .7



לתנאי חוזה מדף  תנאים מיוחדיםלחוזה "מפורטות בנספח ו'  חברהרה )אופציה( הנתונות לזכויות הברי

3210." 

 אופן הגשת ההצעה   .8

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

 .למסמכי המכרז

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

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

 :האישורים והמסמכים הנדרשים, ובכלל זה את המסמכים הבאים

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

 ; קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

 ;למכרז 5כנספח ערבות המצורף הערבות בנוסח כתב  .8.3.2

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

 .התאגידים

 . תעודה המעידה על היות המשתתף עוסק מורשה כדין .8.3.4

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

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

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

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

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

 .א בהתראה לפני רישום כמפר חוקושה

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

 .1976–התשל"ו

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

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

 .ל"הנ בסעיף המפורטים

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

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

 ;למכרז 6 נספחכהמצורף 

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

 :כנדרש וחתומים פרטיהם מלאים כנדרש

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

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

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



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

 בהתאםזכויות חתימה מרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול המ עדכני

 .עילל 1.12.2 -ו 1.11.2לסעיפים 

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

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

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

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

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

 .ועמוד עמוד בכל המשתתף של מטעמו

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

 המכרז. מסמכי

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

 .(שנמסרו)ככל  חברההודעות ה

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

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

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

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

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

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

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

 .ההצעה מסמכי יתר כל יוגשו שבתוכה המעטפה

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

  .חברהההזוכה במכרז לבין 

 בחינת ההצעות  .9

 .תידוןהקובע לא  המועדוגש לאחר תש הצעה .9.1

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

 לנכון. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 .החברה

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

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

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

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

 הבלעדי. הוהכול לפי שיקול דעתכדי לפגוע בעקרון השוויון, 

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים: .9.9

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

 שתתפים. רק משל המכרז המקדמיים םבתנאי שתתפיםהמבשלב זה תיבדק עמידת 

  יעברו לשלב ב'. ם אלוהעומדים בתנאי

 המחירהצעת  בחינת – 2שלב  .9.9.2

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

 . להלן

   זוכה לבחירת והקריטריוניםבחינת הצעת המחיר תהליך  .10

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

 : במספר שלבים, כמפורט להלן נויבחשל המכרז, י

  -שלב א' )בדיקה לפי פרק( .10.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 מציע פלוני



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

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

 חברהבפרק קטן אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.1

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

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

 חברהיחסי מהאומדן הכולל של הבפרק גדול אשר היקפו הכספי ה .10.1.4.2

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

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

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

 

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

 אומדן החברה                     

 

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

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

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

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

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

לצורך חישוב הממוצע   כהצעה נוספת  חברהיתווסף אליהן אומדן ה

 המתוקן. 

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

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

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

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

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

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

 פסילת הצעות אלה. הדבר

 

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

, לצורך חישוב הממוצע המתוקן נוספתכהצעה  חברהאומדן ה

 וללא נטרול הצעות קיצוניות.

 הצעות שלא ימשיכו לשלב ג': .10.2.2

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

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

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

 . שהגיעו לשלב ב' או יותרכספיות 

 

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

 .יחול שלב ב' והן ימשיכו אוטומטית לשלב ג'

 



 -)בחירת ההצעה הזוכה( ' גשלב  .10.3

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

  ניהן, בכפוף לתנאים הבאים:מבי לשלב ג'

 

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

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

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

 .באמצעות הגרלהמבין  ההצעות האלה, 

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

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

 .אישור ותצהיר

 

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

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

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

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

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

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

 .החברהלעיל, בכפוף להחלטה מנומקת של 

 

 להלן:דוגמאות מספריות למנגנון הקבוע לעיל  .10.5

 

 דוגמא מסכמת לשלב א':

ההנחה/התוספת  
שנתן המציע 

הצעה לפרק ב
 שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז 
 עמהממוצ
 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
 הבא?

 פרק קטן .10.6

על מנת ) .10.7
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150  

 פרק גדול .10.8

על מנת ) .10.9
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85  

אומדן 
 החברה

0% 100% 90% 100%   

הצעה 
 1מס' 

 לא כן 78%  90% 70% -30%

הצעה 
 2מס' 

 כן כן 106% 90% 95% -5%

הצעה 
 3מס' 

 לא כן 128% 90% 115% +15%

הצעה 
 4מס' 

 כן כן 94% 90% 85% -15%



ההנחה/התוספת  
שנתן המציע 

הצעה לפרק ב
 שהגיש

האחוז 
המבוקש 

מתוך 
 האומדן

ממוצע 
 לפרק

האחוז 
 עמהממוצ
 לפרק

האם ההצעה עברה לשלב 
 הבא?

 פרק קטן .10.6

על מנת ) .10.7
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150  

 פרק גדול .10.8

על מנת ) .10.9
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85  

הצעה 
 5מס' 

 לא כן 83% 90% 75% -25%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסכמת: הדוגמ
 

 אחוז הנחה
 

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

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

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

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

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

  2,330,000       סה"כ
    

 
 

 

 

 
סכום 

 מבוקש
 

      

 

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

 אומדן

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

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

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

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

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

 אחוז ממוצע
 

100% 103% 75% 100% 114% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 בחוזה  חברהה  להתקשרות  ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .11

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

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

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

 כחלק בלתי נפרד ממנו: 

 הקבלןהזוכה של  ההצעה  -א'  9נספח  .11.2.1

 
 פער מהממוצע

     

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

 

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

   50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

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

 מהממוצע   15%מתחת ל -מציע ג' נפסל 

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

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

 2,330,000 סה"כ
      

 
 סכום מבוקש

      

 

 מציע ב' מציע א אומדן

מציע ג' 

נפסל בשלב 

 א'

 מציע ד'

מציע ה' 

נפסל בשלב 

 א'

כולל -ממוצע

 אומדן

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

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

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

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

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

       

ממוצע 

 בשלב ב'
      2,203,750 

אחוז 

מהמוצע 

 שלב ב'

 97.33% 99.82%  97.11%   

מסקנה 

אין  -

פסילה 

 שלב ב'.

   הזוכה    



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

 מפרט ה -ג'  9נספח  .11.2.3

 לחוזה ומחירים כתב כמויות -ד'  9נספח  .11.2.4

 תכניות לחוזה -ה'  9נספח  .11.2.5

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

 טפסים –ז'  9נספח  .11.2.7

 נוסח ערבות ביצוע –ח'  9נספח  .11.2.8

 נוסח אישור ביטוח –ט'  9נספח  .11.2.9

 נספח מערכת מידע גאוגרפי –י'  9נספח  .11.2.10

 נספח עידוד תיעוש –יא'  9נספח  .11.2.11

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

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

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

שיקבעו במהלך  חברהוכן בהתאם לדרישות ה דרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להםה

 . תקופת ההתקשרות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הקשורות בהן, במישרין או בעקיפין.

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

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

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

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

 .וכו' , בקר איכותמנהל עבודה

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

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

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

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

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

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

על פי שיקול   הכלשלאחר המשתתף שזכייתו בוטלה כעל המשתתף הזוכה או לבטל את המכרז,  
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הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף שהצעתו דורגה לאחר הצעת המשתתף שזכייתו בוטלה אין   הדעת

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

 הזוכה במכרז.

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

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

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

 ה במכרז.יהנאה כלשהי בקשר עם הזכי

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

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

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

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

 .כל התחייבויותיו על פי החוזה

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

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

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

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

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

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

 יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 כלליים  תנאים .12

 דין חל .12.1

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

 עיון .12.2

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

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

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

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

 אשר יוכרז כזוכה במכרז.

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

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

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

 .חברהנתון ל

 דרישות ביטוח .12.3

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

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

 הוצאות ההשתתפות בהליך .12.4

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

 אלה.

 אחת על ידי משתתףהצעה הגשת  .12.5

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

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

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

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים

  



 1ספח מס' נ

 החברה :אל

 הצהרת המשתתף במכרז

  : _____מספר המכרז  : _______________שם המכרז -פרטי המכרז 

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

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

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

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

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

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

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

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

  מוותרים מראש על טענות כאמור.

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

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

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

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

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

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

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

 המחייבות. 

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

 ההתקשרות והמסמכים.

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

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

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

 שיחולו בין התוכניות "למכרז" לתוכניות "לביצוע".

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

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

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

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

 פי הקבוע במסמכי המכרז. 

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

 מכרז.ה על פי תנאי חברהלדרישת הנוספת בהתאם 

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

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

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



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

 .כשהם חתומים כנדרש

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

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

 המכרז.

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

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

 .העומדים לכם לפי המכרז ו/או לפי כל דין

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

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

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

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

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

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

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

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

 .תחרותית לא בצורה או/ו מלאכותית בצורה זה

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

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

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

 .ו/או חילוט ערבות ההצעה כאמור חברהה ידי על

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

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

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

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

 אחרת בנושא.

הלת ממשרד הבינוי והשיכון וכן כל אנו מצהירים כי אנו מודעים שככל שטרם התקבלה הזמנת עבודה לחברה המנ .21

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

 

 

 

 

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 אישור עו"ד 

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

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

 שם איש הקשר טלפון כתובת         שם המשתתף/ החברה



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

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

  את ה"ה הנ"ל לחתום בשם המשתתף.

 

 

 ______________________ _________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך 

 

 

 

 תאריך: ________________________

 

 המשתתף במכרז: ____________________חתימה וחותמת של 

  



 2ספח מס' נ

 החברה __________ :אל

 

 בדבר אי תיאום הצעות במכרזהצהרת המשתתף 

 

 מציעאני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד ב

 ( מצהיר בזאת כי: המציע_____________________ )שם 

 

 . המציעאני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם  .1

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

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

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

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

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

 .ר בענף ובסיווג הנדרשומוכ להוראות החוק האמור

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

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

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

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

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

 לעיל(.  3

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

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

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

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

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן  .10

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

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח



 

         

חתימת   שם המצהיר  המציעחותמת   המציעשם   תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

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

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

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

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 _____________             ______________________         _____________ 

 הדין רךחתימת עו               חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך      

 

  



 3נספח מס' 

 ופרטי משתתף הצהרה על מעמד משפטי

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

 מעמד משפטי .א

 

 

 

   

 

 פרטים כלליים .ב
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 (רשומה)שותפות ד. שמות השותפים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 

 שם המשתתף במכרז

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז( 

 

  מספר תאגיד / שותפות

  כתובת

  טלפון

  פקס'

  דואר אלקטרוני

  ותפקיד קשר איש שם

  איש קשר טל' נייד

 פקס

 

 

 

  מס' עוסק מורשה

  התאגידמספר 

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

)יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד'(

מעודכן ולצרף דו"ח 

 מרשם השותפויות



 תאריך      רואה חשבון/ עורך דין   

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

 
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 
 

 _______________ _________________ 
 חתימה תאריך 

 

 

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

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

 

_________________                                         _______________      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



 4ספח מס'נ

 החברה ________ :אל

 כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה עורך דיןאישור 

 הגדרות: 

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

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

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

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

 תוארו שונה.

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

 בישראל. 

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

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

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

 

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

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

________         _______ 

 חתימה                    שם מלא  

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

 בשליטה בחברת ______________, ע"מ ___________ הינה  המחזיקה

 גב' ______________ מספר זהות ______________.

________   _______                
 חותמת          חתימה          שם מלא 

 
___________________   __________  

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

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

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

 

 
 
 
 

  



 5נספח מס' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מהחברה 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 (שקלים חדשים תשעת אלפים)במילים  9,000₪אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 
 עם  "( בקשרהחייב____________________________________________)להלן "אשר תדרשו מאת: 

 2035/2020 הזמנה/חוזהמכרז/

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

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

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

 01.12.2021ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

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

 הביטוח שם הבנק/חב'          

___________________________________________________________________ 

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

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

______________    ________________   ____________________  

 וחותמת  תחתימ   שם מלא     תאריך

 

 

  

 

 

 

  



 6נספח מס' 

   

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

  

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

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

 

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

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

 המציע. 

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

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

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

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

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

 לאותו חוק.

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

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

 .למכרז ________, מספר __"( להגשה

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

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

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

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

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

 )חתימת המצהיר(

 

 אימות עו"ד

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

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________ 

 )עו"ד(

  



 7 מס' נספח
 

 כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות
 

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

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

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

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

 הנני מצהיר כי: .2

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

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

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

 , לפי המוקדם מבניהם.חברהתחילת מתן השירותים ל
פעל מידית להסרת ניגוד עניינים יוד עניינים ועל כל חשש שיתעורר לניג חברהודיע בכתב לימתחייב כי  .2.3

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

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

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

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

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

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

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

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

 שלא יהיה מוסמך לקבלן. 
 

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

______ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 

 אישור
 

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

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

 
_____________ 

  חתימה וחותמת עו"ד
 

 



 

 א'  8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן

 2035/2020מחוזה המהווה חלק בלתי נפרד 

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

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

 אומדנה. בשל כל היחידות של אותו תת כתב ש

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

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

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

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

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

 הקבלן.

 

 

 ספרור
מתוך כתב   – הנושא

 הכמויות
  לפי אומדן מחיר 

הנחה או תוספת  

באחוזים % להנחה 

( לתוספת סמן -סמן )

)+( 

 הערות הצעת הקבלן )₪(

תשתיות חשמל תאורה  08

 ורתקשות

259,908 

 

   

 פיתוח האתר 40
110,537.40 

   

 עבודות גינון 41
57,389.50 

   

 כבישים ופיתוח 51
55,966 

   

 שונות )הקצבים( 99
29,867.12 

לא ניתן לתת הנחה   29,867.2 0%

 לפרק זה

 סה"כ  
513,668.02 

----------   

 

 

 

__________________    ___________________ 

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

 



 
 
 
 ב' 8נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 כתב כמויות



01/07/2021 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

2035/2020מכרז מספר :

שלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

אלברטו בטיקוף מנהל פרוייקט: 513,668.02 אומדן (ללא מע"מ):

אבשלום 44 פרוייקט:

ריכוז למכרז

סה"כ נושא

78,506.00 תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

43,440.00 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

102,762.00 אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

35,200.00 גופי תאורה 8.4 תת פרק:

259,908.00: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת80פרק  8 סה"כ לפרק:

רחוב דרומי ותעלה 1 תת כתב:

סה"כ נושא

110,537.40 ריצוף שבילים, מדרכות 1.40.1 תת פרק:

110,537.40פיתוח האתר 1.40 סה"כ לפרק:

57,389.50 עבודות השקיה 1.41.2 תת פרק:

57,389.50עבודות גינון 1.41 סה"כ לפרק:

21,503.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 1.51.1 תת פרק:

5,775.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

26,840.00 מצעים ומילוי מובא 1.51.3 תת פרק:

1,848.00 עבודות תיעול וניקוז 1.51.6 תת פרק:

55,966.00כבישים ופיתוח 1.51 סה"כ לפרק:

29,867.12 1.99.9 תת פרק:

29,867.12 1.99 סה"כ לפרק:

רחוב דרומי ותעלהסה"כ לתת כתב: 1253,760.02

513,668.02סה"כ לכל כתב הכמויות:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 2עמוד: 01/07/2021 חסוי

2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mשלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת80פרק  8 פרק:

תאורת חוץ 8.1 תת פרק:

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

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

6,000.00 12.00 500.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

0.8.1.0060

7,200.00 36.00 200.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנשלפי סעיף 

0.8.1.0070

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,
עוגנים, ניקוז, רפידות, שכחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות

לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות
הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

15,120.00 1,890.00 קומפלט8.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
B125 ס"מ מסגרת ומכסהמרובע  מסוג 100 ס"מ ועומק 100בקוטר פנימי 

.489לפי ת"י 

0.8.1.0110

3,840.00 480.00 קומפלט8.00 תוספת למחיר תא בקרה עבור התקנה על צנרת קיימת כולל חפירה ו/או
חציבה בידיים או בכלים לגילוי הצנרת, חיתוך פתחים בצנרת איטום וכל

העבודות הנדרשות על פי מכיהחוזה.

0.8.1.0120

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 3עמוד: 01/07/2021 חסוי

2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mשלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי

 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 
או הצינורות ולכיסויים, לרבות בות חול בין שכבות צינורות, סרטי סימון,

הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

18,000.00 36.00 500.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

0.8.1.0160

660.00 6.00 110.00 מ"א  ס"מ של העמקת החפירה ו/או20 עבור כל 08.1.258תוספת מחיר לסעיף 
 ס"מ.40 ס"מ עבור תעלות ברוחב 100חציבה לעומק מעל 

0.8.1.0170

1,100.00 110.00 10.00 מ"ק חפירת גישוש בכלים ו/או בידיים לרבות חשיפת צנרת וכבלים קיימים,
סימונם, מדידה ע"י מודד מוסמך ורישום במפה, כיסוי בחול נקי והחזרת

מצב לקדמותו, כולל קבלתישור המפקח בכתב לפני הביצוע.

0.8.1.0180

676.00 338.00 2.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

0.8.1.0190

קידוח אופקי

2,000.00 100.00 20.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

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

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

0.8.1.0230

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

 ס"מ, ריפוד60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיילעומק עד 
 וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת המצב

לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

0.8.1.0240

900.00 300.00 קומפלט3.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

0.8.1.0250

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, לוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל
עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 4עמוד: 01/07/2021 חסוי

2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mשלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מידות סופיות של בסיס של יציקת הבטון יחושבו ויאושרו על ידי מהנדס

קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לתנאי קרקע, מיקום,
והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

10,950.00 730.00 15.00 יח'  מ'6-7 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.70/70/80 במידות 30יצוק מבטון ב- 

0.8.1.0300

2,820.00 235.00 12.00 יח' העתקת תאורה זמנית והעברה למחסני המועצה לרבות יסודות
בטון,כבלים,פנסים,עמודים וזרועות

0.8.1.0310

440.00 440.00 קומפלט1.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת

 מ"מ קוטר סוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת פאזי80שרוול שרשורי 
במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות, חיבור

מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

0.8.1.0320

78,506.00 תאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 5עמוד: 01/07/2021 חסוי

2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mשלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מ"מ עשוי מפלדה76) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 

 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,
פתח לדלת, דלת, צלחת תונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים

 להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה
אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

37,600.00 2,350.00 16.00 יח' עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 מ'.6 באורך 08.2.042

0.8.2.0110

זרועות פלדה לעמודי תאורה

800.00 50.00 קומפלט16.00 זרוע לעמוד תאורה קוני  לחיבור גוף תאורה לעמוד מכל סוג החיבור
יבוצע לפני גילוון וכולל צביעה, הפעלת הסעיף בהתאם לאישור מפקח

מידה ולא מופיע במסמכי המכרז.

0.8.2.0130

צביעה

3,040.00 190.00 16.00 מ"א צביעה לא בתנור של עמודי תאורה / זרועות קיימים מפלדה מגולוונת ע"י
11 לפי בקשת המזמין ולפי מפרט RAL אקדח הטזה (פיסטול) בגוון 

שבהוצאות הוועדה הבין משרדית ןבהתאם ל ת.י  לרבות קבלת אחריות ל
 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5

0.8.2.0150

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חברת התשתית הרלוונטית,

כולל  את כל עבודות העפר הנדרשותחומרי ועבודות העזר והלוואי,
אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

2,000.00 2,000.00 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,170/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

0.8.2.0170

43,440.00 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחיםהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה

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

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

מגשים
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2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mשלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 

SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 
למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקכולל מבטח חצי אוטומטי דו

, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים ביןKA ,2X10AC10קוטבי 
 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,000.00 250.00 16.00 יח' 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  0.8.3.0080

320.00 320.00 1.00 יח' 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  0.8.3.0090

כבלים נחושת

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

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

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,500.00 9.00 500.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף3X2.5 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
08.3.057

0.8.3.0130

23,500.00 47.00 500.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתךN2XYכבל מטיפוס 
כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

0.8.3.0140

מרכזיות מאור

 כולל גומחות/יסודות בטוןUVמרכזיית מאור מפוליאסטר משוריין מוגן 
למרכזיה ולמונה כולל תא נפרד לחברת החשמל פסי צבירה,מבדדים,

מהדקים, חיווט, שילוט, חיזוק,מסגרת מסד, סידורי כניסה לכבלים, תריסי
אוורור, צביעה וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים להשלמת הלוח,

חיבורו והפעלתו וכולל הובלה, הצבה, והתקנה.

. ולפי פרט.08.07.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

25,000.00 25,000.00 קומפלט1.00  לפי פרט08.3.279  אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X63מרכזיה 
וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.

0.8.3.0180

1,600.00 1,600.00 קומפלט1.00  או ש"ע מאושר,talento 752 pro דגם  Grsslinשעון אסטרונומי כדוגמת 
לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת, כולל כל שינויים המכאניים

והחשמליים הנדרשים  להנהוהפעלה מושלמת.

0.8.3.0190

600.00 600.00 קומפלט1.00  ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי100תא ברוחב 
ללא ציוד.

0.8.3.0200
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2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
mשלב ג - השלמת פיתוח חלקי - אבשלום

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
267.00 267.00 קומפלט1.00 טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון

 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיסX440בחתך 
המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרייה.

0.8.3.0210

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

13,000.00 26.00 500.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

0.8.3.0250

שונות

1,840.00 115.00 16.00 יח' 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פר

0.8.3.0270

3,408.00 213.00 16.00 יח' כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד  בעמודי מאור  בערוגות שצפים, 
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי15אי תנועה ואשר בסיסם בולט 

יהיה  עגול או מרובע לפהנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע 
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני4העמוד הכסוי  חייב לכסות את כל 

היס.

0.8.3.0280

1,064.00 133.00 8.00 יח'  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבותX2.52XY3אביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

0.8.3.0290

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

0.8.3.0300

20,000.00 20,000.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה,
כולל התשלום הנדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכניות,
 הזמנת ביקורת ולווי עד לקבהחיבור והאישור לחיבור, כולל קבלת היתר

למיקום מרכזיה/לוח/מתקן חשמלי מוועדת תכנון ובניה/רשות מקומית,
לרבות החתמת הרשות על חוזה אספקת חשמל של חח"י.

0.8.3.0310

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

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

למתח.

0.8.3.0320

102,762.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 8.4 תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 8עמוד: 01/07/2021 חסוי

2035/2020כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד, ואינו גורע מהמפרט הבין

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

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגוםהמסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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

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

המשרד.

מוצרי חברת 'ש.מ. יוניברס אלקטרוניקס בע"מ'

35,200.00 2,200.00 16.00 יח' AEC מתוצרת ITALO 1 4M דוגמת  W76-102גוף תאורת רחובות לד, 
המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08.004.0018.

0.8.4.0090

35,200.00 גופי תאורה 8.4 סה"כ לתת פרק:

259,908.00 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת80פרק  8 סה"כ לפרק:
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תת כתב: רחוב דרומי ותעלה

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,329.00 132.90 10.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-

 ס"מ והחלקת20/20 כל 8ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 10בעובי 
פני הבטון סרוק לרבות מישקי

1.40.1.0010

89,100.00 81.00 1,100.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי תכנית .20/20, 10/20

1.40.1.0020

1,408.00 140.80 10.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יד.20/20/6במידות 

1.40.1.0030

1,626.00 271.00 6.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן 20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

1.40.1.0040

9,680.00 48.40 200.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

1.40.1.0050

3,194.40 532.40 קומפלט6.00  אבנים4, בגוון צבע עשוי מ- 120/120תיחום גומה לעץ מרובע במידות 
 ס"מ.100טרומיות קוטר פנימי  

1.40.1.0060

4,200.00 350.00 קומפלט12.00  ס"מ, עשוי אבני גן ללא פאזה80/180תיחום גומה לעץ, מלבן במידות 
 תוצ' אקרשטיין או2268, 2271כולל ניסורים לפי הצורך ופינות, מק"ט 
 ס"מ.870/160ש"ע לפי הפרט והתכניות מידות פנים 

1.40.1.0080

110,537.40 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

110,537.40 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

עבודות השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולאTמחברי 

באביזרי שן.

440.00 11.00 40.00 מ"א 1.41.2.0020 .6 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר 

5,400.00 12.00 450.00 מ"א 1.41.2.0030 .6 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר 

3,052.50 18.50 165.00 מ"א 1.41.2.0040 .6 מ"מ  דרג 40צינור פוליאתילן בקוטר 
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תת כתב: רחוב דרומי ותעלה

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
600.00 12.00 50.00 מ"א 1.41.2.0050 .10 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר 

2,250.00 45.00 50.00 מ"א 1.41.2.0060 .10 מ"מ  דרג 63צינור פוליאתילן בקוטר 

שרוולים

מחירי השרוולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.

12,600.00 28.00 450.00 מ"א .6 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  1.41.2.0130

2,052.00 57.00 36.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  1.41.2.0140

ראשי מערכת

המחיר לראשי המערכת הינו ללא הפעלות יש להוסיף את ההפעולות לפי
 הקוטר בתוכנית.

3,732.00 3,732.00 קומפלט1.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י1 1/2ראש מערכת בקוטר "
בקר השקייה הפועל עפ"י זמן, לרבות מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי

מפלסטיק,שני מסננים,מקטין לחץ,מרראויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע
" ברזייה, ואביזרי3/4 יציאה למי פיקוד, ברז3/4,מגוף אלכסון, ברז גן "

חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע.

1.41.2.0170

2,270.00 454.00 קומפלט5.00 /הכוללת מגוף הידראולי11 2תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

1.41.2.0180

313.00 313.00 קומפלט1.00  הכוללת מגוף הידראולי1תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "
מפלסטיק או גור גלקון כולל רקורד, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.

1.41.2.0190

3,500.00 3,500.00 קומפלט1.00  "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע2/1100ארון לראש מערכת 
 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה,15מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 

כולל סוקל תואם עליו יותקן רון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות
הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.

1.41.2.0200

6,000.00 6,000.00 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל1 1/2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של  "
מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים לפי פר

1.41.2.0210

מערכת מיחשוב

בכל מחשב השקייה מסוג מוטורולה או אגם או ש"ע המחיר כולל שידור
למרכז המנהל של בקרת ההשקייה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ארון/ מארז מחשבי ההשקייה יהיו אטומים למים

950.00 950.00 1.00 יח' 1.41.2.0250 מקומי הפועל לפי זמן.DC-6מחשב 

אביזרי השקייה שונים

בכפוף לאישור מפקח בלבד.

9,900.00 1,650.00 קומפלט6.00 1.41.2.0280 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.80שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

1,880.00 1,880.00 1.00 יח'  שיווקXL מק"ש דגם 12 לספיקה עד 1.5מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "
ארי או ש"ע.

1.41.2.0290

2,450.00 350.00 7.00 יח' סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק
לארון.

1.41.2.0300

57,389.50 עבודות השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

57,389.50 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 40.00 25.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש. 1.51.1.0010

2,305.50 461.10 5.00 יח' התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה. 1.51.1.0020

8,760.00 146.00 60.00 מ"א פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת
 ס"מ, והחזרת המצב לקדמותו, כולל120תשתיות קוויות לעומק של עד 

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

1.51.1.0030

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 התאמת גובה הידרנט לפיתוח המתוכנן ,לרבות הוספת מתקן שבירה
בהתאם לפרט שיימסר.

1.51.1.0040

6,937.50 5.55 1,250.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת,30חישוף חפירה ויישור שתית לעומק של עד 
פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0050

21,503.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,050.00 21.00 50.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב200חפירה בכל סוגי קרקע בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד4השטח קטן מ - 
 מ"ק ברצוף במקום אחד.1,000

1.51.2.0010

1,350.00 27.00 50.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 1.51.2.0020

3,375.00 2.70 1,250.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 1.51.2.0030

5,775.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,840.00 122.00 220.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%
1.51.3.0010

26,840.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,848.00 184.80 10.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 1.51.6.0010

1,848.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

55,966.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

99 פרק:

99.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בטיחות באתר

הקצב עבור בטיחות באתר

התשלום בפועל שישולם לקבלן ביתר סעיפי החוזה לאחר הנחה עבור
אותו חודש. כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בבקרת

 איכות ולא השתתפות מלאה בכל העלויות. הסכום הינו סכום סופי ולא
תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה

אחרת.

סכום ההקצב שנקבע באומדן המשרד יחולק במספר החודשים שנקבעו
כתקופת הביצוע המקורית, וישולם כסכום קבוע מידי חודש עד לסיומה

של תקופת הביצוע המקורית
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך

בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצאות בפועל שיש
לקבלן ולא תשלום תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע או מכל

סיבה אחרת.

השתתפות המשרד בהקצב עבור בטיחות, אינה גורעת מאחריות הקבלן
לעמידה מלאה בתחייבויותיו כלפי המזמין בהוארות החוזה והוראות כל

דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

13,006.65 1.00 13,006.65 יח' הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר 1.99.9.0070

היקצב בקרת איכות

מערך בקרת איכות של הקבלן

בקרת איכות

הפעלת מערך בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם האחוז
). התשלום יהיה1.8% (2017 במחירון משהב"ש דצמבר 7שנקבע לפי סעיף 

 חודשי וישולם האחוז הנ"ל כפול התשלום בפועל שישולם לקבלן ביתר
סעיפי החוזה לאחר הנחה עבור אותו חודש. כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו

הקצב להשתתפות המשרד בבקרת איכות ולא השתתפות מלאה בכל
העלויות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב

התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך בקרת
איכות באתר ולא השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי

ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך הביצוע, או מכל סיבה
אחרת.

ההקצב ניתן בכפוף לתפקוד מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן.
במקרה של תפקוד לקוי של בקרת איכות בחודש מסוים ינוכה, כאמור,
סכום הקצב מחשבון הקבלן בגין אי עמידה במטלות הביצוע של בקרת
האיכות ולא יוחזר גם אם השלים הקבלן בחודשים הבאים את דיווחים

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

15,174.43 1.00 15,174.43 יח' 1.99.9.0140 בלבד מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה.90%בסעיף זה ישולמו 

1,686.04 1.00 1,686.04 יח' .100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו  1.99.9.0150

29,867.12 99.9 סה"כ לתת פרק:

29,867.12 99 סה"כ לפרק:

253,760.02 רחוב דרומי ותעלה 1 סה"כ לתת כתב:
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אפריל  חנוס 3210חוזה מדף ממשלתי 
 (לא מצורף) 2019



 

 

 1ג  9נספח מס'  

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

 אחרים שלו.

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

   אור העבודהיתאתר העבודה ו. 00.1

 ובטיחות בזמן ביצועהסדרי תנועה  00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה 00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות 00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר 00.05

 אחריות הקבלן 00.6

 מניעת הפרעות 00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

 אמצעי זהירות 00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.10

 סמכויות המפקח 00.11

 תכניות 00.12

 רישיונות ואישורים 00.13

 לוח זמנים 00.14

 משך ביצוע 00.14.1

 סדרי עדיפויות 00.15

 אחריות 00.16

 מדידות 00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.18

 משרד שדה   00.19

 מסירת העבודה 00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.21

 של הקבלן לצורך ביצוע העבודה מבנים ארעיים  00.22

 סילוק פסולת 00.23

 סילוק עודפי עפר 00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.25

 בדיקות מעבדה    00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע  00.27

 שילוט לפרויקט 00.28

 הגשת חשבונות ביצוע 00.29

 עתיקות  00.30



 

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל  00.51

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.52

 אמצעי זהירות 00.53

 אישור שלבי העבודה 00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:  00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:  00.57

 עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

 גידור הפרויקט 00.61

 ים מוגבליםעבודה בשטח 00.64

 עבודות תכנון תאום ואישורים 00.66

 

 אור העבודהיתאתר העבודה ו–. 00.1

 האתר : אבשלום הרחבה

 .ביצוע עבודות תאורה ופיתוח-שא מכרז/חוזה ונ

 המבנה או תחום העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה. –מבנה 

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

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

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

 אישור לעבודות.הנדרשים לצורך קבלת 

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

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

ניות תכולאשר תכנן לתינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי 

 בעבור ביצוע התכנון.  ולקזז מהקבלןהסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

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

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

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

  .הזמנים ותבלוחשינויים , ו/או נוסףיהיה עילה לדרישות תשלום כנ"ל לא 

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

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

גים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, , מעקות בטיחות בסוהבטיחות לרבות כל אביזרי

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

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

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

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

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



 

 

ת עבור העסקה של מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכנון ואישור  ות הקשורעבור כל הוצאונוסף שולם בילא 

כולל  הפרויקט תכניות, הפעלה ותחזוקה של הסדרי התנועה הזמניים למשך כל תקופת הביצוע של

כל ההוצאות האמורות  העברתם לפי שלבי התקדמות הפרויקט ופירוק ופינוי ההסדרים בסיום הפרויקט.

 .חברההיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה מטעם ה

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

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

  .והוראות המפקח

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

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

 .ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות

ן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל שלב ושלב על הקבל .8

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

הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך העבודה ובכל  .9

 ראי בטיחות יהיה נוכח באתר.שעות הפעילות אח

התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה השונים  .10

 בכתב הכמויות. לכך במידה וקיים סעיף אאל

 בטיחות וגהות בעבודה -00.2

 כללי

 בטיחות( לחוזה:אמצעי ) 15 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות  .1

הממשלתיות, בתחום הבטיחות והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנות 

 אחראי בטיחות.

בגבולות  ום העבודה המוגדרהקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תח .2

 .ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים ריישא. מצב זה השכונה לפי התב"ע

בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים נוספים של חברות תשתית )כגון: חח"י, בזק, הוט,  

ה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהוו  -וכיוצב'(  סלקום, פרטנר,

לנושא  תבכל מקרה האחריות הראשי ולא ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך.

וללא תוספת כספית , בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן ראשי על כל הנובע ממנה

 כלשהי.

 וגהותיים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  רשאים    החברהו/או    המפקח .3

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

מטעמו אשר יפקח על  חיצוניבפרויקט זה ממונה בטיחות  יעסיק על חשבונו לכל תקופת הפרויקטהקבלן  .4

 בנוסף למנהל העבודה.  ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה

מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו  החברהלרבות המתכננים והיועצים מטעם  החברה הקבלן משחרר את  .5

 למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. 

 



 

 

אמצעי בטיחות שונים( אמור קיום הסדרי התנועה השונים שהוזכרו לעיל )ואשר כאמור מחייבים הצבת 

 לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט. 

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות וגהות אשר יהיה אחראי לקיים כל ההסדרים כולל תדרוך 

ם תדרוכים כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיי

לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על 

 קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות.

 

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.

הועדה הבין משרדית להתקני תנועה השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות 

 ובטיחות.

 ."נתיבי ישראל" ידי  על המקובלסוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג 

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

ולכתב הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות

 עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש אחרת. .1

ם משלימים ל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תכניות ומפרטיכ .2

, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות מזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 והמפרטים של החוזה.

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים  .3

  י המפקח.והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"

המהנדס וכיו"ב, הכוונה  \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

 המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד. \לאישור האדריכל 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע . 1

 ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(.

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן 

 ות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה. על הקבלן לנהל תיק עם תעוד  יאושר על ידי המפקח.

 

. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים  2

 הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

אם לאותן דרישות, תקנות וכד'. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהת 

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, 

 .ימים מעת הבקשה 10תוך   והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח .  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר 3

 אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.



 

 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה 

ושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המא

 מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל 

צאות ותוהמזמין הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי 

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

 

 מהנדס באתר 0500.

שי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע אהקבלן יעסיק מהנדס ר

או  1958-ח"תשי, והאדריכלים המהנדסים חוק לפירשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים  הנדסה אזרחית,

לדעת  ,ובעל ניסיון מוכח בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית )בניה( של משרד הכלכלה הנדסאי

חוק מדרישות  אינה גורעת הוראה זו מכרז זה.בביצוע עבודות מהסוג ובהיקף נשוא  שנים 3ל לפחות ש ,המפקח

 ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין.מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ההתכנון והבנייה 

 

 .ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

, מודגש כי המהנדס מקבל על כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד  ששיידרהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל  

ראי לביקורת" כמשמעו בחוק התכנון והבניה עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי לביצוע השלד" ו"אח

 לעבודות קונסטרוקציה ובנייה גם כאשר אין צורך בהיתר בניה או שלא נדרש לחתום על כך.

 

 אחריות הקבלן .600

היודע את מטרת העבודה, כי הוא כישות משפטית ואים את הקבלן בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר 

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא  כתבם, מכיר את התכניות, המפרטי

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת   בניםלפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ

לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא 

 יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 

 מניעת הפרעות .700

לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר ובסביבתו הקבלן מתחייב  

 במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע 

ם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות לתנועת

במידת הצורך ובאישור  התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל  של המועצה המקומית המפקח

 וכו' המתחייבים מכך.

, כמוגדר על ידי באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק  המקומית. הרשות 

וכו'. הבטחת  המועצההסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה, צורך לבמידת ה לשינוי



 

 

 בנפרד.  םעבורישולם  תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא

אבק ולכלוך כתוצר של עבודתו כולל הרטבת דרכים, טיאוט ניקוי שטחי  הקבלן אף יהיה אחראי ויטפל במפגעי

 בודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה.הע

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום 

)גם כאשר חלק מהאבק , לכלוך וכדו' יהיה כתוצאה ממשתמשי הדרך השונים בתוך   השונים ולא ישולם עבורן בנפרד

 . כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.ר(.האת

 

 תנועה על פני כבישים קיימים .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. 

 הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.יש לוודא שגלגלי הרכב 

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר 

 בהן כל תנועה.

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח.

    

 אמצעי זהירות .900

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת  .א
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה הקבלן  .ב
 .ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים ריישאוגדר. מצב זה המ

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. 

ם, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הקבלן יתקין פגומי
הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות 
חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא 

ת והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמו
 כתוצאה מהעבודה.

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן ו 6נספח ז'הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי 
 על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם 
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת 

בין התובע או  חלוויכושומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא 
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי 
הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב 
תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע 

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי  באתר
 בגין נושא זה.

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,  צורך בניקוי ו/או במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ג
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים 

 .ים ולנקוט בכל אמצעי הזהירותרעיל

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק   .ד
 ים מכל סוג שהוא. יוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ה



 

 

ת קיימות מ' ממבנה כלשהו וכן בקרבת מערכו 5 -כל עבודות החפירה והמילוי במרחק הקטן מ

ומתוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק למבנים 

 הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות.

עבודות מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות קיימות 

ם, וללא ויברציה, ויש לנקוט זהירות מיוחדת על מנת לא ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלי

 לפגוע במבנים אלו.

ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות חפירת גישוש 

 אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים.

ס"מ על העומק המתוכנן של החפירה ליד   10  -ומק שיעלה במ' ולע  1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 המבנה הנדון.

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.

יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת הגישוש ולקבל את הנחיותיו לביצוע 

המשך   העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני

 העבודה.

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי  .ו
הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלים ויתאים את העבודה בהתאם לתוצאות 

 הבדיקה.

כל העלויות הכרוכות בביצוע האמור לעיל תשולמנה כמפורט בסעיף "חפירות גישוש" או  .ז
 בסעיפים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן.

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו  עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

של  לשביעות רצונווהכל  ן במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודההמים, החזקת האתר במצב תקי

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. .המפקח

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י 

 יחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.הקבלן בלי ד

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

 ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

 

 סמכויות המפקח 100.1

 לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה.האמור להלן בא להוסיף, אך לא א. 

   . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

 קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה. תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 

 תכניות 200.1

 .ז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםלמכרהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 



 

 

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות.יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב

נוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו ילדרוש או לקבל שום פיצויים או שלקבלן לא תהיה זכות  

 זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

 

 שיונות ואישוריםיר 300.1

לן הקב  שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר

על הקבלן לתאם ולקבל  שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.יהדרושות לצורך קבלת הר

 שידרשו. אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות

 

 לוח זמנים 400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע  ימי עבודה 14הקבלן יגיש למפקח תוך  .1

שלבי הביצוע והוא כל  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר    , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.העבודה

יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב 

העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים 

. כל  PROJECT MSכנת  אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתו

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.  ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם חשבון חודשילהגשת כל לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.

תוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על מובהר כי כל סטייה ושינוי מ .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט.  םהשינוייידי הקבלן טרם ביצוע 

  אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו  /מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט .4

דרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה יבמידה וי הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

 

 משך הביצוע 00.14.01

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה   בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת  

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה. ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי

, והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .1

תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא 

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך.

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות  .2

 או טענות כלשהן.

 

 עדיפויותסדרי  500.1



 

 

 את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו' הלעצמ תשומר חברה ה

 .ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים. וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ

 

 אחריות 600.1

תעודות אחריות   -בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  בנוסף לאמור  

 לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת.

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

 

 מדידות .1700

ות הסלילה, פיתוח עבוד   המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  מדידת .א

צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום את  והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד  

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,   תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד

 יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב 10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך  

הקיים תלווה במפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח. במידה ותתגלה אי 

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי    התאמה יזמין המפקח

 הכמויות.

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את  ים  ומרחקים.קשתות, רדיוס

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד  תקנות המדידה לפרצלציה.

 הבטחת האיכות.

כן יסמן את גבולות כל -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו .ג

. כל זאת יבוצע וכן יבצע מדידות ובדיקות שידרשו על ידי המפקח האלמנטים שיידרש לסמן

בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את 

 רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה.

יחדשן במקרה הקבלן  הנקודות שסימן בשטח,  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל   .ד

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה 

 ע"י המפקח. 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  .ה

סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה,  -אי סטייה או 

התאמה כנ"ל תבוצענה -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת 

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן. 

התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי  .ו

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן 

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.



 

 

 –אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ    תזווינקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל    את .ז

4 X 40 X 40  ס"מ. כל היתדות  70 –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  90ובאורך

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י  יאושרולשם חישוב כמויות של עבודות עפר  .ח

  .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחמודד מטעם ה

מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות, הקבלן להעסיק באתר "מודד  על .ט

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של 

כל חישובי  הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.

 הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך.

( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, P.Iעבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .  פגע הקבלן במהלךאם   .י

על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של 

 המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.

 ד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה.העבודות האמורות לא ישולמו בנפר כל .יא

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה    בכל .יב

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי  .יג

. נקודות אלו יוקמו על הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה   2מטר ובעומק לפחות    0.5בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר  

לאמור לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים מבטון יציבים ולא 

קודות  מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נ

הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן 

להשתמש בהן. כל העבודות הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם עבורן שום 

 תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות.

 כללי: –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .יד

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה, (1

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.  

להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות. סימון ומדידות יבוצע  (2

 מ"מ. 1 -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טו

לנקודות  לכל הפחותלצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון  (1

 ת להלן עבור כל מסלול בנפרד:המפורטו

  קו דיקורעליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

 200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ 20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על  (2

 מטר לאורך ציר הכביש 10מטר הסימון יבוצע כל 

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי  12ו/או ברזל בקוטר הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ  (3

 קרקע שונים( 

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ .טז



 

 

ציר כביש, אם אין  לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: (1

הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין 

 ני.הנתיבים, קו שול וקו חיצו

 לפי שצוין לעבודות עפר. –מרחקים הסימון למצעים     

 מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ     

 מטר. 10כל                                   

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות .יז

סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון  (1

 שכבה/שכבות אגו"מ

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות .יח

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה  (1

 מדידות של הבטחת איכות. 

 פתיש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משות (2

 מדידת אימות: (3

שטח ו/או מיקום  דבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימד (1

 אלמנט

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות  (2

 תועברנה להבטחת איכות

 . חברהמודד האתר מטעם הבשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  (3

איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך באם מדידות הבטחת   (4

 בעבודות

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת  (5

 מדידה משותפת: (4

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן  (1

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.

 ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים. תוצאות המדידות  (2

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות  (3

 בפרויקט.

 

 המציעבדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

יסודי וביסס כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן המציע רואים את 

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים

 לידי ביטוי  בא אינותנאים אשר קיומם  הקרקע, לרבותאי הכרת תנאי  למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין 

 .המצורפותבתכניות 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה,  העבודה תתבצע בשלבים 

כל כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.  אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר,לתושבי ההן ובטוחה 



 

 

ולא ישולמו   כלולים בהצעת הקבלן  בגין האמור בסעיף זההוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  

 בנפרד.   

 

 משרד שדה   190.0

ל ושיכלבאזור העבודה מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח  

 בין היתר:

כסאות   6ס"מ  +    70×200ס"מ שולחן ישיבות בגודל    70×150עם מגירות בגודל    ותנשולח  2משרד, שירותים, מטבחון,  

, מתקן למי קטן שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית מפלדה, מקררסא מנהלים אחד, ארון פח יכ, 

, טלפון ואינטרנט מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב 3×2לוח לתליית תכניות בגודל מדפסת מהירה, שתיה חמים וקרים, 

 .מהיר

במשך כל תקופת  ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האחזקה והחשבונות החודשיים היתוחזק וינוק ההמבנ

 הביצוע.

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את  3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

 תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ר בסעיף במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמו

 .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה 

במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י הקבלן ועל חשבונו כולל כל הציוד 

 שסופק. 

על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או  מודגש כי משרד המפקח

תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש בו  למען הסר ספק, באביזריו.

 לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן.

 

 

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ולא בחלקים בשלמות חברהלהעבודה תימסר 

 רשות מקומיתבוזאת על פי הפורמט הנדרש   Made As"" "עדותהכנת תכניות כן לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 .צ"ביותאגיד המים וכ ,רשות מקומיתהמשרד והשל  (GIS)מידע גיאוגרפית  והטמעת התכניות במערכת

סיום/גמר, מותנית בקבלת תעודת  הסופית ומתן  מסירת העבודה יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. המפקח

, חח"י, נתג"זנתיבי ישראל,  תאגיד המים,  , וכן גורמי התשתיות השונים כגון  הרשות המקומית כאמורהעבודה גם ע"י  

 , בזק, הוט, סלקום וכו'.חמ"י

 מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד.

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

בשעות עבודה לפי ו -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

תשלום  שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור  .המקומית הרשות אישור המשטרה ובתיאום עם 

וקבלת נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  



 

 

ולרבות  ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים התאורה,אמצעי לרבות  .לעבודה  בלילה כל האישורים הדרושים

  .תיאום עם המפקח מראש

 מועדי ישראל.באין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 .והמשטרה הרשות המקומיתמשיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 

 : העבודהמבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע  .2200

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח.  .א

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל  ריימס אתרוה ,עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו

 ונו.מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשב

יתקין על יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן  ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים 

 אישור המפקח.

 פסולתסילוק  .3200

מאושרים  הכיפסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק  .והגורמים השונים הקשורים בכך הישראליות ע"י הרשויות

עבודתו  של הקבלן תסולק מ  גרמתכל הפסולת הנ  .ברשויות הנדרשותבה  ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבונו לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .

 

 

 עודפי עפרסילוק  .2400

מאושרים ע"י  הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ עודפי עפר

יפנה הקבלן  עודפי עפרלצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק  .הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך

נה או בסביבתה הקרובה עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכו .ברשויות הנדרשותבה יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח.

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות.ילא 

 

 בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם  500.2

הפיצוי   ,אלהפיצויים  נוסף לובבחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן,  מבלי לגרוע מהאמור  

מצטבר מקסימאלי יהיה בשיעור    ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנהיומי  

 התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.לפני הפעלת הסעיף תינתן  .ויום שבו ההפרה לא תוקנה יוםכל ₪ ל 1000 עד של

א יעל ידו ביומן העבודה ואשר ה םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר  הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את  

בגין לרבות , ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן 

הקבלן ו/או יגבה ע"י  מחשבוןקוזז יכאמור לעיל גובה הפיצוי המוסכם . לסילוק יומיומי של הפסולתת החובה הפר

  .על פי כל דיןו המזמין בכל דרך הנראית לו

 

 בדיקות מעבדה    00.26



 

 

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי  על חשבונולהעסיק על הקבלן מוטלת האחריות 

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא  בדיקות

 הגיעו בזמן.

צויינו מודגש כי המפקח הוא הקובע הבלעדי בנוגע לכמות הבדיקות, סוג הבדיקות וכי הוא יוכל לדרוש בדיקות שלא  

 בפרוגרומה / תוכנית בקרת איכות ללא תוספת תשלום.

 יות של הבדיקות הפרויקט.ולא תשולם לקבלן בנפרד על

 

 

 

  מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים האספקת יסדיר את הקבלן 

 ובאחריותו. יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 שילוט לפרויקט .2800

השלט יהיה  .ז' 6ונספח  שילוט לפי דרישת החוזהלמשך תקופת ביצוע העבודה  - על חשבונו -הקבלן יספק ויציב 

 צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו.

יחזיר את המצב הקבלן יאשר את יציבות הביצוע של השלט על ידי מהנדס מטעמו, ובסיום העבודות יפרק את השלט ו

 לקדמותו.

 על גבי השלט יופיע:

 "ש  וה"לוגו" שלה כיזם.משהב •

 .בחברה החברה המנהלת ופרטי איש קשר •

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות. •

 שעות ביממה בשעת הצורך. 24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  •

 פרטי המתכננים. •

 הפיקוח.פרטי  •

   פרטי הניהול. •

 

 הגשת חשבונות ביצוע 2900.

, בצרוף החברהולפי דרישות  לכל חודש, בפורמט      1  -ל  עדהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  

 כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

 חתומיםואת החישובים כאשר כולם  האסמכתאות לחישובי הכמויות, ,על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו    .הקבלן  של  המוסמך  המודד  הקבלן ועל ידי    "יע  ומאושרים

 ביצוע עתידי.ל חשבון לא ישולמו כמויות ע –

 ודה בפועל  מול המתוכנן.לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העב



 

 

ו/או כל האסמכתאות  חשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכןכמויות בבסמכות המפקח לא לבדוק 

 הנדרשות.

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

 כל עילה לטענה עקב כך.

 

  עתיקות .3000

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר  העתיקות לרשות במידת הצורך, יאפשר חוזה לעניין זה, הקבלן, 23סעיף על אף האמור ב .2

ן הראשי אולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלו בשטח הצלהבדיקה וחפירות  חפירות לבצעעל פי כל דין 

 בלוחות אותה לשלב ידאג הוא, עבודתו במהלך חפירה תידרש ואכן במידה. כלשהי תשלום תוספת ללא

 .חברההתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות כל העלות הנדרשת ל .שיכין הזמנים

ידי ככל שתדרוש זאת רשות העתיקות, כל עבודות החפירה, חציבה  ועבודות נוספות לפי דרישתה, ילוו על  .3

 פיקוח מטעם רשות העתיקות.

 גורם כל מול תתבצע התיאום עבודת זה קברים. במקרה גילוי של במקרה עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .4

 .אחר לנושא רלוונטי

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

, מודפסים וכן בעותק עותקיםעם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה  

 :אחד דיגטלי )סרוק(

 

 :תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

  חוזה חתום 

 תנאים מיוחדים בחוזה 

  מפרט טכני מיוחד 

 חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

  השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשוכתב הכמויות המעודכן לאחר 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

  אחרונה כולל פרטי ביצועהרשימת תכניות לביצוע במתכונתן 

 דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                      

 חישוב כמויות לכל סעיף                                         

 תומות ע"י מודד מוסמךתכנית עדות ח  

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח סקיצות בעותק קשיח 

 דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

 אישורי מתכננים לתכניות העדות 



 

 

  ותקינותן עבודותהאישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                 

  העבודות לרשות המקומית/תאגידפרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

  קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  ו(DWG )לחישובי שטחים, אורכים 

 

 .וכן כל חומר / מידע נוסף שידרש על ידי החברה

 

ן הסופי ותיק המסירה ואישור המפקח, הקבלן יסרוק )צבעוני( את תיק המסירה ותיק כמו כן בסיום בדיקת החשבו

חשבון סופי )שוב( כולל כל החתימות והתיקונים באמצעות מכון העתקות שעובד עם משרד הבינוי והשיכון, התיק 

 חשבון סופי ותיק המסירה יעברו מהפיקוח ישירות למכון העתקות וממכון העתקות בחזרה לפיקוח.

 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה 

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. יוהצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף יחפירות לגילוי הצ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, 

 ם על הקבלן ללא תשלום נוסף.חלי

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס 

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת   ין הנ"ל יחולו על הקבלן. כל התשלומים בגמטעם חברות התקשורתהרשת  

 התקשורת.

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.

 על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן.

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 

 בים ובהפסקות: עבודה בשל – 00.52



 

 

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל 

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב  עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים

 חגים וכדו'.

ן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בה

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

נלקח  לוורואים את המחירים כאאו ללוח הזמנים כל תוספת למחירים שבהצעתו  כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 .בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 

 אמצעי זהירות: – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות 

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות 

צוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, יביבתו בעת באמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בס

כלובי פלדה להנחת צנרת גומים, מעקות,  יהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשטחים מוגבלים, 

אותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בשל הימצ

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

או לחיי אדם ובעלי חיים עקב  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, 

 שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.יאימה והמזמין ונציגיו לא יתכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מת

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם 

 .)למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו( בנפרד

ם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בה

 ים מכל סוג שהוא.ימתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

 המפקחנדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  ל

י למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו תנא.  לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו

שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו 

המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק 

 ממנה.

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן 

 כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.

 

 שמירה על הנוף: – 00.57



 

 

דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ 

 )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(.

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 .שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הר

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח 

 שיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום.יהזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים.מנהל 

 נלקח דבר זה בחשבון לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 .בעת מתן הצעתו

 

 

 

 הפרויקט גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה  גידורה לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות  בכל

 בגדר  הביצוע תקופת בכל העבודה שטח כל את גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש : 

 בהתאם ' מ 2.0 בגובה ונקיה חדשה לבנה ריתאיזכו גדר או' מ 2.0 של מינימלי בגובה"יפו"  גדר' כדוג מרותכת רשת

, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב והמפקח  הרשות המקומית  להנחיות

תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה 

 ותהיחידה האחרים בכתב הכמוילשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי 

 .אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים  .1

 מבחינת תושבים ומסחר.

ודות קבלנים אחרים הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עב .2

 .וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול  .4

סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא בתמורה הכוללת עבור 

 , אלא במידה וניתן לכך סעיף פרטני בכתב הכמויות.מדד לתשלום בנפרדית

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים -00.66

הקבלן ועל פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על  

 חשבונו.



 

 

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות  .1

או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים 

 משלימות לעבודות העיקריות.ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות 

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום  .2

 עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו.

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 דרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'.תכנון הס  .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות  ותמוכיםדיפונים   .ב

ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים 

 קרקעיות.תשתיות עליות ותת  /

 הסדרי בטיחות באתר. .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור. .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף, Shop drawings .ה

 מסגרות וכדו'.

 תכן תערובות בטון. .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 הסדרי תנועה והתארגנות.עבודות לילה: תכנון עבודות לילה,  .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע  

 .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
 

 אחזקה ותחזוקה – 700.6

, למשך תקופה הגינוןהחל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי בעבודות גינון ושצ"פים, 

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית  )אלא אם נרשם אחרת במפורש( חודשים 3של 

לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון 

והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר כולל 

משטחים בשטח האתר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מודגש כי 

 קה.התחזו תקופת באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות.

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה בהתאם  -חודשים כולל 3עד תקופה של 

 לסעיף האחזקה בכתב הכמויות.

 

 עבודות חפירה, חציבה ועבודות מילוי חוזר: - 68

 לכמות   ביחס  מאוד  גדולה  החציבה  כמות  כאשר  גם  חציבה  או  /ו  חפירה  הכוונהו/ חציבה      חפירה  רשוםבכל מקום בו  

 .בלבד חציבה שקיימת או החפירה

 .צור באבן או קשה בסלע חציבה בעבור תוספת תשולם לא



 

 

 האגרות  כל תשלום כולל מוסדר פסולת לאתר חציבה/  החפירה עודפי פינויי גם כוללים והחציבה החפירה סעיפי כל

 ס"מ, בהתאם להחלטת המפקח. 20או העברה לשטחי המילוי ופיזור בהידוק בשכבות של  הנדרשות

סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צנרת וכדו' וכל אלמנטים  כל

אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישולם בנפרד והנ"ל 

 בסעיפי החפירה השונים. יכלל

ניקוז, תאורה, תקשורת וכו'(  כוללים מילוי חוזר מחומר נברר שיבוצע עבודות החפירה לתעלות )מים, ביוב,  כל

במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב  צויין"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא ס 20בשכבות שלא יעלו על 

בנפרד   םלא ישול  לעיל  האמור  כל,   CLSMלתאי בקרה בכבישים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר בכל נפח החפירה בחומר  

 .השוניםוכלול במחירי היחידה 

 הובלות 00.69

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור 

 (.הנדלינגכפולה )דאבל הובלה או הובלה 

 

 הגנה על המבוצע  .7000

הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון 

 בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב.

להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, 

תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת כולל חפירת 

 העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

ע"י  כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן

 הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

 החזרת השטח למצבו הקודם  .7100

הקודם ע"י סילוק כל  םלמצב ם, ולהחזירוההתארגנות העבודה שטחיבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את 

פני השטח -בות עבודתו עלהשיירים המבנים הארעיים ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו, ולטשטש את עק

לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע 

 עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 

 ביקורת עבודה   00.72



 

 

בהתאם לתכניות או להוראותיו,  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה א. 

והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על 

 חשבונו. 

ומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי חהמפקח רשאי לפסול כל  ב. 

חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לדרוש בדיקה ובחינה של כל  

 לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין  ג. 

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח.

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן  ד. 

 הביצוע.

יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי לאפשר לו בקרה יהקבלן  ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה.

במקרה שלא תתקבל הודעה כזו רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה או לפרק כל חלק    

 מהעבודה, על חשבון הקבלן.

 

 

  קבלני משנה .7300

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת 

 אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם. ישאר הקבלןיקבלני משנה, גם אז 

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו 

למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר 

 הקבלן

 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.074

 . תכניות (AS MADE)על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  

אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת המפקח. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת 

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם יהעבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות ת

כמו כן יכללו התכניות את המפלסים הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח.  

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם  נורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.יומיקומם הסופי של כל המערכות, הצ

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון,  לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי המערכות.

תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות  פו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי לאישורם.באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצור

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.  ע"י מודד מוסמך.



 

 

 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות   00.75

הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.  את כל המידות, חוזהעל הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ה

בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד 

 .למפקח ולבקש הוראות בכתב
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I.   

II. כללי  
  

  כללי  .1.1

 

תכולת העבודות שעל הקבלן לבצע . ותאורת חוץ  לביצוע עבודות חשמלמפרט זה מתייחס  .1.1.1
כוללת, בין היתר אך לא רק, את כל העבודות הדרשות על מת שהעבודה המתוארת במפרט זה 
וביתר מסמכי החוזה (ו/או כל חלק ממה) תהיה בכל עת במצב תפעולי מושלם, מתאימה לייעודה 

בות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בהתאם ועל פי כל המפרטים, הקריטריוים, התפוקות, (לר
הביצועים, הסטדרטים, החוקים, והלי הביצוע והבטיחות, וכל דרישה רלבטית אחרת הקשורים 

  לעבודה ו/או הובעים ממה), קייה מכל פגם ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא.
  

 :תכולה .1.2

 

  יות האמור העבודות כוללות בין היתר גם: מבלי לגרוע מכלל .1.2.1

  ביצוע עבודות חשמל במתח מוך  .1.2.1.1

 התקת לוחות חשמל במתח מוך. .1.2.1.2

 התקת מערכת תאורה. .1.2.1.3

 

  : מפרטים ותקים .1.3
  

ביצוע העבודות, יהיה בין היתר לפי מסמכי החוזה ובכלל זה (אך לא רק) לפי התכיות, מפרט זה,  .1.3.1
ן שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות לעבודות ביימפרטי היזם, המפרט הכללי 

 כון, משרד העבודה/מע"ציטחון אגף ביוי וכסים/שירותי ביוי, משרד הביוי והשימשרד הב
  "), התקים והחוקים הרלבטיים (לרבות ובמיוחד חוק החשמל). המפרט הכללי(להלן: "

  

הוראות מפרט זה יגברו הוראות מובהר כי במקרה של סתירה בין הוראות מפרטי היזם לבין  .1.3.2
מפרטי היזם. במקרה של סתירה בין הוראות מפרט זה לבין הוראות המפרט הכללי יגברו הוראות 
מפרט זה. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לתקים ישראליים 

  בעלי תוקף מחייב.
  

  עמידה בתקים .1.3.3

 

A. ים בין הכללים גםה ישראלייםוהחוקים התק טייםרלב:  
  

1.3.3.1. ISRAEL STANDARD ELECTRIC LAW Blue Book (08) 
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  אישורי גורמי חוץ .1.4

 

המזמין רשאי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של כל רשות מוסמכת לרבות רשות  .1.4.1
מקומית בדבר התאמת העבודות או כל חלק מהן, ו/או בדבר התאמת כל תיקון לעבודות ו/או בדבר 

תיקון לזק כלשהו שגרם בקשר עם העבודות, לדרישות אותה רשות והקבלן מתחייב התאמת כל 
להמציא אישור כזה באם יידרש, לרבות לקוט בכל האמצעים הדרשים להשגת אישור כזה והכל 

  על חשבון הקבלן וללא כל תוספת מחיר מעבר למחירי היחידה הקובים בכתב הכמויות.

B.   

כל העבודות שבוצעו על ידי אחרים ושרלבטיות לעבודות שוא מפרט (א) הקבלן יבקר ויבדוק את  : .1.4.2
תשלום זה ויוודא כי הן מתאימות לעבודות שוא מפרט זה והכל על חשבוו וללא כל תוספת 

; (ב) בדיקת העבודות שעשו ע"י אחרים תעשה בשלב מוקדם מספיק אשר יאפשר מתן מעה כלשהי
  .מבעוד מועד לאחר בדיקה מעמיקה כדרש

  

  :תאי סביבה .1.5
  

בעת ביצוע העבודות לרבות בעת ביית הציוד יש לקחת בחשבון בין היתר את תאי הסביבה  .1.5.1
  הדרשים הבאים:  

  

  מושב אבשלום  -    מקום התקה .1.5.1.1

  או פים חוץהתקת   -    סוג התקה .1.5.1.2

  מעלות צלסיוס. 50עד  5-  -  טמפרטורה אופפת .1.5.1.3

  מקסימום. 95%  -      לחות .1.5.1.4

  ל פי היםמטר מע 1000  <    גובה התקה .1.5.1.5
  

  :ותהליך אישורם החומרים .1.6
  

כל החומרים והאביזרים בהם ייעשה שימוש יתאמו לכל הוראות ודרישות מסמכי החוזה לרבות  .1.6.1
  (אך לא רק) להוראות במפרטי היזם. 

ו/או שעשה  וכו' הכלולים בעבודההציוד  ,לקבל אישור מוקדם לכל החומרים, האביזריםהקבלן על  .1.6.2
ק מובהר מפורשות כי הקבלן מוותר מפורשות על כל דרישה ו/או טעה למען הסר ספ.בהם שימוש 

  . בקשר עם ציוד שיירכש על ידו מבלי שאותו ציוד קיבל מראש אישור כאמור

  :תהליך האישור   .1.6.3
על הקבלן להכין רשימה מסודרת של כל הציוד הדרש לאישור, על מיד לאחר חתימת החוזה, 

    . יה מפרטים, דפי תוים, דוגמאות פיזיות וכד'הקבלן להציג רשימה מפורטת ובצמוד אל

  "שווה ערך"   .1.6.4
הציוד שווה הצעת . בעת לזה המופיע במסמכי החוזה הקבלן רשאי להציע ציוד "שווה ערך"

שהקבלן רוצה שווה הערך הערך, על הקבלן להציג את הציוד הדרש במקור, וכן את הציוד 
מאשרים שאכן הציוד היו "שווה ערך", כמו כן לאשר. על הקבלן להציג כל המפרטים הטכיים ה

בכל רשאי לבקש בדיקה של כל מעבדה שתוכיח את תוי הציוד שהוא אכן "שווה ערך". המזמין 
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מקרה אישור אספקת ציוד שווה ערך היו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין וזאת 
  מכל סיבה שהיא והקבלן מוותר על כל טעה בהקשר זה. 

  

  צוות הקבלן ורישיוות .1.7

מתאים  ןרישיומהל בעל  בכל עת במהלך ביצוע העבודות באתרהקבלן מתחייב להעסיק באתר  .1.7.1
וכן בעלי מקצוע בעלי מסוג העבודות שוא החוזה בעל יסיון לביצוע עבודות  ,לביצוע העבודה 

במידה ולא ין, מובהר כי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמרישיוות וידע לביצוע העבודה. 
להפסיק עבודת הקבלן בכל ושא המזמין , רשאי באתרחשמלאי כפי הדרש לעיל מהל ישהה 

  . וכל הזקים בהקשר זה יחולו על הקבלן החשמל
  

  בדיקת המתקן על ידי "חשמלאי בודק" .1.8
  

על הקבלן למסור את השלמת העבודות ומסירתן ובוסף עליהן, כחלק מהליך השלמת העבודות עם   .1.8.1
לאחר שמילא טופס "הצהרת " 3של חשמלאי חיצוי "חשמלאי בודק סוג קן לבדיקה ולאישור המת

החשמלאי". על הקבלן להזמין את הבדיקות מבעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הקשורות בהן, 
  כולל וכחות בזמן הבדיקה.

  

יים למזמין בוגע לבדיקות שיכלול את כל הפרטים הרלבטעל הקבלן להגיש דו"ח מפורט  .1.8.2
פירוט כל אביזר בלוחות, כיולים טרמיים מגטים, אלקטרויים, בידוד  :והדרשים וכן בין היתר גם

חתך מוליכים,  ,בדיקת מפל מתח בסוף קו ,של האביזר, לולאת תקלה בתחילת הקו וכן בסופו
  רציפות הארקה. ו תבדיקת סדר פאזו

  

  ) AS MADE(-תכיות "כפי שבוצע" .1.9
  

 As Madeתכיות מובהר כי   as made -בלן לספק תכיות "לאחר ביצוע"עם גמר העבודה על הק .1.9.1
ומעלה בהתאם לסימים המוסכמים  2010ישורטטו ע"י שרטט מקצועי בתוכת "אוטוקד" גירסה 

יכללו את כל הפוטים אשר עושים בהם שימוש בתכיות  הקיימים בתכיות. התכיות 
והחריגות   על  תכיות אלו יסומו כל השיויים. עם הצהרת החשמלאיויהיו חתומות הממוחשבות 

  ולא תשולם בגיה כל תוספת.  אשר בוצעו במהלך העבודה. עבודה זו כלולה במחירים
  

  ציוד המסופק על ידי אחרים .1.10

C.   

פריטי אשר יסופקו על ידי אחרים (להלן: "  , ציוד תאורה של לוחות חשמל,  וחשמולםחיבורם  .1.10.1
) לבדוק כל אחד מבין פריטי האחרים המתקבל על ידו כאמור, "), הקבלן מתחייב: (אהאחרים

ולוודא את שלמותו ואת תקיותו ואת התאמתו לדרישות מסמכי החוזה לרבות בכל הקשור לטיב 
ו/או להתאמה לתקן רלבטי כלשהו. לא מסר הקבלן למזמין (באופן מיידי בסיבות העיין ולא 

מור), הודעה בכתב  בדבר היות פריטי האחרים (או שעות ממועד קבלתם בידו כא 48יאוחר מתום 
איזה מהם) שתקבלו בידו פגומים ו/או לקויים ו/או חסרים, ייחשב הדבר כקבלתם על ידי הקבלן 
ללא כל הסתייגות. מובהר כי המזמין רשאי למסור לקבלן את פריטי האחרים (או כל חלק מהם) הן 

וותר על כל טעה בקשר לכך. במידה ופריטי באתר והן לאחסון אצל הקבלן בחצריו והקבלן מ
האחרים (או כל חלק מהם) יימסרו לאחסון אצל הקבלן, מתחייב הקבלן לקוט על חשבוו בכל 
האמצעים לשמירה על פריטי האחרים ה"ל לרבות עריכת ביטוח מתאים לכסות מפי כל זק 
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ם לרבות שלט בולט הקובע לפריטי האחרים ה"ל ולרבות אחסום במקום פרד בעל שילוט מתאי
  כי פריטי האחרים ה"ל הים בבעלות היזם.  

  

עם קבלתם בידו, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי מכל בחיה לפריטי האחרים ולרבות באופן שבו  .1.10.2
על פריטי האחרים יחולו כל הוראות החוזה לרבות בקשר עם התאמתם לכל הדרישות במסמכי 

  החוזה. 
  

ב לקוט בכל יכי פריטי האחרים הים בבעלות היזם והקבלן מתחילמען הסר כל ספק, מובהר  .1.10.3
  האמצעים על מת להבטיח בעלות זו כשהיא קייה מכל זכות צד שלישי כלשהו. 

  

אך כל זאת מבלי לגרוע מאחריותו המלאה של , פריטי האחריםטיב הקבלן לא יהיה אחראי ל .1.10.4
כל מעשה ו/או מחדל של לו/או רים לפריטי האחלגבי איכות העבודה וטיב העבודה בקשר הקבלן 
מובהר כי במידה ובמהלך תקופת הבדק תידרש עבודה מתקת אלה. עם פריטים קשר בהקבלן 

כלשהי ביחס לפריטים ה"ל, יהיה הקבלן אחראי לעבודה מתקת שמקורה בעבודה שבוצעה על ידו 
  האחרים גופם.    ביחס לאותם פריטים ולא יהיה אחראי לעבודה מתקת שמקורה בתקלה בפריטי

D.   

הקבלן מתחייב לבצע לעשות שימוש סביר זהיר והוגן בפריטי האחרים לרבות באופן שהכמות  .1.10.5
שבה ייעשה שימוש על ידו תהיה תואמת את הכמות הדרשת על פי מסמכי החוזה. עודפים מפריטי 

  האחרים שייוותרו בידי הקבלן יוחזרו על ידי הקבלן למזמין מיד עם גמר השימוש. 
  

קבלן מתחייב לפעול לקבלת כל הפרטים הדרשים לצורך ביצוע העבודות ביחס לפריטי ה .1.10.6
האחרים לרבות מספקי הפריטים ובכלל זה את כל הפרטים והמידע הדרשים על מת לבצע 

, הפעלה והשמשה של כל פריטי האחרים. קבלת כל הפרטים ה"ל תבוצע חשמולהתקה, חיבור, 
ע כל עיכובים בביצוע העבודות והקבלן מוותר על כל טעה בהקשר זמן מספיק מראש על מת למו

  זה. 
  

  עבודות חשמל .2
  

  :ציורות .2.1
  

מ"מ לפחות. וכוללים חיבור לשוחות סופיות  8כל הציורות כוללים חוט משיכה מיילון בקוטר  .2.1.1
במחיר הציורות כלול הובלה , אספקה והתקה בחפירה מוכה. המחיר מדד חומר המובילים: .

  מ"א. לפי

  סוג הציורות מפורטים בכתבי הכמויות. .2.1.2

  כבלים: .2.2
  

העבודה תבוצע בהתאם למסמכי החוזה ובכלל זה בהתאם לחוק החשמל הישראלי וכן בהתאם    .2.2.1

גדלים: בהתאם לתכיות. חתך  .למתח מוך  XLPEמסוג יהיה  בידוד הכבלים למפרט הכללי.

או שווה ערך  HELUKABLE ,SUPERIOR CABLESיצרים מאושרים:  ממ"ר. 2.5מיימלי 
כל קצה של מוליך יסומן באזיקון עם שילוט בר קיימא המגדיר את מספר  מאושר.שילוטים:

זרים וחומרי העזר הדרשים לשם כך בהתאם כולל כל העבודות האבי . המעגל והלוח המזין
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דת עבור .מחיר הכבל כולל חיבורו בשי קצותיו , לא תשולם כל תמורה כספית פר.היזם למפרטי 
  חיבור הכבל.

  

  : חשמל למתח מוךלוחות  .3
  

  כללי: .3.1

  פרק זה מתייחס לייצור ואספקה של לוחות חשמל במתח מוך מסוג "חלוקה". .3.1.1
  

  :מסמכים מצורפים .3.2

  על הקבלן לספק בוסף גם את המסמכים הבאים: .3.2.1

  שרטוט מראה חזית, צד . .3.2.2

  רטוטים כולל מערך הציוד, מידות חוץ/פים וכד'.ש .3.2.3

  ספרות ומפרטים טכיים של הציוד. .3.2.4

  מקרא לכל השלטים לפי התקתם. .3.2.5

  יש לספק מראה צד/חתכים  של כל המארזים. .3.2.6

  , אפס והארקה.הציון חתכים של פסי הצבירה, מספרם עבור כל פאז .3.2.7

  פרטי ציוד מותקן. .3.2.8

מתח ומילי, כיולים של מפסקי זרם, עמידה בזרמי  אופייים חשמליים של הציוד המותקן כגון: .3.2.9
  קצר.

  אופייי זמן/זרם של כל הציוד וחלקיו. .3.2.10

  מפורטות. תתכיות חד קווי .3.2.11

  הוראות התקה של היצרן לאחר הספקה. .3.2.12

  ציון מיקום כיסות הכבלים/מובילים וגודלם. .3.2.13

  ד'.תוי מוצר עבור: מתעים, ממסרים, ורות, מפסקים, ממסרי מתח/זרם יתר וכ .3.2.14



    

  
  

  
  
  

  

ותאורת  מפרט טכי לביצוע עבודות חשמל  
   הרחבה מושב אבשלום חוץ

  P1גירסא 

  07-04-21  משרד הביוי והשיכון 

-- 

 15 מתוך 6 עמוד

 

  :יצרים וציוד מאושרים    .3.3
  

וכן בעלי תו הסמכה ליצור   3200Aיצרי לוחות יהיו בעלי אישור מכון התקים ליצור לוחות עד  .3.3.1
  .61439 לוחות על פי תקן

 ציוד מאושר:  .3.3.2

3.3.2.1. ABB      -  .'ים, ממסרים פיקוד וכדמפסקי זרם, מגע  

 מפסקי זרם,מגעים, ממסרי פיקוד.   -  שיידר אלקטריק  .3.3.2.2

3.3.2.3. Chint     -   .ים, ממסרי פיקודמפסקי זרם,מגע 

  
  

  :מבה הלוח .3.4
  

הלוח יהיה מסוג התקה על הקיר על הרצפה או משולב, בוי מיחידות תעשייתיות מפלדה בעובי  .3.4.1
מ"מ. מרותכים או מחוברים על ידי ברגים כדי ליצור מבה יציב. כל מבה הלוח יעמוד על  1.5

לפחות.פסי הצבירה   ip55יהיו בדרגת אטימות  מ"מ. כל הלוחות 100הגבהת מתכת קשיחה בעובי 
יהיו בגודל מספיק על מת לעמוד בזרם הקצר הצפוי בכל קודה. פסי הצבירה יבו משי צידי 
המפסק הראשי , פסי הצבירה יכוסו בפרספקס על מת למוע מגע מקרי ויסומו בשלט אזהרה 

עמודות וספות בעתיד ללא צורך  מתאים.מבה פסי הצבירה יהיה כזה שיהיה אפשר לחבר אליו
בעבודות מיוחדות.מעבר מוליכים בתוך הלוח יוגן על ידי חומר מבודד.דלתות התאים ומתק ראשי  
יהיו עם מגון סגירה בלתי על.הלוח יעמוד במצב של עומס מקסימלי בהתאם לערכים 

  הומיליים של המפסקים ללא הפחתה או הכפלה במקדמי הפחתה כלשהם.

.פסי הצבירה יהיו לא מבודדים בחתך מלבי BS EN 60439-1999הצבירה יתאימו  לתקן  פסי .3.4.2
עשויים חושת חצי משוכה בעלי קצוות קטומים , חתך פס האפס לא יקטן מחתך פסי הפזות. פס 

מפסי הפזות.פסי הצבירה יתאימו לז"ק המקסימלי המתוכן למשך  50%ההארקה יהיה בחתך של 
רה כולל המהדקים יותקו בתוך תא סגור פרד. אופן ההתקה יהיה כזה שיה אחת .פסי הצבי

שיתן יהיה לפרקם .חיבור פסי הצבירה יהיה בעזרת בולצים עם ציפוי מגן כגון אבץ למיעת 
  קורוזיה. ויצבעו בצבע אדום לציין שצופו ואטמו בוזל עילת מוליכים. 

. בעל חתך B, גמיש מטיפוס V 600/1000שכבתי תלת  PVCכל החיווט הפימי יהיה מסוג עם בידוד  .3.4.3
צבע סדר  מעלות צלסיוס. 105ממ"ר. הטמפרטורה המקסימלית של המוליך תהיה  1.5מיימלי של 

הפזות יהיו בהתאם לחוק החשמל. צבע מוליך האפס יהיה כחול. אופן חיווט המוליכים יהיה כך 
כל כבל יכס לתא המיועד לו   סי הצבירה.שימע זק ללוח ולמוליכים. לא יותקו מוליכים בתאי פ

 לחורים שקדחו מראש, ובודדו על ידי כיסות יילון דחוס.

ידית המפסק  כל הכבלים יחוברו למפסקים תלת קוטביים, חיבור האפס יבוצע במהדק פרד. .3.4.4
הראשית תכלול מגון עילה ופיקוח למצב מופסק. וכן מגון עילה פימית שלא יאפשר פתיחת 

מ"מ לפחות ותחוזק על  4.פלטת "כיסות כבלים" תהיה עשוי אלומייום בעובי  "ON"דלת במצב ה
 ידי בולצים.
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3.5. Molded Case Circuit Breaker –MCCB   
  

יצויידו בהגות אלקטרויות. או הגות טרמיות ומגטיות בהתאם למוגדר  MCCBכל ה  .3.5.1

יוכל לעמוד בזרם  MCCBב מופסק.כל יצוייד במגון עילה ופיקוח למצ MCCBבתכיות.כל 

אמפר יכלול סליל יתוק גם אם לא אמר  63מעל זרם  MCCBהקצר המקסימלי הקוב ללוח. כל 
 במפורש .

 

 MCBמא"זים  .3.6

לפחות ובתאי שיעמדו בז"ק הצפוי  בהתאם 10KAמתאימים לז"ק  Cכל המאזים יהיו באופיין  .3.6.1

 .iec-60898לתקן 

 

 .RCBממסרי פחת  .3.7

 

אלא אם הוגדר  30mA. רגישות 40Aקוטביים בלבד, בזרם מיימלי של  4ת יהיו  דו או ממסרי הפח .3.7.1

 .Aאחרת. ממסרי הפחת יהיו מסוג 

  

  הארקה: .3.8
  

מהדקים  6כל  פלטת כיסה תוארק ישירות לפס ההארקה הראשי של הלוח. הפס הראשי יצוייד ב  .3.8.1
מיימום  50%יה בחתך של ממ"ר לפחות עבור כל עמודה ורטיקלית. פס הארקה ראשי יה 70בחתך 

  ויהיה בחלקו העליון של הלוח. מהגודל של  פסי הפזה.
  

  שילוטים .3.9
  

  הלוח  יכלול  "דיסקית מידע" כמפורט להלן:  .3.9.1

  שם היצרן , מספר הטלפון וכתובתו. .3.9.1.1

  מתח ותדר ומילי. .3.9.1.2

  זרם ומילי של כל מעגל. .3.9.1.3

  עמידה בז"ק. .3.9.1.4

  שת ייצור. .3.9.1.5

  דרגת אטימות. .3.9.1.6
  

  דע הבא:שילוט הלוח יהיה עם המי .3.9.2
  

  ).TAG NUMBERמספר זיהוי הלוח ( .3.9.2.1

  זיהוי מקור ההזה , כולל תא /מעגל ההזה. .3.9.2.2

  מיקום מקור ההזה. .3.9.2.3

  שילוט כללי יהיה סדביץ חרוט שחור על רקע לבן. .3.9.2.4
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  כל שילוט יחוזק בעזרת יטים /ברגים  בלתי חלידים. .3.9.2.5

  כל שלטי האזהרה יהיו סדביץ חרוט אדום על רקע לבן.   .3.9.2.6
  

 גימורים: .3.10
  

ות המתכת וצביעת הלוח יבוצעו רק לאחר ביצוע יקוי חלודה וכן ביצוע תהליך מיעת עבוד .3.10.1
  חלודה. הלוח יצבע בפים ובחוץ בצבעים סטדרטיים או כפי שידרוש המזמין.

  

 בדיקות: .3.11
  

  . BS EN 60439על היצרן לבצע בדיקות מקדימות בשטח המפעל. בהתאם למוגדר ב תקן  .3.11.1

ין רשאים לבקר במפעל הייצור על מת לפקח על תהליכי הייצור. במהלך הייצור יהיו ציגי המזמ .3.11.2
 על יצרן הלוח לספק כל העזרה הדרשת על מת לבצע את בדיקתם.

  

  הובלה והתקת הלוח .3.12
  

 150התקת הלוח תבוצע על ידי יצרן הלוחות. היצרן יוביל את הלוח בחלקים שאים גדולים מ  .3.12.1
  ס"מ ויבצע את התקת וחיבור החלקים בשטח.

  על היצרן להוביל את הלוח בצורה בטוחה עטוף בכיסוי למיעת פגיעות מכיות תוך כדי הובלה. .3.12.2

 כיולים של כל הציוד המותקן. אלאחר התקת הלוח בשטח, על היצרן לווד .3.12.3

 

 התקת לוח שסופק על ידי אחרים .3.13
  

במידה ולא סופקו על ידי הקבלן, על הקבלן לקבל את כל לוחות החשמל (פריטי אחרים)  .3.13.1
  להתקים בשטח בהתאם לתכיות. ו

  

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לרבות ביחס לפריטי האחרים, הקבלן ימשוך את לוחות  .3.13.2
החשמל מהמקום עליו יורה המזמין; יאחסם במידת הצורך בחצריו; יציבם בשטח; יחזק יתמוך 

ח, כבלי פיקוד ויתקין את הלוחות; יחבר את כל הכבלים המגיעים והיוצאים מהלוחות, כבלי כו
והארקות  כולל כל חומרי העזר, אביזרים וכל הדרש להשלים את העבודה; יבצע בדיקות קבלה 

  כולל וכחות והרצת הלוחות.
  
  
  

 מערכת הארקות .4

  כללי .4.1.1
  הארקת יסוד וטבעת גישור יבוצעו לפי שרטוטים מצורפים.  -
הארקה יעשו בהתאם  אלקטרודות הארקה, פסי השוואת פוטציאלים, חוטי הארקה וחיבורי  -

  לשרטוטים הסטדרטיים המצורפים.
יותקן ויחובר בצורה מושלמת במקומות יסופק, כל הציוד המרכיב את מערך ההארקה   -

  המסומים בתוכיות ההארקה של המתקן.
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חוטי הארקה יחוברו לקודות הארקה רק על ידי עלי כבל מתאימים ויחוזקו בעזרת ברגים   -
  חלד.-ודיסקיות אל

  חוטי הארקה ראשיים יהיו שלמים לכל אורכם.  -
  ממ"ר. 16בחתך הארקה קיים על ידי חוטי חושת מבודדים  למעגליחוברו  כל גוף מתכתי   -
  ריתוך בורג הארקה לקוסטרוקציה כולל אספקת בורג.  -
  אספקה התקה וחיבור חברים להארקת צרת  -
דלתות, פירזול וכו' יחוברו על פס כל החלקים המתכתיים בחדרי החשמל והשאים, כולל   -

מ"מ ויותקן על  5x50ההארקה ההיקפי. פס הארקה היקפי יעשה מברזל מגולוון בחתך 
  מבודדים סביב כל חדרי החשמל וחדרי שאים.

  

  הארקת לוחות חשמל .4.1.2
  על ידי חוט חושת בהתאם לשרטוטים. הארקותתם לפס וכל לוחות החשמל יאורקו משי קצ  

  

  להארקת ציוד חשמ .4.1.3
יחובר למעגל הארקה הראשי על ידי חוט חושת שזור עם בידוד בצבע צהוב ירוק י ציוד חשמלכל   

. גופי תאורה ושקעים יאורקו על ידי גיד ממ"ר. 10אולם לא פחות מ  בחתך, אשר יצוין בתוכיות
  הארקה של כבל הזה או עם גיד הארקה לפי השרטוט.

  חיבור מוליך הארקה כולל:
  הארקה. אספקת מוליך  -
  קלוף בידוד המוליך.  -
  אספקה והתקת על כבל.  -
  חיבור קצה המוליך למקום המיועד.  -
  גירוז מקום החיבור.  -
  הספקת ברגי חיזוק וכל חומרי העזר הדרושים.  -
  סימון הגיד בעזרת שלט סדוויץ כיתוב שחור על גבי לבן.  -

  :הערה  
להשלים בהתאם לתוכיות ולהוראות  ציוד מתכתי שלא סופק עם סידור לחיבור הארקה יש  

  המפקח.
  

  ריתוך ברגי הארקה ופלטות הארקה לקוסטרוקציות .4.1.4
לקוסטרוקציה מתכתית לצורך חיבור פסי הארקה  1/4וברגים " 1/2אספקה וריתוך ברגים "  

  ומוליכי הארקה אל קוסטרוקציה מתכתית וצביעת מקום הריתוך באבץ קר.
ממ"ר וצביעת  25ות כבלים לחיבור מוליכי הארקה בחתך לסולמ 1/4אספקה וריתוך ברגים "

  מקום הריתוך.
  כל הברגים, אומים והסדקיות יהיו מגולווים בגלוון חם.

  הארקת סולמות חשמל .4.1.5
  לכל סולמות החשמל ומובילי הכבלים האחרים תובטח רציפות חשמלית.  

  מות.מ"מ רוחב (כולל) יאורקו בשתי קצוות של הסול 300סולמות כלבים עד   -

לכל אורך  PVCמ"מ רוחב יאורקו באמצעות חוט חושת בבידוד  300סולמות מעל   -
  מ' 20הסולם. החוט  יחובר לסולם כל 

  הארקת קוסטרוקציות מתכתיות .4.1.6
הקוסטרוקציות יחוברו להארקת יסוד בהתאם לפרט סטדרטי במקומות מסומים   

  .ולפס הארקות מקומי בשרטוטים
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  פס הארקה .4.1.7
  היה מחושת במידות לפי השרטוט.פס ההארקה י  -
  מ"מ לפחות. 40הפסים יותקו על מגבהים, כך שיהיו מרוחקים מהקיר   -
 10הפס יהיה מחורר, עם ברגים, אומים ודיסקיות מירוסטה, כך שיהיו לפחות   -

 500 -אורך הפס יהיה לא פחות מ .3/8ברגים בקוטר " 3 -, ו1/2ברגים בקוטר "
  מ"מ לפחות. 40"מ ורוחבו מ 4עובי הפס לפחות מ"מ.

  :העבודה כוללת  
  אספקה והתקה של הפס.  -
  ברגים אומים ודיסקיות.  -
  שילוט הפס.  -

 :גופי תאורה החיות כלליות .5

 

גופי תאורה יכללו את כל המתאמים מחברים וחומרי העזר על מת להתקין את גוף התאורה באופן יציב  .5.1
  ובר קיימא למבה.

קופסת חיבורים , על או בסמוך לקופסת החיבורים יותקן שקע אשר דרכו  סמוך לכל גוף תאורה תותקן .5.2
 יחובר גוף התאורה למעגל. כל גוף תאורה יכלול כבל חיבור גמיש עם סיומת של תקע ישראלי.

  . 4000Kגוון  גופי תאורה יהיו מסוג לד אלא אם הוגדר אחרת בתכיות.  .5.3
  
  

  
  

 מערכת הארקות .6

  כללי .6.1.1
  הארקת יסוד וטבעת גישור יבוצעו לפי שרטוטים מצורפים.  -
אלקטרודות הארקה, פסי השוואת פוטציאלים, חוטי הארקה וחיבורי הארקה יעשו בהתאם   -

  לשרטוטים הסטדרטיים המצורפים.
צורה מושלמת במקומות יותקן ויחובר ביסופק, כל הציוד המרכיב את מערך ההארקה   -

  המסומים בתוכיות ההארקה של המתקן.
חוטי הארקה יחוברו לקודות הארקה רק על ידי עלי כבל מתאימים ויחוזקו בעזרת ברגים   -

  חלד.-ודיסקיות אל
  חוטי הארקה ראשיים יהיו שלמים לכל אורכם.  -
  ממ"ר. 16בחתך דדים הארקה קיים על ידי חוטי חושת מבו למעגליחוברו  כל גוף מתכתי   -
  ריתוך בורג הארקה לקוסטרוקציה כולל אספקת בורג.  -
  אספקה התקה וחיבור חברים להארקת צרת  -
כל החלקים המתכתיים בחדרי החשמל והשאים, כולל דלתות, פירזול וכו' יחוברו על פס   -

על מ"מ ויותקן  5x50ההארקה ההיקפי. פס הארקה היקפי יעשה מברזל מגולוון בחתך 
  מבודדים סביב כל חדרי החשמל וחדרי שאים.

  

  הארקת לוחות חשמל .6.1.2
  על ידי חוט חושת בהתאם לשרטוטים. הארקותתם לפס וכל לוחות החשמל יאורקו משי קצ  

  

  הארקה לעמודי תאורת חוץ .6.1.3
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 כל עמוד תאורה יכלול פס הארקות פימי -
העמוד בהתאם לפרט כל יסוד לעמוד תאורה יכלול פס מגולבן אשר יהיה קשור לבורגי  -

 בתכיות.
 פס היסוד יחובר לפס הארקה בעמוד באופן ישיר. -
בוסף ל"ל תבוצע אלקטרודת הארקה אופקית לאורך כל קו התאורה על ידי מוליך  -

 ממ"ר רציף לכל אורכו וללא חיתוכים. 35הארקה בחתך 
אלקטרודת ההארקה תחובר ישירות לפס ההארקה בעמוד או על ידי מחבר קדי בתוך  -

 האדמה.

בוסף ל"ל יחובר מוליך ההארקה החמישי בכבל לפס ההארקות וכן מוליכים ההארקה  -
 לכבלים המועברים לפסים.

  

  הארקת ציוד חשמל .6.1.4
בידוד בצבע צהוב ירוק יחובר למעגל הארקה הראשי על ידי חוט חושת שזור עם י ציוד חשמלכל   

. גופי תאורה ושקעים יאורקו על ידי גיד ממ"ר. 10אולם לא פחות מ  בחתך, אשר יצוין בתוכיות
  הארקה של כבל הזה או עם גיד הארקה לפי השרטוט.

  חיבור מוליך הארקה כולל:
  אספקת מוליך הארקה.  -
  קלוף בידוד המוליך.  -
  אספקה והתקת על כבל.  -
  מוליך למקום המיועד.חיבור קצה ה  -
  גירוז מקום החיבור.  -
  הספקת ברגי חיזוק וכל חומרי העזר הדרושים.  -
  סימון הגיד בעזרת שלט סדוויץ כיתוב שחור על גבי לבן.  -

  :הערה  
ציוד מתכתי שלא סופק עם סידור לחיבור הארקה יש להשלים בהתאם לתוכיות ולהוראות   

  המפקח.
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 תשתיות חוץ  .7
  

  הכבלים חפירה והחת .7.1

  

ס"מ, רוחב החפירה יהא רחב דיו להחת כבלי  100החת הכבלים תבוצע בחפירה לעומק  .7.1.1
. יש להיח את הכבלים והמובילים על שכבת חול דיוות או צרת התקשורת  החשמל
ס"מ. לבצע הידוק רגיל במים לאחר  20ס"מ, ולכסותם בשכבה וספת בגובה  10בגובה 

ה שהוצאה לבצע הידוק סופי ולהחזיר את השטח מכן יש להחזיר את יתרת האדמ
" (או תקשורת ) לקדמותו. יש להיח סרט סימון צהוב בשלוש שפות " זהירות כבל חשמל

  ס"מ מוך ממפלס סופי. 30
  

  ס"מ. ראה פרט בתכית . 120בכבישים עומק החפירה יהיה חפירה /ו או חציבה  .7.1.2
  

ס"מ ולבצע הידוק  20רפד בשכבות של במדרכות תכוסה כל התעלה בחול דיוות קי. יש ל .7.1.3
  על ידי הרטבה עד לרום סופי של המדרכה.

  

ס"מ בין כבלי החשמל לבין  30יש לשמור על מרחק של   מרחק בין המערכות וסימון .7.1.4
 . כל המערכות יוחו במפלס אחד זה לצד זה. תקשורת מתח מוך מאודצרת 

  

 :שוחות מעבר לכבלים.7.2

 

 60ס"מ פימי , פתח למכסה יהיה בקוטר  100גולות בקוטר שוחות מעבר יהיו טרומיות ע .7.2.1
, מכסה יהא עשוי יצקת  489השוחות ייוצרו בהתאם לת"י לפחות. 100עומק  ס"מ לפחות.

. במעברי כביש השוחה תתאים אלא אם הוגדר אחר B125פלדה ויתאים לעומס ביוי 

השוחות יפתח על ידי ס"מ. דופן  20.תחתית השוחה תכוסה חצץ בעובי c250לעומס כבד 
חריצה בדיסק או בקידוח במשור יהלום בלבד , לא תאושר חציבה בפטישון אויר. לאחר 
הכסת הציורות יש לאטום בבטון מחוזק את דופי השוחה. על מכסה השוחה יוטבע 

את החפירה להחת השוחה, ,העבודה תכלוליעוד השוחה, "חשמל", "תאורה" וכדומה.
השוחה בצדדיה על ידי חול דיוות קי , הידוק  דיפוןגובה והתאמת ההחת השוחה 

 הדיפון , ביצוע התאמות לגובה סופי של האיזור המיועד להתקה. 

 

 עבודות תאורת חוץ.7.3

 

יהיה בדרגה לפחות. גודל היסודות  30-היסודות עשויים בטון ב : יסודות לעמודי תאורה .7.3.1
ללו בורגי יסוד  המותאמים היסודות יכ .בהתאם לתכיות  אחת מעל המוגדר בת"י

לפלטת עמוד התאורה כמוגדר בתכיות. החלק החיצוי של בורגי היסוד יהיה מגולבן 
ס"מ  50ס"מ לפחות. בורגי היסוד יכללו פס הארקה מגולבן הבולט לפחות  30ובאורך של 

 10בהתקה באיזור מגון או איזור אדמה יש להגביה את היסוד מעל קצה בורגי היסוד. 
מעל האיזור המגון. באיזור כבישי או מרוצף יש להתקין את היסוד תחת אבי  ס"מ
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עבודה תכלול את החפירה ליציקת היסוד, החת בורגי היסוד  הריצוף או האספלט.
וחיזוקם, החת שרוולי מעבר ושרוולים להכה לביצוע הארקה, באיזורים מגוים יש 

    תאם לפרט.לבצע גימור בבטון רזה לחלק הבטון הבולט בה

כל העמודים ייוצרו על פי תקן , יהיו בהתאם למוגדר בתכיותהעמודים : עמודי תאורה .7.3.2
העמודים, הזרועות , פלטת .414ויעמדו בחוזק רוח על פי תקן ישראלי מספר  812ישראלי 

היסוד ושאר האביזרים יוגו בפי קורוזיה ע"י גילוון בטבילה באבץ חם מבחוץ ומבפים 
עמודים יהיה תא למגש אביזרים אחד אשר יעל עם בורג אלן שקוע, המוגן .ל918לפי ת"י 

יש להתקין שי בורגי הארקה בתוך העמוד . בורג אחד ישמש לחיבור  קורוזיה.  בפי 
. בורג שי ישמש כאופציה 70השזור אשר יחובר עם על כבל מספר  מוליך החושת

פרט בתכית.יש להתקין לעמוד הארקות בעמוד.הארקת העמוד תבוצע לפי  להתקת פס
צלעות משולשות אל בסיס  4יש לחבר פלטת העמוד עם להגה על בסיס העמוד. שרוול זד

ריתוך. (לפי ביצוע גילוון).פלטת העמוד שרוול זד ובורגי   העמוד (שרולל זד) על ידי 
הבסיס. בורגי היסוד יצופו   ס"מ מפלטת  15היסוד יצופו בזפת חם עד לגובה 

לפי הזמת העמוד, על הקבלן לקבל אישור סופי לדגם עמוד התאורה ממהדס ז.בגרי
  החשמל. 

מגש אביזרים /קופסת מעבר לעמוד תכלול מגש מבודד תוצרת כפר מחם, כולל יחידת  .7.3.3

קומות. כולל  3ממ"ר לפחות  16או שווה ערך  לכבלים עד   SOGEXIמהדקים תוצרת 

יתוק האפס עבור כל פס או גוף תאורה ( לפחות מודול אחד עם 1X10A-C   מא"ז הגה 

  עשויה  IP65ס"מ  20X20X15מאזים) . במידה וזו קופסא תהיה בגודל מימלי  2

 . כולל כיסות כבלים מלמטה. UVפוליקרבוט מוגן 

 

 :תאורה מסוג לדגופי  .8

 

 כללי: .8.1

  גופי תאורה יהיו מסוג לד אלא אם הוגדר אחרת בתכיות. .8.1.1
  

  עמידה בתקים .8.2
הציוד המסופק לעמוד בין היתר בתאי חוק החשמל , מכון התקים הישראלים, ותאי התקים על 

  הבין לאומיים.

 חוק החשמל, .8.2.1.1

 ,61437-2-13,961, 20, 1862,13201ת"י  .8.2.1.2

 הוראות משרד התחבורה. .8.2.1.3

 ,iec- 61437 ,62262,62471,62031תקים בין לאומיים  .8.2.1.4

 
   :גופי התאורה  .8.3

  
 . 2.03חלק  20ת התקן הישראלי גוף התאורה יתאים לכל דרישו .8.3.1
 מיצרן הגוף. C.O.Cתקן, או לחילופין תעודת  ועל הגוף להיות בעל ת .8.3.2
גוף התאורה יהיה בעל מבה אלומייום יצוק ויאפשר פיזור החום המופק ממקורות האור  .8.3.3

 ולתאי הסביבה האופפת. LEDוממערכת ההפעלה כך שיהיה בוי מראש להתקה עם ורת 
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 סופקו עם כל המתאמים בהתאם לזרוע הבחרת.גופי התאורה י .8.3.4
והמעגלים האלקטרויים שלה במגע  LED-מבה הגוף יהיה בוי לפיזור חום מכסימלי ממורת ה .8.3.5

וגוף הקירור יש להשלים משחה תרמית מתאימה  LED-ישיר עם גוף הקירור הייעודי. בין ורת ה
 מכסימלית אל גוף הקירור. להעברת חום  LED-לתאי ההתקה ולפי דרישות היצרן של ה

גוף התאורה  יהיה בעל מספר אופציות לבחירה אופטית של האלומות וכיוון על פי צרכי ההארה  .8.3.6
בהתחשב בתאי הדרך המוארת ביעילות ומזעור של הסוור, כולל אפשרות כיווון ההתקה על 

 מעלות לכל כיוון.  5הזרוע של לפחות 
עיכת שטף האור ויתבצעו כך שיבטיחו את רמת התאורה חישובי התאורה ייקחו בחשבון את ד .8.3.7

לכל אורך החיים. על היצרן לקחת בחשבון את כל מקדמי  13201הדרשת בהתאם לת"י 
התחזוקה המתאימים על מת שרמת התאורה הדרשת בהתאם לתקן הוכחי תהיה מתאימה גם 

 שעות עבודה. 50,000בתום תקופת אורך החיים הדרש לאחר 
 .20בהתאם לדרישות תקן ישראל ו IP-65רה יהיה בעל דרגת הגה מפי לחות ואבק גוף התאו .8.3.8
 (בידוד כפול). 2גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה מפי הלם חשמלי מסוג  .8.3.9

קילו   10) עד SURGE-PROTECTIONגוף התאורה יהיה בעל יחידת הגה לחשולי מתח  ( .8.3.10
 וולט לפחות

בהתאם לדרישות תקן  IK-08י הולם מכאי וזעזועים גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה מפ .8.3.11
IEC62262.  

 בחיבור צידי או עלי בהתאם למוגדר בתכיות. גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד .8.3.12
לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות ישירה  0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  .8.3.13

 לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.
ע יתאים לדרישות כל התקים כדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת גוף התאורה המוצ

  החשמל, וכמפורט להלן: 
  

 :LEDעבור ורת (דרייבר) ספק כוח  .8.4
 

גוף התאורה מיועד להתקה ולהתחברות לזיה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרוית איטגראלית  .8.4.1
אורך חיי  יות של היצרן.ההתקה תתבצע בהתאם להוראות ההתקה המקור –(Driver) ייעודית 

יש לצרף תוים טכיים של הדרייבר וכן לצרף תעודת  הדרייבר כחיי אורך גוף התאורה לפחות,
,הדרייבר יהיה מתוצרת חברה ידועה כגון הלוואר, 61347-2-13בדיקה שתעמוד בתקן ישראלי 

  . וכדומה. הדרייבר יהיה בעל אפשרות בקרהאוסרם, פיליפס, 
עומס. ספק הכוח עבור הורה יהיה מאושר  100%-ב 90%עלי צילות גבוהה, מעל ב דרייברים יהיו .8.4.2

שעות לפחות).  50,000ויתאים לעבודה עם הורה ולמשך כל חיי גוף התאורה ( LED-על ידי יצרן ה
כו כן יתאים למבה גוף התאורה ומתואם מבחית ההתקה בתוך מבה הגוף, כולל פיזור חום 

, מתח מוך מאד CLASS-II במגע ישיר עם גוף הקירור. הספק מסוג  מתאים ובמידת הצורך
SELV  120עדVDC) י מתחי יתרספק הכוח יכלול מגן בפ .EN61000-4-5  10 -בkV/5kA ומגן (

  .110oCבפי טמפרטורות גבוהות, עד 
, באמצעות חיבור תקשורת בהתאם לשאר מערכות 0%יהיה בעל אפשרות לעמעום עד  הדרייבר .8.4.3

. בוסף על חיבור התקשורת תהיה אפשרות עתידית לחיבור רגש מקומי להפעלה על פי המכרז
  לשעה.  1W -עוצמת אור או תועה. צריכת הספק ללא עומס לא תהיה גדולה מ

  
  

 : LEDורות .8.5
 

 .  3000K, בגוון  CRI=80(מקדם העברת צבע) של לפחות  CRIבדרישות  דויעמ ורות  .8.5.1
 או אחר שווה תכוות, איכות וערך.  Philips ,CREE  OSRAM מתוצרת LEDיהיו מסוג  ורות .8.5.2

  
  
  
  

  



    

  
  

  
  
  

  

ותאורת  מפרט טכי לביצוע עבודות חשמל  
   הרחבה מושב אבשלום חוץ

  P1גירסא 

  07-04-21  משרד הביוי והשיכון 

-- 

 15 מתוך 15 עמוד

 

  אופי המדידה והמחירים  .9
  

בין היתר גם את כל העבודות המתוארות במפרט זה גם אם לא בכתב הכמויות כוללים מחירי היחידות 
 בכתב הכמויותצויה עבודה ספציפית ככללת ביחידה כלשהי. מבלי לגרוע האמור, מחירי היחידות 

אספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לעבודה וכן כל העבודה הדרושה עד בין היתר גם כוללים 
וכן את כל  להשלמה מוחלטת של המתקן ותפעולו כולל בדיקת חשמלאי בודק והמהדס המתכן.

 השילוטים הדרשים לרבות בהתאם למפרט היזם.
  

במטר אורך  דל במחיר קודת חשמל, יימדכל ציור אשר איו כל – אופן המדידה של מובילים .9.1.1
פיצול מעברים, חדירה בין קירות/שוחות, כולל העבודה  תויכלול מחברים מקוריים, זוויו

  האביזרים וחומרי העזר הדרשים לשם כך, איטום מעברים בחומר מוע בעירה וכד'.
  

היה לפי מטר : במידה והכבל איו כלל במחיר קודת חשמל, המדידה תאופן המדידה כבלים .9.1.2
אורך. המחיר כולל בין היתר גם החת/השחלת הכבל בציור, חיבורו בשי קצותיו, הארקת הכבל 

  ושילוטו.)למתח (במידה והיו עם סיכוך
  

  שוות  .10
  

בכפיפות למפרט הטכי הסטדרטי בין היתר גם יבוצעו על פי מפרט זה, כל עבודות החשמל  .10.1
  הממשלתית הבין משרדית במהדורה אחרוה. שערך ע"י הועדה  43/08לעבודות החשמל 
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  הדרוםמחוז  –משרד הבינוי והשיכון 
  
  
  
  
  
  
  

                                    

  2 שלב גאבשלום 
  

  פיתוח נופי עבודות 
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  מוקדמות
  

  מפרט מיוחד זה בא להשלים את: 
  

הביטחון,על כל פרקיו הרלוונטיים, כולל מוקדמות, א  המפרט הכללי הבינמשרדי, בהוצאת משרד 
  בהוצאה העדכנית. 

ב. מפרט טכני לביצוע רשת השקיה בגן הנוי, בהוצאת המחלקה לייעול ההשקיה בגן הנוי, מהדורה 
  מעודכנת.                          

חלקה להנדסת ג. הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי, בעריכת יעקב עציון, משרד החקלאות,  המ
  הצומח.

  
יש לראות את המפרטים השונים, התקנים הישראליים, כתב הכמויות, והתכניות כמשלימים זה את 

  זה.
  

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות של התכניות, הפרטים 
  העבודה. והמפרטים, על הקבלן להודיע מיד למפקח, אשר יפסוק לפי איזה מהם תבוצע

  
  עדיפות בין מסמכי החוזה:

  
  א. תכניות 

  ב. כתב כמויות
  ג. מפרט טכני מיוחד

  ד. הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי
  ה. מפרט טכני לביצוע רשת ההשקיה בגן הנוי

  ו. המפרט הכללי הבינמשרדי
  ז. תקנים ישראליים  

   
של העבודות. לא תשולם כל תוספת המחירים כוללים כל הנדרש (חומרים ועבודות) לביצוע מושלם 

  עבור עבודת ידיים ו/או עבודות מיוחדות.
  

המדידה בהתאם לאופני המדידה המובאים במפרטים (המיוחד והבינמשרדי), בתכניות, בפרטים, 
  בכתב הכמויות, והוראות המפקח.

  
ות יבוצעו על הקבלן להכין דוגמאות מהעבודה לפי דרישת המתכנן לצורך אישור מוקדם. כל הדוגמא

תוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה. כל עיכוב או נזק בביצוע הפרויקט שיחול כתוצאה מעיכוב 
  באישור דוגמאות אשר לא הוגשו בזמן, יחול על הקבלן.

  
החמרים והמוצרים יהיו חדשים ומטיב משובח, ויתאימו לדרישות המפרט והתקנים הישראליים 

  ימו החמרים והמוצרים לדרישות תקני ארץ הייצור.העדכניים. בהעדר תקן ישראלי יתא
  

  "מצע לכבישים, רחבות ושדות תעופה". 1886חומר המצעים ייבדק ויעמוד בדרישות של ת"י 
    

עם התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח דגימות חומרים מיועדים לביצוע  -בדיקת דגימות ואישורן 
כת על חשבונו. לא תבוצע כל עבודה לפני קבלת העבודה, ואם ידרש, יעבירן לבדיקות מעבדה מוסמ

תוצאות הבדיקות. אשור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריות 
  מלאה לטיבם או טיב העבודות שיבצע תוך שימוש בהם. 

  
  כל מוצר שווה ערך לזה המצויין במסמכים יהיה טעון אישור המתכנן או המפקח. 

  
  יקות מפורטת תמסר לקבלן ע"י המזמין.פרוגרמת בד

  
עם קבלת צו התחלת העבודה, על הקבלן לבדוק את כל התכניות וכל אינפורמציה אחרת שקיבל בכתב 
ובע"פ לצורך הביצוע, ולודא התאמה מלאה לביצוע בשטח.  כל ההערות לגבי חוסר בתכניות, בפרטים, 
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מפקח ולמתכנן. באם יידרש ע"י המפקח, יהיה במידות, וכן לגבי ההתאמה לשטח, ידווחו תוך חודש ל
  על הקבלן לבצע מדידת מצב קיים. תכנית זו תאושר ע"י המפקח, ותשמש כבסיס למדידת כמויות.

  
לפני התחלת העבודה בחפירה, על הקבלן להמציא אישור מחברת החשמל 

  ומבזק.
                                                               

מין רשאי להקטין את היקף הפרויקט לביצוע, לבטל סעיפים ופרקים, או לפצל את העבודה לפי המז
  שיקולו. כל זאת ללא שינוי במחירי היחידה.

  
  רשימה בסיסית של בדיקות הנדרשות במהלך הביצוע:

  
  הידוק שתית ומצעים.

  
  בדיקות בטונים בקירות בטון.

  
  קבלת המלצות לשיפור.ו/או קומפוסט ו בדיקת מעבדה לאישור אדמת גן

   
  

  ביצוע הבדיקות על חשבון הקבלן.
  
  
  
  

  מפרט טכני מיוחד
  

2.2.950 ,2.4.35  
לפי בחירת המתכננת) כולל כל  נים(הגוו כורכריבחיפוי טיח  30-במבטון מזוין וקיר גדר קיר תומך 

וכולל: חפירה, חציבה או מילוי בהידוק מבוקר לצורך בנית הקיר והיסודות בכלים  יםהנאמר  בפרט

ס"מ בטון רזה, התקנת פתחי ניקוז  5מוד. אשו,  98% –ס"מ מצע סוג א' מהודק ל  60מכניים וביד, 
שכבות זפת לאיטום חלקי הקיר  2מ"ר, מריחת  2ומארזי חומר גרנולארי מאחוריהם כל  3קוטר "

תפרי התפשטות לפי הפרט, מילוי גב הקיר בחומר גרנולארי, חורים למעבר שרוולים, המכוסים בעפר, 
מ' משני צידי  2סילוק עודפי קרקע לאתר עליו יורה המפקח, וישורי קרקע סופיים ברוחב ניקוי השטח ו

  הקיר (לפי תכנית הפיתוח). 
  בקירות הנבנים באזורי מילוי יש להעמיק היסוד עד קרקע טבעית. 

  .בטיח במקרה של קיר גדר, תהינה שתי חזיתות הקיר מחופות
קשתות. העבודה תיעשה תוך הקפדה על התואי, והסטיה  לא תחול תוספת מחיר עבור זויות, פינות או

  ס"מ. +4\-המותרת בגובה לא תעלה על 
לאחר אישור המפקח לגבי הקיר היצוק, ניתן ליישם את חיפוי הקיר (משני צידי הקיר הגלויים), זאת 

  .הכלולה במחיר החיפוי לאחר יישום שכבה מיישרת
  

  שר חריגה ממידות הקיר.לא תאו, חיפוי מ"ר ,מ"ק קיר בטון -המדידה 
  

40.1.50  
הנחת חפירה, יישור והידוק השתית, בגמר סרוק. העבודה כוללת  30-ון מזוין ב מבט משטחיםיציקת 
כמידת השביל, הנחת רשת זיון ויציקה בקטעים לקבלת תפרים לפי התכנית  חדשות ומשוחות  תבניות

 הבטון  סרוק הנדרשים,  (בתפרים יונח פס אלומיניום עם עוגנים), יישור הבטון בהתאם לשיפועים
  הכל לפי הפרט והתכנית.מ' סביב המשטח,  2וישורי שטח ברוחב רה המבוקשת,  לקבלת הטקסטו

  
מ"ר ריצוף נטו, כולל כל החומרים והעבודה הדרושים,  התאמת בריכות ותאים בתוך  -המדידה 

,  וכל המצוין בתכניות שבילים ומדרכות קיימיםוהתאמת מפגשים עם  ,הריצוף, פתחים לעצים
  ובפרטים.
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40.1.190  

. צורת כתב הכמויותות ובתכנימהסוגים המפורטים באספקה והנחת אריחי ריצוף מסוג משתלבות 
ס"מ, שיפוזר בשכבה  4ההנחה בהתאם לתכניות הפיתוח והפרטים. ההנחה ע"ג שכבת חול יבש בעובי 

אחידה ללא  הידוק בעזרת מתאם "שבלון". לאחר ההנחה, יבוצע הידוק ראשוני של המשטח ע"י פלטה 
מעברים לפחות.  3הרץ ע"י  100-75טון ותדירות של    1.5 - 2.0וברציונית בעלת כח צנטרפוגלי של  

ללא אבנים  על המשטח  בעזרת במקרה של אבני פורטו)  2(או אקרלאחר ההידוק יש לפזר חול נקי 
מעברים נוספים. סטיות  3מטאטא ולמלא את כל המרווחים בין האבנים. לאחר מכן להמשיך בהידוק 

. 8מ"מ.  כל האבנים יתאימו לת"י  1מ"מ. הפרש גובה בין אבנים סמוכות עד  5 -מותרות : בגובה   +/
. רק ניסור והנחת אבני פורטוהתאמת הריצוף ליד בריכות, שוחות, בשולי שבילים וכו' תיעשה על ידי 

  בהנחית המתכנן תותר השלמת בטון בגוון הריצוף. עבודות  אלה כלולות במחיר הריצוף. 
                                                                                                     

מ"ר ריצוף נטו, כולל כל החומרים והעבודה הדרושים, חול,  התאמת בריכות ותאים בתוך  -המדידה 
הריצוף, פתחים לעצים (הצלחות לעצים יימדדו בנפרד) והתאמת מפגשים עם דוגמאות ריצוף אחרות,  

  וכל המצוין בתכניות ובפרטים.
  

40.1.700  
במידות ובגוונים המפורטים, כולל ביצוע עבודות עפר, הידוק, יציקת יסוד וגב  אבני שפה גנניות מבטון

מ' מכל צד, הכל לפי התכניות והפרטים. השלמות, זויות ופניות בניסור  2.0בטון, הנחה ויישורי שטח 
  בלבד.

  
  המדידה לפי מ"א, כולל כל הנאמר לעיל.

  
40.1.810 ,40.1.9810 

. העבודה מהאלמנטים המפורטים בכתב הכמויות, בתכניות ובפרטיםת לעצים וקה ובנית צלחאספ
דרש לפי גודל השתיל, וחפירה ו/או מילוי לצורך יציקת כוללת חפירה ליצירת בור הנטיעה בהתאם לנ

, הנחת מגביל היסוד לאבן התיחום. העבודה כוללת העברת שרוול להשקיה (השרוול יימדד בנפרד)
יש לבצע את צלחות העצים  ם (אשר יימדד בנפרד) ומילוי חצץ לקליטת נגר אל בית השורשים.שורשי

  הנחת הצלחת במישור הריצוף. במקביל לביצוע הריצוף, בכדי להימנע מפירוקים וניסורים.
  

  .קומפ' –המדידה 
  

40.1.840  
בוסס בקרקע בעומק המגן י . פרטה, לפי בתנור הוצבוע ונתמגולו מתכתאספקה והתקנת מגן לעצים מ

ס"מ, לפני מילוי האדמה עבור הנטיעה. כל חלקי המגן מגולוונים, וחלקים  שיכוסו בקרקע יש  50
  למרוח בביטומן חם

.  
  .החדשים שיינטעו התקנת המגן לכל העצים

                                                                                                                                
  יח'. -המדידה 
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41.2.0  

  :לביצוע רשת השקיה עבודות
  

  כללי  .א
  

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  .1
המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות 

  לביצוע תקין. 
  
הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת התחלת  .2

  ומאושרת ע"י מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 

על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית מצב קיים בשטח לאחר  .3
  הביצוע. 

 

הדרושים כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אבזרי החיבור  .4
ובכתבי  בתכנית, להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט

  הכמויות.

 

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך  .5
  שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 

אישור  ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת .6
  המפקח על השלב המבוצע. 

  
מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא   .7

שהוצא  מפרט טכני לביצוע רשת ההשקיה בגן הנויוה  41פרק  –שרד הביטחון מע"י 
  ע"י משרד החקלאות.

  

  מדידה וסימון  .ב
  

מך על חשבון הקבלן המבצע. סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוס .1
סומן ע"י אבקת סיד, במרחק העולה תיעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה  הסימון

  מטר מהמקום המיועד לממטיר. 0.5על 
  

  חפירה  ג.
  

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת   . 1
  לאחר תיאום עם המפקח.פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות 

  
מטר  2.0  לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  . 2

  מהעץ ( מלבד לצינורות טפטוף ).
  
מעבר צר כביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל,   . 3

ר ואח"כ להחזיר מעבאספלט או הוצאת אבנים משתלבות ניסור  להנחת השרוול ע"י
ס"מ, שכבות מצע  20את המצב לקדמותו. דהיינו: שכבות שתית מהודקות בעובי 

. עבודה זו או אבנים משתלבות וכו' סוג א' ואגו"מ ואספלט במידת הצורך (כמפורט)
כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, 

. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור
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מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה אף הוא כלול 
  במחירי היחידה השונים.

  
השרוולים יהיו מחומר קשיח, העמידים לקורוזיה.קוטרם לפחות כפול מקוטר   .4

ס"מ  משולי המעבר  50הצינור המושחל דרכם. שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 
  מתחתיו הם מונחים. 

  יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים            
  שרוול.במידה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות השרוול בפקק מותאם ל           

  
  השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים.  .5

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ  –ם מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח שרוולי
הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה 
ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי 

  עבודות אחרות.
  

  יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מפוליאתילן  –רשי חניה שרוול החוצה כביש ומג     . 6               
  או בהתאם לתכנית.  10מ"מ ללחץ מים דרג  110בקוטר מינימלי                         
  ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100בהתאם לתכנית. ראש השרוול בעומק                         
  ב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.במעברי כביש רוח                        

  
  עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה                         
  מ"מ, בהתאם  110מ"מ  90מ"מ  או מפי.וי.סי ביוב (כתום) בקטרים  75מ"מ  או  50                        
  למצוין בתכנית וכתב הכמויות.                        

  ס"מ.   40ראש השרוול טמון בעומק                         
  

  המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים ואת כל העבודות הדרושות
 שרוולים וכיסוי מלא. חתלהנ

   מ"מ 8יונחו בתוכם חוטי משיכה בעובי בכבישים ומגרשי חנייה בעת פריסת השרוולים 
  (הכלולים במחיר השרוול). 

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.

  
 בטון בהתאם למצוין שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת     .7

  תכנית.ב
  
  . כלול במחיר השרוול.שרוולשרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של ה .8

           
  בתוך י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעוכל הסתעפות בצנרת ע"  .  9

    תא הביקורת. המכסה בגובה הריצוף.
 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום   

  ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי   
  

המפקח,  ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 
  , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -הבטון מסוג ב

  
  וכל העבודות הדרושות., מצע המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים  

      של  "מורן"עם טבעת ומכסה דגם ס"מ  80או  60בקוטר בריכת בטון  –בריכה במדרכה 
 או ש"ע. וולקן

  וטבע כתובת "השקיה".תעל המכסה   

  בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון. –בריכה בשטח גינון 
  כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".
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 צנרת ומחברים  ד.

, הרכבת הצנרת וכל אבזרי ןמחיר היחידה כולל: אספקת חומר, חפירת התעלות וניקיונ .1
  והצנעתם, הכל בהתאם לנדרש. החיבור

עבודה, כתוצאה לא תשולם תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך ה  
  מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף. 

    
  יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .2

  
כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, לקווי טפטוף או  .3

לחץ מים מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ל
, "פלסים" או ש"ע. חיבור בין שלוחות הטפטוף אבזרים שחורים כדוגמת "פלסאון"

  פלסאון"  ש"ע. אין להשתמש בתחיליות ומחברי שן.  16Mיהיו מחברי   "
  

 פריסת הצנרת וחיבורה  ה. 

  
מסומן על גבי כביש או מדרכה).  צנרת שלא עוברת (גם אם צנרת תעבור בשטח מגונן  .1

  בור בשרוולים.בשטח מגונן תע

 

  זווית חדה בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים. .2

 

צינורות זהים בקוטרם, יסומנו . צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .3
  בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

  
  מטר לפחות לאחר ההסתעפות. 2מעבר מקוטר לקוטר יבוצע במרחק של  .4

  
  קו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר .קצה הצינור ב .5

 

מטר. כל שלוחית  1.0מ"מ באורך מינימלי של  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .6
  תחובר לקו המוביל במחבר נפרד.

 

  אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה.  .7
 

נוקזת או ע"פ ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מ .8
  הנחיות בתכנית. 

  
  המחיר כולל: אספקת בריכה, מכסה, נעילה, אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבה. 

  
             הרכבת ממטירים  ו.

  
מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל בהתאם  .1

  לנדרש. סוג הממטירים יאושר ע"י המתכנן או המפקח.
  

ה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון ממטירי גיח .2
  בלבד.

  
ס"מ משולי הדשא, יהיה ללא התזה  50ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  .3

 . כולל במחיר היחידה.נגר פנימי-וכולל אל אחורנית
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חיצוני יורכב, במידה ותנתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבה האביזר. לאחר -אל נגר .4
 רכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.שהו

 

נגר -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-המחיר כולל: אספקת אל
  ואחר הרכבת הממטיר מחדש.

  
  ראש מערכת (ראש בקרה)  ז. 

  
וכל העבודות המפורטות  ההתקנ ,המחיר כולל: אביזרים, אביזרי חיבור, אספקה  . 1

  שות.הדרו
  
מיקום הראש,  .מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המים  . 2

  צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.
  
  מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.  . 3
  
  . 3/4לכל ראש יורכב ברז כדורי "  . 4
  
  ע"פ פרט בתכנית.אנכיים או וליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או מגופים הידרא  . 5

, , עליהם מורכב ברזון תלת דרכיברונזהומעלה  יהיו עשויים מ 1 1/2מקוטר "
  או בהתאם למצוין בתכנית.ורקורד  1/2" שסתום אנטי ואקום 

  
המחיר כולל: אספקה, הרכבה בראש מערכת חדש או קיים, אבזרי חיבור, חיבור 

  לקו השקיה.
מחירי מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, יכלל במחיר פרט ראש מערכת או 

  בסעיף נפרד, בהתאם למופיע בכתב הכמויות.
  מגוף הידראולי ראשי כלול תמיד במחיר פרט ראש מערכת. 

  
צאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן לקרקע מסנן כניסת המים ויב .6

  ויכיל מדכנים למדידת לחץ.
  
  בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם המתכנן.  . 7

  קרקעי. -העדפה היא לראש על 
   

                       הראש יותקן בתא מסוג "ענבר" או "אורלייט" או בתא (ארגז) מודולרי כולל כסה    .  8
  או ע"פ  בכמויות, בניה  מבלוקים. הכל בהתאם למופיע בתכניתמודולורי או ע"י                          
  הנחיות הפיקוח.                          

  
ראש מערכת והארגז יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום   . 9

  הראש.
  

"ענבר" או "אורלייט". גודלו יהיה בהתאם לאבזרי ראש  .   ארגז ( ארון ) מסוג10
  המערכת יכלול  יחידת ארגז אחת או יותר, בהתאם לנדרש.

  הכל כלול במחיר היחידה.
  

על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות 
י שילוב ראש המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"

  ביניהם, על חשבון הקבלן.
הארון ( הארגז ) כולל גג נפתח, מנעול, שני פסי מתכת פנימיים ותופסנים מחיר 

, אספקה והרכבת הארגז, בהתאם למפורט במפרט לתפיסת האבזרים לארגז
  ובפרטים.
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  .MASTERארגז ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  
  בריח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.-מנעולים ומפתחות "רבעל הקבלן לספק                          

  

מגולוון שיועגן בבטון בזמן   X 50 X 50 5זוית   –הארון יונח ויחובר אל מסגרת מתכת 
  עם זנבונים כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח.   יציקת הבטון 

  
ס"מ עם  20ס"מ בולטים מעל פני הקרקע, ברוחב  10ס"מ ,  40ובי (גובה) יציקת הבטון ע

  ברזל ע"פ הנחיות המפקח. 
  ס"מ מינימום.  20בטון ע"י ווים או יתדות מולחמות באורך להמסגרת מיוצבת 

   

  .30-בסוג הבטון  –הבטון יהיה בצורת מלבן 
  

   אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות 
  מהדופן.  ס"מ 10

    קע יהיו מפולסים ומאוזנים.האביזרים מקבילים לקר
  

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.       40 -הארגז (הארון) יהיה מרוחק כ

  ס"מ. משני צידי  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי 
  שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . 

  
   רזל, כולל אביזרים וחלקי פח בארגז בשתייש לצבוע את החלקים שעשויים מב

  חלודה ובצבע עליון בהתאם לדרישת המזמין.ד שכבות צבע נג
  

                        להפעלהוהדרושים המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים  מחשב   .  11              
  מוסמך. חיבור לחשמל ע"י חשמלאי תקינה,                         

    
המחיר כולל: תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה 

 ל שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עםש
  קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. 

    
או בהתאם להנחיות  לשנה ותכלול אחריות היצרןע"י היצרן תבוצע הרכבה 

  יות. בכמו
  

  המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים דגם "ענבר" או ש"ע.
בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר על יציקת בטון מחוץ לראש המערכת. 

( לא מחויב מש. 150למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר (גוף פליז) ומסנן  3/4"
  )שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת 

  
  כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס                      סולונואידים: המחיר 

  סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב. 
  

כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג (מגופים, ווסתים וכו'), אלא אם   .12             
  וין אחרת בתכנית.צ

  
  

  טפטוף  ח.
  
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  .1

  כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.
  
מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  .2

  הכל בהתאם לנדרש. –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 
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מ"מ ספיקת הטפטפת  16-17יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר שלוחות הטפטוף  .3
  ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 2.1-2.3

 

  עצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן). הו יחיותהשבכל   .4
  

  הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. .5
ס"מ כשהם צמודים  30נחו בעומק הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויו

  לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

 

יש לשטוף צינורות מחלקים, אחר לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף.  .6
  ואחר לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

  
קוז או כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים בבריכת ני .7

במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים 
  ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

  
ס"מ מינימום, מסוג המשווק ע"י  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר  .8

  "עומר" או ש"ע. 
  טון.האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל וב

  בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.
  

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית או  .9
  טבעת מצינור פוליאתילן בקוטר מתאים.

  
יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  -בשיחים .10

צד שני הקווים יהיו ישרים ללא אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו ב
חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני 

  הביצוע.
  

מטר, הקו המחלק והמנקז  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד  .11
מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל 

  ג התכנית.המצוין ע"
המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות 

  בשלוחה.
  

פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות  .12
 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  40מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון 

  מטר.
  

ת הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת שלוחו -בשטחים מדרוניים .13
השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל 

  צמח.

 

  יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש. – לעצים .14
  מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.

  א נאמר אחרת, המקיפה את    לדקל אם ל 15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת: 
  יתדות כנ"ל.    -3 ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30הגזע  במרחק 

  .      מודדביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י ה
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מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח 
  או בהתאם לתכנית תאום מערכות.  הפיקוחע"י 

  
הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך  תוואי

  מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16שרוול. ממנו יצא צינור עיוור 
  

  המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים והרכבה. 
  
  סיום עבודה  .ט

  
ת ההשקיה, על הקבלן לסתום חודשים מיום כיסוי תעלות צנר 6לאחר תקופה של   .1

את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות 
המפקח. בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם 

  לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.
  

  כל קו השקיה.ובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה   . 2
  

                      בדיסקט בתוכנת AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית    . 3
  שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת  ובתדפיסאוטוקד 

  קרקעית ותאי ביקורת. 
   כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

  יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ  
  הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.    

  
41.2.530  

 80בריכת בטון בקוטר  – כל השרוולים העוברים מתחת לכבישים יתחילו ויסתיימו בתוך תאי ביקורת
  מכסה תוטבע כתובת "השקיה".ס"מ עם טבעת ומכסה דגם "מורן" של וולקן או ש"ע. על ה

  ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח, הבטון  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 
  . 30 -מסוג ב

ס"מ. בתחתית הבריכה, תהיה שכבת   20המרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא יהיה מינימום 
  ס"מ. 10חצץ בעובי 

  מכסה השוחה בגובה הריצוף המתוכנן.
  

  יח'. –ה המדיד
  

41.3.40-40.3.60  
 עיבוד והכנות כמפורט במפרט הכללי הבינמשרדי, הטמנת זבלחריש, כוללת הכשרת הקרקע  

ים הנדרשים. יש לקבל אישור המפקח לסיום עבודות הכשרת השטח בשיעור ניםדשו קומפוסט 
  ו, לפני התחלת עבודות השתילה.ויישור

  
  .הנדרשים עבודות ההכנה והחומריםלכל מ"ר  -המדידה 

  
41.3.100  

  נטיעת שתילים. העבודה כוללת אספקה, הובלה, סימון, וחפירת בורות במידות המפורטות:
  ליטר זבל קומפוסט מועשר.  5ס"מ, ואספקת  50X50X50בור שמידותיו  ,ליטר 1לצמח ממיכל 

ליטר זבל קומפוסט  8ס"מ, ואספקת  70X70X70ליטר או דלי, בור שמידותיו  10לשיחים ממיכל 
  מועשר.

את הזבל יש לערבב באדמת גן ולמלא את תחתית הבור. הנטיעה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל 
ילוי הבור, הידוק, יצירת גומת השקיה סביב השתיל, והשקיה ראשונה עם מקסימום שורשים, מ

  לרוויה. 
כל השתילים יהיו בריאים ומפותחים, יעמדו בסטנדרט "מעולה" לפי "הגדרת הסטנדרטים לשתילי 

  גננות ונוי" במשרד החקלאות, ויאושרו ע"י המתכנן לפני תחילת הנטיעה.
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  תח.על הקבלן להחליף מידית כל צמח שאינו מתפ
  

  יח'. -המדידה 
  

41.3.160  
כמפורט, מאיכות "מעולה"  8, בגודל או מהקרקע ליטר 50נטיעת עצים מעוצבי גזע, ארוזים במיכלי 

 3גובה מינימאלי ס"מ,  20מדוד בגובה  מ"ס 40לפי "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי". קוטר העץ 
  ענפי שלד. 2ינימום מ מ' לפחות. 2.0גובה הגזע מצואר השורש עד ראשית התפצלות הענפים מ', 

מ', (בכל מקרה יחדור אל מתחת לשכבת המצעים אם  X1.0 1.5X1.0ה במידות בור הנטיעה יהי
ק"ג סופרפוספט מעורבבים באדמת גן. יתר  1ליטר קומפוסט +  33 -קיימת), ותחתיתו תמולא ב 

  לעיל. 41.3.50-55התנאים כמפורט בסעיף 
לקובען בכיוון נגדי מ',  2.5ס"מ וגובה  8סמוכות מחוטאות ומקולפות בקוטר  2לכל העצים יש לספק 

נקודות לפחות, בצורה מקצועית, ללא פגיעה בגזע. מחיר העץ   2 -לרוח המצויה וקשירת העץ אליהן ב
  כולל את הסמוכות.

  
  יח'. -המדידה 

  
41.3.125  

המבצע יתאים את החומר הכימי  .הדברה בריסוס קוטל עשבים יתבצע במקומות המיועדים לריצוף
המרוסס לסוגי העשבים, וינהג בו לפי הוראות היצרן, כולל השקיה מיד לאחר הריסוס. יש לחזור על 

שעות לאחר  24ה חוזרת של עשבים. יש להמתין לפחות פעולת ההדברה במידת הצורך, אם תהיה הצצ
  ההשקיה האחרונה, בטרם יותר המשך העבודה. 

  
  מ"ר שטח שרוסס. לא תשולם תוספת עבור שטחים שנדרש היה לרססם שוב. -המדידה 

  
41.3.290  

. היישום לאחר חפירת הבורות לעצים, ובטרם מילוי פרופילןפוליאספקה והתקנת מגביל שורשים מ
  ס"מ מפני הריצוף. 20הבור באדמת גן. ההצבה אנכית, ושקועה כדי 

  
  יח' –המדידה 

  
51.1.190   

+ ס"מ מפני 10של תאים ובריכות שאינם בשטחי ריצוף, למפלס  או הנמכה ההעבודה כוללת הגבה
  קרקע סופיים, וכוללת את כל החומרים הנדרשים.

  
  יח'. -המדידה 

  
51.1.360  

האספלט ברוחב המינימאלי מיסעת את  יםישר יםבמקומות המיועדים להעברת שרוולים יש לנסר בקו
ולהניח  את האספלט והמצעיםןלסלק לאתר מאושר הנדרש לשם הנחת השרוולים המתוכננים, להסיר 

. מבוקרלהדק בהידוק ולהניח שכבות מצעים בהתאם לעובי המבנה הקיים, בהמשך יש את השרוולים. 
רק לאחר קבלת אישור המפקח, יבוצע ריסוס ביטומן ושתי שכבות אספלט מהודקות, עד קבלת 

  מיסעה מתוקנת ומושלמת.
  

  לצורך ביצוע העבודה יש לקבל מראש אישור הסדרי תנועה מהרשויות המוסמכות.
  

  מ"א –המדידה 
  

51.1.925   
ת צמחיה בתחום העבודה, לפני תחילת יישורי השטח. העבודה כוללת חישוף, ניקוי פסולת והורד

  סילוק הפסולת לאתר פסולת יבשה מאושר ע"י הרשות.
  

  מ"ר. –המדידה 
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51.2.110  
, הנדרש בתכנית ובפרטיםאדמת גן בעובי מצעים ו/או העבודה כוללת הכנת השטח לפיזור  חפירה.

סילוק אבנים ופסולת ויישורים סופיים בכלים מכאניים וביד. העבודה תבוצע בהתאם לגבהים 
ס"מ. העבודה כוללת עיצוב אפיקי ניקוז, עיבוד  3-המתוכננים בתכניות הפיתוח, ובדיוק של +/

  י קוי הגובה המתוכננים, וסילוק עודפים לאתר מאושר ע"י המפקח.שיפועים עפ"
  

  מ"ר. -המדידה 
  

51.2.160  
הידוק שתית יבוצע בעזרת מכבש מכאני המתאים לסוג הקרקע, ובתנאי רטיבות אופטימאלית. 

וח העפר עד לקבלת גושים שגודלם אינו עולה על ס"מ, כולל תיח 20ההידוק יבוצע לאחר חריש לעומק 
  ס"מ, ולפי הרומים המתאימים (שלפני פיזור מצע וחול והנחת האריחים).  10

העבודה כוללת גם את החזקת השתית הגמורה בדרגת הצפיפות הנדרשת, ברטיבות המתאימה, ובגובה 
  הדרוש, עד לפיזור שכבת המצע.

  
  .מ"ר –המדידה 

  
51.3.30  

עובי המצעים  ס"מ, 20 להידוק: מוד. אשהו. עובי שכבה 98%לפי במדרכות פיזור והידוק מצע סוג א' 
  .לאחר אישור המפקח לגבי השלמת ההידוק של השתית בהתאם לנדרש בפרטים.  הנחת המצעים רק

  

  מ"ק מפוזר ומהודק. –דידה המ
  

51.6.820  
ביטון חלוקי נחל בקטרים הנדרשים, במידות שונות. העובי המינימאלי של הבטון מתחת לחלוקים או 

  ני הסלע יהיו נקיים משאריות בטון.מהחלוקים, אך פ 2/3ס"מ, והבטון יכסה כדי  10לאבנים הוא 
  

  .מ"ר –המדידה 
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  הדרוםמחוז  –משרד הבינוי והשיכון 
  
  
  
  
  

                                    

  פיתוח נופי – 2-אבשלום שלב ג
  

   עבודות פיתוח נופי
  

 
 
 

   

  :מסמכיםתכניות ורשימת 
  
  

תאריך עידכוןמהדורהשם הקובץשם התכניתמס.  תכנית

211-3-12h-2021-gil11 211-3-12תכנית פיתוח גיליוןh-20212121.3.2021

211-3-12h-2021-gil22 211-3-12תכנית פיתוח גיליוןh-20212121.3.2021

211-6-12h-2021-gil22 211-6-12תכנית צמחיה גיליוןd199.3.2021

211-7-12h-2021gil11 211-7-12תכנית השקיה גיליוןh-2021-z-1115.3.2021

211-7-12h-2021gil22 211-7-12תכנית השקיה גיליוןh-2021-z-1115.3.2021

211-8-12b-2021 211-8-12גיליון פרטיםb-2021521.3.2021
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 נספח 9 ו' לחוזה 
  וחדיםתנאים מי

  3210לתנאי חוזה מדף 

  

  כללי. –פרק א' 

  הגדרות – 1סעיף  .1

  "המנהל" :

  מי שמונה מטעם החברה.
  

  "מדד סלילה": 

, המהווה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמתפרסם על ידי  מדדמדד מחירי תשומות בסלילה הוא 

  .כבישקטע  אחזקתו סלילתהחודשיים, ומחשב עלות  מדדי המחיריםאחד מסוגי 

  

  (ביטוח על ידי הקבלן) 19 –) ו  לקיום החוזה ולביצוע תשלומים (ערבות 8פים תוספת לסעי .2

בחוזה)  8הקבלן חייב לחתום על כל מסמכי החוזה ולהביא את כל ההתחייבויות, ערבויות (לפי סעיף 

ימים מתאריך ההודעה  7בחוזה) וכל המסמכים הדרושים לחתימת החוזה תוך  19וביטוח (לפי סעיף 

  כרז.על הזכייה במ

ימים מתאריך ההודעה הנשלחת לו, יראה הדבר כי הקבלן מוותר על  7באם הקבלן לא יחתום תוך 

כל לנקוט בהחברה  תרשאי והיתבמקרה זה, העבודה והוא מסרב לעמוד בהצעתו שהציע במכרז זה. 

  לפי החוזה ועל פי כל דין. ההעומדים לרשותהאמצעים 

  

  :זרים עובדים העסקת בדבר הוראות      .3

 עובדים זריםלהעסיק  הקבלן מתחייב בזאת, לצורך ביצוע העבודות שבמסגרת חוזה זה,       

, וזאת בין בהתאם להוראות רשות ההגירה והאוכלוסין כפי שישתנו מעת לעת ועל פי כל דין

במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן עצמו ובין באמצעות קבלני כוח אדם, קבלני משנה 

מודגש בזאת, כי הפרת ההתחייבות דנן תהווה הפרה  .רם אחר עמו יתקשר הקבלןאו כל גו

לבטל הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתרשאי ההיהחברה תיסודית של חוזה זה, ובמקרה כאמור 

על החברה , וזאת מבלי לגרוע מזכויות ואו לחלט את הערבות שברשותעם הקבלן ו/חוזה האת 

  .1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א ותפי כל דין, לרב עלפי חוזה זה ו

  

  משתנות החוזה בסעיפי וכמויות במידה מחירים חישוב .4

מובהר בזאת, כי במידה והכמויות בסעיפי החוזה ישתנו מעבר לכמויות שבמכרז, חישוב 

  המחירים לסעיפים הנ"ל יהיו כדלקמן:

  ללא שינוי מהמחיר שנקבע בחוזה.  -הגדלה  150%עד  .4.1

מהנחה/תוספת  50%מחיר היחידה יהיה כנקוב בחוזה, בתוספת  -הגדלה  300% - 150%בין  .4.2

  קבלן עבור כל יחידה שמעבר לכמות שנקבעה במכרז.

מחיר היחידה יקבע ללא הנחה/ תוספת קבלן עבור כל יחידה שמעבר  -הגדלה  300%מעל  .4.3

 לכמות שנקבעה במכרז.



  

 

  

  

 ברירה (אופציה) זכויות .5

הבלעדי,  הת ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתשמורה זכו חברהל .5.1

להורות על כל שינוי בעבודות נשוא ההתקשרות עם הקבלן, לרבות: 

בחומר, בצורה, בסגנון, באיכות, בסוג, בגודל, בכמות, בגובה, במתאר 

ובממד של העבודה וכל חלק ממנה, ובהתאם לכך לעדכן את תכולות 

שיתבררו לאחר תחילת  ותכונות העבודה וזאת לאור הצרכים כפי

  העבודה. 

שינוי כאמור יחייב את הזוכה, ובלבד שמדובר באחת מהאפשרויות  .5.2

  הבאות:  

, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר השלמת ביצוע תרשאיהיה ת חברהה .5.3

לשנות את  תא מבקשיביצוע מהיקף החוזה להודיע לקבלן כי ה 25%של 

 –ה הפאושלית תנאי ההסכם כך שהתמורה שתשולם לקבלן תהיה בשיט

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות 

לעבור להסכם לפי השיטה  תמבקשא יהלקבלן כי  חברהה הבפועל.  הודיע

ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב על מנת לשנות את מנגנון  –הפאושלית 

זה התמורה למנגנון הפאושלי וככל שיגיעו הצדדים להסכמה בנושא 

יתוקן ההסכם באופן שהתמורה לקבלן תיקבע לפי השיטה הפאושלית. 

מהחוזה  110%היקף החוזה לאחר המעבר לשיטה הפאושלית לא יעלה על 

  המקורי.

שינוי הכמויות המופיעות בכתב הכמויות בהתאם לביצוע הנדרש בפועל  .5.4

התאמת כמויות), ובלבד שערך כל השינויים בהתאמת הכמויות  –(להלן 

מערך  50% -בודד, במצטבר בערך מוחלט, לא יגדל ביותר מ בסעיף

ההתקשרות המקורית לפני מע"מ; או שהכמות ביחידה בכתב הכמויות 

מהכמות של אותה יחידה בהתקשרות  50%-לא תגדל במצטבר ביותר  מ

המקורית באותו הסעיף; או שערך השינוי הכספי הכולל של התאמת 

יות אינו עולה במצטבר על סך של הכמויות ליחידה מסוימת בכתב הכמו

כולל מע"מ; לפי הגבוה מביניהם. בנוגע לשינוי זה, מובהר ₪  50,000

בזאת, כי הכמויות הסופיות שישולמו בפועל, כפופות לבדיקה בגין הביצוע 

  בפועל ואישור הגורמים המוסמכים.

סעיפים נוספים שאינם כלולים ברשימת הסעיפים בכתב הכמויות  .5.5

הוגדרו בהתקשרות המקורית או שינוייה ואשר נדרשת שבחוזה כפי ש

 -להשלמת העבודות נשוא ההתקשרות המקורית וכרוכה בהן (להלן  

עבודה נוספת), ובלבד שהיקפן של כל העבודות הנוספות לפי סעיף קטן זה 

מערך ההתקשרות המקורית לפני מע"מ.  15%לא יעלה במצטבר על  

  ספת יקבע בהתאם לקבוע להלן: התמורה לקבלן עבור ביצוע עבודה נו



  

 

במקרה והעבודה הנוספת כוללת יחידה שלא נכללה בכתב הכמויות של  .5.6

רכיב שינוי), תיקבע התמורה עבור רכיב  –ההתקשרות המקורית (להלן 

, בכתב חברהשל ה ההשינוי, על פי מחיר יחידה דומה לפי שיקול דעת

  הכמויות בהתקשרות המקורית עם הקבלן.

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי בכתב הכמויות  רהחבה הככל שסבר .5.7

בהתקשרות המקורית עם הקבלן, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר 

במחירון לעבודות פיתוח של   חברהשל ה הדעתיחידה דומה לפי שיקול 

משרד הבינוי והשיכון המפורסם באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת 

מחירון המשרד) התקף  –(להלן  http://www.moch.gov.ilהאינטרנט  

 20%, בניכוי של החברה למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז (כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הסעיף, הינה ההנחה המשוקללת של הקבלן, כפול 

 שרדכי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במחירון מ חברהה הככל שסבר .5.8

, ייקבע המחיר לרכיב השינוי לפי מחיר יחידה דומה לפי הבינוי והשיכון

במאגר מחירי בניה ותשתיות של קבוצת דקל,  חברהשל ה השיקול דעת

 20%התקף למועד אישור העבודה הנוספת בוועדת המכרזים , בניכוי 

מההנחה המשוקללת של הקבלן במכרז(כלומר ההנחה שתקבע לאותו 

  ). 80%הנחה המשוקללת של הקבלן, כפול הסעיף,  הינה ה

כי אין יחידה דומה לרכיב השינוי במאגר מחירי בניה  חברהה הככל שסבר .5.9

  כין ניתוח מחיר הנדסי.ת חברהותשתיות של קבוצת דקל,  ה

  על כל עבודה נוספת יחולו כל הוראות ההתקשרות עם הקבלן. .5.10

ותהיינה  הקבלן יתחיל בביצוע עבודות המהוות שינוי לחוזה, במידה .5.11

בלת שינוי לחוזה החתום על ידי מורשי החתימה של קכאלה, רק לאחר 

 הכולל את אותן העבודות. חברהה

  –בטיחות  –לחוזה  15תוספת לסעיף  .6

 

יציג הקבלן אישור בכתב מאת יועץ הבטיחות מטעמו במעמד הגשת החשבון, לחודש  אחת .6.1

בהתאם להוראות רשות הנדהבטיחות  הוראותכל  מתקיימים הבניה באתרהמאשר כי 

 . לרבות ההוראות להלן ועל פי כל דין המכרז 

חודשים שראשיתם ממועד צו התחלת  6 -הגשת אישור כאמור יותר מפעמיים אחת ל אי .6.2

  עבודה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז, על כל המשתמע מכך. 

  

  

  ציוד חומרים ועבודה. –פרק ו' 

מרים שיסופקו במקום המבנה, נשארים בבעלות הקבלן, שחייב גם החו –) 2( 33סעיף  .7

  שמירתם וביטוחם.ב



  

 

  

  טיב החומרים והעבודה. – 35סעיף  .8

  (ג):  -) ו(ב 2 קטן  תוספת לסעיף

בוא יתאימו לדרישות תקנים ישראלים, באם קיימים. חומרים יכל החומרים תוצרת הארץ או י  .א

תקנים זרים של ישראלים יתאימו לדרישות בוא שלגביהן אין תקנים יתוצרת הארץ או מי

  מכון התקנים הישראלי.המוכרים ע"י מדינות מפותחות בעולם 

על הקבלן החובה לתאם עם המפקח מבעוד מועד את הזמנת המעבדה לביצוע בדיקות על פי   .ב

התקדמות העבודה. משך הזמן לקבלת תוצאות הבדיקה הוא חלק מן הבדיקה ולא יכול לשמש 

סיום העבודה ומבלי לפגוע באמור לעיל. על הקבלן להודיע בכתב למנהל על כל עילת עיכוב ל

 עיכוב בעבודה הנובע מעיכוב בביצוע הבדיקות.

 

) הקבלן (לפי "מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן"בדיקות מעבדה תוזמנה על ידי  )1

  .(להלן המעבדה) חברהה שתקבע ע"י ב"מעבדה מאושרת"

  

. הקבלן יודיע למפקח בכתב (באמצעות בקר הקבלןדה תעשה ע"י הזמנת הבדיקות מהמעב )2

היומן, פקס או מכתב וכו') שניתן לבצע/להזמין בדיקה לשלב ביצוע (מנת עבוד, יציקה....) 

 שעות לפני מועד הבדיקה. 24בבדיקה. התרעה למעבדה תינתן לפחות  ןשעבורו הוא מעוניי

 

בהתאם , למפקח ולקבלן. בחברהת ימסרו למרכז איכות הבנייה תוצאות הבדיקו )3

 .הבאקודם יאשר המפקח ביצוע שלב הלתוצאות הבדיקות שבוצעו בשלב 

  

 .חברהבאמצעות המעבדה של ה 20%עד  10%בצע בדיקות בהיקף של ת חברהה )4

  

 באם תוצאות הבדיקות מורות על ליקויים מעל הסטייה המותרת, תתוקן או תפורק  )5

בתאום עם המתכנן, את הזכות לדרוש מהקבלן  הלעצמ חברההת שומרהעבודה, ובנוסף 

למבנה הכביש על חשבונו (לרבות המרת שכבות מצע באספלט, תוספת  תוספת חיזוק

יריעות שריון וכדומה) או לחיזוק כל אלמנט אחר שנמצאו לגביו ליקויים והכל לפי 

  קביעת הצורך ההנדסי לשם קבלת החוזק והתפקוד הנדרשים מהאלמנט/מבנה.

  

  מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

  

  התחלת ביצוע המבנה – 39תוספת לסעיף  .9

ביצוע, בהם  צו התחלת העבודה, למעט חוזי תכנוןתאריך ימים, מ 7הקבלן יתחיל בעבודתו תוך      

  יתחיל הקבלן בעבודה (תכנון) מיד עם קבלת הצו.

  

  ארכה או קיצור להשלמת המבנה - )7(42תוספת לסעיף  . 10

כפוף להכללת הבקשה ב ,התייקרות קבלן עם סילוק שכר החוזה הכוללהוצאות התקורה ישולמו ל

בתנאי  60 -ו   42שיוגש על ידי הקבלן בהתאם לסעיפים  לתשלום הוצאות התקורה בחשבון הסופי

  החוזה.



  

 

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים. – 45סעיף  . 11

, 45בהתאם לסעיף כיוצא באלה, מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז בקשר עם פיצויים, קנסות ו

 חמישה לעשרת אלפים) מערך החוזה( 0.05%יהיה שיעור של  סכום הפיצויים הקבועים מראש

  עבור כל יום איחור בין המועד שנקבע בחוזה להשלמת המבנה ועד מועד השלמתו למעשה. המקורי

  :ותהחוזידרך  באבניהקבלן  שלמוסכמים וקבועים מראש עבור אי עמידה  פיצויים

"ערך החוזה" לעניין זה יהיה היקף ההתקשרות המעודכן נכון למועד שנקבע בחוזה להשלמת אבן 

  הדרך.

מערך  0.05%יביא לקיזוז  האמורות, דרךהאבני אחת או יותר מלפי בלוחות הזמנים אי עמידה 

 יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן בגין אי כל יום איחור. בגיןהמקורי  החוזה

עמידה באחת או יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת 

 הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

קנסות מקבלנים בגין אי גבה ת חברההבכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,   .א
אי עמידה בלו"ז לפי אחת או . בגין בהתאם לקבוע לעיל עמידה באבני דרך של המכרז

 –בגין כל יום איחור (להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ויותר מאבני הדרך יק
 ). הקנס

מערך  0.05%על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של החברה רשאית   .ב
מערך  0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 

י ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין החוזה בניכו
  כל יום איחור. 

ערך העבודות ₪;  20ערך כל העבודות באבן דרך = ₪;  100: ערך החוזה = דוגמא
ערך העבודות שלא בוצעו על ידי ₪;  15שכבר בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

 0.05%בחישוב: ( ₪  0.0025יחור = הקנס לכל יום א₪;  5הקבלן באבן הדרך = 
     ₪).  5כפול 

רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את החברה המנהלת   .ג
  הסיבה לאי עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר  .ד
בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן מאבני הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם 

 .בתקופת הביצוע הכללית

  השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

  תעודת השלמה למבנה. – 54סעיף  . 12

  יושלם כדלקמן: –) 1( 54סעיף 

ל שייערך בעת מסירת המבנה לרשות וקוטועבודות ההשלמה והתיקונים יצוינו בפר  .א

  ית., או הרשות המקומהחברההמקומית בנוכחות הקבלן ונציגי 

  

  תשלומים. –פרק יא' 

  .תשלומי ביניים – 59סעיף  . 13

  ) ישונה כדלקמן:1תת סעיף (

על ידי  מעודכן לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון בצרוף לוח זמנים 5אחת לחודש, עד 

איחר הקבלן בהגשת החשבון עד  .חישובי כמויות כולל תרשימים ומדידותוהקבלן המפקח 

  .ולא יישא ריבית כלשהיבחודש  חברהעל ידי ה החשבוןהתאריך שנקבע, יידחה תשלום 



  

 

בהתאם  מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן 45 –יתרה תשולם לקבלן ביום ה : ה)3תת סעיף (תוספת ל

    .ואישורו ע"י המפקח לדרישות החוזה

  :) ישונו כדלקמן5) א, ב (3( 60סעיפים  . 14

 בהתאם לדרישות החוזה הקבלן ע"י יום מיום הגשת החשבון 90חשבונות סופיים ישולמו תוך 

  . ואישורו ע"י המפקח

  

  תנודות במחירי החומרים לערך העבודה -)1(62סעיף  . 15

בזאת כי מדד החוזה יהיה "מדד  תקובע החברה) לחוזה המדף הממשלתי 1( 62בהתאם לסעיף 

  למסמך התנאים המיוחדים. 1הסלילה", כמוגדר בסעיף 

  אופן קביעת המדד תהיה כלהלן:

מדד סלילה לתאריך חודש פרסום מחירון משרד הבינוי והשיכון בתוקף, מוצמד מדד בסיס 

  למדד סלילה חודש פרסום המכרז.

  

  מס ערך מוסף. – 67סעיף  . 16

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

  

         ריבית חשב כללי      . 17

ומוחלף במונח  מבוטל, ובנספחיו 3210מדף הממשלתי יע בחוזה ההמונח "ריבית פיגורים" המופ

  "ריבית החשב הכללי".

  

  תשלומי ביניים . 18

 3210) (א) בחוזה  הסטנדרטי 3( 59תשלומי  הביניים (חשבונות חלקיים) ישולמו בהתאם לסעיף 

  מבוטל. –)(ב) 3( 59. לפיכך סעיף 

  

או מוצר שיוצע על ידי הקבלן כשווה  כל פריט –סעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שווה ערך"  . 19

  עון אישור המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי.טערך 

  

הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים הסמוכים, הנובע  . 20

מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, 

  רקע וכיו"ב. ארוזיה של ק

  

  

  

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

  חתימה וחותמת             תאריך                                                                                  הקבלן               

  



 1ז' 9נספח 

 2035/2020   בני דרך למכרז מס'א

 

 אבשלום. –עבודות תאורה ופיתוח לביצוע :    

 

 )עבודות מסירת מגרשים / עבודות לאכלוס / עבודות למסירה (. עבודות מסירת מגרשים: לטובת 

 

  .ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים 4  תקופת הביצוע הכללית היא .1
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .2
 

 

 מס

 

 תיאור אבן דרך

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה

2.1  

ביצוע של קבלת אישורים והיתרי 

חפירה מרשות המקומית ורשויות 

הרלוונטיות, כולל היתרי חפירה 

מכל הרשויות ואישור כל 

החומרים הנדרשים לביצוע 

העבודה לרבות : עמודי תאורה , 

 פנסים, כבלים , ריצופים וכ'ו .

 

 

 

 חודשים. 1

2.2  

הנדרשות  כל התשתיות התת"ק

בפרויקט לרבות בכבישים 

 ומדרכות .

 

 

 חודשים 2

 

2.3  

כל הפיתוח הנדרש בפרויקט 

 לרבות 

פיתוח , גינון , השקייה ועמודי 

 תאורה .

 

 

 חודשים 3



2.4  

 השלמת כל העבודות הנדרשות 

לרבות הרכבת פנסים , הדלקות , 

בדיקות , מרכזית תאורה ומסירה 

לרשות מקומית לרבות הגשת 

 חשבון סופי ותיק מתקן . 

 

 

 

 

 חודשים 4

 

לתנאים המיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המדף   12בהתאם לסעיף    מובהר בזאת,   .3

יביא לקיזוז   האמורות,  דרךהאבני  אחת או יותר מלפי  בלוחות הזמנים  כי אי עמידה  הממשלתי,   

יובהר כי במידה ויהיה קיזוז מחשבונות הקבלן   כל יום איחור.  המקורי בגין  מערך החוזה  0.05%

ותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום בגין אי עמידה באחת או י

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

קנסות מקבלנים בגין אי החברה רשאית לגבות בכפוף להוראות מסמכי המכרז ונספחיו,  3.1

בלו"ז לפי אחת או יותר  . בגין אי עמידהבהתאם לקבוע לעיל עמידה באבני דרך של המכרז

 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ומאבני הדרך יק

מערך  0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של החברה המנהלת  3.2

מערך החוזה  0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז 

 בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור. 

₪; ערך העבודות שכבר  20העבודות באבן דרך = ₪; ערך כל  100: ערך החוזה = דוגמא

₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן  15בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:   ₪  ₪0.0025; הקנס לכל יום איחור =  5הדרך = 

סיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את ה 3.3

 עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני  כי במידה ויהיה קיזוז ,יובהר 3.4

הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע  

 . הכללית

 

 

 



  

 

  2' ז 9נספח מס' 

  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  צו התחלת עבודה ומסירת שטח .1
  

  מספר חוזה /         
  

  מס' מכרז /         ראשי -מחוז   
  

  
 -נושא העבודה : 

__________________________________________________________________________  
  

  . הנני מורה לכם להתחיל בביצוע העבודה כמפורט לעיל. 3210מדף נאי החוזה לת 39ם לסעיף בהתא
  

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

  
  : ___________________________________________________________________הערות 

  
_________________________________________________________________________  

  
  _______________                                                     החברה 

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

  במעמד מסירת השטח:
  ל בזה לרשות הקבלן את השטח הנ"ל.לחוזה מעמיד המנה 40סעיף בהתאם ל .1
 .החתום מטה החברההשטח נמסר בנוכחות בא/י כח  .2

 
  מינוי מנהל עבודה:

  
  : 1988–תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"חל 2תקנה      

מבצע בניה אחראי לכך כי כל עבודת בניה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה   (א)
 שהוא מינהו.

מענו, השכלתו  מבצע בניה יודיע למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבניה, את שמו, גילו,  (ב)
המקצועית ונסיונו בעבודת בניה של מנהל העבודה וכן ירשום בפנקס הכללי את שמו ומענו של מנהל 

  העבודה.

הפסיק מנהל העבודה לשמש בתפקידו, יודיע על כך מבצע הבניה, מיד, למפקח העבודה האזורי,    (ג)
ס הכללי את שמו ומענו של ימסור לו את הפרטים של מנהל העבודה שנתמנה במקומו וירשום בפנק

  מנהל העבודה שנתמנה כאמור.

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

  " תבצעת העבודה.למשרדו של מפקח עבודה אזורי באזור שבו מ
  

  וכל דין אחר. 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשמ"חאין בסעיפים אלו  כדי לגרוע מיתר הוראות 

  
  הקבלן / החברה _______________________________  תאריך _____________

  
  :החברה

  
  ________________    ______ל פרויקט ____________     ראש צוות/מנה      מפקח : ___________ 

  חתימה              שם                                     חתימה              שם        
  

    תפוצה: קבלן/חברה                                                            
  מנה"פ/ מפקח/תראש צוו -חברה מנהלת 

  שיכון במשרד הבינוי וה מנהל המחוז (לתיק המחוז)
  מנהל אגף הפעלת הביצוע במשרד הבינוי והשיכון

  
    

  
  

  

תאריך:     



  

 

 נספח 9 ז'3

  תעודת השלמת מבנה
  פרטי זיהוי:  .א

  שם הקבלן  אתר  ישוב  מחוז

  

  יומן עבודה מס'  חוזה מס'

 

 המבנה ויעודו סוג

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

הרינו לאשר את השלמת  3210של תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן, מדף  54בהתאם לסעיף 
(ועד  57עד  55יפים המבנה, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן, הנובעת מסעיף זה ומסע

  ל) של תנאים אלה.בכל
  מתאריך השלמת המבנה (כמצוין במשבצת מטה).מנין תקופת הבדק יתחיל 

  
  הצוות או מנהל פרויקט והמהנדסים המקצועיים ראשמפקח,  – החברההערות 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

     תאריך השלמת המבנה:

  

  

  נוכחים:

  מוסר המבנה מטעם הקבלן:

  ________________________________            ____________________________  

  חתימה                                              שם                                                                 
  :החברהמקבל המבנה מטעם 

    מפקח:   
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                         שם                                                                                      

  
                                       :________________תפקיד

  
        ________________________________            ____________________________  

  חתימה                               שם                                                                                
  

  תפקיד:________________                                     
  

        ________________________________            ____________________________  
  חתימה                                     שם                                                                          

  
  _______________:העירייהמקבל המבנה מטעם 

  
________________________________            ____________________________  

  חתימה               שם                                                                                                



  

 

  4ז' 9נספח 
  
  
  

 סופי לחודש **/**** -ן מספר **-חוזה *******/***** ח
 
 

  שכר חוזה וסילוק תביעות
  
  

  שם חוזה: _______________
  

  שם קבלן: _______________
  
 

 אישור החשבון וסילוק תביעות
 

  אנו מאשרים בזה כי:
  

                                                לפי החוזה הנ"להחשבון הסופי עבור העבודות שבוצעו על ידנו   .1

 לא כולל מע"מ.₪ יעמוד על סך __________          

קבלת הסך האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל תהווה סילוק סופי מלא ומוחלט של כל  .2

 תביעותינו מתוך ובקשר לחוזה הנ"ל.

תהייה לנו או למישהו אחר בשמנו  עם קבלת הסכום האמור או כל יתרה ממנו כנ"ל לא .3

מדינת ישראל או עובד מעובדיה מתוך או בקשר החברה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

 לחוזה הנ"ל.

  
  
 

  
  
  

  
  

______________                ________________           ________________    
  חתימה                                   תאריך                                שם החברה           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  5ז' 9נספח מס' 
  

  
  
  

  _____________  אל: הקבלן / החברה 
  
   

  טופס החלפת מפקח
  

  בהמשך לצו התחלת עבודה מיום ____________
  
  

  ישוב:  
  

  מספר חוזה /     אתר:
  

  מס' מכרז /         
  

  
  נושא העבודה : 

  
__________________________________________________________________________  

  
  

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

  __________משעה______

  

  הערות :  

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

  את המפקח __________ שמונה בטופס החלפת מפקח מיום ______ בשעה _______ או

  
  חתימות :

  
  

  __________________           ____        ____________     ראש צוות/מנה"פ      מפקח : ___________ 
  חתימה                          שם                                             חתימה              שם        

  
  

  ____________           קבלן : ___________ 
                                חתימה              שם        

  
  

  להחלפת המפקח : חברהאישור ה
  
  
/      

                                                                       ____________   
  חתימה                   שם                                                          

  
  

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

   תפוצה:    קבלן/חברה                                                            
  ראש צוות / מנה"פ –חברה מנהלת   

  אגף הפעלת הביצוע -משרד הבינוי והשיכון
 

 

  
  

אריך:     ת       



  

 

  6ז' 9נספח 
  

  
 

 

 



 ח' 9נספח 
 2035/2020  למכרזנוסח ערבות 

 

 שם הבנק/ חברת הביטוח______________________

 מס' הטלפון_______________________________

 מס' הפקס________________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

 

 מס'__________________הנדון: ערבות 

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ ₪ 
)במילים:___________( שיוצמד למדד ____________ מתאריך ____________ )תאריך 
תחילת תוקף הערבות( אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם 

 חוזה___________.

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו 
בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

 שיכולה לעמוד לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ריך ___________ עד תאריך___________ערבות זו תהיה בתוקף מתא

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו ___________________

 מספר הבנק ומספר הסניף________________

 

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת          

 

 



  

 

  ח' 9נספח 

  "ביטוח"

לערוך  הקבלןי כל דין, מתחייב עפ"י הסכם זה ועפ" הקבלןמבלי לגרוע מאחריותו של  .1
ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים בנספח 

ביטוח חבות המוצר וביטוח וכן לעניין  וזאת במשך כל תקופת ההסכםזה, על כל תנאיו, 
יצוע שנים נוספות מתום ב 3ולמשך  הקבלןאחריות מקצועית, למשך כל תקופת מתן שירותי 

 . העבודות

  ביטוח עבודות קבלניות 1.1

  נזק רכוש -) 1פרק (   1.1.1

לבניה לעבודות, לחומרים, לציוד קל  ביטוח כנגד אבדן או נזק פיזי, בלתי צפוי, שייגרם
  ולמבנים ארעיים  הנמצאים באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה.

  אחריות כלפי צד שלישי -) 2פרק (   1.1.2

רוע בלתי יצד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או אבדן ו/או נזק לרכוש מא ביטוח חבות כלפי
  צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע העבודה, ועקב ביצועה.

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

  חבות המעבידים -) 3פרק (  1.1.3

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

  גרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודה.יהעלולים לה

ופת רוע ובסה"כ לתקילעובד, לא₪  20,000,000 -אחריות המבטח בגין ביטוח זה לא תפחת מ
  הביטוח.

 -ביטוח העבודות הקבלניות יכלול את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל 1.2
 משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם בשם המבוטח.   

כלי רכב וכל  עבור 1975 – לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה ביטוח חובה 1.3
 . ביטוח חובה קיוםהמחייבים  בשימוש הקבלן, ציוד ומתקנים

כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע אחר  ביטוח נזק לרכוש צד ג' 1.4
לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, מכבשים וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או 

מטעמו ובגבול אחריות  ו/או מי הקבלןציוד מכני הנדסי או אחר, המובאים לאתר על ידי 
 לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח.₪   1,000,000 -שלא יפחתו מ

עקב שימוש בכלי רכב מנועי לרבות ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה לבטחם  ביטוח נזקי גוף 1.5
 -בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מ

 רה ולתקופה הביטוח.לתובע, מק₪   10,000,000

לכלים (צ.מ.ה), ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל  ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" 1.6
ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט (למעט  הקבלןציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי 

חומרים וציוד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט) ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 
ופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים וכל ציוד מנ

 הנדסי אחר ואשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט. 

על אף האמור לעיל, הקבלן יהיה רשאי שלא לבטח את רכושו ו/או רכוש שבאחריותו ו/או  1.7
ון כנגד המזמין ו/או מנהליו קבלני משנה וזאת בתנאי כי  ויתר על כל זכות לדרוש ו/או לטע



  

 

משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה  -ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראל
 הרצ"ב. "כתב ויתור"ימתו על נספח מטעמם, בחת

 

 חבות המוצר  ביטוח 1.8

 הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של המזמין ו/או כל צד חבותהמבטח את 
בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק ₪,  8,000,000ות אחריות ע"ס שלישי בגבול

 (נוסח חדש). 1968 הנזיקיןועל פי פקודת  1980 –האחריות למוצרים פגומים 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 
כיסוי מקביל למתחייב מהאמור  ביטוח חלופי המעניק הקבלןבתנאי כי לא נערך על ידי 

באישור זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
  המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

ת ו/או , הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בשל מוות, פגיעה גופניהקבלןלמען הסר 
 נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייעודו.

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
 -מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראללול את המזמין ו/או הביטוח כאמור יורחב לכ

בגין אחריותם למעשי ו/או משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 
, מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות הקבלןמחדלי 

  ר כל אחד מיחידי המבוטח. צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבו
יהיה רשאי להמציא את האישור לקיום ביטוח המתייחס לפרק  הקבלןעל אף האמור, 

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

  ביטוח אחריות מקצועית 1.9

בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או  הקבלןביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות 
, מנהליו, הקבלןת ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הפרת חובה מקצועי

כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי בגין עובדיו ו
 4,000,000ו/או עקב מתן שירותי התכנון ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות ע"ס 

  ת. לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתי  ₪
  

למזמין לפני מועד חתימת ההסכם יחול הביטוח  הקבלןאם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
כאמור, אף אם חל מועד זה לפני  השירותיםעל פי פוליסה זו למפרע ממועד תחילת מתן 

  מועד תחילת הפוליסה.
  

הביטוח יורחב לכלול סעיף, על פיו במקרה שהביטוח יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות 
ו לא יחודש מסיבה כלשהי, יוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות א

למעט במקרים של מרמה  חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח 12מוארכת, למשך  
וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר  ו/או אי תשלום פרמיה ע"י המבוטח

ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה  הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת,
ההודעה במהלך תקופת הביטוח, אלא אם נערכה בחברת ביטוח אחרת באותם התנאים 

  ובגבולות אחריות זהים.
  

 -ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מדינת ישראלאת המזמין  לכלולהביטוח כאמור יורחב 
בגין כמבוטחים נוספים בקרה מטעמם  משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות

ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת  הקבלןאחריותם למעשי ו/או מחדלי 
 לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

  



  

 

 עיכוב/שיהויהביטוח בסעיף זה יהיה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: אובדן השימוש, 
רות מקרה הביטוח, אובדן מסמכים, כמו כן הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של עקב ק
  בגין אי יושר של עובדים ו/או מנהלים וכן בגין חריגה מסמכות. הקבלן

  

 בביטוחים המפורטים לעיל יצוינו הסעיפים שלהלן: 1.10
 

משרד  -ו/או מדינת ישראלקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין  הנ"לביטוחים הכי  13.10.1
וכי חברת הביטוח מוותרת על השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם 

לחוק  59כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או הבאים מטעמו על פי סעיף 
 חוזה הביטוח.

 
אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  13.10.2

מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות  אך לא
 בתם לב, לא תפגע בזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.

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

ו/או מדינת  ועלים מטעמוהמזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל הפ
וכל קבלני המשנה, משרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי חברות בקרה מטעמם  -ישראל

המתכננים, והיועצים הקשורים לביצוע העבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו 
התחייב המזמין בכתב טרם קרות מקרה הביטוח (בהתייחס לויתור כאמור כלפי המתכננים 

יועצים העצמאיים, הויתור יהיה מותנה כי בביטוחי היועצים והמתכננים העצמאים וה
) ובכל מקרה הויתור כאמור לא יחול לגבי מי שגרם לנזק הקבלןקיים ויתור הדדי כלפי 

 בזדון.
 

המזמין יהיה פטור מכל חובת תשלום לפרמיה הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי כי  13.10.4
יהיה האחראי היחידי והבלעדי לתשלומי הפרמיות  הקבלןו ןהקבלכלשהי בגין ביטוחי 

יכללו תנאי מפורש על פיו לא נהיה רשאים לבטל  הקבלןוהשתתפויות עצמאיות וביטוחי 
את הביטוח או לצמצם את הכיסוי הביטוחי, אלא אם כן תימסר לכם הודעה בדואר רשום 

 יום מראש ובכתב. 60 -על כוונתנו לעשות כן לא פחות מ
 

או כל נוסח אחר שיחליף  2013לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  הביטוחים הנ"ל, כי 13.10.5
 . , לרבות ביטול חריג רשלנות רבתיאותם

 
מזמין יהיה רשאי לממש את זכויותיו ע"פ הביטוחים הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי הכי  13.10.6

 .הקבלן, גם ללא הסכמת הקבלןביטוחי 
 
ביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחייב למלא אחר כל תנאי ה הקבלן 13.11

 הקבלןלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

יטוחים ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הב
יישא בכל מקרה  הקבלןולהמציא לבקשת המזמין אישורים על תשלומי הפרמיה. יודגש, כי 

 . הקבלןבסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 
 
יום  14 -להמציא למזמין, לא יאוחר מ הקבלןללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב  13.12

 הקבלןה אישור בדבר עריכת ביטוחי עפ"י הסכם ז הקבלןלפני מועד תחילת מתן שירותי 
 נוסח אחיד" כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. -בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים

  

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור כשהוא חתום כדין  13.13
ם אי על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן שירותי הקבלן על ידו, ואול

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



  

 

 
כדי לצמצם או לגרוע  הקבלןבהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  13.14

בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה ועל פי כל דין, ולא יהיה בעריכת 
תו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו מחוב הקבלןהביטוחים כדי לשחרר את 

 בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

ימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי  7 -לא יאוחר מ 13.15
שיך נוסח אחיד" בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמ -המזמין, "אישור עריכת ביטוחים

נוסח אחיד" מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת  -להפקיד את אישור עריכת ביטוחים
 . שנים נוספות מתום ביצוע העבודות 3ולמשך  ההתקשרות על פי ההסכם

  
 הקבלןהמזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  13.16

ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו  מתחייב לבצע כל שינוי הקבלןכאמור לעיל, ו
 על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 
מצהיר ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  הקבלן 13.17

לעיל אינן מטילות על המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי 
ם על פי אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין הביטוחי

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת  הקבלןבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו.
 

בהתחייבויותיו לפי סעיף זה בכללותן או בחלקן, יהא המזמין זכאי, אך לא  הקבלןעמד  לא 13.18
ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו  הקבלןחייב, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של 

 כל סכום שהוא וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר.
  

זמין לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי הפוליסות לא יכללו סעיף לפיו זכויות המ הקבלןביטוחי  13.19
ו/או מי  הקבלןתפגענה עקב אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה, חריגיה והגדרותיה על ידי 

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

 
המזמין יהא רשאי לנכות סכומים להם הוא זכאי לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שיגיע  13.20

בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותם  קבלןממנו ל
 בכל דרך אחרת. הקבלןמ

 
מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  הקבלן 13.21

הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך ם ראות והתקנים המתייחסים לשירותיוהה
מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי  נוסח  הקבלןיובהר, כי 

ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע  1995 –משולב, תשנ"ה 
, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני הקבלןשבכלליות האמור לעיל, באופן 

, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות השירותיםהמשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן 
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל 

 פי החוק הנ"ל. 
 

ת כמפורט בנספח זה הנה בבחינת דרישת מינימום מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריו 13.22
לבחון את  הקבלןשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על  הקבלןהמוטלת על 

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  הקבלןחשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
הקשור לגבולות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל 

האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא 
יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  הקבלןעל ידו. היה ולדעת 

לערוך ולקיים את הביטוח המשלים /הנוסף כאמור. בכל ביטוח  הקבלןלביטוחים, מתחייב 



  

 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי  הקבלןשלים שיערוך רכוש נוסף ו/או מ
המזמין ו/או הבאים מטעמו. לעניין ביטוח חבויות משלים ו/או נוסף יורחב שם המבוטח 

 לכלול את המזמין בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
  

 
שה ו/או תביעה , כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דריהקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  13.23

כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי הביטוחים 
שהתחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות 
הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו מכל אחריות לנזק 

 ב לפעול למיצוי זכויותיו על פי ביטוחיו.כאמור ומתחיי
 

מתחייב, כי בהתקשרותו עם מתכננים ו/או יועצים אחרים לרבות קבלני משנה  הקבלן 13.24
ו/או בקשר עם ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי  במסגרת

בו לערוך סעיף לפיו המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה יתחיי ההתקשרות עמם,
ולקיים את ביטוחיהם המתאימים  בתנאיהם לביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי 

ולעניין אחריות מקצועית, למשך כל  הקבלןכל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך הקבלן
תקופה נוספת לאחר תום ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות הקיימת על פי דין, 

הרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על ידו ולכלול את ל הקבלןלחילופין, מתחייב 
 המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו.  

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

 
 



 

 

  __________תאריך                                 

  

    לכבוד

   זום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מעדי הדר יי

  

  

  .ג.נא

  

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

  

 מטעמכם הפועלים כלאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי כלפיכם  ומתחייבים מצהירים הננו

 כקבלני משמשים הנכם בהם, ברות בקרה מטעמםמשרד השיכון והבינוי ו/או רמ"י ו/או גופי ח -ו/או מדינת ישראל

 נזקאו /ו אובדן  כל בגין, פרויקט כמנהלי משמשים אתם בהם לרבות אחר תפקיד כל בעלאו /ו יועציםאו /ו ביצוע

 שבבעלותנו(להלן: "הציוד" ),   הנדסי מכני ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקניםאו /ו ציודאו /ו מכונותאו /ו עבודה לכלי

"י עאו /ו ידנו על, זה הסכם נשוא לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות,  דין פי עלאו /ו הסכם פי על ריותנובאחאו /ו

  .עבורנואו /ו מטעמנו אחריםאו /ו משנה  קבלני

, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרים מראש על כל תביעה ו/או לציוד לנו כי כן כל אבדן ו/או נזק שיהיה ידוע

מכם ו/או ביטוחיכם ואנו מתחייבים לשפות אתכם בגין כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדדים דרישה כאמור, 

  ים ו/או קבלני משנה ו/או משכירים של "ציוד" מכל סוג ותאור. נקבלשלישיים כלשהם לרבות 

)  משנה קבלניאו /ו יםנקבל באמצעות(לרבות  לאתר כלשהוא מנועי רכב כלי ונביא  ככל כי כלפיכם מתחייבים הננו

 יחול הנדסי ציודאו /ו מנועי רכב כלי לאותו שייגרם נזק וכל כחוק חובה ביטוחי הרכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא

 .ביטוחיכם שיתוףאו /ו מכם דרישהאו /ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו

          

  על החתום,                                                                         

  

  

_______________________        _________________  

  (החברה) קבלןה חתימת                           קבלןאישית של מנהל ה חתימה  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  'א נספח -ביטוח

הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים
  )DD/MM/YYYY(האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחמהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט
  *האישור מבקש מעמד  *העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור*

  שם
ייזום, יעוץ  -עדי הדר

וניהול כלכלי בע"מ 
ו/או מדינת ישראל 

  משרד הבינוי והשיכון

    שם

  נדל"ן☐

  שירותים ☒

  אספקת מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  

  משכיר☐

  שוכר☐

  זכיין☐

  קבלני משנה☐

  מזמין שירותים☒

  מזמין מוצרים☐

  ______אחר: ☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011 

  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

סוג 
  הביטוח

  
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

  ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ 
  סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

  מטבע  סכום  'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

  רכוש 
  

X  328; 316;  314; 313; 312; 309          ביט  
  

              
              
                

                

אחריות 
  המוצר

 –מדינת ישראל  308; 307; 302  ₪   8,000,000      ביט  
משרד השיכון והבינוי, רמ"י, 

; 309חברות בקרה מטעמם ; 
הגופים המצוינים  320; 315; 311

  329; 328; 322; 321לעיל; 
אחריות 

  מקצועית
X        4,000,000   ₪  301 ;302 ;303 ;308  מדינת

משרד השיכון והבינוי,  –ישראל 
רמ"י, חברות בקרה מטעמם ; 

צוינים הגופים המ 320; 311; 309
; 328; 327; 326; 325; 321לעיל; 

332  
                אחר

  

  )*:ג'(בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

  

  ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאח,  ביטו פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

  חתימת האישור
  המבטח:

    ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 



 

 

  'ב נספח -ביטוח

 האישורתאריך הנפקת   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
)DD/MM/YYYY(  

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

  האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /   המבוטח  מבקש האישור*
  כתובת ביצוע העבודות*

  מעמד מבקש האישור*

  שם
ייזום, יעוץ וניהול  -עדי הדר

כלכלי בע"מ ו/או מדינת 
  ישראל משרד הבינוי והשיכון

      שם

  קבלן הביצוע☒

  לני משנהקב☐

  שוכר☐

  אחר:_______☐
  

  ת.ז./ח.פ.
512546011  

  ת.ז./ח.פ.

  מען
 4רח' המעיין 

  7177872מודיעין 

  מען

 

  כיסויים

  פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
  סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
  פוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

 סכום/  האחריות גבול
  העבודה ישוו/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
  ד'

  מטבע  סכום

כל הסיכונים עבודות 
  קבלניות

 ניתן( לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

  ):הפוליסה

X            307 ;308  מדינת ישראל
משרד השיכון והבינוי,  –

רמ"י, חברות בקרה 
; 313; 309מטעמם ; 

הגופים  317; 316; 314
; 318המצוינים לעיל; 

328;  
    כלול          ופריצה גניבה
משווי  10%          עובדים עליו רכוש

העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

משווי  10%          סמוך רכוש
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪  

  ₪  500,000          בהעברה רכוש
משווי  10%          הריסות פינוי

העבודות 
מום מיני

1,000,000  

 ₪  

מבני עזר ותכולתם 
  מתקנים וציוד קל

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    

שכ"ט מהנדסים 
  אדריכלים ויועצים

משווי  20%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

 ₪    

הוצאות מיוחדות 
  לאחר נזק

  

  

משווי  10%        
העבודות 
מינימום 

1,000,000  

 ₪    



 

 

  כיסויים

 נזק ישיר מתכנון
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

משווי  5%        
העבודות 
מינימום 
500,000  

    

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים, 

  עבודה לקויה

      כלול        

רעידת אדמה ונזקי 
  טבע

      כלול        

מדינת  X        20,000,000   ₪  302 ;307 ;308  צד ג'
משרד השיכון  –ישראל 

והבינוי, רמ"י, חברות 
; 309רה מטעמם; בק

311 ;312 ;315 ;320 
הגופים המצוינים לעיל; 

321 ;322 ;328 ;329  

 –מדינת ישראל  X        20,000,000    ₪  308  אחריות מעבידים
משרד השיכון והבינוי, 

רמ"י, חברות בקרה 
;  319; 309מטעמם ; 

הגופים המצוינים  320
  328; 321לעיל; 

הרחבות  -אחר
  במסגרת פרק ב'

              

נזקי גוף הנגרמים ע"י 
שימוש בכלי צמ"ה 
שאין חובה חוקית 

  לבטחו בביטוח חובה

        4,000,000 
 -למקרה ו

20,000,000 
  לתקופת ביטוח

 ₪    

רעד, ויברציה, הסרה 
  או החלשה של תמיכה

        5,000,000   ₪    

נזקי רכוש מעבר 
לגבולות האחריות 
בביטוח צד שלישי 

  בביטוח רכב

        2,000,000   ₪    

נזק ישיר כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

      כלול        

נזק תוצאתי כתוצאה 
מנזק שנגרם 

למתקנים, כבלים 
  וצינורות תת קרקעיים

        4,000,000   ₪    

  

  

  *:)ג'וך הרשימה המפורטת בנספח (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתפירוט השירותים 
  

  

  ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

  בדבר השינוי או הביטול. האישור
  

  חתימת האישור
  המבטח:

  ינם בתוקף. ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאבאישור ביטוח כללי * 



 

 

  י' 9 נספח

  

  פיתוחעבודות  נספח ממ"ג (מערכות מידע גיאוגרפי) לחוזה

  

צורך הפעלת המערכות ועדכונם השוטף נדרש הקבלן לפעול בהתאם להוראות נספח זה, כמפורט להלן ובהתאם ל

  להוראות החוזה.

  

מגנטית, על פי "מפרט  ) שיבוצעו על ידו על גבי מדיהAs Madeהקבלן מתחייב להכין את תכניות העדות ( .1
), www.moch.gov.il)", המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון (GISשכבות למערכות מידע גיאוגרפיות (

 והמהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה במהדורה התקפה ביום ההגשה. 
  

 2010גירסה  AUTOCADג תיב"ם כדוגמת הקבלן מתחייב להכין את התכניות באמצעות תוכנות מסו .2
המתאים  DWG או DXFובתנאי שיפיק הקבצים בפורמט החברה ומעלה או שווה ערך. הכל על פי אישור 

ומעלה. התכניות יוגשו על גבי מדיה אופטית  בצורת תקליטורים או  2010מגירסה  AUTOCADלתכנת 
 .החברהאשר תיקבע על ידי  בדואר אלקטרוני או ע"י משלוח באינטרנט או בצורה אחרת

 

בעל רישיון לעסוק במקצוע המדידה, כמשמעות המושג בתקנות את תכנית העדות יכין מודד מוסמך  .3
   .1982-המודדים (מקצוע המדידה), התשמ"ב

 ).1998-התשנ"ח ,)מדידות ומיפוי(ם בהתאם לתקנות המודדי תבוצעהמדידה 
 

הנמצא באתר המשרד  CADניתן להסתייע בקבצי העזר לעריכת התשריטים בפורמט  .4
)www.moch.gov.il.( 

  

ולהתאים את   ם העדכנייםהליהנבמטרה למנוע בעיות של עדכניות המידע, הקבלן מתחייב לפעול על פי  .5
 ובהתאם למפרט השכבות, שיעודכן מעת לעת. החברהלדרישת התוכניות 

  

התוכנית יקלטו לפי הגדרות מפרט זה לתוך מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות, תבוצע בדיקה של עמידה  .6
בדרישות המפרט. עבודות שלא יעמדו בדרישות המפרט יוחזרו למבצעיהן להגשה חוזרת, עד להגשת 

 עומדות בדרישות המפרט.תכניות ה
 

את תכנית העדות במדיה מגנטית כמפורט לעיל עם סיום העבודה חברה המנהלת הקבלן מתחייב להגיש ל .7
 ולפני הגשת החשבון הסופי, וכן בהתאם לדרישות המנהל מעת לעת.

  

 הנדרשים בחוזה םמהשירותימובהר בזה כי כל הנדרש מהקבלן בהתאם לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד  .8
זה,  וכי הגשת החומר במדיה מגנטית בהתאם למפורט לעיל, לרבות עמידה במועדים המפורטים לעיל  

  מהווה תנאי לאישור תשלום.
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  י קבלניםזמכר –תוספת למפרט המיוחד 
  עידוד תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות בעבודות בניה ופיתוח

  ושימוש בחומרים ממוחזרים
  

  את תיעוש הבניה ושיטות ביצוע מתקדמות. תמעודד חברה ה:  כללי
  

  להלן הנחיות המזמין באם הקבלן יבקש להציע שינויים מדרישות התכנון הכלולות במסמכי המכרז והחוזה:

 :תנאים מקדימים לדיון בשינויים .א

 ים כדין. השינויים מדרישות התכנון יתייחסו רק לשימוש בשיטות מאושרות ו/או אלמנטים תקניים ומאושר .1
בהצעת הקבלן לא יהיה משום שינוי מהותי בתפקודו, באופיו , בטיבו, באיכותו ובקיים של האלמנט או כל  .2

חלק ממנו. יתאפשר שינוי לא מהותי במידות האלמנטים של מבנה בתנאי שהתפקוד והחזות הכללית של 
 המבנה ו/או אלמנט הפיתוח לא ישתנו.

בו כדי להבטיח את קיומן של כל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז  כל שינוי אשר יוצע ע"י הקבלן יהיה .3
לרבות טיבו ואיכותו של המבנה וכל חלק ממנו, וכל חומר, שיטה או מוצר יהיו שווה ערך מבחינת התפקוד, 

 הטיב והאיכות והקיים לחומר או לשיטה או למוצר הנקובים במסמכי המכרז והחוזה.
אשר עיכובים בביצוע העבודה תלא  חברהוהמועדים שנקבעו בחוזה וה  הקבלן מתחייב לעמוד בכל התנאים .4

ואי עמידה בלוח זמנים, שייגרמו כתוצאה משינויים המוצעים ע"י הקבלן לרבות קבלת האישורים הנדרשים 
 ושינוי היתר הבנייה אם יידרש.

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

 תהליך אישור השינויים: .ב
את פירוט השינויים המבוקשים, תוך שבועיים מקבלת  חברהרצה הקבלן להציע שינויים כאמור הוא יעביר ל .1

 "צו התחלת עבודה".

 (להלן המנהל). _____________אישור עקרוני לשינוי יועבר הנושא לאישור עקרוני של  חברהה נהנת .2

האדריכל והמתכננים הרלוונטיים יאשר/ לא יאשר את  לרבות ועאנשי מקצ, לאחר התייעצות עם המנהל .3

 השינוי הנ"ל. לאחר המלצתו יובא הנושא לאישורה של ועדת המכרזים וחתימת מורשי החתימה.

ניתנו האישורים כאמור, יכין הקבלן תכניות עבודה מפורטות לביצוע באמצעות אנשי מקצוע מטעמו מנוסים  .4

 מצעות צוות התכנון המקורי.ומתאימים לפי כל דין ו/או בא

. אישורי התכנון כאמור הינם תנאי הגורמים הרלבנטיים אשר יקבעו על ידי החברההתכנון ייבדק ע"י  .5

 לביצוע.

יום מקבלת תוכניות השינויים, ובלבד שהתוכניות  30מתחייבים לתת אישורים תוך והגורמים הנ"ל המנהל  .6

"בקרת  – 04/02/01  של משרד הבינוי והשיכון ור בנוהל שתוגשנה ע"י הקבלן תהיינה מושלמות הכול כאמ

 התכנון לצרכי ביצוע".

לאחר קבלת האישורים, יידרש הקבלן לעדכן הבקשה להיתר הבניה, כולל החתימות והאגרות (אם יידרשו)  .7

יום. רק לאחר מכן יוכל להתארגן לביצוע  30-והנ"ל  יוגשו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה  ולא יאוחר מ

השינוי. יובהר ויודגש כי הקבלן לא יחל  בביצוע השינוי בטרם ניתן אישור בכתב מהמנהל והשינוי עומד 

 בתנאי היתר הבניה והתוכניות המאושרות לפי דין.

 הקבלן מתחייב לספק חוברת הוראות תחזוקה לאלמנטים המתועשים. .8

ועדת המכרזים וחתימת מורשי  במקרה ויידרש שינוי בסעיפי כתב הכמויות, יש לקבל אישור מוקדם של .9
 על השינוי לחוזה. חברההחתימה של ה

 
 שימוש בחומרי בניה ממוחזרים: .ג

במפרט הכללי הבין משרדי  55  51ממוחזרים (ראה גם בפרקים  תוספת זו מתייחסת גם לניצול חומרי בניה 

  )55לפרק  2ודף תיקון מספר  51לפרק  3דף תיקון מספר 



 

 

 

בדרישות מפרט משהב"ט המיוחד למילוי בחומרי בניה ממוחזרים ובשאר  החומר ויישומו בשטח יעמדו

  דרישות המפרט.

  באתר המשרד להגנת הסביבה. מאושרים ניתן למצוא רשימות של מפעלי מחזור פסולת בניין, נייחים וניידים 

 זרים:חשימוש בחומרי מילוי ממו .ד
ה, לשימוש בחומר חפירה המצוי במקום בכפוף לאמור במסמכי החוזה, תינתן עדיפות לצורך ביצוע העבוד

). מובהר בזאת, כי היה ויסתבר כי אין די בחומר המקומי, ולצורך ביצוע "חומר מקומי"העבודה (בפסקה זו: 

), הרי שבכפוף "חומר מובא"העבודה נדרש שימוש בחומר המצוי מחוץ לגבולות מקום העבודה (בפסקה זו: 

מן  לפחות (עשרים אחוזים) 20%וג ביחס לחומר מובא זה כדלקמן: לאמור במסמכי החוזה, הקבלן מחויב לנה

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

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

רשימת "המפעלים המאושרים למחזור פסולת בניין על ידי המשרד להגנת הסביבה [ראה  על ידי אחד מן

"המתקנים (בפסקה זו:  במסמכי מכרז זה והמתעדכנת מעת לעת] "המפעלים למחזור פסולת בניין

"פסולת בניין או בפסולת בניין ממוחזרת מכל מקום אחר זולת מתקנים מאושרים (בפסקה זו:  ),המאושרים"

  : בתנאים הבאים במצטבר "), ובלבד ששימוש זה יעמודאחרממקור 

 פסולת הבניין ממקור אחר עומדת בדרישות ובתנאים רלוונטיים הנדרשים לצורך שימוש בה. .1

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

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

       האישורים הנדרשים על פי דין, ככל שקיימים דרישות ואישורים למקור כאמור.

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

לקבלת כפי שייקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה, על מנת להוכיח את מחזור הפסולת. ביצוע המחזור כפוף 

  כל האישורים הדרושים לפי הדין, לרבות רישיון עסק, ככל שנדרש.

 :התחשבנות בגין השינויים .ה

לא תשולם לקבלן כל תוספת, בגין השינויים המוצעים, או בגין שינויים נוספים שנגרמו כתוצאה משינוי  .1

למדידה" של שיטת הבניה והפיתוח, הן בהתייחסות לחלקים "הפאושליים" והן בהתייחסות לחלקים "

 המכרז והחוזה שהוגדלו בגלל שינוי שיטת הבניה.

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

 הקבלן מתחייב לקבל את דרישת המזמין לעניין הפחתת מחיר החוזה. 

  כללי: . ו

א רשאי לדחותה. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה המנהל אינו מתחייב לקבל את הצעתו של הקבלן והו  .1

 בעניין.

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

 רשימות של מפעלי מחזור ומגרסות פסולת בניין ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה. .3
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 פרוטוקול סיור קבלנים/

 מסמך הבהרות למכרז


