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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' 
 ; למכרז ההצעה הכספית    -  למכרז א' 8נספח מס' 

 כתב כמויות למכרז    -למכרז  ב' 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 
 מפרטים טכניים מיוחדים  -5ג'  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  דוגמת שלט לאתרי פיתוח ובניה של ה – 6ז'  9נספח 

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

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

 כללי: 

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

בנווה יםהצעות  לקבל    נתי מעוני(  "חברהה ")להלן    החברה המנהלת   .2 להלן: )   להשלמת תשתיות ומרקם קיים 

 במכרז זה. העבודות המפורטותע"פ  "(העבודה" או " הפרויקט"

 נווה ים:  באתר, נווה ים: ישוב , חיפה: מחוז ב יתבצע  הפרויקט  .3

עלביצוע  התקופת   .4 עבודהםיקלנדרי   חודשים  18  תעמוד  התחלת  צו  מתאריך  בהוראות  ,  לקבוע  בכפוף  והכל   ,

   החוזה.

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

   .לפחותעם כוכבית מוכר לעבודות ממשלתיות  5ג/סיווג  200ראשי 

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

 26.8.22  ליום  עדתוקף ב ו (שקלים שש מאות עשרים וחמישה אלף שש מאות שבעיםבמלים:  ₪ ) 670,625

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים:  בפרק ב' למכרז. 2כנדרש בסעיף  ,

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

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

 ערבויות;

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

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

 ערבויות;  – 7.5.1.1

 די החברה עצמה ולא על ידי  סוכן הביטוח שלה. ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על י .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 הוראת או הערבות  של המצורף  מהנוסח סטייה  .5.5

פי תנאי החוזה .7 על  ב' של המכרז  ,ההתקשרות תהיה    ים לחברה י יבים הרלוונטהמחו בשינויים    ,המצ"ב כחלק 

 (. "החוזה")להלן: 

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

  טבלת מועדי המכרז   

  מועד                                       אירוע

 שעה תאריך  

 - 28.4.22 פרסום המכרז 

 10:00 9.5.22 כנס משתתפים  

 12:00 15.5.22 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

פרוטוקול   להפצת  אחרון  מועד 

 שאלות הבהרה 

19.5.22 - 

 12:00 26.5.22 מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

בצו התחלת  קבע  ייש ות במועד  תחייב להתחיל בביצוע העבודהזוכה יולוח הזמנים בפרויקט הינו לוח זמנים קצוב   .9
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ורצוף  ביצוע הפרויקטבלהתקדם    ,עבודה ל  ,ולהשלימו באופן שוטף  בנספח  דרך  ה אבני  בהתאם  לוח  הקבועים 

   .לחוזה המצורףזמנים 

כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל   בקבלתתנה ביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מו .10

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

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

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

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

   .החוזה

  תחילת  במועד  דחייה  לעהחוזה ו/או    ביטול  לע ביטול 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 העבודות בכל מקרה בו יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל ההסכםיוחזרו לו  

   .ת עבודה מכל סיבה שהיאצו התחל חברהידי ה 

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

adihadar.co.il     החברה להלן : "אתר")  . 

  4רח' המעיין  ,  וכתובתאשר    , חברההבמשרדי    2022  שנת  5  לחודש  3  מיום, החל  לקבלמסמכי המכרז ניתן  את   .15

להירשם ברשימת המשתתפים  במכרז    כאמור, יהיה על המבקש להשתתף  קבלת מסמכי המכרזלצורך    מודיעין,

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

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

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

או בדואר     08-9709020בטלפון    למשרדי החברה המנהלת  מסמכי המכרז ניתן לפנות    קבלת לברורים בקשר ל 

 office@adihadar.co.ilאלקטרוני 

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

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

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

 המכרז היא זו שקובעת. 

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

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

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

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

 וכיוצא באלה.   

 
   כנס משתתפים

בכניסה  לעיל במשרדי החברה/אתר העבודה,    7טבלת המועדים בסעיף  כנס משתתפים, ייערך במועד שנקבע ב  .18

 )לעיל ולהלן: "כנס משתתפים"(.  לקיבוץ נווה ים

כל משתתף צריך   .הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להשתתפות במכרזלכל אורכו    כנס המשתתפים בהשתתפות   .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.  
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 . נוסףכנס משתתפים   לערוך תהא רשאיתהבלעדי,    ה, על פי שיקול דעת חברהה .21

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

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

 לא יהיו חלק ממסמכי המכרז ולא יהיה להם כל תוקף מחייב.   בפרוטוקול האמורבכנס המשתתפים ולא יפורסמו  

 

 , תיקונים ושינוייםשאלות הבהרה

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

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  ו שאלות   .25

)בפורמט   וורד  (  PDFחתום  קובץ  באמצעות  האלקטרוני  לעריכה  פתוח והן  הדואר    לכתובת 

tenderelouzeng@gmail.com      'מס מכרז  עם  בקשר  הינה  הפנייה  כי  לציין  יש  הפניות  גבי    04/2022על 

    .04-6920897באחריות המשתתף לוודא הגעת השאלה/הבהרה בטלפון 

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

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

את   מי    חברה ה.  חברהה יחייבו  הסב  תאחראי  האינ  המטעמו/או  ו/או  פירושים  ו/או  שילמידע  נתנו  ירים 

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

 בכתב לשאלות הבהרה.

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

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

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

 .  . 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

יש בקשר כאמור משום ניגוד עניינים  הבלעדי, 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 ישראלע

   .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 תהא" חברה קשורהזה " סעיף לצורך .31.1

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

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

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

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

 ומעלה.  25%במישרין או בעקיפין, בשיעור של 

 

  מועד הגשת ההצעותאופן 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
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  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, הזכות אחרת העומדת ל לגרוע מכל

, 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

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

   .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. 

 את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאילהגיש 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 . חברהלשהו, למעט לצורך הגשת הצעותיהם או לצורך ביצוע ההתקשרות עם הכ

, 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

 .תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך שתתףאו, מבלי שלמובין אם ל 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 

 , והכללהוכחת עמידתו בתנאי הסףאו ו/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

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

ויהוו חלק  חברהתוך פרק הזמן שייקבע על ידי ה חברהתימסרנה על ידי המשתתף במכרז ל

  בלתי נפרד מהצעת המשתתף במכרז.

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

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

 . במכרזו/או יישלחו ישירות למשתתפים  חברהיפורסמו באתר  הבלתי נפרד מתנאי המכרז ו

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

 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

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

  מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
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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 התקרה לא כל מב, 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

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

ס מרשם חברות, המפרט יצורף תדפיתצורף 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

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

  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 

 עוסק מורשה או פטור עליו להיות רשום בהתאם. הואהמשתתף במרשם 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

  או שהוא פטור מלנהלם. ("חוק מס ערך מוסף"), 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

(להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק  1976
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(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 ל ידו בכל עמודכשהם חתומים ע 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
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 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  שתתףיך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מלהמשיך בהל תהא רשאית חברהוה

לא הוארך  ף ערבותהלהארכת תוקף הערבות, וזאת אף אם ההצעה שתוק ההסכים לבקשת

  .לפי תנאי המכרז כאמור, הייתה הצעה עדיפה

 ומחיריםכתבי 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
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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 והתשלום עבור ביצוע העבודות שתוספת, 

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

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

 

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  ,וזה ודרישות הבטיחות על פי כל דין. כמו כןבהוראות נספח הבטיחות שבח

הקבלן הוא האחראי המלא לעמידה בהוראות נספח הבטיחות והוראות כל בזאת כי 

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

בנושא  והוראות כל דיןחוזה 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
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לתנאי חוזה מדף  תנאים מיוחדיםלחוזה "מפורטות בנספח ו'  חברהזכויות הברירה (אופציה) הנתונות ל

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
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 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 רכישתומעלה, יש לצרף ₪ מיליון  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

המוסמכים כדין מטעמו של המשתתף בכל עמוד  על ידי חתומים 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 הצעת .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 כי המכרז מסמ

   .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

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

 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  בות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף,לר
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 .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, 

 השלבים הבאים:בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי  .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

 10לקבוע בסעיף , בהתאם 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

 באופן השיעור של ההצעה לפרק מהממוצע לפרקחשב 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

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

 רים הבאים:הצעה לא תמשיך לשלב הבא במק .בהתאם למפורט להלן
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 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

 חברהבפרק גדול אשר היקפו הכספי היחסי מהאומדן הכולל של ה .10.1.4.2

יך לשלב הבא, במקרה ההצעה לא תמש - 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

  

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

  אומדן החברה                     

  

 -הצעה כספית)  (בדיקה לפישלב 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 

, לומעלה שעברו את השלב א' לעיהצעות  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 חברהבמקרה בו אומדן ה, לרבות ")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 וניות במסגרת חישוב הממוצע המתוקן כאמור לעיל יובהר כי נטרול ההצעות הקיצ

  פסילת הצעות אלה. הדבר

  

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

, לצורך חישוב הממוצע המתוקן כהצעה נוספת 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

 .ול שלב ב' והן ימשיכו אוטומטית לשלב ג'יח

 

 -(בחירת ההצעה הזוכה) ' גשלב  .10.3

15



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 שקיימת הצעה אחת בלבד שעברה לשלב ג' במק .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

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

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 

על מנת ( 
לעבור צריך 

להיות 
בטווח % 

50-150   

 פרק גדול .

על מנת ( 
לעבור צריך 

להיות בטווח 
 %115 - 85   

אומדן 
  החברה

0%  100%  90%  100%      

הצעה 
  1מס' 

  לא  כן  78%    90%  70%  -30%

הצעה 
  2מס' 

  כן  כן  106%  90%  95%  -5%

הצעה 
  3מס' 

  לא  כן  128%  90%  115%  +15%

הצעה 
  4מס' 

  כן  כן  94%  90%  85%  -15%

הצעה 
  5מס' 

  לא  כן  83%  90%  75%  -25%
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  מסכמת: הדוגמ
  

 אחוז הנחה
 

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

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

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

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

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

  2,330,000        סה"כ
    

 

 

  

 

 
סכום 

  מבוקש

  

      

 

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

 אומדן

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

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

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

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

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

 אחוז ממוצע
 

100% 103% 75% 100% 114% 
 

 
 פער מהממוצע

     

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

 

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

  50%מהאומדן וחריגה של פחות מ

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

 מהממוצע 15%מתחת ל - מציע ג' נפסל

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

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

 2,330,000 סה"כ
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  בחוזה חברהה להתקשרות ותנאים הודעה על תוצאות המכרז . 11

  .בדבר החלטת ועדת המכרזיםכתב מסר 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

  הכולל את היקף ההתקשרות חברהשמונפק על ידי ה וזהטופס ח -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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

או עבודות במכרז זה,  ותנדרשה עבודותלם כל גורם אחר בקשר הבלעדי, ע 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  לידיו לאחר חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע כאמור. הצעתו במכרז תוחזר

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 הלמלא אחר התחייבויותיו. ביטלתן לו ארכה נוספת זכייתו או לי

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

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

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

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

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

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

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

 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,  הצעהעל את ההכרזה 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע טובת  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 חברהובדה מהותית אשר, לדעת הע חברהגילה ל

אשר אירוע ידו, התרחש למועד חתימת החוזה על  עד, או שלאחר הגשת הצעתו ובמכרז
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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 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  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. 

תנאי ל פי 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

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

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  הל דעתהזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקוכי למען הסר ספק מובהר 

, וכי למשתתף שהצעתו דורגה במקום שלאחר הצעת המשתתף שהסכם ההתקשרות חברהשל 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.
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 לייםכל תנאים . 12

 דין חל .12.1

  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. 

 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.

 משתתףאחת על ידי הצעה הגשת  .12.5

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

יהיה למונח . לצורך כך משתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בידי המשתתףעל 

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

  

  בכבוד רב,

  ועדת המכרזים
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  1 ספח מס'נ

  החברה  :אל

  הצהרת המשתתף במכרז

    : _____מספר המכרז    : _______________שם המכרז -פרטי המכרז 

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

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

הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים התכניות, 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 

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

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

  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

 נעת או מגבילה הגשת הצעתנו זו.פי חוזה ובין אחרת, המו

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

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

ר לעיל, אנו מצהירים בזאת כי רשימת התכניות והתכניות מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לאמו .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. 

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

  ההתקשרות והמסמכים.

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

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

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".

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

לבצע את העבודה שבנדון,  , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו

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

, והינה הצעתנו היחידה, על יאום עם משתתפים אחריםאנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .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 

  ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. תוקף בנוסחבלהבטחת 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 

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

  .כשהם חתומים כנדרש
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 .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 שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים  אם מסיבה כל . 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

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

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

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

 הנאה טובת כל, בעקיפין או/ו במישרין, קיבל או/ו נתן או/ו הציע לא ומטעמנ 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 שלכך ש ואנו מסכימיםכי ידוע לנו בזאת,  אנו מצהירים . 20

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

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

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.

שרד הבינוי והשיכון וכן כל אנו מצהירים כי אנו מודעים שככל שטרם התקבלה הזמנת עבודה לחברה המנהלת ממ . 21

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

  

  

  

  

  

  ______________________  _________________________  

  חתימה וחותמת  תאריך  

  

 שם איש הקשר טלפון כתובת         שם המשתתף/ החברה
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  אישור עו"ד

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

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

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

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

   את ה"ה הנ"ל לחתום בשם המשתתף.

  

  

  ______________________  _________________________  

  חתימה וחותמת  תאריך  

  

  

  

  תאריך: ________________________

  

  במכרז: ____________________חתימה וחותמת של המשתתף 
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  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

  .דרשומוכר בענף ובסיווג הנ 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

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

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

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

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

  כרז זה. פוטנציאלי אחר במ

 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
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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      
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  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

  מספר התאגיד

 חברה בע"מ   שותפות

 רשומה

(יש למלא 

 טבלאות ב' ג')

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם החברות

(יש למלא 

 טבלאות ב' ג' ד')

ולצרף דו"ח מעודכן 

 מרשם השותפויות
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 תאריך    רואה חשבון/ עורך דין 

  חותמת דוגמת     אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
    .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 

  

_________________                                         _______________        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  

    

28



  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

  ה בעסק.מכל סוג של אמצעי השליט

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

  תוארו שונה.

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

  בישראל. 

עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוון את  – העסק בשליטת איש

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

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

  

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

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

________                  _______  

  חתימה                             שם מלא  

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

  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

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

 אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה. –ש מהדירקטורים אינם נשים אם שלי  .ב
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 5נספח מס' 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מהחברה 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים ___________________________________________________(

 
 עם  "( בקשרהחייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "

 ____________________________________הזמנה/חוזהמכרז/

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

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

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

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

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

 שם הבנק/חב' הביטוח          

___________________________________________________________________ 

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

 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

______________    ________________   ____________________  

 וחותמת  תחתימ   שם מלא     תאריך
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 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 

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

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעבשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה 

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

 המציע. 

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

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

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

לחוק  2ניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף , ולע1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

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

 .למכרז ________, מספר __"( להגשה

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

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  שנה אחתולא חלפה בפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

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

 )חתימת המצהיר(

 

 אימות עו"ד

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

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________ 

 )עו"ד(
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 7 מס' נספח
 

 ה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים ושמירת סודיותכתב הצהר
 

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

 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

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

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

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

 , לפי המוקדם מבניהם.חברהתחילת מתן השירותים ל
פעל מידית להסרת ניגוד עניינים יעל כל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ו 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
 או על פי הנחיותיו המפורשות בכתב. חברה ה

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

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

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

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

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

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
כות כדין לאדם ו עקב ביצוע החוזה, והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמילשמור 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 _________ 
המציע, ושזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך/ת לחתום מטעם 

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
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 א'  8נספח 
 הצעת מחיר הקבלן

 04/2022המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה 

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

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

 באומדנה. ששל כל היחידות של אותו תת כתב 

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

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

 המחיר בגין אותו ריכוז יהא המחיר הבסיסי המצוין באומדנה. 

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

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

 הקבלן. 

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

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

 והמזמין יפעילם תחול עליהם הנחה/תוספת שתירשם בפרק הרלוונטי.

 

 ספרור 
מתוך כתב   – הנושא

 הכמויות
 ₪  ע"פ אומדנאמחיר 

הנחה או תוספת  

באחוזים % להנחה 

( לתוספת סמן -סמן )

)+( 

 הערות הצעת הקבלן )₪( 

2 
עבודות בטון וקירות  

 תומכים 
1,291,785.85 ₪      

תשתיות חשמל, תאורה   8

 שורת ותק
4,880,897.89 ₪   

   

      ₪ 1,257,472.63 פיתוח האתר  40

      ₪ 1,138,756.24 עבודות גינון  41

      ₪ 1,164,767.97 חוץריהוט  42

עקות מפרופילי  גדרות ומ 44

 פלדה
1,162,170.45 ₪   

   

      ₪ 10,612,007.33 כבישים ופיתוח  51

 עבודות אספלט  52
1,170,857.08 ₪   

0% 
 

  לא ניתן לתת הנחה

 רק זהלפ

      ₪ 11,943,443.50 קווי מים וביוב  57

 הקצבים 92
1,028,538.49 ₪   

0% 
 

  לא ניתן לתת הנחה

 לפרק זה

 סה"כ  
35,650,697.43 ₪    

   

 

 

 

_________________    ___________________ 

 ח ת י מ ת  ה ק ב ל ן            ת א ר י ך  
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26/04/2022 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

4/2022מכרז מספר :

 יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

יצחק אילוז מנהל פרוייקט: 35,650,697.43 אומדן (ללא מע"מ):

נווה ים 56 פרוייקט:

ריכוז למכרז

עבודות מים 1 תת כתב:

סה"כ נושא

285,260.00 קווי מים ומתקני מים 1.57.1 תת פרק:

285,260.00קווי מים וביוב 1.57 סה"כ לפרק:

עבודות מיםסה"כ לתת כתב: 1285,260.00

עבודות ביוב 2 תת כתב:

סה"כ נושא

2,388,250.00 צנרת ביוב ואביזרים 2.57.2 תת פרק:

2,388,250.00קווי מים וביוב 2.57 סה"כ לפרק:

עבודות ביובסה"כ לתת כתב: 22,388,250.00

52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  3 תת כתב:

סה"כ נושא

210,170.00 52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  3.57.3 תת פרק:

210,170.00קווי מים וביוב 3.57 סה"כ לפרק:

52ביצוע חוזר של קו מים בכביש סה"כ לתת כתב: 3210,170.00

תעלה מרכזית 4 תת כתב:

סה"כ נושא

153,457.50 רכיבי בטון שונים 4.2.3 תת פרק:

153,457.50עבודות בטון במובל הניקוז 4.2 סה"כ לפרק:

298,149.20 עבודות הכנה ופירוק שונות 4.51.1 תת פרק:

246,900.00 עבודות עפר 4.51.2 תת פרק:

252,805.40 מצעים ומילוי מובא 4.51.3 תת פרק:

33,671.00 יריעות שריון וכוורות 4.51.4 תת פרק:

119,715.70 עבודות תיעול וניקוז 4.51.5 תת פרק:

3,183,790.00 עבודות תיעול וניקוז 4.51.6 תת פרק:

4,135,031.30עבודות עפר, כבישים ופיתוח 4.51 סה"כ לפרק:

49,800.00 שונות 4.57.9 תת פרק:

49,800.00קווי מים וביוב 4.57 סה"כ לפרק:

תעלה מרכזיתסה"כ לתת כתב: 44,338,288.80

5 כביש52תעלה מזרחית ליד  תת כתב:

סה"כ 35נושא



סה"כ נושא

295,524.10 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 5.2.2 תת פרק:

231,200.00 רכיבי בטון שונים 5.2.3 תת פרק:

526,724.10: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  5.2 סה"כ לפרק:

97,696.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 5.51.1 תת פרק:

186,783.00 עבודות עפר 5.51.2 תת פרק:

134,688.96 מצעים ומילוי מובא 5.51.3 תת פרק:

23,088.00 יריעות שריון וכוורות 5.51.4 תת פרק:

72,360.35 עבודות תיעול וניקוז 5.51.6 תת פרק:

514,616.31עבודות עפר, כבישים ופיתוח 5.51 סה"כ לפרק:

58,100.00 שונות 5.57.9 תת פרק:

58,100.00קווי מים וביוב 5.57 סה"כ לפרק:

51,099,440.41 כביש52תעלה מזרחית ליד סה"כ לתת כתב:

תעלה מערבית 6 תת כתב:

סה"כ נושא

77,769.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 6.2.2 תת פרק:

63,800.00 רכיבי בטון שונים 6.2.3 תת פרק:

141,569.50: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  6.2 סה"כ לפרק:

106,701.20 עבודות הכנה ופירוק שונות 6.51.1 תת פרק:

209,381.20 עבודות עפר 6.51.2 תת פרק:

110,843.70 מצעים ומילוי מובא 6.51.3 תת פרק:

14,911.00 יריעות שריון וכוורות 6.51.4 תת פרק:

707,736.00 עבודות תיעול וניקוז 6.51.6 תת פרק:

1,149,573.10עבודות עפר, כבישים ופיתוח 6.51 סה"כ לפרק:

41,500.00 שונות 6.57.9 תת פרק:

41,500.00קווי מים וביוב 6.57 סה"כ לפרק:

תעלה מערביתסה"כ לתת כתב: 61,332,642.60

1כביש מס'  7 תת כתב:

סה"כ נושא

102,104.32 7.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

109,658.30 : עמודים וזרועות8.2פרק  7.8.2 תת פרק:

74,016.17 : אביזרי תאורה8.3פרק  7.8.3 תת פרק:

47,036.00 : גופי תאורה8.4פרק  7.8.4 תת פרק:

1332,814.79מתקן תאורה לכביש  7.8 סה"כ לפרק:

128,452.22 ריצוף שבילים, מדרכות 7.40.1 תת פרק:

128,452.22פיתוח האתר 7.40 סה"כ לפרק:

18,799.66 עבודות הכנה ופירוק שונות 7.51.1 תת פרק:

69,769.35 מצעים ומילוי מובא 7.51.3 תת פרק:

37,644.78 עבודות תיעול וניקוז 7.51.6 תת פרק:

8,016.70 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 7.51.9 תת פרק:

134,230.49כבישים ופיתוח 7.51 סה"כ לפרק:

264,033.72 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 7.52.1 תת פרק:

12,734.70 שונות 7.52.2 תת פרק:

276,768.42עבודות אספלט 7.52 סה"כ לפרק:

1כביש מס' סה"כ לתת כתב: 7872,265.92

2כביש מס'  8 תת כתב:

סה"כ נושא

177,740.59 8.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

136,262.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.8.2 תת פרק:

175,932.77 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.8.3 תת פרק:

52,594.80 : גופי תאורה8.4פרק  8.8.4 תת פרק:
36



סה"כ נושא

2542,530.36מתקן תאורה לכביש  8.8 סה"כ לפרק:

127,552.14 ריצוף שבילים, מדרכות 8.40.1 תת פרק:

127,552.14פיתוח האתר 8.40 סה"כ לפרק:

42,298.62 עבודות הכנה ופירוק שונות 8.51.1 תת פרק:

88,678.80 מצעים ומילוי מובא 8.51.3 תת פרק:

75,078.60 עבודות תיעול וניקוז 8.51.6 תת פרק:

13,454.45 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 8.51.9 תת פרק:

219,510.47כבישים ופיתוח 8.51 סה"כ לפרק:

309,768.99 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 8.52.1 תת פרק:

11,628.00 שונות 8.52.2 תת פרק:

321,396.99עבודות אספלט 8.52 סה"כ לפרק:

2כביש מס' סה"כ לתת כתב: 81,210,989.96

1+2ניקוז כבישים מס'  9 תת כתב:

סה"כ נושא

141,172.89 עבודות תיעול וניקוז 9.51.6 תת פרק:

141,172.89כבישים ופיתוח 9.51 סה"כ לפרק:

1+2ניקוז כבישים מס' סה"כ לתת כתב: 9141,172.89

52כביש מס'  10 תת כתב:

סה"כ נושא

81,517.35 10.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

115,884.07 : עמודים וזרועות8.2פרק  10.8.2 תת פרק:

80,091.39 : אביזרי תאורה8.3פרק  10.8.3 תת פרק:

41,049.60 : גופי תאורה8.4פרק  10.8.4 תת פרק:

52318,542.41מתקן תאורה כביש  10.8 סה"כ לפרק:

121,450.67 ריצוף שבילים, מדרכות 10.40.1 תת פרק:

121,450.67פיתוח האתר 10.40 סה"כ לפרק:

305,159.40 מצעים ומילוי מובא 10.51.3 תת פרק:

6,422.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 10.51.9 תת פרק:

311,582.00כבישים ופיתוח 10.51 סה"כ לפרק:

319,538.32 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 10.52.1 תת פרק:

13,240.00 שונות 10.52.2 תת פרק:

332,778.32עבודות אספלט 10.52 סה"כ לפרק:

52כביש מס' סה"כ לתת כתב: 101,084,353.40

עבודות ניקוז כבישים 11 תת כתב:

סה"כ נושא

44,683.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 11.51.1 תת פרק:

36,666.00 עבודות עפר 11.51.2 תת פרק:

786,292.70 עבודות תיעול וניקוז 11.51.6 תת פרק:

867,642.20כבישים ופיתוח 11.51 סה"כ לפרק:

עבודות ניקוז כבישיםסה"כ לתת כתב: 11867,642.20

603שצ"פ  12 תת כתב:

סה"כ נושא

16,245.80 12.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

40,980.90 : עמודים וזרועות8.2פרק  12.8.2 תת פרק:

26,332.61 : אביזרי תאורה8.3פרק  12.8.3 תת פרק:

16,462.60 : גופי תאורה8.4פרק  12.8.4 תת פרק:

603100,021.91מתקן תאורה לשצ"פ  12.8 סה"כ לפרק:

174,045.50 ריצופים 12.40.1 תת פרק:

12,956.00 קירות 12.40.2 תת פרק:
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סה"כ נושא

187,001.50עבודות פיתוח 12.40 סה"כ לפרק:

230,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 12.41.1 תת פרק:

10,640.36 עבודות השקייה 12.41.2 תת פרק:

241,315.36עבודות גינון 12.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 12.42.1 תת פרק:

77,680.00 ריהוט 12.42.2 תת פרק:

34,125.84 ברזיות 12.42.4 תת פרק:

342,606.80 מתקנים 12.42.5 תת פרק:

182,612.50 הצללות 12.42.6 תת פרק:

639,299.96ריהוט חוץ 12.42 סה"כ לפרק:

159,902.79 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 12.44.1 תת פרק:

159,902.79גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 12.44 סה"כ לפרק:

91,104.10 עבודות עפר 12.51.2 תת פרק:

74,652.84 מצעים ותשתית 12.51.3 תת פרק:

165,756.94עבודות סלילה 12.51 סה"כ לפרק:

603שצ"פ סה"כ לתת כתב: 121,493,298.46

48-צמוד לכביש 639Bשצ"פ  13 תת כתב:

סה"כ נושא

46,260.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 13.41.1 תת פרק:

6,414.00 עבודות השקייה 13.41.2 תת פרק:

8,100.00 שתילה ונטיעה 13.41.3 תת פרק:

60,774.00עבודות גינון 13.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 13.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 13.42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 13.44.1 תת פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 13.44 סה"כ לפרק:

16,987.40 עבודות עפר 13.51.2 תת פרק:

16,987.40עבודות עפר כבישים ופיתוח 13.51 סה"כ לפרק:

48-צמוד לכביש 639Bשצ"פ סה"כ לתת כתב: 1380,036.22

640Aשצ"פ  14 תת כתב:

סה"כ נושא

11,863.22 14.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

23,048.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  14.8.2 תת פרק:

17,295.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  14.8.3 תת פרק:

8,979.60 : גופי תאורה8.4פרק  14.8.4 תת פרק:

640A61,186.70מתקן תאורה לשצ"פ  14.8 סה"כ לפרק:

58,377.70 ריצופים 14.40.1 תת פרק:

9,717.00 קירות 14.40.2 תת פרק:

68,094.70עבודות פיתוח 14.40 סה"כ לפרק:

181,225.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 14.41.1 תת פרק:

11,150.49 עבודות השקייה 14.41.2 תת פרק:

3,645.00 שתילה ונטיעה 14.41.3 תת פרק:

196,020.49עבודות גינון 14.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 14.42.1 תת פרק:

44,898.00 ריהוט 14.42.2 תת פרק:

21,037.84 ברזיות 14.42.4 תת פרק:

207,981.00 מתקנים 14.42.5 תת פרק:

126,331.00 הצללות 14.42.6 תת פרק:

402,522.66ריהוט רחוב 14.42 סה"כ לפרק:

166,276.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 14.44.1 תת פרק:

166,276.40גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 14.44 סה"כ לפרק:
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סה"כ נושא

111,198.00 עבודות עפר 14.51.2 תת פרק:

42,829.95 מצעים ותשתית 14.51.3 תת פרק:

154,027.95עבודות עפר כבישים ופיתוח 14.51 סה"כ לפרק:

10,136.95 שכבות אספלטיות במסעות ומדרכות 14.52.1 תת פרק:

479.95 שונות 14.52.2 תת פרק:

10,616.90עבודות אספלט 14.52 סה"כ לפרק:

640Aשצ"פ סה"כ לתת כתב: 141,058,745.80

640Bשצ"פ  15 תת כתב:

סה"כ נושא

3,505.84 15.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

7,682.85 : עמודים וזרועות8.2פרק  15.8.2 תת פרק:

5,853.63 : אביזרי תאורה8.3פרק  15.8.3 תת פרק:

2,993.20 : גופי תאורה8.4פרק  15.8.4 תת פרק:

640B20,035.52מתקן תאורה לשצ"פ  15.8 סה"כ לפרק:

14,917.35 ריצופים 15.40.1 תת פרק:

14,917.35עבודות פיתוח 15.40 סה"כ לפרק:

13,867.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 15.41.1 תת פרק:

15,792.00 עבודות השקייה 15.41.2 תת פרק:

11,110.00 שתילה ונטיעה 15.41.3 תת פרק:

40,769.50עבודות גינון 15.41 סה"כ לפרק:

1,137.41 שילוט 15.42.1 תת פרק:

6,612.00 ריהוט 15.42.2 תת פרק:

3,272.00 ברזיות 15.42.4 תת פרק:

11,021.41ריהוט רחוב 15.42 סה"כ לפרק:

17,337.25 עבודות עפר 15.51.2 תת פרק:

7,473.12 מצעים ותשתית 15.51.3 תת פרק:

24,810.37עבודות עפר כבישים ופיתוח 15.51 סה"כ לפרק:

640Bשצ"פ סה"כ לתת כתב: 15111,554.15

641שצ"פ  16 תת כתב:

סה"כ נושא

30,399.00 16.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

93,718.62 : עמודים וזרועות8.2פרק  16.8.2 תת פרק:

43,533.21 : אביזרי תאורה8.3פרק  16.8.3 תת פרק:

44,898.00 : גופי תאורה8.4פרק  16.8.4 תת פרק:

641212,548.83מתקן תאורה לשצ"פ  16.8 סה"כ לפרק:

249,323.21 ריצוף שבילים, מדרכות 16.40.1 תת פרק:

314,575.50 קירות 16.40.2 תת פרק:

563,898.71עבודות פיתוח 16.40 סה"כ לפרק:

185,680.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 16.41.1 תת פרק:

11,717.88 עבודות השקייה 16.41.2 תת פרק:

שתילה ונטיעה 16.41.3 תת פרק:

197,397.88עבודות גינון 16.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 16.42.1 תת פרק:

26,448.00 ריהוט 16.42.2 תת פרק:

50,221.84 ברזיות 16.42.4 תת פרק:

23,880.00 מתקני משחק 16.42.5 תת פרק:

102,824.66ריהוט רחוב 16.42 סה"כ לפרק:

292,671.80 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 16.44.1 תת פרק:

292,671.80גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 16.44 סה"כ לפרק:

369,065.85 עבודות עפר 16.51.2 תת פרק:

292,140.00 מצעים ותשתית 16.51.3 תת פרק:
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סה"כ נושא

136,740.00 אספלט 16.51.4 תת פרק:

797,945.85עבודות עפר כבישים ופיתוח 16.51 סה"כ לפרק:

26,586.40 שכבות אספלטיות במסעות וצדרכות 16.52.1 תת פרק:

26,586.40עבודות אספלט 16.52 סה"כ לפרק:

641שצ"פ סה"כ לתת כתב: 162,193,874.13

52-צמוד לכביש 645שצ"פ  17 תת כתב:

סה"כ נושא

מסלעות 17.40.2 תת פרק:

עבודות פיתוח 17.40 סה"כ לפרק:

104,879.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 17.41.1 תת פרק:

423.24 עבודות השקייה 17.41.2 תת פרק:

105,302.74עבודות גינון 17.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 17.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 17.42 סה"כ לפרק:

40,569.10 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 17.44.1 תת פרק:

40,569.10גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 17.44 סה"כ לפרק:

11,085.00 עבודות עפר 17.51.2 תת פרק:

11,085.00עבודות עפר כבישים ופיתוח 17.51 סה"כ לפרק:

52-צמוד לכביש 645שצ"פ סה"כ לתת כתב: 17159,231.66

646שצ"פ  18 תת כתב:

סה"כ נושא

12,956.00 קירות 18.40.2 תת פרק:

12,956.00עבודות פיתוח 18.40 סה"כ לפרק:

121,500.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 18.41.1 תת פרק:

7,892.27 עבודות השקייה 18.41.2 תת פרק:

129,392.27עבודות גינון 18.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 18.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 18.42 סה"כ לפרק:

343,675.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 18.44.1 תת פרק:

343,675.00גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 18.44 סה"כ לפרק:

20,843.80 עבודות עפר 18.51.2 תת פרק:

20,843.80עבודות עפר כבישים ופיתוח 18.51 סה"כ לפרק:

646שצ"פ סה"כ לתת כתב: 18509,141.89

647Aשצ"פ  19 תת כתב:

סה"כ נושא

11,521.50 19.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

19,124.28 : עמודים וזרועות8.2פרק  19.8.2 תת פרק:

14,774.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  19.8.3 תת פרק:

7,483.00 : גופי תאורה8.4פרק  19.8.4 תת פרק:

647A52,903.11מתקן תאורה לשצ"פ  19.8 סה"כ לפרק:

5,682.80 ריצופים 19.40.1 תת פרק:

4,858.50 קירות 19.40.2 תת פרק:

10,541.30עבודות פיתוח 19.40 סה"כ לפרק:

57,770.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 19.41.1 תת פרק:

58,184.00 עבודות השקייה 19.41.2 תת פרק:

39,600.00 שתילה ונטיעה 19.41.3 תת פרק:

155,554.00עבודות גינון 19.41 סה"כ לפרק:

2,274.82 שילוט 19.42.1 תת פרק:

2,274.82ריהוט רחוב 19.42 סה"כ לפרק:

11,225.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 19.44.1 תת פרק:
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סה"כ נושא

11,225.00גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 19.44 סה"כ לפרק:

21,209.80 עבודות עפר 19.51.2 תת פרק:

4,230.00 מצעים ותשתית 19.51.3 תת פרק:

25,439.80עבודות עפר כבישים ופיתוח 19.51 סה"כ לפרק:

647Aשצ"פ סה"כ לתת כתב: 19257,938.03

הכנות לחברת חשמל 20 תת כתב:

סה"כ נושא

195,558.49 עבודות לחברת חשמל 20.8.7 תת פרק:

195,558.49תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת 20.8 סה"כ לפרק:

הכנות לחברת חשמלסה"כ לתת כתב: 20195,558.49

תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים 21 תת כתב:

סה"כ נושא

392,219.74 21.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

532,875.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  21.8.2 תת פרק:

329,254.93 : אביזרי תאורה8.3פרק  21.8.3 תת פרק:

181,815.52 : גופי תאורה8.4פרק  21.8.4 תת פרק:

1,436,165.74מתקן תאורה למגרשי רמ"י ומפוני אילי סיני 21.8 סה"כ לפרק:

תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפוניםסה"כ לתת כתב: 211,436,165.74

49+48תאורת כבישים  22 תת כתב:

סה"כ נושא

143,299.34 8.1תת פרק  22.8.1 תת פרק:

145,062.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  22.8.2 תת פרק:

104,317.66 : אביזרי תאורה8.3פרק  22.8.3 תת פרק:

51,312.00 : גופי תאורה8.4פרק  22.8.4 תת פרק:

443,991.20תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 22.8 סה"כ לפרק:

49+48תאורת כבישים סה"כ לתת כתב: 22443,991.20

648הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ  23 תת כתב:

סה"כ נושא

9,362.80 23.8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  תת פרק:

4,466.83 : אביזרי תאורה8.3פרק  23.8.3 תת פרק:

64813,829.63מתקן תאורה לשצ"פ  23.8 סה"כ לפרק:

648הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ סה"כ לתת כתב: 2313,829.63

תאורת מיתחם קיבוץ קיים 24 תת כתב:

סה"כ נושא

296,840.07 : הכנות תאורת חוץ8.1פרק  24.8.1 תת פרק:

440,545.29 : עמודים וזרועות8.2פרק  24.8.2 תת פרק:

234,240.82 : אביזרי תאורה8.3פרק  24.8.3 תת פרק:

179,143.02 : גופי תאורה8.4פרק  24.8.4 תת פרק:

1,150,769.20מיתחם קיבוץ קיים 24.8 סה"כ לפרק:

תאורת מיתחם קיבוץ קייםסה"כ לתת כתב: 241,150,769.20

1עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  25 תת כתב:

סה"כ נושא

4,223.48 ריצוף שבילים ומדרכות 25.40.1 תת פרק:

שתילה ונטיעה 25.40.3 תת פרק:

4,223.48פיתוח האתר 25.40 סה"כ לפרק:

3,270.00 שתילה ונטיעה 25.41.3 תת פרק:
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סה"כ נושא

3,270.00עבודות גינון 25.41 סה"כ לפרק:

1,122.50 עבודות הכנה ופירוק 25.51.1 תת פרק:

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 25.51.3 תת פרק:

2,422.50עבודות עפר כבישים ופיתוח 25.51 סה"כ לפרק:

549,953.40 קווי מים ומתקני מים 25.57.1 תת פרק:

448,987.00 צנרת ביוב ואביזרים 25.57.2 תת פרק:

16,436.00 שונות 25.57.9 תת פרק:

1,357,018.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 25.57.99 תת פרק:

2,372,394.40קווי מים וביוב 25.57 סה"כ לפרק:

1עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע סה"כ לתת כתב: 252,382,310.38

2עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  26 תת כתב:

סה"כ נושא

3,726.60 ריצוף שבילים ומדרכות 26.40.1 תת פרק:

3,726.60החזרת המצב לקדמותו בחצרות המבנים 26.40 סה"כ לפרק:

920.00 שתילה ונטיעה 26.41.3 תת פרק:

920.00עבודות גינון 26.41 סה"כ לפרק:

1,122.50 עבודות הכנה ופירוקים 26.51.1 תת פרק:

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 26.51.3 תת פרק:

2,422.50עבודות עפר כבישים ופיתוח 26.51 סה"כ לפרק:

392,901.90 מים 26.57.1 תת פרק:

397,444.00 צנרת ביוב ואביזרים 26.57.2 תת פרק:

17,605.00 שונות 26.57.9 תת פרק:

532,608.00 שונות 26.57.99 תת פרק:

1,340,558.90קווי מים וביוב 26.57 סה"כ לפרק:

2עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע סה"כ לתת כתב: 261,347,628.00

3עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  27 תת כתב:

סה"כ נושא

14,657.96 ריצוף שבילים ומדרכות 27.40.1 תת פרק:

14,657.96פיתוח אתר 27.40 סה"כ לפרק:

8,040.00 שתילה ונטיעה 27.41.3 תת פרק:

8,040.00עבודות גינון 27.41 סה"כ לפרק:

2,649.10 עבודות הכנה ופירוקים 27.51.1 תת פרק:

3,250.00 מצעים ומילוי מובא 27.51.3 תת פרק:

5,899.10עבודות עפר כבישים ופיתוח 27.51 סה"כ לפרק:

950,077.10 קווי מים ומתקני מים 27.57.1 תת פרק:

1,436,099.10 צנרת ביוב ואביזרים 27.57.2 תת פרק:

59,520.00 שונות 27.57.9 תת פרק:

2,751,714.00 שונות 27.57.99 תת פרק:

5,197,410.20קווי מים וביוב 27.57 סה"כ לפרק:

3עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע סה"כ לתת כתב: 275,226,007.26

חצרות משק מרקם קיים 28 תת כתב:

סה"כ נושא

189,150.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 28.2.2 תת פרק:

199,900.00 חיפוי ונדבכי ראש (קופינג) 28.2.4 תת פרק:

389,050.00עבודות בטון קירות תומכים 28.2 סה"כ לפרק:

חצרות משק מרקם קייםסה"כ לתת כתב: 28389,050.00

29 מרקם קיים3כביש מס'  תת כתב:

סה"כ 42נושא



סה"כ נושא

37,511.80 עבודות הכנה ופירוק שונות 29.51.1 תת פרק:

57,077.60 עבודות עפר 29.51.2 תת פרק:

101,506.80 מצעים ומילוי מובא 29.51.3 תת פרק:

163,224.76 עבודות תיעול וניקוז 29.51.6 תת פרק:

3,043.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 29.51.9 תת פרק:

362,364.56עבודות עפר, כבישים ופיתוח 29.51 סה"כ לפרק:

29362,364.56 מרקם קיים3כביש מס' סה"כ לתת כתב:

30 מרקם קיים4כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

12,045.22 עבודות הכנה ופירוק שונות 30.51.1 תת פרק:

46,853.60 עבודות עפר 30.51.2 תת פרק:

120,621.00 מצעים ומילוי מובא 30.51.3 תת פרק:

331,637.40 עבודות תיעול וניקוז 30.51.6 תת פרק:

689.80 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 30.51.9 תת פרק:

511,847.02עבודות עפר, כבישים ופיתוח 30.51 סה"כ לפרק:

58,769.66 שכבות אספלטיות במסלעות ומדרכות 30.52.1 תת פרק:

2,582.78 שונות 30.52.2 תת פרק:

61,352.45עבודות אספלט 30.52 סה"כ לפרק:

30573,199.47 מרקם קיים4כביש מס' סה"כ לתת כתב:

31 מרקם קיים5כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

8,933.80 עבודות הכנה ופירוק שונות 31.51.1 תת פרק:

22,054.60 עבודות עפר 31.51.2 תת פרק:

52,077.60 מצעים ומילוי מובא 31.51.3 תת פרק:

59,235.38 עבודות תיעול וניקוז 31.51.6 תת פרק:

1,490.40 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 31.51.9 תת פרק:

143,791.78עבודות עפר, כבישים ופיתוח 31.51 סה"כ לפרק:

31143,791.78 מרקם קיים5כביש מס' סה"כ לתת כתב:

32 מרקם קיים6כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

7,081.43 עבודות הכנה ופירוק שונות 32.51.1 תת פרק:

9,021.30 עבודות עפר 32.51.2 תת פרק:

19,518.30 מצעים ומילוי מובא 32.51.3 תת פרק:

1,007.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 32.51.9 תת פרק:

36,628.03עבודות עפר, כבישים ופיתוח 32.51 סה"כ לפרק:

3236,628.03 מרקם קיים6כביש מס' סה"כ לתת כתב:

33 מרקם קיים7כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

480.60 עבודות הכנה ופירוק שונות 33.51.1 תת פרק:

3,365.20 עבודות עפר 33.51.2 תת פרק:

6,681.00 מצעים ומילוי מובא 33.51.3 תת פרק:

675.95 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 33.51.9 תת פרק:

11,202.75עבודות עפר, כבישים ופיתוח 33.51 סה"כ לפרק:

5,447.40 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 33.52.1 תת פרק:

239.40 שונות 33.52.2 תת פרק:

5,686.80עבודות אספלט 33.52 סה"כ לפרק:

3316,889.55 מרקם קיים7כביש מס' סה"כ לתת כתב:

34 מרקם קיים12כביש מס'  תת כתב:
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סה"כ נושא

11,633.50 עבודות הכנה ופירוק שונות 34.51.1 תת פרק:

16,456.00 עבודות עפר 34.51.2 תת פרק:

85,644.60 מצעים ומילוי מובא 34.51.3 תת פרק:

50,486.14 עבודות תיעול וניקוז 34.51.6 תת פרק:

1,753.20 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 34.51.9 תת פרק:

165,973.44עבודות עפר, כבישים ופיתוח 34.51 סה"כ לפרק:

30,505.44 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 34.52.1 תת פרק:

1,340.64 שונות 34.52.2 תת פרק:

31,846.08עבודות אספלט 34.52 סה"כ לפרק:

34197,819.52 מרקם קיים12כביש מס' סה"כ לתת כתב:

35מבנה  35 תת כתב:

סה"כ נושא

11,808.46 עבודות הכנה ופירוק שונות 35.51.1 תת פרק:

46,991.32 עבודות עפר 35.51.2 תת פרק:

66,915.00 מצעים ומילוי מובא 35.51.3 תת פרק:

200,417.48 עבודות תיעול וניקוז 35.51.6 תת פרק:

3,173.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 35.51.9 תת פרק:

329,306.16עבודות עפר, כבישים ופיתוח 35.51 סה"כ לפרק:

48,637.50 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 35.52.1 תת פרק:

2,137.50 שונות 35.52.2 תת פרק:

50,775.00עבודות אספלט 35.52 סה"כ לפרק:

35מבנה סה"כ לתת כתב: 35380,081.16

36 מרקם קיים14כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

20,228.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 36.51.1 תת פרק:

16,918.00 עבודות עפר 36.51.2 תת פרק:

184,069.80 מצעים ומילוי מובא 36.51.3 תת פרק:

103,211.42 עבודות תיעול וניקוז 36.51.6 תת פרק:

2,057.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 36.51.9 תת פרק:

326,485.12עבודות עפר, כבישים ופיתוח 36.51 סה"כ לפרק:

40,310.76 שכבות אספלטיות ומסעות במדרכות 36.52.1 תת פרק:

1,771.56 שונות 36.52.2 תת פרק:

42,082.32עבודות אספלט 36.52 סה"כ לפרק:

36368,567.44 מרקם קיים14כביש מס' סה"כ לתת כתב:

37 מרקם קיים23כביש מס'  תת כתב:

סה"כ נושא

5,065.00 עבודות הכנה ופירוק שונות 37.51.1 תת פרק:

1,900.80 עבודות עפר 37.51.2 תת פרק:

15,649.20 מצעים ומילוי מובא 37.51.3 תת פרק:

793.50 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 37.51.9 תת פרק:

23,408.50עבודות עפר, כבישים ופיתוח 37.51 סה"כ לפרק:

10,505.70 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 37.52.1 תת פרק:

461.70 שונות 37.52.2 תת פרק:

10,967.40עבודות אספלט 37.52 סה"כ לפרק:

3734,375.90 מרקם קיים23כביש מס' סה"כ לתת כתב:

גדרות ושערים 38 תת כתב:

סה"כ נושא

147,850.36 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 38.44.1 תת פרק:

147,850.36גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 38.44 סה"כ לפרק:
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סה"כ נושא

גדרות ושעריםסה"כ לתת כתב: 38147,850.36

חצרות משק 40 תת כתב:

סה"כ נושא

38,884.75 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 40.2.2 תת פרק:

42,100.00 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 40.2.4 תת פרק:

80,984.75עבודות בטון קירות תומכים 40.2 סה"כ לפרק:

חצרות משקסה"כ לתת כתב: 4080,984.75

הקצבים 92 תת כתב:

סה"כ נושא

623,216.90 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.92.1 תת פרק:

623,216.90בקרת איכות 92.92 סה"כ לפרק:

הקצביםסה"כ לתת כתב: 92623,216.90

הבטחת איכות 93 תת כתב:

סה"כ נושא

405,321.59 הקצב עבור בטיחות באתר 93.93.1 תת פרק:

405,321.59בטיחות באתר 93.93 סה"כ לפרק:

הבטחת איכותסה"כ לתת כתב: 93405,321.59

35,650,697.43סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 12עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות מים

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 הכנת מפת מדידת קווי מים הקיימים באתר. המפה תכלול סימון

הידרנטים, המפרטים שבוצעו במערכת, בדיקה ואימות הכנת חיבורי כל
המגרשים למערכת המים

57.1.0010

2,800.00 2,800.00 קומפלט1.00 שטיפת רשת המים, ביצוע צילום קווי רשת מים ראשים ע"י מעבדה
מוסמכת, הכנת דו"ח צילום אשר יימסר לפיקוח ומתכנן לבדיקה ואישור.

57.1.0020

45,000.00 150.00 300.00 מ"א  בקטרים12 דרג PE+100אספקה, חפירה, החלפת צנרת פוליאתילן 
 מ"מ63~110

57.1.0030

30,000.00 300.00 100.00 מ"א  ~225 בקטרים 12 דרג PE+100אספקה, חפירה, החלפת צנרת פוליאתילן 
 מ"מ160

57.1.0040

7,100.00 710.00 10.00 יח' ). העבודה3 (זקף "2הכנה לחיבור בית בודד או חיבור להשקיה בקוטר "
D+4כוללת חיבור באמצעות רוכב. העבודה כוללת שרוול בקוטר "

. במידת הצורך, החזרת המצב10X10 מ', כולל רשת 10ובאורך עד 
לקדמותו.

57.1.0050

2,500.00 250.00 10.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חציה עם קווי תשתיות, כולל משטח בטון
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול מעל הצינור לרוחב20 בעובי 20מזויין ב-

 מ'.1-3התעלה ולאורך 

57.1.0060

3,300.00 1,100.00 3.00 יח' . העבודה2אספקה והחלפת מגוף טריז רחב/קצר לפי הצורך, קוטר "
כוללת פירוק מגוף קיים והרכבת מגוף חדש.

57.1.0070

4,200.00 1,400.00 3.00 יח' . העבודה כוללת3אספקה והחלפת מגוף רחב/קצר לפי הצורך, קוטר "
פירוק מגוף קיים והרכבת מגוף חדש.

57.1.0080

24,600.00 1,640.00 15.00 יח'  לפי מידות הקיים בשטח. העבודה כוללת4אספקה והחלפת מגוף טריז "
פירוק מגוף קיים.

57.1.0090

10,000.00 2,000.00 5.00 יח' 57.1.0100 מאוגן4, זקף חרושתי, קוטר "3אספקה/החלפת הידרנט חיצוני קוטר "

1,640.00 820.00 2.00 יח' , כולל עבודות חפירה, פירוק והרכבה4אספקה/החלפת מתקן שבירה "
מחדש.

57.1.0110

2,970.00 2,970.00 1.00 יח' . העבודה6 על זקף חרושתי "X 3 2אספקה/החלפת ברז כיבוי אש בקוטר "
כוללת פירוק האביזרים והתקנה מחדש.

57.1.0120

2,100.00 2,100.00 1.00 יח'  כולל עבודות חפירה, פירוק והרכבה6אספקה/החלפת מתקן שבירה "
מחדש.

57.1.0130

5,000.00 500.00 10.00 יח' 57.1.0140 וניתוק מקו ראשי3/"4אספקת חומרים, פירוק גמל קיים בקטרים: "

50,000.00 2,500.00 20.00 יח' . העבודה כוללת ביצוע ריתוך3/"4אספקת כל החומרים ובניית גמל "
), זוויות כנדרש. העבודה כוללתTהגמל לקו קיים באמצעות אביזרים (

צביעת הגמל. העבודה לא כוללת מגופים, שסתומי אוויר וכו'.

57.1.0150
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 13עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות מים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,750.00 750.00 קומפלט25.00 80ניקוי עשבייה סביב מפרטי המים, פריסת יריעה גיאוטכנית במשקל 

גרם/מ"ר, דגם "פלרוג" או ש"ע בהיקף הגמל הקיים, פיזור שכבת מצעים
 ס"מ נוספים25 ס"מ והידוקם. מיקום המשטח כגודל המפרט + 20בעובי 

בהיקפו.

57.1.0160

15,000.00 15,000.00 קומפלט1.00 אספקת כל הציוד הנדרש וביצוע מבחן לחץ למערכת המים לפי הוראות
יצרן הצנרת, כולל השתתפות שירות שדה של יצרן הצנרת הקיימת בשטח.

העבודה כוללת אספקת מים לביצוע הבדיקה על חשבון המבצע.

57.1.0170

49,000.00 49,000.00 קומפלט1.00  מ"מ. המחיר225 מ"מ  ועד 63ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים בכל קוטר 
 כולל תשלום עבור אספקת המים.

57.1.0180

8,800.00 1,760.00 5.00 יח'  ממוגן אוD-050-C ברזל יציקה, דגם 2אספקה והחלפת שסתום אוויר "
 אטמ' לרבות אוגנים נגדיים, אטמים וברגי עיגון16ש"ע ללחץ עבודה 

57.1.0190

285,260.00 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

285,260.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

285,260.00 עבודות מים 1 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 14עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ביוב

קווי מים וביוב 57 פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

35,000.00 35,000.00 קומפלט1.00 שטיפת קווי הביוב ושוחות וביצוע צילום טלוויזיוני ע"י מעבדה מוסמכת,
כולל הכנת דו"ח צילום.

57.2.0020

45,000.00 1,500.00 30.00 יח'  באורךSN-8 P.V.Cהכנת חיבור ביוב למגרש, העבודה כוללת הנחת קו .
 מ' מגבול מגרש. בקצה הקו ייאטם החיבור ע"י1.0 מ' ועד מרחק 10עד 

 מ'.1.0 ובולט על פני הקרקע 40ס20X20פקק ויסומן עם יתד יסוד במידות 

57.2.0030

105,000.00 350.00 300.00 יח' ", עדWATER PLUGאיטום שוחות ביוב באמצעות חומר צמנטי מהיר "
קבלת איטום מוחלט של השוחה. בדיקת אטימות קודמת לביצוע האיטום.

57.2.0040

375,000.00 750.00 500.00 מ"א  מ"מ, דרג160 בקוטר PE+100אספקה חפירה/חציבה של צנרת פוליאתילן 
, כולל פירוק צנרת לקויה, פינויה מהאתר והנחת צנרת חדשה כולל12.5 

ריתוך, בשיטת מופה חשמלית, כולל עטיפת הצינור. עטיפת הצינור תעשה
 מ'. ביצוע2.25. כל העבודה תבוצע ביבש בעומק עד 001-3c לפי פרט 

העבודה יכלול שאיבת מים בכל מהלך העבודה.

57.2.0050

90,000.00 900.00 100.00 מ"א  מ"מ, דרג225 בקוטר PE+100אספקה חפירה/חציבה של צנרת פוליאתילן 
, כולל פירוק צנרת לקויה, פינויה מהאתר והנחת צנרת חדשה כולל12.5 

ריתוך, בשיטת מופה חשמלית, כולל עטיפת הצינור. עטיפת הצינור תעשה
 מ'. ביצוע2.25. כל העבודה תבוצע ביבש בעומק עד 001-3c לפי פרט 

העבודה יכלול מים בכל מהלך העבודה.

57.2.0060

1,050,000.00 3,500.00 300.00 מ"א , דרגPE+100 מ"מ 225אספקה, חפירה/החלפה של צנרת פוליאתילן קוטר 
, כולל: חיתוך, פירוק צנרת קיימת ופינויה מהאתר, ביצוע צנרת חדשה,12 

 כולל ריתוך בשיטת מופה חשמלית, כולל עטיפת הצינור לפי פרט. כל
העבודות יבוצעו ביבש. הנחת הצנרת תבוצע באמצעות תימוך דפנות

 מ'. ביצ וע העבודה5.75 מ' ועד 4.76התעלה להנחת הצנרת. עומק הקו מ-
 יקח בחשבון שאיבת מים בכל מהלך הביצוע, אספקת דיפון זמני וכל

.001-3cהחומרים המפורטים בפרט 

57.2.0070

650,000.00 65,000.00 10.00 יח' אספקה, פינוי שוחות קיימות, תימוך הבור מכל צדדיו על פי תוכנית
שתוגש ע"י הקבלן לאישורהפיקוח. הרכבת שוחה עגולה, אטומה, בדיקה

 מ"מ, כולל שני מכסים160 מ', בקוטר 3.0במפעל, תחתית שוחה בגובה 
, כולל בסיס השוחהF-910, כולל מחברי חיבור D40 מ"מ, לעומס 60?

למניעת ציפה, כולל תוספת עבור משטח ביניים (פודסט), מעקה מ פלב"מ
. ביצוע העבודה יכלול שאיבת מים במהלך העבודה.316וסולם פלב"מ 

57.2.0080

3,000.00 300.00 10.00 יח' תוספת עבור זוג מחברי איטוביב, פירוק חיבור לשוחה וביצוע חיבור חדש. 57.2.0090

5,000.00 1,000.00 5.00 י"ע שאיבת מים משוחות ביוב וצנרת, ניקוי השוחות והקווים. ספיקת המשאבה
 מ"ק/שעה.50 מינימום 

57.2.0100
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ביוב

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,000.00 300.00 50.00 יח' תיקון עיבוד סניטרי (בנצ'יק מבטון) בשוכת ביוב בכל קוטר ובכל עומק 57.2.0110

4,400.00 880.00 5.00 יח'  ס"מ, ממין50החלפת מכסה שוחת בקרה מבטון יציקה עם מסגרת בקוטר 
B125

57.2.0120

5,750.00 1,150.00 5.00 יח'  ס"מ, ממין50החלפת מכסה שוחת בקרה מבטון יציקה עם מסגרת בקוטר 
D400.עם נעילה, כולל לוגו של התאגיד 

57.2.0130

1,600.00 80.00 20.00 יח'  ס"מ עשויים מפלסטיק עם ליבת פלדה30החלפת שלבי דריכה ברוחב 
בשוחה קיימת, לרבות פירוק שלבי דריכה קיימים

57.2.0140

3,500.00 700.00 5.00 יח'  מ"מ מסוג פוליאתילן, לרבות צינור אנכי מחובר160-225מפל פנימי, קוטר 
 בחבקי פלב"מ מחובר לדופן השוחה עם ברגי פלב"מ,  כולל זווית

תחתונה

57.2.0150

2,388,250.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

2,388,250.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

2,388,250.00 עבודות ביוב 2 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

52תת כתב: ביצוע חוזר של קו מים בכביש 

קווי מים וביוב 57 פרק:

52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,320.00 504.00 80.00 מ"א  מ"מ פוליאתילן225אפסקה, חפירה/חציבה והנחת קו מים, קוטר 

PE+100 מונח בקרקע, כול עטיפת חול, כול כיסוי מינימלי של12, דרג ,
 מ', כולל החזרת מצב לקדמותו.10

57.3.0010

122,850.00 315.00 390.00 מ"א ,PE+100 מ"מ פוליאתילן 160אספקה, חפירה/חציה והנחת קו מים, קוטר 
 מ'10 מונח בקרקע כולל עטיפת חול, כולל כיסוי מינימלי של 12דרג 

כולל החזרת המצב לקדמותו.

57.3.0020

2,800.00 200.00 14.00 יח'  ברוחבD+4הגנת הצינור בתחום התעלה ע"י שרוול פלדה בקוטר "
 מ'.10 מ' מכל צד. אורך כולל כ-1התעלה, כולל 

57.3.0030

3,000.00 1,500.00 2.00 יח' ניתוק קו קיים וחיבור קו חדש. החיבור ייעשה באמצעות מופה חשמלית. 57.3.0040

12,200.00 6,100.00 2.00 יח' ,4985-50/4אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

57.3.0050

7,600.00 7,600.00 1.00 יח' ,4985-50/6אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

57.3.0060

5,700.00 5,700.00 1.00 יח' ,4985-50/3אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

57.3.0070

9,500.00 9,500.00 1.00 יח' ,4985-50/10אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

57.3.0080

6,200.00 6,200.00 1.00 יח' ,4985-50/11אספקה והרכבת צנרת פוליאתילן, כולל אביזרים לפי פרט 
כולל חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן. ביצוע עבודות בשלמות בהתאם

לפרט.

57.3.0090

210,170.00 52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  57.3 סה"כ לתת פרק:

210,170.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

210,170.00 52ביצוע חוזר של קו מים בכביש  3 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מרכזית

עבודות בטון במובל הניקוז 2 פרק:

רכיבי בטון שונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
500.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה. 2.3.0010

72,157.50 1,443.15 50.00 מ"ק  במידות שונות ובעומק כלשהו30מכלול תעלות לניקוז לניקוז מבטון ב-
120כולל רצפה, עיבויים, קירות, קורות ותקרה, המחיר כולל זיון (עד 

ק"ג/מ"ק ), הכל לפי הפרט.

2.3.0020

4,200.00 טון  מצולעים רתיכים לזיון הבטונים בכל הקטרים500מוטות פלדה מסוג פ-
 במחירון נת"י, אך02.01.0824והאורכים כמסומן בתכניות (בהתאם לסעיף 

).10% המחיר נמוך, לכן הוגדל בכ-

2.3.0030

9,000.00 45.00 200.00 מ"ר איטום תעלות בטון במגע עם הקרקע, במערכת איטום ביטומנית לרבות
 במחירון נת"י).05.01.0012הרולקות, הכל עפ"י המפרט (בהתאם לסעיף 

2.3.0040

14,300.00 110.00 130.00 מ"א מכלול תפרי התפשטות בתעלות בטון, כולל מוטות יתדים מגולוונים,
לוחות קלקר, עצר מים, איטום, שרוול הכל כמסומן בתכניות (בהתאם

 במחירון נת"י - אין מחיר אך ניתן אומדן).02.01.1055לסעיף 

2.3.0050

30,000.00 50.00 600.00 יח'  לרבות כיס החצץ (בהתאם4 בקוטר "P.V.Cמכלול נקזים מצינורות 
 במחירון נת"י).02.01.1020 ו- 02.01.0990לסעיפים 

2.3.0060

20,000.00 40.00 500.00 יח' מכלול מוטות מיתדים כימיים מצולעים לרבות הקידוח, המוט המצולע,
 במחירון02.01.1082הדבק האפוקסי, כמסומן בתכניות )בהתאם לסעיף 

נת"י).

2.3.0070

8,000.00 1,000.00 קומפלט8.00 חיבור צינורות ניקוז לתעלות ניקוז, כולל פירוק או חיתוך הצינורות. 2.3.0080

153,457.50 רכיבי בטון שונים 2.3 סה"כ לתת פרק:

153,457.50 עבודות בטון במובל הניקוז 2 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

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

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תעלה מרכזית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות

סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.

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

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

 מטר4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 
ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

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

9,875.00 3.95 2,500.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0080

288,274.20 285.42 1,010.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחלליםCLSMמילוי כלשהו  מבטון 
 מ"ק.100וכיו"ב עבור כמות מעל 

51.1.0090

298,149.20 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
86,580.00 28.86 3,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 51.2.0010

160,320.00 26.72 6,000.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0020

246,900.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,077.40 133.62 270.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

51.3.0010

178,728.00 81.24 2,200.00 מ"ק  ס"מ לאחר ההידוק20מצע סוג ב' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו. לרבות חומר ממוחזר100%בהידוק מבוקר של 

ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

51.3.0020

38,000.00 100.00 380.00 מ"ק מילוי בשומשום. 51.3.0030

252,805.40 מצעים ומילוי מובא 51.3 52סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: תעלה מרכזית

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,506.00 9.62 1,300.00 מ"ר 51.4.0010 גרם/למ"ר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 

21,165.00 70.55 300.00 מ"ר 20ס"מ במילוי בטון ב-10כוורת גאותא/גאוווב בגובה  51.4.0020

33,671.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
75,379.00 1,753.00 43.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-5 ס"מ דרג 125צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.3.0
51.5.0010

44,336.70 1,477.89 30.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

51.5.0020

119,715.70 עבודות תיעול וניקוז 51.5 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תעלות בטון טרומיות

2,754,385.00 4,021.00 685.00 מ"ק , במידות שונות, כולל30 מבטון מזוין ב-2X2תעלת בטון טרומי במידות 
איטומים הובלה וכל הנדרש מותקן מושלם בהתאם לפרט.

51.6.0020

422,205.00 4,021.00 105.00 מ"ק , במידות שונות, כולל30 מבטון מזוין ב-3X2תעלת בטון טרומי במידות 
איטומים הובלה וכל הנדרש מותקן מושלם בהתאם לפרט.

51.6.0030

צינורות

7,200.00 1,200.00 6.00 יח' חיבור צינורות ניקוז בכל קוטר שהוא לתעלת ניקוז כולל איטום 51.6.0050

3,183,790.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

4,135,031.30 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 20עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מרכזית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן",יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח.תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

49,800.00 1,660.00 30.00 י"ע ביצוע שאיבה צורך ביצוע עבודות במי תהום בספיקה מתאימה לרבות
בהתאם לספיקה, מונח על פני הקרקע,110-225קטע צנור פוליאתילן 

חיבור מהיר למשאבה, אספקת חשמל, אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך
ביצוע העבודות כנדרש

57.9.0020

49,800.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

49,800.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

4,338,288.80 תעלה מרכזית 4 סה"כ לתת כתב:

54



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 21עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 כביש52תת כתב: תעלה מזרחית ליד 

: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
295,524.10 1,555.39 190.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.( קורות לתעלה מדופנת)

2.2.0010

295,524.10 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

רכיבי בטון שונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
534.50 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים בעובי משתנה. 2.3.0010

מוטות מיתדים

8,000.00 40.00 200.00 יח' מכלול מוטות מיתדים כימיים מצולעים לרבות יקידוח המט המצולע
הדבקהאפוקסי

2.3.0030

רשת מורחבת

223,200.00 93.00 2,400.00 מ"ר 2.3.0050  ס"מ12 עובי 20  ס" במילוי בטון ב-8(JK)רשת מורחבת 

231,200.00 רכיבי בטון שונים 2.3 סה"כ לתת פרק:

526,724.10 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

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

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות
סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 22עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 כביש52תת כתב: תעלה מזרחית ליד 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר
בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד

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

 מטר4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 
ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

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

7,900.00 3.95 2,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0080

89,796.00 64.14 1,400.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 51.1.0090

97,696.00 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
122,655.00 28.86 4,250.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 51.2.0010

64,128.00 26.72 2,400.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0020

186,783.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
134,688.96 133.62 1,008.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

51.3.0010

134,688.96 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,088.00 9.62 2,400.00 מ"ר 51.4.0010 גרם/למ"ר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 

23,088.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 56תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 23עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 כביש52תת כתב: תעלה מזרחית ליד 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,189.20 659.46 20.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.3.0
51.6.0010

21,494.75 859.79 25.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

51.6.0020

24,176.40 1,208.82 20.00 מ"א 51.6.0030 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

צינורות

6,000.00 50.00 120.00 יח' 51.6.0050 מ"מ לרבות כיסוי בחצץ110 בקוטר P.C.Vמכלול נקזים מצינורות 

7,500.00 1,250.00 6.00 יח' חיבור צינורות ניקוז בכל קוטר שהוא ובכול חומר שהוא לתעלת ניקוז
מבטוןכולל איטום, וכל מה שנדרש לפי פרט

51.6.0060

72,360.35 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

514,616.31 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן",יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח.תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

58,100.00 1,660.00 35.00 י"ע שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה
 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור200טבולה לשפכים לספיקה של 

בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור110-225פוליאתילן 
 מ' מונח על פני הקרקע,חיבור מהיר למשאבה,אספקת70 כנ"ל באורך 

חשמל,אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו.

57.9.0020

58,100.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

58,100.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

1,099,440.41 5 כביש52תעלה מזרחית ליד  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 24עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מערבית

: עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
77,769.50 1,555.39 50.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.( קורות לתעלה

2.2.0010

77,769.50 קירות תומכים וקירות גדר-בטון מזוין 2.2 סה"כ לתת פרק:

רכיבי בטון שונים 2.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוטות מיתדים

8,000.00 40.00 200.00 יח' מכלול מוטות מיתדים כימיים מצולעים לרבות יקידוח המט המצולע
הדבקהאפוקסי

2.3.0020

רשת מורחבת

55,800.00 93.00 600.00 מ"ר 2.3.0040 ס"מ ( מחירון נת"י)12 עובי  20   ס"מ במילוי בטון ב-JK 8רשת מורחבת 

63,800.00 רכיבי בטון שונים 2.3 סה"כ לתת פרק:

141,569.50 : עבודות בטון וקירות תומכים02פרק  2 סה"כ לפרק:

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ע"ע (לרבות חישוף ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי

מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישורהמפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

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

מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.

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

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

ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה
והתשלום במ"ק.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 25עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תעלה מערבית

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטר4 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ 200שטח מוגבל- הגדרה: שטח עד 

ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת .

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

3,950.00 3.95 1,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0080

102,751.20 285.42 360.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחלליםCLSMמילוי כלשהו  מבטון 
 מ"ק.100וכיו"ב עבור כמות מעל 

51.1.0090

106,701.20 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
167,965.20 28.86 5,820.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג. 51.2.0010

41,416.00 26.72 1,550.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0020

209,381.20 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,379.20 133.62 160.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

51.3.0010

89,464.50 66.27 1,350.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים
 ס"מ20), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 200 (עובר נפה 18-25%בטווח 

 (המחיר51לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 
כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת

הסביבה.

51.3.0020

110,843.70 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

יריעות שריון וכוורות 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,911.00 9.62 1,550.00 מ"ר 51.4.0010 גרם/למ"ר200בד גאוטכני לא ארוג במשקל 

14,911.00 יריעות שריון וכוורות 51.4 59סה"כ לתת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תעלה מערבית

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

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

6,000.00 50.00 120.00 יח' 51.6.0020 מ"מ לרבות כיסוי בחצץ110 בקוטר P.C.Vמכלול נקזים מצינורות 

12,500.00 1,250.00 10.00 יח' חיבור צינורות ניקוז בכל קוטר שהוא ובכול חומר שהוא לתעלת ניקוז
מבטוןכולל איטום, וכל מה שנדרש לפי פרט

51.6.0030

איתום וטפרים

45.00 מ"ר איטום תעלות או מובל קירות תומכים במגה עם הקרקע במערכת איטום
ביטומני לרבות הרולקות הכל עפ"י המפרט

51.6.0050

28,600.00 110.00 260.00 מ"א מכלול תפרי התפשטות בתעלה, מובל, קירות תומכים יסודות כלל מוטות
יתדם מגולוונים לוחות קלקר עצרמים איטום , שרוול

51.6.0060

660,636.00 660,636.00 קומפלט1.00 51.6.0070 מ'0.9 מ' עומק 1.50תעלת ניקוז מבטון טרומי במידות רוחב 

707,736.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

1,149,573.10 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן",יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח.תשלום בגין עבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

41,500.00 1,660.00 25.00 י"ע שאיבת שפכים לצורך ניתוק זמני של קו ביוב קיים באמצעות משאבה
 מק"ש בתא ביוב קיים לרבות קטע צנור200טבולה לשפכים לספיקה של 

בהתאם לספיקתהביוב מעוגן בשלות לדופן התא וצנור110-225פוליאתילן 
 מ' מונח על פני הקרקע,חיבור מהיר למשאבה,אספקת70 כנ"ל באורך 

חשמל,אחזקת המערכת וכל הנדרש לצורך הפסקת זרימה בהמשך הקו.

57.9.0020

41,500.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

41,500.00 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

1,332,642.60 תעלה מערבית 6 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

1מתקן תאורה לכביש  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

8,333.00 12.82 650.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

שרוולים

4,232.80 38.48 110.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

61



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 28עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

15,393.60 1,924.20 קומפלט8.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0160

5,131.20 641.40 קומפלט8.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

16,161.60 38.48 420.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0210

320.50 6.41 50.00 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 

8.1.0220

10,690.00 106.90 100.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.1.0230

3,613.20 361.32 10.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.1.0240

11,759.00 117.59 100.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0250

320.70 320.70 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0260

יסודות לעמודי תאורה
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1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

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

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

16,537.43 972.79 קומפלט17.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

8.1.0310

9,377.20 551.60 17.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.1.0320

234.09 78.03 3.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.1.0330

102,104.32 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.
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1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

57,559.18 4,111.37 קומפלט14.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

20,922.45 6,974.15 קומפלט3.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,483.00 374.15 קומפלט20.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0170

צביעה

23,693.67 165.69 143.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0190

109,658.30 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

3,741.50 267.25 קומפלט14.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0090

1,026.24 342.08 קומפלט3.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0100

כבלים נחושת

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

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

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

26,805.20 35.27 760.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0140

הארקה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל

בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל
החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

21,120.40 27.79 760.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0180

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0210

שונות

2,089.81 122.93 קומפלט17.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0230

10,880.00 640.00 קומפלט17.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0240

853.02 142.17 קומפלט6.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.0250

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0260

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

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

למתח.

8.3.0270

1,876.00 268.00 7.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.3.0280
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

74,016.17 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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.

47,036.00 2,351.80 20.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 137Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושרVIZULOמתוצרת 

.004.0018.08 וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

47,036.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

332,814.79 1מתקן תאורה לכביש  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

3,010.20 150.51 20.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

40.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,793.80 289.69 20.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 

כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.
40.1.0030

56,680.19 80.17 707.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

40.1.0040

4,810.50 96.21 50.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 
ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

40.1.0050

4,786.08 398.84 12.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

40.1.0060

6,814.45 80.17 85.00 מ"א  ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון.

40.1.0070

46,557.00 51.73 900.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

40.1.0080

128,452.22 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

128,452.22 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,697.66 427.06 11.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 

קוטר שהוא.
51.1.0010

14,102.00 6.41 2,200.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0020

18,799.66 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,690.20 130.41 220.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

41,079.15 130.41 315.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

51.3.0020

69,769.35 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 68מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

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

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

8,635.20 431.76 20.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

4,031.15 806.23 קומפלט5.00 51.6.0070 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

10,437.15 2,087.43 5.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0080

12,617.08 1,802.44 7.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0090

1,924.20 481.05 קומפלט4.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

51.6.0100

37,644.78 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,117.26 186.21 6.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

869.04 144.84 6.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

1,385.00 2.77 500.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 36עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
414.60 20.73 20.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-

מלא (מדידה לפי צביעה נטו).
51.9.0050

1,880.80 23.51 80.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0060

2,350.00 4.70 500.00 מ"א צביעת אבני שפה. 51.9.0070

8,016.70 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

134,230.49 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
103,189.32 38.91 2,652.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
52.1.0010

44,299.20 276.87 160.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0020

82,212.00 31.00 2,652.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

52.1.0030

34,333.20 22.44 1,530.00 מ"ר  ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס3 בעובי 12.5תא"צ 
.PG68-10 גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

52.1.0040

264,033.72 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 70מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 37עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,182.70 1.71 5,370.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

3,552.00 1.60 2,220.00 מ"ר 52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

12,734.70 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

276,768.42 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

872,265.92 1כביש מס'  7 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 38עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

2מתקן תאורה לכביש  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

855.00 8.55 100.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

7,051.00 12.82 550.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0110

שרוולים

23,088.00 38.48 600.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0130

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 39עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

53,877.60 1,924.20 קומפלט28.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0170

17,959.20 641.40 קומפלט28.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0180

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

21,164.00 38.48 550.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0220

320.50 6.41 50.00 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 

8.1.0230

5,345.00 106.90 50.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.1.0240

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

8.1.0250

11,759.00 117.59 100.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0260

641.40 320.70 קומפלט2.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0270
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 40עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

17,510.22 972.79 קומפלט18.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

8.1.0320

4,703.60 1,175.90 קומפלט4.00  מ'9-10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30יצוק מבטון ב- 

8.1.0330

940.72 42.76 22.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0340

12,135.20 551.60 22.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.1.0350

390.15 78.03 5.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.1.0360

177,740.59 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 41עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

74,004.66 4,111.37 קומפלט18.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

20,225.48 5,056.37 קומפלט4.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.10.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

8,231.30 374.15 קומפלט22.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0170

צביעה
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33,800.76 165.69 204.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד

 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 
צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה

 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 
 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0190

136,262.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,879.50 267.25 קומפלט22.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,278.20 35.27 660.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 

 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").
8.3.0130

3,527.50 70.55 50.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 4X25 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

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, חיזוקים, 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 

25,656.00 25,656.00 קומפלט1.00  לפי פרט08.3.279 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X40מרכזיה 
וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.

8.3.0180

26,725.00 26,725.00 קומפלט1.00  לפי פרט08.3.279 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X63מרכזיה 
וכולל חלוקה לשדות ערב/לילה.

8.3.0190

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

18,341.40 27.79 660.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0230

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

5,124.78 854.13 קומפלט6.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0260

שונות
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,704.46 122.93 קומפלט22.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-

בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע
 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0280

14,080.00 640.00 קומפלט22.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0290

995.19 142.17 קומפלט7.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.0300

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0310

42,760.00 21,380.00 קומפלט2.00 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 לקבלתהחיבור 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.

8.3.0320

2,138.00 1,069.00 קומפלט2.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

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

למתח.

8.3.0330

1,876.00 268.00 7.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.3.0340

175,932.77 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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.

42,332.40 2,351.80 18.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 137Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושרVIZULOמתוצרת 

.004.0018.08 וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

10,262.40 2,565.60 4.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 170Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"עVIZULOמתוצרת 

004..0018.08מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0090

52,594.80 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

542,530.36 2מתקן תאורה לכביש  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,046.00 80.92 50.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור, מסוג6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 או שו"ע לפי תכנית.20/20 10/20מלבנית, ,
40.1.0010

7,226.40 90.33 80.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית,8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי תכנית.20/20 10/20 ,

40.1.0020

6,020.40 150.51 40.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

40.1.0030

11,587.60 289.69 40.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

40.1.0040

73,275.38 80.17 914.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

40.1.0050

8,017.20 133.62 60.00 מ"א  ס"מ עם25/25/50אבן שפה טרומה לעטרה במעגל תנועה במידות 
ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

40.1.0060

5,772.60 96.21 60.00 מ"א 20/25/50אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה ללא פזה במידות 
ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

40.1.0070
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,589.56 398.84 9.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה אי תנועה מבטון ב-

 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 
40.1.0080

8,017.00 80.17 100.00 מ"א  ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון.

40.1.0090

127,552.14 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

127,552.14 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,530.62 427.06 27.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 

קוטר שהוא.
51.1.0010

30,768.00 6.41 4,800.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0020

42,298.62 עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,596.80 130.41 480.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

26,082.00 130.41 200.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

51.3.0020

88,678.80 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
12,952.80 431.76 30.00 מ"א 51.6.0010 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

9,674.76 806.23 קומפלט12.00 51.6.0020 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

25,049.16 2,087.43 12.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0030

80



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 47עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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2תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,629.28 1,802.44 12.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 

MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 
.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0040

5,772.60 481.05 קומפלט12.00  ס"מ10תוספת למחיר קולטן עבור אבן שפה מיצקת ברזל בגובה 
 של וולפמן או ש"ע.MZ-TL-90מהמיסעה דגם 

51.6.0050

75,078.60 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,165.57 186.21 17.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0010

2,462.28 144.84 17.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0020

831.00 2.77 300.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0030

414.60 20.73 20.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

2,351.00 23.51 100.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050

4,230.00 4.70 900.00 מ"א צביעת אבני שפה. 51.9.0060

13,454.45 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

219,510.47 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
167,390.82 38.91 4,302.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
52.1.0010

103,826.25 276.87 375.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0020

38,551.92 22.44 1,718.00 מ"ר  ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס3 בעובי 12.5תא"צ 
.PG68-10 גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

52.1.0030

309,768.99 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:
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שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,628.00 1.71 6,800.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

11,628.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

321,396.99 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,210,989.96 2כביש מס'  8 סה"כ לתת כתב:
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כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

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

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

43,176.00 431.76 100.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

25,799.36 806.23 קומפלט32.00 51.6.0070 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

27,136.59 2,087.43 13.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0080

23,431.72 1,802.44 13.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0090

11,384.82 1,897.47 6.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0100

10,244.40 1,707.40 6.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףלדרישות ת"י.

51.6.0110

141,172.89 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

141,172.89 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

141,172.89 יקוז כבישים מס'  1+2נ 9 סה"כ לתת כתב:
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52תת כתב: כביש מס' 

52מתקן תאורה כביש  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

10,897.00 12.82 850.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

שרוולים

1,154.40 38.48 30.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.
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52תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

5,772.60 1,924.20 קומפלט3.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0160

1,924.20 641.40 קומפלט3.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

27,705.60 38.48 720.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0210

64.10 6.41 10.00 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 

8.1.0220

2,138.00 106.90 20.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.1.0230

1,806.60 361.32 5.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.1.0240

1,175.90 117.59 10.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0250

320.70 320.70 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0260

יסודות לעמודי תאורה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

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

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

18,814.40 1,175.90 קומפלט16.00  מ' יצוק10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30 מבטון ב- 

8.1.0310

684.16 42.76 16.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0320

8,825.60 551.60 16.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.1.0330

234.09 78.03 3.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.1.0340

81,517.35 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות

 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

80,901.92 5,056.37 קומפלט16.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.10.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,986.40 374.15 קומפלט16.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0160

צביעה

28,995.75 165.69 175.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0180

115,884.07 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 87מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,276.00 267.25 קומפלט16.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

31,743.00 35.27 900.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0130

הארקה

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

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

25,011.00 27.79 900.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0200

שונות

1,966.88 122.93 קומפלט16.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0220

10,240.00 640.00 קומפלט16.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0230

426.51 142.17 קומפלט3.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.0240

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0250

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

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

למתח.

8.3.0260

804.00 268.00 3.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.3.0270

80,091.39 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 89תת פרק:
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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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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.

41,049.60 2,565.60 16.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 170Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"עVIZULOמתוצרת 

004..0018.08מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

41,049.60 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

318,542.41 52מתקן תאורה כביש  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

.52עבודות אספלט מדרכות ומגרשי ספורט ראה המחירון בפרק 

2,257.65 150.51 15.00 מ"ר  ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ60עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 

 ס"מ לרבות יסוד.20/20/6במידות 

40.1.0030

4,345.35 289.69 15.00 מ"ר  ס"מ לרבות גוון לבן20/20/6אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 
כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.

40.1.0040
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

52תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
86,182.75 80.17 1,075.00 מ"א  ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 

 בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע
40.1.0050

1,196.52 398.84 3.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

40.1.0060

1,603.40 80.17 20.00 מ"א  ס"מ. המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון.

40.1.0070

25,865.00 51.73 500.00 מ"א  ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד10/100/20אבן גן טרומה במידות 
משענת בטון.

40.1.0080

121,450.67 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

121,450.67 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
213,872.40 130.41 1,640.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

91,287.00 130.41 700.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של15מצע סוג א' במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

51.3.0020

305,159.40 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,117.26 186.21 6.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

869.04 144.84 6.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

831.00 2.77 300.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

103.65 20.73 5.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050

352.65 23.51 15.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0060
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52תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,149.00 4.70 670.00 מ"א צביעת אבני שפה. 51.9.0070

6,422.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

311,582.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

155,640.00 38.91 4,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0040

124,000.00 31.00 4,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

52.1.0050

39,898.32 22.44 1,778.00 מ"ר  ס"מ למדרכות ואיים מוגבהים מאספלט עם אגרגט גס3 בעובי 12.5תא"צ 
.PG68-10 גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 

52.1.0060

319,538.32 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,840.00 1.71 4,000.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

6,400.00 1.60 4,000.00 מ"ר 52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

13,240.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

332,778.32 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,084,353.40 52כביש מס'  10 92סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: עבודות ניקוז כבישים

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,880.00 588.00 10.00 יח' פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק 51.1.0010

38,803.50 258.69 150.00 מ"א  מ' כולל חפירה4 ס"מ בעומק עד 100פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 
 וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0020

44,683.50 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
36,666.00 104.76 350.00 מ"ק חול מיוצב בצמנט, כמפורט במפרט המיוחד 51.2.0010

36,666.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

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

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

64,624.00 403.90 160.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

128,110.00 557.00 230.00 מ"א 51.6.0070 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

13,500.00 540.00 25.00 מ"א  עובי14 עם פאזה חדה לריתוך בקוטר "530צינורות פלדה לניקוז לפי ת"י 
 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי וציפוי פנים3/16דופן "

 מלט צמנט מונח בקרקעלכל עומק

51.6.0080

131,796.00 732.20 180.00 מ"א 51.6.0090 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
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תת כתב: עבודות ניקוז כבישים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
108,793.80 1,208.82 90.00 מ"א 51.6.0100 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

754.20 754.20 קומפלט1.00 51.6.0110 ס"מ לתא קיים.80תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 

665.30 665.30 קומפלט1.00 תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). 51.6.0120

169,400.00 6,050.00 קומפלט28.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0130

7,215.75 7,215.75 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' עד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0140

61,800.00 10,300.00 קומפלט6.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0150

3,372.20 1,686.10 2.00 יח'  ס"מ65 בגובה 48/78קולטן ראשי רדוד צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 ס"מ35 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר MD-4כדוגמת 

 מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףC250כולל מסגרת ורשת תיקנית 
.489 לדרישות ת"י 

51.6.0160

14,200.00 1,775.00 8.00 יח' 110 בגובה 37/76קולטן ראשי בינוני לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-21 מבטון דוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0170

11,180.40 1,597.20 7.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקניתMD-22כדוגמת 

C250 489מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוףלדרישות ת"י.

51.6.0180

4,791.60 1,597.20 3.00 יח'  ס"מ65 בגובה 37/76קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 ס"מ35 של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר MD-24כדוגמת 

 כולל מסגרת ורשת תיקנית.מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף
C250 489לדרישות ת"י 

51.6.0190

7,389.45 1,477.89 5.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

51.6.0200

45,600.00 4,560.00 10.00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 100X100תא בקרה מלבני במידות 
.D-400 ס''מ, מסוג 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

51.6.0210

13,100.00 1,310.00 10.00 יח'  ס"מ עבור מכסה רשת כובע במקום100X100תוספת למחיר תא מלבני 
תקרה מבטון ומכסה.

51.6.0220

786,292.70 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

94



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 61עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: עבודות ניקוז כבישים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

867,642.20 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

867,642.20 עבודות ניקוז כבישים 11 סה"כ לתת כתב:
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603תת כתב: שצ"פ 

603מתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

8.55 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

3,974.20 12.82 310.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0110

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,002.40 38.48 130.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף

 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252
 לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע.

8.1.0150

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

6,841.60 684.16 קומפלט10.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0200

427.60 42.76 10.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0210

16,245.80 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות

 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

24,495.03 2,721.67 קומפלט9.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

4,417.10 4,417.10 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

4,115.65 374.15 קומפלט11.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0170

צביעה

7,953.12 165.69 48.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0190

40,980.90 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 98סה"כ לתת פרק:
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: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

2,405.25 267.25 קומפלט9.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0090

342.08 342.08 קומפלט1.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0100

כבלים נחושת

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

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

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

9,105.75 25.65 355.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0140

הארקה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל

בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו, כולל חדירה לעמודים וכל
החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,225.40 27.79 260.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0180

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0210

שונות

6,400.00 640.00 קומפלט10.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0230

26,332.61 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

100



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 67עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

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

16,462.60 1,496.60 11.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

16,462.60 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

100,021.91 603מתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

92,345.50 142.07 650.00 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 מישקים.

40.1.0020

81,700.00 190.00 430.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8 ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 26בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

40.1.0030

174,045.50 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,956.00 323.90 40.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

40.2.0010

12,956.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

187,001.50 עבודות פיתוח 40 101סה"כ לפרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 6.00 5,000.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

160,000.00 80.00 2,000.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

22,100.00 17.00 1,300.00 מ"ר 41.1.0030 ס"מ.10 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 20-50חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 

18,575.00 2.50 7,430.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0040

230,675.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 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 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

1,728.23 35.27 49.00 יח' .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

2,498.13 60.93 41.00 יח' .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0030

6,414.00 6,414.00 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 פרט.

41.2.0040

10,640.36 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

241,315.36 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט חוץ 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת

ולוח מתכת.
42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
29,754.00 3,306.00 9.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעד יד 72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם411195005שמאלי  של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
מטרופוליני

42.2.0010

17,176.00 8,588.00 קומפלט2.00 מערכת ישיבה דגם חורש  מונגשת עם מושבי דמוי עץ של חברת שחם
411704002אריכא או ש"ע מק"ט 

42.2.0020

7,015.00 7,015.00 1.00 יח' 42.2.0030 או ש"ע.411620003מערכת ישיבה לילדים  של חב' שכם אריכא מק"ט 

17,088.00 4,272.00 4.00 יח'  או ש"ע  מבטון411474005ספסל "חלוק נחל"  של חב' חשם אריכא מק"ט  
 מגוון.

42.2.0040

6,647.00 6,647.00 1.00 יח'  או ש"ע 411476007ספסל "חלוק נחל" של חברת שחם אריכא מק"ט 
מבטון מגוון

42.2.0050

77,680.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,176.00 3,272.00 8.00 יח'  ס"מ , של חברת68.5 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002 שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט 
42.4.0010

מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים
הדרושים וכו'.

7,441.00 7,441.00 קומפלט1.00 412330000ברזיה נגישה דגם אגם של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט  42.4.0030

508.84 508.84 1.00 יח'  ס"מ,35 ס"מ ובעומק 30/40" בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 2
לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה .לצינור פלסטי

42.4.0040

34,125.84 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

מתקנים 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או

מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות .
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

138,356.80 321.76 430.00 מ"ר  מ"מ.25יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 
בהתאם להוראות יצרן המתקנים .(מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי

משולם בניפרד).

42.5.0030

1,058,000.00 קומפלט  של חבי "פרוליודיק" או110502ספינת פירטים גדולה מעץ רוביניה מק"ט 
ש"ע

42.5.0040

100,000.00 100,000.00 קומפלט1.00 42.5.0050  של חב' "פרוליודיק" או שו"ע6211מתקן מעץ "נינג'ה" מק"ט 

10,350.00 10,350.00 קומפלט1.00 42.5.0060 של חבי "פרוליודיק" או ש"ע233016עלה ורד מעץ רוביניה מק"ט 

17,250.00 17,250.00 קומפלט1.00 42.5.0070 של חבי נדנר או ש"ע4904מדרכים רוביניה קומפלט מק"ט 

59,400.00 59,400.00 קומפלט1.00  של חבי פרוליודיק או24151354חצובת נדנדות ארוכה מעץ רוביניה מק"ט 
 ש"ע

42.5.0080

8,625.00 8,625.00 קומפלט1.00 42.5.0090 של חבי פרוליודיק או ש"ע40301קפיץ חילזון  מעץ רוביניה מק"ט 

8,625.00 8,625.00 קומפלט1.00 42.5.0100  של חבי פרוליודיק  או ש"ע40303קפיץ לויתן  רוביניה  מק"ט 

342,606.80 מתקנים 42.5 סה"כ לתת פרק:

הצללות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
114,647.50 208.45 550.00 מ"ר ,U.Vהצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת 

 הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי90-95% מ"מ, 1.5עובי מינימלי 
מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס8 בגבהים עד 8-"6פלדה בקוטר "

העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע
יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

42.6.0010

67,965.00 13,593.00 5.00 יח' פרגולה דגם" גל ים ישירה" של חב' שחם אריכא  או ש"ע מק"ט
418029000

42.6.0020

182,612.50 הצללות 42.6 סה"כ לתת פרק:

639,299.96 ריהוט חוץ 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 104מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

112.25 מ"א  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0020

4,000.00 800.00 5.00 מ"א מעקה הולכה מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר צביעה
 ס"מ , או שו"ע כולל100ימית  נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני , בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0030

153,056.15 368.81 415.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר צביעה
 ס"מ , או שו"ע כולל110 ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני , בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0040

2,846.64 2,846.64 1.00 יח'  מ' מגולוון וצבוע1.10 מ' ובגובה 1.45שער פישפש מעוצב  ברוחב 
בתנור,בגמר צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני, מותאם לגדר

,כולל מנעול תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.

44.1.0050

159,902.79 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

159,902.79 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות סלילה 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
47,677.40 21.38 2,230.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

529.10 4.81 110.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0020

28,857.60 26.72 1,080.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0030

14,040.00 13.00 1,080.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0040

91,104.10 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
42,252.84 130.41 324.00 מ"ק  ס"מ, לאחר15מצע סוג א'  במדרכות  שתי שכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק מבוקר של 
51.3.0010

105



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 72עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

603תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,400.00 60.00 540.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד

להגנת הסביבה.

51.3.0020

74,652.84 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

165,756.94 עבודות סלילה 51 סה"כ לפרק:

1,493,298.46 603שצ"פ  12 סה"כ לתת כתב:
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48-צמוד לכביש 639Bתת כתב: שצ"פ 

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

80.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

4,500.00 2.50 1,800.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0030

41,760.00 58.00 720.00 מ"ק  ס"מ  כולל פיזור ויישור 40אדמת גן מטיב מעולה בעובי שלא יקטן מ- 
 מ"ק.100בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים וכולל בדיקת מעבדה לכל 

41.1.0040

46,260.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 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 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

6,414.00 6,414.00 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 פרט.

41.2.0020

6,414.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

48-צמוד לכביש 639Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

12.00 יח' 41.3.0050 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

18.00 יח' 41.3.0060 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 

8,100.00 4.50 1,800.00 מ"ר  ס"מ, תיחוח ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

41.3.0070

8,100.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

60,774.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
368.81 מ"א מעקה בטיחות מעוצב  ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר

 ס"מ   או שו"ע110צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני, בגובה 
כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0010

112.25 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0020
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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48-צמוד לכביש 639Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
737.40 24.58 30.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

16,250.00 13.00 1,250.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0020

16,987.40 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

16,987.40 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

80,036.22 48-צמוד לכביש 639Bשצ"פ  13 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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640Aתת כתב: שצ"פ 

640Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

3,653.70 12.82 285.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

3,848.00 38.48 100.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0140

110



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 77עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

4,104.96 684.16 קומפלט6.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0190

256.56 42.76 6.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחר לפי דרישת המזמין.

8.1.0200

11,863.22 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.
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640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

16,330.02 2,721.67 קומפלט6.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

2,244.90 374.15 קומפלט6.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0160

צביעה

4,473.63 165.69 27.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0180

23,048.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,603.50 267.25 קומפלט6.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

8,079.75 25.65 315.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0130

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,917.95 27.79 105.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0200

שונות

3,840.00 640.00 קומפלט6.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0220

17,295.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים

במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר
המשרד.

8,979.60 1,496.60 6.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

8,979.60 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

61,186.70 640Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

15,627.70 142.07 110.00 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 מישקים.

40.1.0020

42,750.00 190.00 225.00 מ"ר  לשבילים, מדרכות ומתחת למתקני משחק, יצוק באתר30משטח בטון ב-
 ס"מ והחלקת20/20 כל 8 ס"מ, כולל רשת  ברזל מרותכת קוטר 26בעובי 

פני הבטון סרוק לרבות מישקים.

40.1.0030

58,377.70 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,717.00 323.90 30.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

40.2.0010

9,717.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

68,094.70 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

144,000.00 80.00 1,800.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

24,650.00 17.00 1,450.00 מ"ר 41.1.0030 ס"מ.10 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 20-50חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 

12,575.00 2.50 5,030.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0040

181,225.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 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 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

634.86 35.27 18.00 מ"א .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

2,498.13 60.93 41.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0030

8,017.50 8,017.50 קומפלט1.00  מצינור מים קיים, כולל מד-2חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "
מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות

ספק המים לפי פרט.

41.2.0040

11,150.49 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

116



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 83עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

3,645.00 27.00 135.00 מ"ר אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל
 אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים

 טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים
הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.

41.3.0050

12.00 יח' 41.3.0060 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

18.00 יח' 41.3.0070 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 

440.00 יח' 41.3.0080 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

3,645.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

196,020.49 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,142.00 3,306.00 7.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעד72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם411195005ידשל שמאלי חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
מטרופוליני

42.2.0010

8,544.00 4,272.00 2.00 יח'  או ש"ע  מבטון411474005ספסל "חלוק נחל"  של חב' חשם אריכא מק"ט  
 מגוון.

42.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,647.00 6,647.00 1.00 יח'  או ש"ע 411476007ספסל "חלוק נחל" של חברת שחם אריכא מק"ט 

מבטון מגוון
42.2.0030

3,185.00 3,185.00 1.00 יח' מערכת ישיבה לילדים דגם סוס מבטון ועץ של חב' שחם אריכא מק"ט
  או ש"ע419003005

42.2.0040

3,380.00 3,380.00 1.00 יח' 42.2.0050 או ש"וע419004006ריהוט ילדים דגם פיל של חב' שחם אריכא מקט"ט 

44,898.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,088.00 3,272.00 4.00 יח'  ס"מ , של חברת69 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט
42.4.0010

מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים
הדרושים וכו'.

7,441.00 7,441.00 קומפלט1.00 42.4.0030 ,412330000ברזיה דגם אגם של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 

508.84 508.84 1.00 יח'  ס"מ,35 ס"מ ובעומק 30/40" בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 2
לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה .לצינור פלסטי

42.4.0040

21,037.84 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

מתקנים 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או

מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות
.מתקני משחק ופרגולות יהיו עשויים מעץ מטופל (אימפרגנציה) ו/או

מתכת מגלוונת וצבועה בתנור ו/או פלסטי בדרישת שטח לטווח בטיחות .

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.כל
האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

72,396.00 321.76 225.00 מ"ר  מ"מ.25יציקת משטח גומי למתקני משחקים, צבעוני בעובי של לפחות 
בהתאם להוראות יצרן המתקנים .(מרצף בטון כתשתית למשטח הגומי

משולם בניפרד).

42.5.0030

2,760.00 2,760.00 קומפלט1.00 42.5.0040  של חבי פרוליודיק  או ש"ע.243נדנדה חיה תלויה   מק"ט 

28,175.00 28,175.00 קומפלט1.00 42.5.0050 של חבי"פרוליודיק " או  ש"ע.813משולב רוביניה נגיש מק"ט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,650.00 12,650.00 קומפלט1.00 42.5.0060 של חבי" פרוליודיק" או ש" ע.231  מק"ט4עלה ורד ל-

40,250.00 40,250.00 קומפלט1.00 42.5.0070  של חבי"פרוליודיק"  או ש"ע.WD0311בית על קפיצים  מק"ט 

51,750.00 51,750.00 קומפלט1.00  של חבי "פרוליודיק" אוWD0038מתקן טיפוס בצורת גירף רוביניה  מק"ט 
 ש"ע.

42.5.0080

207,981.00 מתקנים 42.5 סה"כ לתת פרק:

הצללות 42.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,366.00 208.45 280.00 מ"ר ,U.Vהצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת 

 הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי90-95% מ"מ, 1.5עובי מינימלי 
מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס8 בגבהים עד 8-"6פלדה בקוטר "

העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע
יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח.

42.6.0010

67,965.00 13,593.00 5.00 יח' פרגולה דגם" גל ים ישירה" של חב' שחם אריכא  או ש"ע מק"ט
418029000

42.6.0020

126,331.00 הצללות 42.6 סה"כ לתת פרק:

402,522.66 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

162,276.40 368.81 440.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב  ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר
 ס"מ , או שו"ע110צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני בגובה 

כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0020

112.25 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0030

4,000.00 800.00 5.00 מ"א מעקה הולכה מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר צביעה
 ס"מ , או שו"ע כולל100ימית  נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני , בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0040

166,276.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

166,276.40 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
96,851.40 21.38 4,530.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

481.00 4.81 100.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0020

12,825.60 26.72 480.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0030

1,040.00 13.00 80.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט

המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור
 ס"מ. ישולם לפי20והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 

מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0040

111,198.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,429.95 130.41 195.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

17,400.00 60.00 290.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

42,829.95 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

154,027.95 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,641.95 38.91 145.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 6 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
52.1.0010

4,495.00 31.00 145.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 4 בעובי 19תא"צ 
PG68-10.

52.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,136.95 שכבות אספלטיות במסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
247.95 1.71 145.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

232.00 1.60 145.00 מ"ר 52.2.0020 ליטר/מ''ר0.5ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

479.95 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

10,616.90 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

1,058,745.80 640Aשצ"פ  14 סה"כ לתת כתב:
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640Bמתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

512.80 12.82 40.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

1,539.20 38.48 40.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

1,368.32 684.16 קומפלט2.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0190

85.52 42.76 2.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0200

3,505.84 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

5,443.34 2,721.67 קומפלט2.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

748.30 374.15 קומפלט2.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0160

צביעה

1,491.21 165.69 9.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0180

7,682.85 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

640Bתת כתב: שצ"פ 

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

534.50 267.25 קומפלט2.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,795.50 25.65 70.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0130

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,389.50 27.79 50.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0200

שונות

1,280.00 640.00 קומפלט2.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0220

5,853.63 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים

במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר
המשרד.

2,993.20 1,496.60 2.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

2,993.20 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

20,035.52 640Bמתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

14,917.35 142.07 105.00 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 מישקים.

40.1.0020

14,917.35 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

14,917.35 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,980.00 6.00 330.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

10,800.00 80.00 135.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

1,087.50 2.50 435.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0030

13,867.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

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

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

4,242.00 4,242.00 קומפלט1.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1ראש מערכת בקוטר "
השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים

עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב
 יציאה למי פיקוד,3/4כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "

 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע3/4ברז"

41.2.0020

11,550.00 35.00 330.00 מ"ר השקיה כללית 41.2.0030

15,792.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

6,480.00 12.00 540.00 יח' 41.3.0050 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

2,430.00 18.00 135.00 יח' 41.3.0060 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 

2,200.00 440.00 5.00 יח' 41.3.0070 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

11,110.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

40,769.50 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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640Bתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

1,137.41 1,137.41 1.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

1,137.41 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,612.00 3,306.00 2.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעד72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם411195005ידשל שמאלי חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
מטרופוליני

42.2.0010

6,612.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,272.00 3,272.00 1.00 יח'  ס"מ , של חברת69 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט 
42.4.0010

3,272.00 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

11,021.41 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,010.60 24.58 570.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

120.25 4.81 25.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0020

3,206.40 26.72 120.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0030

17,337.25 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,173.12 130.41 32.00 מ"ק  ס"מ לא ,שתי שכבות לאחר15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק מבוקר של 
51.3.0010

3,300.00 60.00 55.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

7,473.12 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

24,810.37 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

111,554.15 640Bשצ"פ  15 סה"כ לתת כתב:
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641מתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

3,589.60 12.82 280.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

3,848.40 1,924.20 קומפלט2.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0140
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,282.80 641.40 קומפלט2.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 

.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 
8.1.0150

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

10,774.40 38.48 280.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0190

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

10,262.40 684.16 קומפלט15.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0240

641.40 42.76 15.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0250

30,399.00 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

66,256.50 4,417.10 קומפלט15.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

11,224.50 374.15 קומפלט30.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0160
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
צביעה

16,237.62 165.69 98.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0180

93,718.62 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,131.20 342.08 קומפלט15.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
134 הכבל.



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 101עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

16,672.50 25.65 650.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0130

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

10,421.25 27.79 375.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0200

שונות

9,600.00 640.00 קומפלט15.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0220

43,533.21 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה

פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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.

44,898.00 1,496.60 30.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

44,898.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

212,548.83 641מתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

156,703.21 142.07 1,103.00 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 מישקים.

40.1.0020

10,912.00 272.80 40.00 מבנה  (בטון גלוי ומוחלק סרוק) על משטח בטון משופע30מדרגות מבטון ב-
 ס"מ, הידוק40/16 ס"מ (כלול במחיר)  ומשולשים בחתך עד 15בעובי 

 ס"מ וזיון הבטון כנדרש.25השתית, מצע מהודק בעובי 

40.1.0030

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 יסוד.20/20/6במידות 

40.1.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,300.00 290.00 70.00 יח'  קמ"ט40/40/6אבן סימון לשביל אופניים   עם אלמנט נירוסטה מוטבע 

 חב' "איטונג" או ש"ע12861506
40.1.0050

60,000.00 80.00 750.00 מבנה 2285 ס"מ בגוון אפורה   ללא פאזה מק"ט 50/20/10אבן גן טרומה במידות 
 של חב' אקרשטיין או שו"ע .המחיר כולל יסוד משענת בטון.

40.1.0060

249,323.21 ריצוף שבילים, מדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,575.50 323.90 45.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

40.2.0010

300,000.00 300.00 1,000.00 מ"ק   שורות של אבן . שכבה תחתונה ואמצעית3מסלעה (לקיר ים)  בנויה מ 
 ס"מ בשתי60 ס"מ וברוחב 60 ס"מ באורך 80בנויות מאבנים בגובה 

40 שורות ושורה נוספת מעלהן , בגובה 2 שורות לגובה 4שורות, סה"כ 
 ס"מ בשורה אחת .80 ס"מ ובאורך 40ס"מ בעומק 

40.2.0020

314,575.50 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

563,898.71 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,600.00 6.00 3,600.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

115,200.00 80.00 1,440.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

30,430.00 17.00 1,790.00 מ"ר 41.1.0030 ס"מ.10 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 20-50חצץ בזלתי שטוף, בגודל אבן 

3,400.00 17.00 200.00 מ"ר 41.1.0040 ס"מ.7 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 25-40חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 

15,050.00 2.50 6,020.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0050

185,680.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

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

כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,
 וכו', כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

1,587.15 35.27 45.00 מ"א .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

3,716.73 60.93 61.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0030

6,414.00 6,414.00 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 פרט.

41.2.0040

11,717.88 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

12.00 יח' 41.3.0050 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

18.00 יח' 41.3.0060 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 

440.00 יח' 41.3.0070 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

197,397.88 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:
138



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 105עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

641תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

ריהוט 42.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,448.00 3,306.00 8.00 יח'  ס"מ עם בסיס בטון ועץ  עם משענת ומסעדי יד72.5/180ספסל גן במידות 

, דגם מטרופוליני411195005מעוצב  של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט 
42.2.0010

26,448.00 ריהוט 42.2 סה"כ לתת פרק:

ברזיות 42.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,632.00 3,272.00 6.00 יח'  ס"מ , של חברת69 ליטר מבוטן לקרקע, בגובה 45אשפתון מבטון ,מיכל 

413055002שחם אריכא או ש"ע, דגם סביון מק"ט 
42.4.0010

22,640.00 1,415.00 16.00 יח'  של חב' שחם אריכא או316מתקן אופניים קשת כולל רוזטה נירוסטה 
שו"ע

42.4.0020

מחירי ברזיות כוללים הובלה הכנות התקנה וכל האביזרים והחיבורים
הדרושים וכו'.

7,441.00 7,441.00 קומפלט1.00 412330000ברזיה דגם אגם של חברת שחם אריכא או ש"ע מק"ט  42.4.0040

508.84 508.84 1.00 יח'  ס"מ,35 ס"מ ובעומק 30/40" בריכת ניקוז / שוקת לכלבים במידות 2
לרבות מכסה מיצקת ברזל ויציאה .לצינור פלסטי

42.4.0050

50,221.84 ברזיות 42.4 סה"כ לתת פרק:

מתקני משחק 42.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
23,880.00 24.00 995.00 מ"ר  שכבות לרבות שכבת3ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג "ספורט קוט" ב-

האמולסיה.
42.5.0010

23,880.00 מתקני משחק 42.5 139סה"כ לתת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

102,824.66 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
287,671.80 368.81 780.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב ממתכת  פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגמר

 ס"מ או שו"ע110צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני, בגובה 
כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0010

5,000.00 250.00 20.00 מבנה  מ"מ, מגולוון וצבוע בתנור ,כולל40מאחז יד מצינור מגולוון בקוטר 
 מ' לכל היותר, עיגון וביטון בקרקע או חיבור1.5עמודים אנכיים כל 

לקירות לפי פרט .

44.1.0020

112.25 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0030

292,671.80 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

292,671.80 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
181,730.00 21.38 8,500.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.10,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

5,315.05 4.81 1,105.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0020

134,000.80 26.72 5,015.00 מ"ר ייצוב שתית ע"י החדרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט ("בקאלש"
 ס"מ כ"א וללא דקים, בפיזור20מאבנים זויתיות), גודל אבן מקסימלית 

.51.04.12שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 

51.2.0030

520.00 13.00 40.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0040

47,500.00 19.00 2,500.00 מ"ק עירום זמני של חול דיונה במקום מאושר ואחזרתו לתחום הדיונה בסיום
העבודות על"פי תוכנית . עבודה כוללת גידור ושילוט.

51.2.0050

369,065.85 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 140מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
106,140.00 122.00 870.00 מ"ק  ס"מ לא ,שתי שכבות לאחר15מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק מבוקר של 
51.3.0010

186,000.00 60.00 3,100.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

292,140.00 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

אספלט 51.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
33.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס4 בעובי 12.5מדרכות ואיים מוגבהים  מאספלט תא"צ 

.PG68-10גירי/דולומטי סוג א' וביטומן 
51.4.0010

1,990.00 2.00 995.00 מ"ר 51.4.0020 ליטר/מ"ר.1ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

134,750.00 35.00 3,850.00 מ"ר 51.4.0030  או שו"ע400יריעת  גיאוטכנית ארוגה מסוג " גיאופלריג" 

136,740.00 אספלט 51.4 סה"כ לתת פרק:

797,945.85 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במסעות וצדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
26,586.40 26.72 995.00 מ"ר  ס"מ לשבילי אופניים ובשצ"פים, עם אגרגט גס4 בעובי 19תא"צ 

.PG68-10גירי/דולומטי סוג א'  וביטומן 
52.1.0010

26,586.40 שכבות אספלטיות במסעות וצדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

26,586.40 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

2,193,874.13 641שצ"פ  16 סה"כ לתת כתב:
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עבודות פיתוח 40 פרק:

מסלעות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
323.90 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

40.2.0010

מסלעות 40.2 סה"כ לתת פרק:

עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,892.00 6.00 982.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

92,000.00 80.00 1,150.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

6,987.50 2.50 2,795.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0030

104,879.50 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 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 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

423.24 35.27 12.00 מבנה .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

423.24 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

105,302.74 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,569.10 368.81 110.00 מ"א מעקה בטיחות  מעוצב מממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

 ס"מ , בגמר צביעה ימית נגד חלודה לפי פרט ומפרט טכני או שו"ע110
כולל עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0010

112.25 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0020

40,569.10 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

40,569.10 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,145.00 24.58 250.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

4,940.00 13.00 380.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,
הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט

. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 
המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0020

11,085.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

11,085.00 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

159,231.66 52-צמוד לכביש 645שצ"פ  17 143סה"כ לתת כתב:
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עבודות פיתוח 40 פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,956.00 323.90 40.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

40.2.0010

12,956.00 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

12,956.00 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 6.00 3,000.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010

96,000.00 80.00 1,200.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור
ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.

41.1.0020

7,500.00 2.50 3,000.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0030

121,500.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 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 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

564.32 35.27 16.00 מבנה .10 מ"מ  בדרג 75שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0020

913.95 60.93 15.00 מבנה .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  41.2.0030

6,414.00 6,414.00 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 פרט.

41.2.0040

7,892.27 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

646תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

129,392.27 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

310,000.00 1,000.00 310.00 מ"א מעקה בטיחות מעוצב ממתכת פלדה מגולוונת וצבועה בתנור  בגמר 
 ס"מ ,   או שו"ע כולל110צביעה ימית לפי פרט ומפרט טכני, בגובה 

עיגון לביטון לקרקע או לקירות.

44.1.0020

33,675.00 112.25 300.00 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0030

343,675.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

343,675.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,993.80 24.58 610.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

646תת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,850.00 13.00 450.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,

הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט
. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 

המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0020

20,843.80 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

20,843.80 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

509,141.89 646שצ"פ  18 סה"כ לתת כתב:

146



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 113עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

647Aתת כתב: שצ"פ 

647Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

2,884.50 12.82 225.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

5,002.40 38.48 130.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0140

147



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 114עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

647Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

3,420.80 684.16 קומפלט5.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0190

213.80 42.76 5.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0200

11,521.50 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

647Aתת כתב: שצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

13,608.35 2,721.67 קומפלט5.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,870.75 374.15 קומפלט5.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0160

צביעה

3,645.18 165.69 22.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0180

19,124.28 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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647Aתת כתב: שצ"פ 

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

1,336.25 267.25 קומפלט5.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,771.25 25.65 225.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0130

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,612.70 27.79 130.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0200

שונות

3,200.00 640.00 קומפלט5.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0220

14,774.33 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

מחיר גוף התאורה כולל אספקה, התקנה, אחריות, וכל האביזרים
הדרושים להפעלה תקינה המותקנים בתוך הפנס.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גופי התאורה המוצעים הינם גופי תאורה בעלי תעודת הסמכה הרשומים

במאגר משרד הבינוי והשיכון בלבד בהתאם לרשימה המתעדכנת באתר
המשרד.

7,483.00 1,496.60 5.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

7,483.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

52,903.11 647Aמתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצופים 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 

משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע על בסיס מלט לבן.

5,682.80 142.07 40.00 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 מישקים.

40.1.0020

5,682.80 ריצופים 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,858.50 323.90 15.00 מ"ר מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים

והעבודה כנדרש בתכניות המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות
2.5וכיסי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 
מ' בלבד לגובה רב מכך יש לבצע הפרדה עם ברמה או לתכנן מסלעה

קונסטרוקטיבית.

40.2.0010

4,858.50 קירות 40.2 סה"כ לתת פרק:

10,541.30 עבודות פיתוח 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,520.00 6.00 1,420.00 מ"ר  ס"מ,40הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 

 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל20אספקת והצנעת קומפוסט 
שימוש בכלים מכניים וידניים.

41.1.0010
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
45,600.00 80.00 570.00 מ"ק קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור

ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.
41.1.0020

3,650.00 2.50 1,460.00 מ"ר ריסוס בחומר מאושר לקטילת עשבים. הדברה תעדה לפי הנדרש במפרט
הכללי (הספר הכחול).

41.1.0030

57,770.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 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 הצנרתהתת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 

ולא באביזרי שן.

8,484.00 4,242.00 קומפלט2.00  לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר1ראש מערכת בקוטר "
השקייה לפי כמות,כולל מד לחץ מגוף הידראולי ראשי מברונזה,מד מים

עם פלט חשמלי או הידרומטר,מסנן,מקטין לחץ,משחרר אויר משולב
 יציאה למי פיקוד,3/4כדוגמת א.ר.י או שו"ע,מגוף אלכסון,ברז גן "

 ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע3/4ברז"

41.2.0020

49,700.00 35.00 1,420.00 מ"ר השקיה כללית 41.2.0030

58,184.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

24,000.00 12.00 2,000.00 יח' 41.3.0050 סמ"ק.800, במיכל בנפח - 3צמחים רב-שנתיים, גודל 

9,000.00 18.00 500.00 יח' 41.3.0060 ליטר.2.5 , במיכל בנפח - 4צמחים רב-שנתיים, גודל 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,600.00 440.00 15.00 יח' 41.3.0070 לפחות מתוך קבוצה ב'8.5עצים גודל 

39,600.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

155,554.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

ריהוט רחוב 42 פרק:

שילוט 42.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי ריהוט חוץ, מתקנים, פרגולות וכל המפורטים בפרק זה כוללים

ביסוס ועיגון לקרקע, העץ מטופל (אימפגרנציה) ומטופל גם נגד טרמיטים,
 המתכת מגולוונת וצבועה בתנור.

כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

2,274.82 1,137.41 2.00 מ"ר אספקה והתקנת שלט התנהגות בגן או שטח ציבורי עשוי מפרופילי מתכת
ולוח מתכת.

42.1.0030

2,274.82 שילוט 42.1 סה"כ לתת פרק:

2,274.82 ריהוט רחוב 42 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל האלמנטים יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית.

11,225.00 112.25 100.00 מבנה  מ"מ מגולוון וצבוע, דגם "איסכורית" או0.6גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 
 מ', לוחות פח איסכורית2.0 מ"מ, בגובה עד 38 ש"ע, בעלי גובה גל של 

מונחים בכיוון הגדר,לרבות אביזרי חיבור, עמודים מגולוונים מצינור קוטר
 מ' ויסודות בטון.3.0 כל 3 "

44.1.0020

11,225.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

11,225.00 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,909.80 24.58 810.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 13.00 100.00 מ"ק טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי,

הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר או לפי המפרט
. המחיר כולל הובלת החומר לאזור51הטכני המיוחד והידוקו לפי מפרט 

המילוי וישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.

51.2.0020

21,209.80 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתית 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,830.00 122.00 15.00 מ"ק  ס"מ ,שתי שכבות לאחר ההידוק15מצע סוג א'  במדרכות בעובי  עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%מבוקר של 
51.3.0010

2,400.00 60.00 40.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

4,230.00 מצעים ותשתית 51.3 סה"כ לתת פרק:

25,439.80 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

257,938.03 647Aשצ"פ  19 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: הכנות לחברת חשמל

תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת 8 פרק:

עבודות לחברת חשמל 8.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

42,328.00 38.48 1,100.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ5.3 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

8.7.0040

61,568.00 38.48 1,600.00 מ"א חפירה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים, כולל ריפוד
 וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה

  מונחים בשכבה6 צינורות "3 ס"מ ורוחב ל-100החפירה בעומק עד 
אופקית אחת המחיר ללא צינור.

8.7.0050

7,055.00 70.55 100.00 מ"א חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או  בכלים כולל
ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי

 מונחים6 צינורות בקוטר "5 ס"מורוחב ל-140אדמה החפירה בעומק עד 
בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

8.7.0060

41,064.65 208.45 קומפלט197.00 הרכבת בסיס לפילר חב' חשמל, כולל הובלה ממחסני חב' החשמל, בטון,
 וסטנדרטים של חח"י08ציוד עזר הכל לפי דרישות חב' החשמל לפי מפרט 

 ולפי פרט ביצוע.

8.7.0070

21,435.04 12.82 1,672.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני6כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

 08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

8.7.0080

7,480.00 14.96 500.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור כבלים
 אינץ, כולל הובלה ממחסני חב'8 של חברת החשמל. הצינור בקוטר של 

 סעיף08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חשמל, חוט  משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07

8.7.0090

14,627.80 332.45 קומפלט44.00 בצוע סימון בר  קיימא  על קרקעי של  סיום קצוות המעברים התת
08קרקעיים (השרוולים) שהוכנו עבור חח"י או כבל תת"ק לפי מפרט 

  ולפי פרטי ביצוע כולל ציון הקואורדינטות של קצוות08.03.09.03סעיף 
סיום הצנרת ע"י מודד מוסמך בתוכנית עדות.

8.7.0100

195,558.49 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

195,558.49 תשתיות חשמל,תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

195,558.49 ות לחברת חשמל הכנ 20 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

מתקן תאורה למגרשי רמ"י ומפוני אילי סיני 8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

855.00 8.55 100.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

33,396.10 12.82 2,605.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0110

שרוולים

23,088.00 38.48 600.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0130

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

67,347.00 1,924.20 קומפלט35.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0170

22,449.00 641.40 קומפלט35.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0180

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

72,380.88 38.48 1,881.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0220

1,923.00 6.41 300.00 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 

8.1.0230

10,690.00 106.90 100.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.1.0240

7,226.40 361.32 20.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.1.0250

2,351.80 117.59 20.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0260

1,603.50 320.70 קומפלט5.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0270
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

3,420.80 684.16 קומפלט5.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0320

84,279.96 780.37 קומפלט108.00  מ'6-7 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.70/70/80 במידות 30יצוק מבטון ב- 

8.1.0330

855.20 42.76 20.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0340

59,572.80 551.60 108.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.1.0350

780.30 78.03 10.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.1.0360

392,219.74 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

הקבלן חייב לתמחר את הציוד לפי המצויין במכרז ולא ציוד אחר.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 מטעם היצרן וחתומה על ידו,C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת 

על כל משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

13,608.35 2,721.67 קומפלט5.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

359,979.12 3,333.14 קומפלט108.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.6.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0130

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

39,659.90 374.15 קומפלט106.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0170

צביעה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
119,628.18 165.69 722.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד

 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 
צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה

 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 
 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0190

532,875.55 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

28,328.50 267.25 קומפלט106.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
81,310.50 25.65 3,170.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0130

48,355.17 35.27 1,371.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0140

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

102,211.62 27.79 3,678.00 מבנה  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0180

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

9,395.43 854.13 קומפלט11.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0210

שונות

12,415.93 122.93 קומפלט101.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0230

38,400.00 640.00 קומפלט60.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0240

1,706.04 142.17 קומפלט12.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.0250

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0260
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון

הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן
החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשבמפרט, לרבות מסירת תעודת
רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן

למתח.

8.3.0270

3,216.00 268.00 12.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.3.0280

329,254.93 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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.

7,483.00 1,496.60 5.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

174,332.52 1,614.19 108.00 יח' , המשווק ע"יVEGA-2 דגם  70-100Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08.004.0018.

8.4.0090

181,815.52 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

1,436,165.74 מתקן תאורה למגרשי רמ"י ומפוני אילי סיני 8 163סה"כ לפרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 130עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,436,165.74 תאורת הרחבה חדשה מגרשי רמ"י ומפונים 21 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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49+48תת כתב: תאורת כבישים 

תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 פרק:

8.1תת פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

11,025.20 12.82 860.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

שרוולים

13,852.80 38.48 360.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0120

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.
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49+48תת כתב: תאורת כבישים 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

36,559.80 1,924.20 קומפלט19.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0160

12,186.60 641.40 קומפלט19.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0170

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

23,088.00 38.48 600.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0210

64.10 6.41 10.00 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 

8.1.0220

2,138.00 106.90 20.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.1.0230

1,806.60 361.32 5.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-
דרישת המפקח).

8.1.0240

15,521.88 117.59 132.00 מ"א פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צנרת לרבות ניסור אספלט ושבירת בטון
קיים בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, חפירה

 ס"מ,60 ס"מ וברוחב עד 150וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 
ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה בשכבות המצע, תיקון הכביש, החזרת

המצב לקדמותו וסימון בר קיימא של קצות הצנרת.

8.1.0250

320.70 320.70 קומפלט1.00 חיבור צנרת תת קרקעית לתא מעבר קיים מבטון, כולל חציבת פתח בדופן
התא, החדרת הצנרת, ביטון, איטום וכל העבודות הנדרשות על פי מסמכי

החוזה.

8.1.0260

יסודות לעמודי תאורה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,

זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי
מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון

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

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

23,518.00 1,175.90 קומפלט20.00  מ' יצוק10 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/160 במידות 30 מבטון ב- 

8.1.0310

855.20 42.76 20.00 יח' תוספת למחיר יסוד לעמוד תאורה בכבישים בין עירוניים או בגינון עבור
קיטום שפות היסוד, הסינור וצביעת היסוד והסינור לעמודים צבועים

בגוון העמוד או בגוון אחרלפי דרישת המזמין.

8.1.0320

2,206.40 551.60 4.00 יח'  ס"מ להגנת עמודי תאורה, המחיר100 ס"מ וגובה 100חולית בטון קוטר 
כולל מילוי החוליות במצע ועטיפת העמודים במספר שכבות של ניילון

לשמירת שלמותם.

8.1.0330

156.06 78.03 2.00 יח' תוספת מחיר למגש אביזרים לכל מאמ"ת נוסף במגש אביזרים. 8.1.0340

143,299.34 8.1תת פרק  8.1 סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר עמוד תאורה כולל מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנות

 וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה, צביעה, שילוט, פיזור העמודים בשטח,
הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

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

 מ"מ עשוי מפלדה60) בחתך קוני עגול, קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
 טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום, וכל האביזרים
הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו, עמוד התאורה צבוע

בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 
באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד, פתח
לדלת, דלת, צלחת תחתונה מיציקת אלומיניום וכל האביזרים הדרושים

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

101,127.40 5,056.37 קומפלט20.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.10.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

7,483.00 374.15 קומפלט20.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0160

צביעה

36,451.80 165.69 220.00 מ"א תוספת עבור צביעת עמודים/זרועות המיועדים להתקנה בסביבה ימית (עד
 מ"א של1 ק"מ משפת הים), על פלדה מגולוונת בתנור. המחיר ל 2 

צביעה בתנור כדוגמת מפרט אפוקלשל צביעת פוליאסטר טהור על פלדה
 שבהוצאת הוועדה הבין משרדית ובהתאם לת.י,11מגולוונת, ולפי מפרט 

 שנים בכתב על הצביעה מהמפעל.5לרבות קבלת אחריות ל-

8.2.0180

145,062.20 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 168מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

5,345.00 267.25 קומפלט20.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  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, סימון לזיהוי הכבל והסימונים על מוליכי
 הכבל.

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

49,486.40 50.24 985.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0130

הארקה

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

החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

27,373.15 27.79 985.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0170

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

1,708.26 854.13 קומפלט2.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0200

שונות

2,458.60 122.93 קומפלט20.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0220

12,800.00 640.00 קומפלט20.00 כיסוי פח דקורטיבי לכסוי ברגי היסוד בעמודי מאור  בערוגות שצפים,  אי
 ס"מ מעל פני האדמה הגננית . הכסוי יהיה15 תנועה ואשר בסיסם בולט 

 עגול או מרובע לפי הנחיות אדריכל הנוף וצבע  בתנור  בצבע העמוד
 ברגי היסוד כולל גובהם מעל פני היס.4הכסוי  חייב לכסות את כל 

8.3.0230

426.51 142.17 קומפלט3.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.0240

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0250

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

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

למתח.

8.3.0260

804.00 268.00 3.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.3.0270

104,317.66 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 170תת פרק:
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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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

למכרז זה

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

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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.

51,312.00 2,565.60 20.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 170Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"עVIZULOמתוצרת 

004..0018.08מאושר, וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

51,312.00 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

443,991.20 תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת 8 סה"כ לפרק:

443,991.20 49+48תאורת כבישים  22 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

648תת כתב: הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ 

648מתקן תאורה לשצ"פ  8 פרק:

8.1 הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

1,538.40 12.82 120.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

3,334.80 27.79 120.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו110צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0110

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים

מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

648תת כתב: הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,924.20 1,924.20 קומפלט1.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 

 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 
489.

8.1.0150

641.40 641.40 קומפלט1.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0160

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

1,924.00 38.48 50.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0200

9,362.80 ות תאורת חוץ8.1פרק  8.1 הכנ סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.

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

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

הארקה

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

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

. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

648תת כתב: הכנה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,612.70 27.79 130.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 

08.3.327 סעיף 
8.3.0080

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

854.13 854.13 קומפלט1.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0110

שונות

4,466.83 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

13,829.63 648מתקן תאורה לשצ"פ  8 סה"כ לפרק:

13,829.63 ה לתאורת מיגרשי ספורט בשצ"פ  648הכנ 23 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

מיתחם קיבוץ קיים 8 פרק:

: הכנות תאורת חוץ8.1פרק  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.

מובלים

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

הצינור, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות על פי
מסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

855.00 8.55 100.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0100

31,409.00 12.82 2,450.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו75צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
.08.1.021 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 8כולל חוטי משיכה 

8.1.0110

שרוולים

6,156.80 38.48 160.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 110שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט3.2דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.1.0130

תאים יצוקים או בנויים או טרומיים
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר תא כולל כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי לרבות
הזיון, תקרה, מכסה מבטון, שילוט המכסה, סמל הרשות טבוע ביציקה,

עוגנים, ניקוז, רפידות, שכבתחצץ, פתחים עבור צינורות, כניסות ויציאות
לתא לרבות איטום, אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות

הנדרשות במסמכי החוזה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.09.02ביצוע לפי סעיף 

19,242.00 1,924.20 קומפלט10.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 150 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

8.1.0170

6,414.00 641.40 קומפלט10.00  ס"מ עבור מסגרת מרובעת/עגולה80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489 לפי ת"י B125ממתכת ומכסה עגול יצוק ממתכת 

8.1.0180

גומחות בטון עבור חח"י

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חח"י לפי פרט מעודכן באתר

חח"י, וכולל את כל עבודות העפר, חומרי ועבודות העזר והלוואי,
אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

1,443.15 1,443.15 קומפלט1.00  ס"מ80X40גומחת בטון מקורה לארון מונים כפול חח"י במידות פנים 
08.1.231 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 250וגובה חיצוני 

8.1.0210

2,993.20 2,993.20 קומפלט1.00  ס"מ230X55גומחת בטון מקורה לארון רשת ותקשורת חח"י במידות פנים 
08.1.231 ס"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 250וגובה 

8.1.0220

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי

מחיר חפירה ו/או חציבה כולל מילוי מהודק בשכבות בהתאם לפרטי
 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 

או הצינורות ולכיסויים, לרבות שכבות חול בין שכבות צינורות, סרטי
סימון, הידוק, החזרת פני השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה ו/או

חציבה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.02.03ביצוע לפי סעיף 

94,276.00 38.48 2,450.00 מ"א חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים כולל כל הנדרש לפי סעיף
 ס"מ באמצעות כל כלי מכאני שיידרש100 ס"מ ועומק 40 ברוחב 08.1.252

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

8.1.0260

641.00 6.41 100.00 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 

8.1.0270

10,690.00 106.90 100.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל או מתחת מכשול (מעביר
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), לרוחבו של המכשול להנחת הצנרת.

8.1.0280
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,226.40 361.32 20.00 מ"ק  להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש (לפי20יציקת בטון ב-

דרישת המפקח).
8.1.0290

יסודות לעמודי תאורה

מחיר יסוד לעמוד תאורה כולל מדידה, סימון, חפירה וחציבת בור,בטון,
זיון, מערכת בורגי עיגון (לרבות פסי פלדה אומים ודסקיות), שרוולי

מעבר, מילוי מרווחים, סילוק עודפי עפר, החזרת מצב לקדמותו, תכנון
ביצוע ע"ח הקבלן כולל השכרת שרותי מהנדס ביסוס וקונסטרוקטור וכל

עבודות וחומרי העזר הנדרשים על פי מסמכי החוזה.

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

והעומסים על העמוד.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.06.02ביצוע לפי סעיף 

23,261.44 684.16 קומפלט34.00  מ'5 בגובה עד 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.60/60/80 במידות 30יצוק מבטון ב - 

8.1.0340

60,088.49 780.37 קומפלט77.00  מ'6-7 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.70/70/80 במידות 30יצוק מבטון ב- 

8.1.0350

972.79 972.79 קומפלט1.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

8.1.0360

עבודות פירוק וחיבורים

העבודות יבוצעו בתאום עם הרשות המקומית ולפי כל כללי הבטיחות
הנדרשים כולל ניתוק מהמתח, הפירוק יכלול את העמוד, הפנסים,

הזרועות, וכל ציוד המותקן על העמוד,הציוד שפורק יובל למקום שיורה
המפקח.

2,138.00 427.60 קומפלט5.00 פירוק תא מעבר קיים בכל קוטר שהוא, הוצאתו מהקרקע ע"י חפירה ו/או
חציבה והעברתו למקום שיורה המפקח.

8.1.0390

2,779.40 277.94 קומפלט10.00 פירוק יסוד בטון של עמוד תאורה קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף
פסולת המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, לפי הנחיית המפקח, כולל

החזרת פני השטח לקדמותם במילוימצע סוג א' מהודק בשכבות לרבות
תיקון אספלט ו/או ריצוף.

8.1.0400

5,345.00 534.50 קומפלט10.00  מ', כולל זרועות, פנסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

8.1.0410

4,276.00 855.20 קומפלט5.00  מ', כולל זרועות, פנסים וכל9-12פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

8.1.0420
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,658.90 192.42 קומפלט45.00 פירוק עמוד עץ קיים כולל חפירה ו/או חציבה סביב יסוד העמוד ושליפתו

 מהקרקע בשלמותו לשימוש חוזר או לצורך מסירתו למזמין כולל פרוק
חיבורי החשמל על העמוד, פרוק הזרוע, הפנס, האביזרים וכל ציוד העזר,

הובלה ופריקה לכל מקום שיורה המפקח.

8.1.0430

854.00 4.27 200.00 מ"א פירוק כבל קיים המושחל בצנרת תת קרקעית בין עמודי תאורה קיימים,
ללא פגיעה בצנרת הקיימת, כולל פירוק חיבורי החשמל ובידודם, והובלת

 ק"מ ,לפי100 הכבל למחסני הרשות המקומית או לכל מקום אחר עד 
הנחיית המפקח.

8.1.0440

7,119.50 1,423.90 קומפלט5.00 פירוק מכני וחשמלי של מרכזית מאור והובלה למחסן הרשות המקומית
כולל תאום ותשלום לחברת החשמל עבור הניתוק, פירוק הכבלים, פרוק

היסוד והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי
 החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פני השטח לקדמותם.

(לוח בחדר חשמל קיים המיועד לפירוק+ ארונות חשמל ברשת פר טית
לפירוק)

8.1.0450

296,840.07 ות תאורת חוץ8.1פרק  : הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

: עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 תת פרק:

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

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

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

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

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

כולל הטבעת מספר של מכון התקנים

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

הצבת העמוד, פילוס.

 ולפי פרט.08.06.02.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

 ס"מ30לוח הבסיס של העמוד והחלק התחתון של העמוד, עד לגובה של 
מעל לוח הבסיס, יצופו בביטומן חם או סיקה.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
) בחתך קוני מכופף ("בננה") עשוי מפלדה טבול812עמוד תאורה (ת"י 

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

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

92,536.78 2,721.67 קומפלט34.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0110

253,318.64 3,333.14 קומפלט76.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.6.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0120

5,528.86 5,528.86 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע כפולה עשוי מפלדה כולל
 מטר.6.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0130

4,111.37 4,111.37 קומפלט1.00 עמוד תאורה בחתך קוני קשתי ("בננה") זרוע בודדת, עשוי מפלדה כולל
 מטר.8.4 בגובה 08.2.237כל הנדרש לפי סעיף 

8.2.0140

זרועות פלדה לעמודי תאורה

) קשתית קונית עשויה מברזל מגולוון בקוטר מותאמת812זרוע (ת"י 
לעמוד ולגוף התאורה הנבחר ומחוברת לעמוד ולגוף התאורה כולל

צביעה, חיזוקים מגולוונים לעמוד, בורגי אלן שקועים ומגולוונים בהיקף
העמוד.

 ולפי פרט.08.06.05.01 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

42,278.95 374.15 קומפלט113.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף100זרוע יחידה באורך 
08.2.348

8.2.0180

גומחות בטון שימוש כללי. באופן כללי לא תבוצענה גומחות אלא בהתאם
 לתכנית. ארונות השירות לחשמל ותקשורת מתוכננים לבצוע בחצרות

שרות לפי התכנית. סעיפים גומחות להלן נועדו לבצוע לפי שיקול המזמין
 בכתב ומראש.

מחיר גומחה כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת לגומחה,
הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, תאום עם חברת התשתית הרלוונטית,
כולל  את כל עבודות העפר הנדרשות, חומרי ועבודות העזר והלוואי,

אספקה, הובלה, התקנה ואחריות וכל העבודות הנדרשות במסמכי החוזה.

1,282.80 1,282.80 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,60/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0210

1,443.15 1,443.15 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,80/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0220

1,603.50 1,603.50 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,100/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0230

1,817.30 1,817.30 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,120/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0240
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,924.20 1,924.20 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,140/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 

חפירה וביסוס
8.2.0250

2,138.00 2,138.00 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,170/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0260

2,565.60 2,565.60 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,220/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0270

2,886.30 2,886.30 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,255/40/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0280

3,100.10 3,100.10 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,270/80/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0290

3,527.70 3,527.70 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,330/80/210גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0300

1,924.20 1,924.20 קומפלט1.00  ס"מ, לרבות גג, מעברים,100/50/250גומחת בטון מזויין במידות פנים 
חפירה וביסוס

8.2.0310

2,031.10 2,031.10 קומפלט1.00 )60+10+60/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

8.2.0320

2,244.90 2,244.90 קומפלט1.00 )80+10+60/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

8.2.0330

2,351.80 2,351.80 קומפלט1.00 )80+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

8.2.0340

2,522.84 2,522.84 קומפלט1.00 )170+10+80/(40/210גומחת בטון מזויין, מחולקת לשניים, במידות פנים 
ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס

8.2.0350

4,703.60 4,703.60 קומפלט1.00 גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים
) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס60+10+80+10+60/(40/210

8.2.0360

4,703.60 4,703.60 קומפלט1.00 גומחת בטון מזויין, מחולקת לשלושה, במידות פנים
) ס"מ, לרבות גג, מעברים, חפירה וביסוס80+10+80+10+80/(40/210

8.2.0370

440,545.29 : עמודים וזרועות8.2פרק  8.2 סה"כ לתת פרק:

: אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים פתוחים בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד
למכרז זה.
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תת כתב: תאורת מיתחם קיבוץ קיים

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

481.05 יח'  בחלקו העליון של עמוד תאורה כולל תוספת מאמ"ת,3Wתוספת ג.ת לד 
התקנה, כבל חיבור לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

8.3.0050

התקנת גוף תאורה

מגשים

 תוצרתBC3 ו- BC2מגש מחומר פלסטי כבה מאליו, כולל מהדקים דגם 
SOGEXI ממ"ר, כולל פסים35 או ש"ע מאושר, לכבלים בחתך עד 

למבטיחים חצי אוטומט ולחיבורי הארקה,כולל מבטח חצי אוטומטי דו
, כיסוי (מבטח נפרד עבור כל ג.ת) וכולל כבלים בין10KA ,2X10ACקוטבי 

 המגש לג.ת ולבית התקע, בורג הארקה וחיבורי הארקות.

 ולפי פרט.08.09.02.07 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

29,932.00 267.25 קומפלט112.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0100

342.08 342.08 קומפלט1.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  8.3.0110

כבלים נחושת

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

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

. ולפי פרט.08.04.06 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

20,520.00 25.65 800.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X6 בחתך N2XYכבל מטיפוס  8.3.0150

75,830.50 35.27 2,150.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X10 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

8.3.0160

הארקה

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

181החומרים וכל העבודות הדרושות לביצוע חיבור הארקה מושלם, לפי סוגו.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
. ולפי פרט08.05.02 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

81,980.50 27.79 2,950.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

8.3.0200

אלקטרודת הארקה מודולרית חרושתית ממוט פלדה מצופה נחושת תקועה
 לפי ת.יB125 אנכית בקרקע לרבות שוחת בטון טרומית עם מכסה בטון 

 ממ"ר לחיבור בין האלקטרודה לבין תיל50, מוליך הארקה מנחושת 489
הארקה או תיל אפס או תיל הארקה ברשת עילית, חצץ בתחתית הבריכה

שילוט וצביעה.

 במפרט הבין משרדי ולפי פרט08.05.01ביצוע לפי סעיף 

5,978.91 854.13 קומפלט7.00  מ' תקועה אנכית בקרקע3 מ"מ ובאורך של 19אלקטרודת הארקה בקוטר 
 ס"מ כולל כל הנדרש60 ס"מ ובעומק 40לרבות שוחת בטון טרומית בקוטר 

08.3.381 לפי סעיף 

8.3.0230

שונות

9,588.54 122.93 קומפלט78.00 08.06.05.05 סעיף 08 דגלים, לפי מפרט 2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל-
בנוי מאותו סוג מתכת כמו עמוד התאורה מגולוון וצבוע בצבע זהה לצבע

 בו נצבע העמוד לפי פרט.

8.3.0250

2,132.55 142.17 קומפלט15.00  לרבות תוספת מפסק IP54חיבור קיר תאורת חג כולל בית תקע משוריין 
 ק"א בעל מודול אחד על מגש10 אמפר 16זרם  חצי אוטמטי דו קוטבי 

 ממ"ר מהמגש ועד לבית תקע לרבות2XY.3X25 Nאביזרים וכבל חיבור 
איטום אזור  החיבור ע"י סיליקון למניעת חדירת מי גשם.

8.3.0260

2,846.74 2,846.74 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

8.3.0270

1,069.00 1,069.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון
הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן

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

למתח.

8.3.0280

4,020.00 268.00 15.00 יח'  מיליאמפר במגש האביזרים עבור30 רגישות 2X40Aתוספת ממסר פחת 
תאורת חג ומערכת השקייה.

8.3.0290

234,240.82 : אביזרי תאורה8.3פרק  8.3 סה"כ לתת פרק:

: גופי תאורה8.4פרק  8.4 תת פרק:

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 בהוצאת משהב"ש והמפרט המיוחד

182למכרז זה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
השלמות לכתב הכמויות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה

פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.

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

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

.C.O.T  ו- C.O.C בדיקה של מכון התקנים לגופים המסופקים ותעודת 

גופי תאורה לתאורת חוץ

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.

50,884.40 1,496.60 34.00 יח' , המשווק ע"י ח.י.VEGA-2 דגם  30-40Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
.08.004.0018פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0080

125,906.82 1,614.19 78.00 יח' , המשווק ע"יVEGA-2 דגם  70-100Wגוף תאורת כבישים ורחובות לד 
ח.י. פתרונות חכמים, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף

08.004.0018.

8.4.0090

2,351.80 2,351.80 1.00 יח'  STORK LITTLE BROTHER דוגמת 137Wגוף תאורת רחובות לד, 
 המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושרVIZULOמתוצרת 

.004.0018.08 וכולל כל הנדרש לפי סעיף 

8.4.0100

179,143.02 : גופי תאורה8.4פרק  8.4 סה"כ לתת פרק:

1,150,769.20 מיתחם קיבוץ קיים 8 סה"כ לפרק:

1,150,769.20 תאורת מיתחם קיבוץ קיים 24 סה"כ לתת כתב:
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פיתוח האתר 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,223.48 62.11 68.00 מ"א 40.1.0010 לשביל גישה לבית20/10חגורת בטון במידות 

4,223.48 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

שתילה ונטיעה 40.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

שתילה ונטיעה 40.3 סה"כ לתת פרק:

4,223.48 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,020.00 6.00 170.00 יח' 41.3.0010 מ"ק250צמחים רב שנתיים מיכל בנפח 

2,250.00 450.00 5.00 יח'  ס"מ מדוד20העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות בקוטר 
 מ' מעל פני הקרקע1.3ובגובה 

41.3.0020

3,270.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

3,270.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 184מספר סעיף
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,122.50 22.45 50.00 מ"ר  ס"מ לשבילים ובשצפי"ם עם אגרוגט גס גיסי/דולומטי4 בעובי 19תצ"א 

PG68-10סוג א' וביטומן 
51.1.0010

1,122.50 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 130.00 10.00 מ"ק  ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוקר של20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 

 מודיפייד אאשטו לצורך החזרת שבילים בחצרות הבתים100% 
51.3.0010

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

2,422.50 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן

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

הזמנת צנרת והנחתה.

מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
 על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת
185מסוג זה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%

של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים
בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

, לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

9,961.00 142.30 70.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ75עומק בקוטר 

57.1.0120

158,960.00 198.70 800.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

57.1.0130

52,398.00 291.10 180.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.160עומק בקוטר 

57.1.0140

, לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפת חולPE100צינורות פוליאתילן 
 ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים

4,600.00 115.00 40.00 מ"א 57.1.0160 מ"מ63 בקוטר 16 דרג PE100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגנים נגדיים

20,875.20 2,609.40 קומפלט8.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 57.1.0200
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,604.20 3,302.10 קומפלט2.00 6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 57.1.0210

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצינור מזין באורך 

8,880.00 2,960.00 קומפלט3.00  מאוגן ללא4, זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
מתקן שבירה

57.1.0230

26,936.00 3,367.00 קומפלט8.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

57.1.0240

הכנות לחיבור מים למגרש

2,734.00 683.50 4.00 יח' ) לפי פרט3 (זקיף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

57.1.0260

1,366.80 341.70 4.00 יח'  מצינור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0270

7,031.20 878.90 8.00 יח' ) לפי3 (זקף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול  או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט הסטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם

 מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר P.V.Cשרוול 

57.1.0280

3,516.00 439.50 8.00 יח'   מצינור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0290

9,155.00 366.20 25.00 מ"א  לרבות5/32 עובי דופן "10קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "
השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי

57.1.0300

3,228.00 1,614.00 2.00 יח'  מ"מ160 בקוטר PE-100 12חיבור לצינור מים זמני מפוליאתילן דרג 
לצינור קיים או גמל מגופים קיים, כולל עבודות שונות ואביזרים דרושים.

57.1.0310

2,400.00 120.00 20.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חצייה עם: קווי ביוב, בזק, תאורה וכו', כולל
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול על צינור20 בעובי 20 משטח בטון מזויין ב-

 מ'.1.0המים לרוחב תעלה ולאורך 

57.1.0320

540.00 540.00 קומפלט1.00 ".4אוגן ואוגן אטום ? 57.1.0330

780.00 780.00 קומפלט1.00 ".6אוגן ואוגן אטום ? 57.1.0340

10,080.00 1,680.00 6.00 יח'  משולבC-040-Dאספקה והתקנת על מערכת מגופים שסתום אוויר דגם 
 ממוגן מתכת תוצרת א.ר.י. או ש.ע.2"ברק", כולל מגוף בכניסה "?

57.1.0350
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,320.00 102.00 160.00 מ"א חיבור מבנים קיימים למערכת חדשה, כולל אספקה והרכבת חלקי צינורות

, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך,10 בריתוך, דרג PE-100 פוליאתילן 
40 ס"מ, עם ריפוד חול; קוטר צינור 80מונח בקרקע עם כיסוי מינימלי של 

 מ"מ.

57.1.0360

2,880.00 180.00 16.00 יח' חיבור צינור פוליאתילן לצינור קיים מכל סוג חומר שהוא לפני הכניסה
 פלדהPEלמבנה קיים, ביצוע העבודה כולל אביזרים שונים להעברת מ-

כדוגמא מתאם פליז הברגה חוץ או פנים, כולל חיתוך וניתוק צינור קיים
בחצר.

57.1.0370

36,000.00 360.00 100.00 מ"א  לקו זמני לאספקת5/32, ע.ד. "6הספקה והרכבת צינור פלדה למים קוטר "
 מים לקיבוץ קיים.

57.1.0380

3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 ניתוק קו מים קיים, כולל חיתוך קו מים בשני מקומות, הוצאת קטע באורך
 מ"מ וסתימת5 מטר ממנו, סתימת הקצה ע"י פלטת פח בעובי 1.0 כ-

הקצה השני ע"י ריתוך אוגן והרכבת אוגן עיוור אשר יסופק ע"י הקבלן,
לרבות כל עבודות התאמה, תיקוני בידוד כולל חפירה/חציבה וכיסוי

הבור והחזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות של נציגי המזמ ין.

57.1.0390

468.00 1,560.00 קומפלט0.30 גישוש צינור מים קיים במקום הנדרש ע"י המזמין, לרבות מילוי והחזרת
השטח לקדמותו.

57.1.0400

3,360.00 3,360.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה4-22, כולל סעיפים 37a בנק' 4985-50/5-1פרט 

57.1.0410

8,040.00 8,040.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה4-22, כולל סעיפים 33 בנק' 4985-50/12פרט 

57.1.0420

10,080.00 5,040.00 קומפלט2.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים מס' 37 16 בנק' ,4985-50/4פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

57.1.0430

4,620.00 4,620.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינוורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 17 בנק' 4985-50/4-1פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

57.1.0440

7,200.00 1,800.00 4.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין כולל אספקה וביצוע מד מים חדש בחצר

משק בגבול מגרש (גמל בודד).

57.1.0450

19,200.00 2,400.00 8.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין וביצוע מד מים חדש בחצר משק בגבול

המגרש (גמל כפול).

57.1.0460

15,600.00 78.00 200.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

ס"מ.

57.1.0470
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,500.00 90.00 250.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 

לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת
 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-

 ס"מ.40חפירה בתואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

57.1.0480

68,000.00 4,000.00 17.00 יח' ביצוע הארקה לבית קיים 57.1.0490

2,040.00 102.00 20.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 40אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
 ס"מ.40חפירה בתואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

57.1.0500

549,953.40 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור קו ביוב לתא קיים, ישולם עבור התחברות

פעם אחת בלבד עפ"י הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

 חדש על קו ביוב קיים, המחיר כולל את כל ההתחברויות/ביטולים.

6,422.00 169.00 38.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

57.2.0020

10,260.00 180.00 57.00 מ"א ,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 מ' ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0030

צינורות פוליאתילן

7,128.00 198.00 36.00 מ"א  מ'1.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-110 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'1.75ועד 

57.2.0050

13,104.00 208.00 63.00 מ"א  מ'1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-110 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25ועד 

57.2.0060

13,110.00 230.00 57.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

57.2.0070

8,288.00 259.00 32.00 מ"א  מ'2.76  מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-110 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.25 ועד 

57.2.0080

9,146.00 269.00 34.00 מ"א ו 1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25מ' ועד 

57.2.0090

11,778.00 302.00 39.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

57.2.0100
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

1תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
49,842.00 351.00 142.00 מ"א  מ'3.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 

 מ'3.75ועד 
57.2.0110

28,512.00 396.00 72.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד  

57.2.0120

21,900.00 438.00 50.00 מ"א  מ'4.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.75ועד 

57.2.0130

60,574.00 97.70 620.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו\או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה

57.2.0140

שוחות בקרה לביוב

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה

11,320.00 2,830.00 4.00 יח'  מ', לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
50 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקתך ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד
שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

57.2.0170

37,030.00 3,703.00 10.00 יח' 1.75 מ' ועד 1.25 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0180

16,712.00 4,178.00 4.00 יח'  מטר2.25 ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 ס"מ וסגר60 טון עם פתח בקוטר 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

יציקת ברזל, עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'. רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם

הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0190

13,533.00 4,511.00 3.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0200

4,660.00 4,660.00 1.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0210

4,939.00 4,939.00 1.00 יח' 3.25 מ' ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0220

32,478.00 5,413.00 6.00 יח' 3.75 מ' ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0230
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,652.00 5,884.00 3.00 יח' 4.25 מ' ועד 3.75 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 
 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב ע"פ ובתיאום עם רשות/תאגיד60בקוטר 

 שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0240

9,211.00 9,211.00 1.00 יח' 4.75 מ' ועד 4.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל,שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0250

תקרות ומכסים לשוחות בטון

3,056.00 764.00 4.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

57.2.0270

13,752.00 764.00 18.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

57.2.0280

8,404.00 764.00 11.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

57.2.0290

1,574.00 1,574.00 1.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל

57.2.0300

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם

7,408.00 926.00 8.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

57.2.0330

2,396.00 1,198.00 2.00 יח'  מ"מ250תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט

57.2.0340

חיבור צינורות וקוי ביוב לשוחות קיימות

3,592.00 898.00 4.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, בצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0360

996.00 996.00 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל225חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע , סידור המתעלים ( עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0370

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
20,210.00 235.00 86.00 מ"א 160 בקוטר 884 לפי ת"י SN-8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי.וי.סי. 

 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי.וי.סי, מעבר דרך או
מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידיאו

57.2.0390

448,987.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפים בהם מצויין: "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום

ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות אלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.

7,416.00 927.00 8.00 יח'  מתחתית התא ועדCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב-
למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה

והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית מילוי

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

57.9.0020

ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה (במערכות קיימות)

2,200.00 22.00 100.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת
המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור
בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד).

57.9.0040

6,820.00 11.00 620.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 57.9.0050

16,436.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
980,000.00 2,500.00 392.00 מ"א תוספת עבור חפירה, אספקה והרכבת מערכת דיפון תעלות כדוגמת

"Sliderail systems" "LTW מ',5.5" תוצרת גרמניה או ש"ע בעומק עד 
לרבות עובדים מקצועיים בכל שלבי הביצוע, הרכבה ופירוק המערכת,
כולל מערכת שאיבת מי תהום לצורך הנחת קווי הביוב והשוחות ביבש,

 מ' בתחתית החפירה, כו1.0כולל החלפת קרקע ופיזור בקלש בעומק כ-
לל החזרת מילוי, הכל עפ"י פרטי הביצוע והמפרט הטכני.

57.99.0010

710.00 710.00 1.00 יח'  מהצמנט לחולית בסיס בגובה חיצוני1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ150 מ' וקוטר 3.0עד 

57.99.0020

12,540.00 570.00 22.00 יח' 3.0 מהצמנט לחוליית בסיס בגובה עד 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ100-125 מ' ובקוטר 

57.99.0030

200.00 200.00 1.00 יח'  ס"מ150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0ובגובה 

57.99.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
350.00 יח'  ס"מ150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 

 מ'2.0ובגובה 
57.99.0050

600.00 יח'  ס"מ180 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0בגובה 

57.99.0060

350.00 יח'  ס"מ180 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'3.0בגובה עד 

57.99.0070

4,659.00 מ"ר תוספת עבור בניה, אספקה והרכבת פודסט פיברגלס מונח על קורות
IPN-100 316 מפלב"מ

57.99.0080

127,800.00 300.00 426.00 מ"א אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית התעלה וברוחב התעלה להנחת
הצנרת והשוחות. המחיר יחושב לפי מ"א צינור עפ"י תוכנית הביצוע

 מ'1.0ובעובי 

57.99.0090

13,200.00 400.00 33.00 יח' אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית שוחה, המחיר יימדד ליח' שוחה
 מ'1.0 מ' בהיקף ובעומק 0.5ובמידות של קוטר השוחה בתוספת 

57.99.0100

84,348.00 198.00 426.00 מ"א 4.0 עם תוספת חומר להתקשות מהיר (עד CLSMמילוי תעלות בתערובת 
שעות), התשלום לפי מ"א צינור ובכל רוחב התעלה

57.99.0110

19,600.00 50.00 392.00 מ"א  ג'/מ"ר לעטיפת צינור הביוב, עלות400אספקה והרכבת בד גיאוטכני 
.001-3cהעטיפה לפי מ"א, הנחת צינור ופרט 

57.99.0120

13,720.00 35.00 392.00 מ"א תוספת כספית עבור עטיפת הצנרת עם שומשום במקום במילוי חול לפי
001-3cפרט 

57.99.0130

300.00 150.00 2.00 יח'  ס"מ,100-125 מהצמנט לחוליות בונים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0בגובה 

57.99.0140

18,250.00 250.00 73.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ"א. המחיר יימדד לפי מ"א2.75 התהום. בקווים המונחים עד מפלס 

צינור

57.99.0150

42,600.00 300.00 142.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר יימדד לפי מ"א2.76-3.75 התהום. בקווים המונחים בעומק 

צינור

57.99.0160

43,750.00 350.00 125.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר יימדד לפי מ"א3.76-5.25 התהום. בקווים המונחים בעומק 

צינור

57.99.0170

1,357,018.00 עבודות שלא במחירי משרד השיכון 57.99 סה"כ לתת פרק:

2,372,394.40 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

2,382,310.38 1עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  25 סה"כ לתת כתב:

193



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 160עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

החזרת המצב לקדמותו בחצרות המבנים 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,726.60 62.11 60.00 מ"א 40.1.0010 לשביל גישה לבית20/10חגורת בטון במידות 

3,726.60 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

3,726.60 החזרת המצב לקדמותו בחצרות המבנים 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

900.00 6.00 150.00 יח' 41.3.0050 מ"ק250צמחים רב שנתיים מיכל בנפח 

20.00 4.00 5.00 יח'  ס"מ מדוד20העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות בקוטר 
 מ' מעל פני הקרקע1.3ובגובה 

41.3.0060

920.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

920.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,122.50 22.45 50.00 מ"ר  ס"מ לשבילים ובשצפי"ם עם אגרוגט גס גיסי/דולומטי4 בעובי 19תצ"א 

PG68-10סוג א' וביטומן 
51.1.0010

1,122.50 עבודות הכנה ופירוקים 51.1 194סה"כ לתת פרק:
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מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,300.00 130.00 10.00 מ"ק  ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוגקר20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 

 מודיפייד אאשטו לצורך החזרת שבילים בחצרות הבתים100%של 
51.3.0010

1,300.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

2,422.50 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן

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

הזמנת צנרת והנחתה.

מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
 על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת
מסוג זה.

בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה

 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%
של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים

בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

, לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

1,565.30 142.30 11.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.75עומק בקוטר 

57.1.0120

79,480.00 198.70 400.00 מ"א , לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

57.1.0130

61,713.20 291.10 212.00 מ"א , לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.160עומק בקוטר 

57.1.0140

, לרבות כל העבודות וספחי הריתוך, עטיפתPE100צינורות פוליאתילן 
חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים

805.00 115.00 7.00 מ"א 57.1.0160 מ"מ63 בקוטר 16 דרג PE-100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

 אטמ', עם ציפוי פנים וציפוי חיצוני אפוקסי16מגוף ללחץ עבודה של 
לרבות אוגנים נגדיים

7,828.20 2,609.40 קומפלט3.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 57.1.0200

6,604.20 3,302.10 קומפלט2.00 6מגוף טריז רחב/צר קוטר " 57.1.0210

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 

196



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 163עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,960.00 2,960.00 קומפלט1.00  מאוגן ללא4, זקף חרושתי קוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "

מתקן שבירה
57.1.0230

13,468.00 3,367.00 קומפלט4.00  לרבות מתקן4 על זקיף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "
 שבירה בהתאם לפרט.

57.1.0240

הכנות לחיבור מים למגרש

2,050.50 683.50 3.00 יח' ) לפי פרט3 (זקף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

57.1.0260

1,025.10 341.70 3.00 יח'  מצינור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0270

5,273.40 878.90 6.00 יח' ) לפי3 (זקף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

 P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

57.1.0280

2,637.00 439.50 6.00 יח'   מצינור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0290

3,228.00 1,614.00 2.00 יח'  מ"מ160 בקוטר PE-100 12חיבור לצינור מים זמני מפוליאתילן דרג 
לצינור קיים או גמל מגופים קיים, כולל עבודות שונות ואביזרים דרושים.

57.1.0300

1,200.00 120.00 10.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חצייה עם קווי ביוב, בזק, תאורה וכו' כולל
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול על צינור20 בעובי 20משטח בטון מזויין ב-

 מ'.1.0המים לרוחב תעלה ולאורך 

57.1.0310

540.00 540.00 קומפלט1.00 ".4אוגן ואוגן אטום ? 57.1.0320

780.00 780.00 קומפלט1.00 ".6אוגן ואוגן אטום ? 57.1.0330

5,040.00 1,680.00 3.00 יח' C-040-Dאספקה והתקנת על מערכת מגופים שסתום אוויר דגם 
 כולל מגוף בכניסה מוגן מתכת תוצרת א.ר.י. או ש"ע2משולב"ברק" "?

57.1.0340

14,280.00 102.00 140.00 מ"א חיבור מבנים קיימים למערכת חדשה כולל אספקה והרכבת חלקי צינורות
, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך,10 בריתוך, דרג PE-100פוליאתילן 

40 ס"מ, עם ריפוד חול. קוטר צינור 80מונח בקרקע עם כיסוי מינימלי של 
מ"מ.

57.1.0350

2,520.00 180.00 14.00 יח' חיבור צינור פוליאתילן לצינור קיים מכל סוג חומר שהוא לפני הכניסה
 פלדהPEלמבנה קיים. ביצוע העבודה כולל אביזרים שונים להעברת מ-

כדוגמא מתאם פליז הברגה חוץ או פנים, כולל חיתוך וניתוק צינור קיים
בחצר.

57.1.0360

54,000.00 360.00 150.00 מ"א  לקו זמני לאספקת5/32, ע.ד. "6הספקה והרכבת צינור פלדה למים קוטר "
 מים לקיבוץ קיים.

57.1.0370
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 ניתוק קו מים קיים, כולל חיתוך קו מים בשני מקומות, הוצאת קטע באורך

 מ"מ וסתימת הקצה5 מ' ממנו, סתימת הקצה ע"י פלטת פח בעובי 1.0 כ-
השני ע"י ריתוך אוגן והרכבת אוגן עיוור אשר יסופק ע"י הקבלן לרבות

כל עבודות התאמה, תיקוני בידוד כולל חפירה/חציבה וכיסוי הבור
והחזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות של נציגי המזמין .

57.1.0380

312.00 1,560.00 קומפלט0.20 גישוש צינור מים קיים במקום הנדרש ע"י המזמין, לרבות מילוי והחזרת
השטח לקדמותו.

57.1.0390

3,360.00 3,360.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-22, כולל סעיפים מס' 10 בנק' 4985-50/5-1פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד..

57.1.0400

7,392.00 7,392.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-22, כולל סעיפים מס' 11a בנק' 4985-50/12-1פרט 

 וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

57.1.0410

5,040.00 5,040.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך וריתוך4-21, כולל סעיפים 12 בנק' 4985-50/4פרט 

צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט ההטכני
המיוחד.

57.1.0420

5,400.00 1,800.00 3.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין כולל אספקה וביצוע מד מים חדש בחצר

משק בגבול מגרש (גמל בודד).

57.1.0430

14,400.00 2,400.00 6.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין וביצוע מד מים חדש בחצר משק בגבול

המגרש (גמל כפול).

57.1.0440

7,800.00 78.00 100.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר והחזרת המצב לקדמותו; עומק חפירה מינימלי 

ס"מ.

57.1.0450

13,500.00 90.00 150.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 32אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתואי החצר והחזרת המצב לקדמותו; עומק חפירה מינימלי 

ס"מ.

57.1.0460

5,100.00 102.00 50.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש40, קוטר PE-100אספקת צנרת פוליאתילן 
 ועד לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
 ס"מ.40חפירה בתואי החצר, החזרת המצב לקדמותו עומק חפירה מינמלי 

57.1.0470

60,000.00 4,000.00 15.00 יח' ביצוע הארקה לבית קיים. 57.1.0480
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

392,901.90 מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור ביוב לתא קיים, ישולם עבור ההתחברות פעם

 אחת בלבד עפ"י הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

 חדש על קו ביוב קיים, המחיר יכלול את כל ההתחברויות/ביטולים.

P.V.Cצינורות 

8,450.00 169.00 50.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

57.2.0030

15,660.00 180.00 87.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 מ' ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0040

3,610.00 190.00 19.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.25 מ' ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0050

צינורות פוליאתילן

10,890.00 198.00 55.00 מ"א  מ'1.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'1.75ועד 

57.2.0070

29,744.00 208.00 143.00 מ"א 1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25ועד 

57.2.0080

17,250.00 230.00 75.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

57.2.0090

14,996.00 326.00 46.00 מ"א  מ'2.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.25ועד 

57.2.0100

9,900.00 396.00 25.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד 

57.2.0110

48,850.00 97.70 500.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות,
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שיחזור המבנה

57.2.0120

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית,
5988, ת"י 658, ת"י 489הכל בהתאם לתקנים: ת"י 
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

2תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,

מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושיחזור מבנה כביש במקרה של
פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי

ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה.

מחירי השוחות אינם כוללים התאמת גובה שיש בפרק של הפיתוח.

19,810.00 2,830.00 7.00 יח'  מ' לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
50 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0170

9,858.00 3,286.00 3.00 יח'  מ', לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
60 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0180

55,545.00 3,703.00 15.00 יח' 1.75 מ' ועד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0190

37,602.00 4,178.00 9.00 יח' 2.25 מ' ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל, עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0200

32,620.00 4,660.00 7.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0210

4,939.00 4,939.00 1.00 יח' 3.25 מ' ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60פתח בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0220

5,413.00 5,413.00 1.00 יח' 3.75 מ' ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0230

5,884.00 5,884.00 1.00 יח' 4.25 מ' ועד 3.75 ס"מ ובעומק מ- 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0240

תקרות ומכסים לשוחות בטון

4,584.00 764.00 6.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

57.2.0260

14,516.00 764.00 19.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

57.2.0270
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
5,348.00 764.00 7.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 

טון עם סגר יציקת ברזל.
57.2.0280

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם.

11,112.00 926.00 12.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט.

57.2.0310

חיבור צינורות וקווי ביוב לשוחות קיימות

13,470.00 898.00 15.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0330

996.00 996.00 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים, בכל קוטר ובכל225חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0340

8,407.00 1,201.00 7.00 יח' תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב
קיים ובכל קוטר ובכל עומק, לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל

 הכניסות והיציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה
בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד), הכל בהתאם לפרט

סטנדרטי לתא בקרה.

57.2.0350

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

7,990.00 235.00 34.00 מ"א  בקוטר884, לפי ת"י SN-8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי.וי.סי. 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי.וי.סי, מעבר דרך160

או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידיאו

57.2.0370

397,444.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שונות
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,270.00 927.00 10.00 יח' , מתחתית התא ועדCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב-

למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה
והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית, מילוי

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

57.9.0020

635.00 635.00 1.00 יח' ביטול כניסות או יציאות בכל קוטר בתא בקרה, בכל קוטר ובכל עומק
לרבות סגירת הכניסות ו/או היציאות בפקק בטון, כל הנדרש להפסקה
זמנית של זרימת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים

(עיבוד) ומילוי חוזר לפי הפרט.

57.9.0030

ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה (במערכות קיימות)

2,200.00 22.00 100.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים, בכל קוטר ובקטעים עפ"י הוראת
המפקח, לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור

בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד).

57.9.0050

5,500.00 11.00 500.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 57.9.0060

17,605.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
365,000.00 2,500.00 146.00 מ"א תוספת עבור חפירה, אספקה והרכבת מערכת דיפון תעלות כדוגמת

"Sliderail systems" "LTW מ',5.5" תוצרת גרמניה או ש"ע בעומק עד 
לרבות עובדים מקצועיםי בכל שלבי הביצוע, הרכבה ופירוק המערכת,
כולל מערכת שאיבת מי תהום לצורך הנחת קווי הביוב והשוחות ביבש,

 מ' בתחתית החפירה, כו1.0כולל החלפת קרקע ופיזור בקלש בעומק כ-
לל החזרת מילוי, הכל על פי פרטי הביצוע והמפרט הטכני.

57.99.0010

710.00 יח'  מהצמנט לחולית בסיס בגובה חיצוני1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ150 מ' וקוטר 3.0עד 

57.99.0020

21,090.00 570.00 37.00 יח' 3.0 מהצמנט לחוליית בסיס בגובה עד 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ100-125 מ' ובקוטר 

57.99.0030

200.00 יח'  ס"מ150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0ובגובה 

57.99.0040

350.00 יח'  ס"מ150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'2.0ובגובה 

57.99.0050

600.00 יח'  ס"מ180 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'1.0בגובה 

57.99.0060

350.00 יח'  ס"מ180 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס 
 מ'3.0בגובה עד 

57.99.0070

4,659.00 מ"ר תוספת עבור בניה, אספקה והרכבת פודסט פיברגלס מונח על קורות
IPN-100 316 מפלב"מ

57.99.0080
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
43,800.00 300.00 146.00 מ"א אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית התעלה וברוחב התעלה להנחת

הצנרת והשוחות. המחיר יחושב לפי מ"א צינור על פי תוכנית הביצוע
 מ'1.0ובעובי 

57.99.0090

18,800.00 400.00 47.00 יח' אספקה ופיזור בקלש בשכבות בתחתית שוחה, המחיר יימדד ליח' שוחה
 מ'1.0 מ' בהיקף השוחה ובעומק 0.5ובמידות של קוטר השוחה בתוספת 

57.99.0100

28,908.00 198.00 146.00 מ"א 4.0 עם תוספת חומר להתקשות מהיר (עד CLSMמילוי תעלות בתערובת 
שעות), התשלום לפי מ"א צינור ובכל רוחב התעלה

57.99.0110

7,300.00 50.00 146.00 מ"א  ג'/מ"ר לעטיפת צינור הביוב, עלות400אספקה והרכבת בד גיאוטכני 
 .001-3cהעטיפה לפי מ"א, הנחת צינור ופרט 

57.99.0120

5,110.00 35.00 146.00 מ"א תוספת כספית עבור עטיפת הצנרת עם שומשום במקום במילוי חול לפי
001-3cפרט 

57.99.0130

18,750.00 250.00 75.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א צינור2.75 התהום בקווים המונחים עד מפלס 

57.99.0140

6,000.00 300.00 20.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א2.76-3.75 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור

57.99.0150

17,850.00 350.00 51.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א3.76-5.25 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור

57.99.0160

532,608.00 שונות 57.99 סה"כ לתת פרק:

1,340,558.90 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

1,347,628.00 2עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  26 סה"כ לתת כתב:
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פיתוח אתר 40 פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
14,657.96 62.11 236.00 מ"א 40.1.0010 לשביל גישה לבית20/10חגורת בטון במידות 

14,657.96 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

14,657.96 פיתוח אתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
גודל וטיב הצמחים והעצים יהיו בהתאם ל"הגדרת סטנדרטים לשתילי

גננות ונוי", של משרד החקלאות בגרסה העדכנית למועד פרסום המכרז.

הקבלן המבצע אחראי לקליטה והתפתחות טובה של כל הצמחיה והעצים.

 מנפח המיכל הנדרש20%בשתילת שיחים יוצנעו קומפוסט בנפח של 
ודשנים איטיי תמס, באדמת הגן שהוצאה לצורך השתילה לעומק בור

השתילה.

צמחיה למיניה (דשא, שיחים, שתילים, עצים וכו') תסופק לשטח אך ורק
לאחר בדיקה במשתלה ואישור בכתב של המפקח מטעם המזמין. האישור

בכתב לתקינות השתילים ימסר גםלמזמין ע"י הקבלן.

3,540.00 6.00 590.00 יח' 41.3.0050 מ"ק250צמחים רב שנתיים מיכל בנפח 

4,500.00 450.00 10.00 יח'  ס"מ מדוד20העתקה של עץ בוגר קיים בעל גזע אחד לפחות בקוטר 
 מ' מעל פני הקרקע1.3ובגובה 

41.3.0060

8,040.00 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

8,040.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוקים 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,649.10 22.45 118.00 מ"ר  ס"מ לשבילים ובשצפי"ם עם אגרוגט גס גיסי/דולומטי4 בעובי 19תצ"א 

PG68-10סוג א' וביטומן 
51.1.0010

2,649.10 עבודות הכנה ופירוקים 51.1 204סה"כ לתת פרק:
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מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,250.00 130.00 25.00 מ"ק  ס"מ לאחר הידוק בהידוק מבוגקר20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי 

 מודיפייד אאשטו לצורך החזרת שבילים בחצרות הבתים100%של 
51.3.0010

3,250.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

5,899.10 עבודות עפר כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

קווי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות, תאים והאביזרים כוללים אספקה והנחתם, חפירה ו\או
חציבה בכלים מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה, לרבות עבודה בשטחים
מוגבלים עם מכשולים על ותתקרקעיים, סילוק פסולת ועודפי עפר לכל
מרחק למקום מאושר כחוק, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות

מעל ומתחת,

המשך לסעיף הקודם: ריפוד ועטיפת חול, סרט סימון עם כיתוב מים,
מילוי חוזר ע"פ הפרט והמפרט, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

57הסתעפויות, מעבירים וכו' וכלמרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק 
במפרט הכללי. כל הספחים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי

פנים מלט ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים את כל התיאומים הדרושים
לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים מכל הגופים והרשויות ופיקוחם לצורך

 ביצוע העבודה בשלמותה.

המשך לסעיף קודם: וכן כוללים שרותי שדה ואת כל הבדיקות והכנות
והסידורים לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות. על הקבלן

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

הזמנת צנרת והנחתה.

מחירי היחידה כוללים את התכנון וביצוע הדיפון לחפירות עם כל
המשתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ לאפשר הנחת קווים ומתקנים

הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או כל תשתית אחרת תוך שמירה
 על יציבותם לפי כללי ותקנות הבטיחות.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פלדה, פוליאתלין
ופוליאתלין מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה

 שנים ע"ייצרן הצנרת לטובת רשות10(צינורות וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד וביצוע ע"י קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת
מסוג זה.

בסעיפים בהם מצויין  - "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן
אישור הפיקוח. תשלום בגיןעבודות האלה מותנה ברישומם והקבלן לא

יהיה זכאי לתשלום במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, גם אם
העבודה בוצעה בפועל.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא. תינתן תוספת בגובה

 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה הנ"ל באישור בכתב15%
של יועץ הביסוס של משהב"ש. ישולם רק עבור המקטעים שמבוצעים

בחציבה, לא ישולם עבור המקטעים בחתכי מילוי או בחפירה.

 לצורך מילוי חוזר לקווי מים ו/או ביוב יהיה אך ורקCLSMשימוש ב 
באישור המתכנן והפיקוח ובכתב בלבד.

היכן שנדרש סרט סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, העבודה
והמחיר כוללים עליה של הסרט בתוך תא מגוף, קופסת חשמל סגורה,

בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

, לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

עומק בקטרים שונים.

26,325.50 142.30 185.00 מ"א , לרבות כל העבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
והספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.75עומק בקוטר 

57.1.0120

220,954.40 198.70 1,112.00 מ"א , לרבות כל עבודות12 דרג 1519צינורות פוליאתילן מצולב לפי ת"י 
וספחים לריתוך חשמלי, עטיפת חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל

 מ"מ.110עומק בקוטר 

57.1.0130

 , לרבות כל עבודות וספחי הריתוך, עטיפתPE100צינורות פוליאתילן 
חול ומילוי חוזר, מונחים בקרקע בכל עומק, בקטרים שונים

21,275.00 115.00 185.00 מ"א 57.1.0150 מ"מ63 בקוטר 16 דרג PE100צינורות פוליאתילן 

אביזרים למים

מגופים

33,922.20 2,609.40 קומפלט13.00 4מגוף טריז רחב/צר קוטר " 57.1.0180

 אטמ' המחיר אינו כולל16שסתום אוויר משולב למים ללחץ עבודה של 
מגוף בכניסה

2,450.00 2,450.00 קומפלט1.00 2שסתום אוויר משולב למים קוטר " 57.1.0200

 מטר3ברזי כיבוי אש לרבות קוביית בטון וצנור מזין באורך 

17,760.00 2,960.00 קומפלט6.00  מאוגן ללא4 , זקף חרושתי קוטר "4ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני קוטר "
 מתקן שבירה

57.1.0220
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
40,404.00 3,367.00 קומפלט12.00  לרבות מתקן4 על זקף חרושתי בקוטר "3ברז כיבוי אש (הידרנט) בקוטר "

שבירה בהתאם לפרט.
57.1.0230

12,986.50 683.50 19.00 יח' ) לפי פרט3 (זקף "2הכנה לחיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

.P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

57.1.0240

6,492.30 341.70 19.00 יח'  מצינור2תוספת להכנת חיבור ביתי בודד או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0250

18,456.90 878.90 21.00 יח' ) לפי3 (זקף "2*2הכנה לחיבור ביתי כפול  או חיבור להשקייה בקוטר "
פרט סטנדרטי לרבות מעבר מתחת ו/או קיר בטון ו/או גדר קיים עם שרוול

. P.V.C מ"מ במקום הנדרש200 בקוטר 

57.1.0260

9,229.50 439.50 21.00 יח'  מצינור2*2תוספת להכנת חיבור ביתי כפול או חיבור להשקייה בקוטר "
פוליאתילן בתוך שרוול עם בטון

57.1.0270

8,788.80 366.20 24.00 מ"א  לרבות5/32 עובי דופן "10קטעי שרוול מצינור פלדה שחור בקוטר "
השחלת הצינור, סנדלי סמך וסגירת הקצוות עם אטם חרושתי

57.1.0280

20,040.00 120.00 167.00 יח' הגנת צינור מים במקרים של חצייה עם קווי ביוב, בזק, תאורה וכו' כולל
 ס"מ שיצקו מעל שכבת חול על צינור20 בעובי 20משטח בטון מזויין ב-

 מ'.1.0המים לרוחב תעלה ולאורך 

57.1.0290

51,300.00 285.00 180.00 מ"א הגנת צינור מים בחציית כביש כולל אספקה פיזור והנחת שרוול מצינור
 באורך המוגדר בתוכנית כולל השחלת5/32 שחור ע.ד. "6פלדה קוטר "

 מ' אטימת קצוות2.0 מ"מ כולל סנדלים מפלסטיק חרושתיים כל 63צינור 
, כולל חיבור וריתוק צינורות לפי הנחיות יצרן238השרוול בהתאם לפרט 

הצינורות סה"כ אורך מצטבר.

57.1.0300

1,620.00 540.00 קומפלט3.00 ".4אוגן ואוגן אטום ? 57.1.0310

11,760.00 1,680.00 7.00 יח' C-040-Dאספקה והתקנת על מערכת מגופים שסתום אוויר דגם 
 כולל מגוף בכניסה ממוגן מתכת תוצרת א.ר.י, או ש"ע2משולב"ברק" "?

57.1.0320

20,400.00 102.00 200.00 מ"א חיבור מבני קיימים למערכת חדשה כולל אספקה והרכבת חלקי צינורות
, לרבות כל עבודות ואביזרי הריתוך,10 בריתוך, דרג PE-100פוליאתילן 

40 ס"מ, עם ריפוד חול. קוטר צינור 80מונח בקרקע עם כיסוי מינימלי של 
מ"מ.

57.1.0330

3,600.00 180.00 20.00 יח' חיבור צינור פוליאתילן לצינור קיים מכל סוג חומר שהוא לפני הכניסה
 פלדהPEלמבנה קיים, ביצוע העבודה כולל אביזרים שונים להעברת מ-

כדוגמה מתאם פליז הברגה חוץ או פנים, כולל חיתוך וניתוק צינור קיים
בחצר.

57.1.0340

3,600.00 1,800.00 קומפלט2.00 ניתוק קו מים קיים, כולל חיתוך קו מים בשני מקומות, הוצאת קטע באורך
 מ"מ וסתימת5 מטר ממנו, סתימת הקצה ע"י פלטת פח בעובי 1.0 כ-

הקצה השני ע"י ריתוך אוגן והרכבת אוגן עיוור אשר יסופק ע"י הקבלן
לרבות כל עבודות התאמה, תיקוני בידוד כולל חפירה/חציבה, כיסוי הבור

 והחזרת השטח לקדמותו בהתאם לדרישות של נציגי המזמי ן.

57.1.0350
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
780.00 1,560.00 קומפלט0.50 גישוש צינור מים קיים במקום הנדרש ע"י המזמין, לרבות מילוי והחזרת

השטח לקדמותו.
57.1.0360

15,768.00 7,884.00 קומפלט2.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
  בטבלה, כולל4-21, כולל סעיפים  מס' 19a  24 בנק'4985-50/9פרט 

חיתוך וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט
ומפרט הטכני המיוחד.

57.1.0370

2,160.00 2,160.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינוורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 21a בנק' 4985-50/5-2פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד בטבלה.

57.1.0380

5,040.00 5,040.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 19 בנק' 4985-50/4פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

57.1.0390

3,384.00 3,384.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך4-21, כולל סעיפים  מס' 17a בנק' 4985-50/4-2פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן וביצוע עבודות בשלמות בהתאם לפרט ומפרט
הטכני המיוחד.

57.1.0400

3,780.00 3,780.00 קומפלט1.00 אספקה והרכבת חלקי צינורות פוליאתילן בקטרים שונים ואביזרים לפי
 בטבלה, כולל חיתוך6-31 5, כולל סעיפים מס' ,24a בנק' 4985-50/5פרט 

וריתוך צינור פוליאתילן עבודות צביעה וביצוע עבודות בשלמות בהתאם
לפרט והמפרט הטכני המיוחד.

57.1.0410

34,200.00 1,800.00 19.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין כולל אספקה וביצוע מד מים חדש בחצר

משק בגבול מגרש (גמל בודד).

57.1.0420

48,000.00 2,400.00 20.00 יח' חיבור צרכן קיים, העבודה כוללת פירוק גמל מד מים קיים, מסירת מד
המים וכל האלמנטים למזמין וביצוע מד מים חדש בחצר משק בגבול

המגרש (גמל כפול).

57.1.0430

23,400.00 78.00 300.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 25אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר והחזרת המצב לקדמותו. עומק חפירה מינמלי 

ס"מ.

57.1.0440

36,000.00 90.00 400.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 32אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר, החזרת המצב לקדמותו. עומק חפירה מינמלי 

ס"מ.

57.1.0450

10,200.00 102.00 100.00 מ"א  מ"מ מחצר המשק בגבול מגרש ועדPE-100 40אספקת צנרת פוליאתילן 
לחיבור הקו בכניסה לדירה, העבודה כוללת אספקה והרכבת צנרת

 ומעבר לפלדה ו/או כל צנרת מסוג אחר, כוללPEואביזרי ריתוך שונים מ-
40חפירה בתוואי החצר, החזרת המצב לקדמותו. עומק חפירה מינימלי 

ס"מ.

57.1.0460
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
236,000.00 4,000.00 59.00 יח' תכנון ביצוע הארקה לבית קיים. 57.1.0470

950,077.10 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
במקרה של ביטול או חיבור ביוב לתא קיים, ישולם עבור ההתחברות פעם

 אחת בלבד עפ"י הקוטר הגדול ביותר, ללא קשר למספר הכניסות או
היציאות שמתווספות או מבוטלות באותו תא. במקרה של ביצוע תא בקרה

 חדש על קו ביוב קיים, המחיר יכלול את כל ההתחברויות/ביטולים.

P.V.Cצינורות 

64,896.00 169.00 384.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד 

57.2.0030

38,340.00 180.00 213.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'1.75 מ' ועד 1.26מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0040

10,260.00 190.00 54.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.25 מ' ועד 1.76מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0050

5,880.00 210.00 28.00 מ"א ,884 מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר SN-8. לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 
 מ'2.75 מ' ועד 2.26מונחים בקרקע בעומק מ-

57.2.0060

צינורות פוליאתילן

7,722.00 198.00 39.00 מ"א  מ'1.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'1.75ועד 

57.2.0080

33,904.00 208.00 163.00 מ"א 1.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.25ועד 

57.2.0090

22,080.00 230.00 96.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

57.2.0100

32,116.00 259.00 124.00 מ"א  מ'2.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.25ועד 

57.2.0110

5,985.00 285.00 21.00 מ"א  מ'3.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.75ועד 

57.2.0120

3,900.00 325.00 12.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-160 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד 

57.2.0130

12,382.00 302.00 41.00 מ"א  מ'2.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'2.75ועד 

57.2.0140
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

3תת כתב: עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
39,120.00 326.00 120.00 מ"א  מ'2.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 

 מ'3.25ועד 
57.2.0150

24,570.00 351.00 70.00 מ"א  מ'3.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'3.75ועד 

57.2.0160

34,056.00 396.00 86.00 מ"א  מ'3.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.25ועד 

57.2.0170

28,032.00 438.00 64.00 מ"א  מ'4.26 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'4.75ועד 

57.2.0180

72,964.00 493.00 148.00 מ"א  מ'4.76 מ"מ, מונחים בקרקע בעומק מ-225 לביוב, בקוטר PE100צינורות 
 מ'5.25ועד 

57.2.0190

10,493.10 80.10 131.00 מ"א  מ' נוספים1.00תוספת למחיר הנחת צנרת ביוב מכל סוג שהוא עבור כל 
 מ '5.25מעל עומק 

57.2.0200

160,228.00 97.70 1,640.00 מ"א פתיחת כביש ע"י ניסור אספלט ו/או פתיחת מדרכה מאבנים משתלבות,
לרבות אבני שפה לצורך הנחת צנרת ביוב בכל קוטר ובכל עומק ותיקונם

לאחר הנחת הצנרת למצב לפני הפתיחה לרבות שיחזור המבנה

57.2.0210

שוחות בקרה לביוב

תאי בקרה עגולים מחוליות טרומיות ותחתית מיוצרת ביציקה מונוליטית,
5988, ת"י 658, ת"י 489הכל בהתאם לתקנים: ת"י 

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,
מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושיחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלבי ירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי
ביניים ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה.

116,030.00 2,830.00 41.00 יח'  מ' לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
50 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון, מכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0250

36,146.00 3,286.00 11.00 יח'  מ', לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
60 טון עם פתח בקוטר 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס 

ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול
 סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0260

92,575.00 3,703.00 25.00 יח' 1.75 מ' ועד 1.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0270

33,424.00 4,178.00 8.00 יח' 2.25 מ' ועד 1.76 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל, עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0280
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,044.00 4,511.00 4.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-100תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 

 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 
 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 

רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'

57.2.0290

4,660.00 4,660.00 1.00 יח' 2.75 מ' ועד 2.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0300

69,146.00 4,939.00 14.00 יח' 3.25 מ' ועד 2.76 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60פתח בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0310

37,891.00 5,413.00 7.00 יח' 3.75 מ' ועד 3.26 ס"מ ובעומק מ-125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0320

41,188.00 5,884.00 7.00 יח' 4.25 מ' ועד 3.75 ס"מ ובעומק מ- 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0330

6,354.00 6,354.00 1.00 יח' 4.75 מ' ועד 4.25 ס"מ ובעומק מ- 125תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ', לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60 בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות\תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0340

9,211.00 9,211.00 1.00 יח' 4.75 מ' ועד 4.26 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5מ' לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0350

10,541.00 10,541.00 1.00 יח'  מטר5.25 ועד 4.76 ס"מ ובעומק מ-150תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 טון עם פתח12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 לרבות תקרה טרומית לעומס 

 ס"מ וסגר יציקת ברזל עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם60בקוטר 
רשות/תאגיד שיכלול סמל, שם הרשות/תאגיד, שם המערכת וכו'.

57.2.0360

46,012.00 23,006.00 2.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתיות טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 מכסים ב.ב. קוטר 2 ס"מ עם תקרה כבדה ו-180בקוטר פנימי 

)40 D400טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי ,
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910F" 910" אוCS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלס ט" או "F200
 מ' לרבות5.75 מ' ועד 5.25פרו-סטיק" או ש"ע, כולל סמל בעומק מעל 

עבודות חפירה ומילוי חוזר

57.2.0370

100,584.00 25,146.00 4.00 יח' 658שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתיות טרומיות מבטון לפי ת"י 
 ס"מ ממין60 מכסים ב.ב. קוטר 2 ס"מ עם תקרה כבדה ו-180בקוטר פנימי 

)400D 40טון), שלבי דריכה/סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי 
פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג

"910F" 910" אוCS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט " או "F200
 מ' לרבות6.25 מ' ועד 5.75פרו-סטיק" או ש"ע כולל סמל, בעומק מעל 

עבודות חפירה ומילוי חוזר

57.2.0380

תקרות ומכסים לשוחות בטון
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
31,324.00 764.00 41.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 80תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 

טון עם סגר יציקת ברזל.
57.2.0400

36,672.00 764.00 48.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 100תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

57.2.0410

22,156.00 764.00 29.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 125תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגר יציקת ברזל.

57.2.0420

4,722.00 1,574.00 3.00 יח' 40 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 150תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 
טון עם סגל יציקת ברזל.

57.2.0430

מפלים לשוחות

ביצוע מפל כולל חפירה ו/או חציבה, ספחים וכל העבודות הדרושות
לביצוע מושלם.

44,448.00 926.00 48.00 יח'  מ"מ160תוספת למחיר שוחה בכל קוטר עבור מפל חיצוני לביוב בקוטר 
ובכל עומק בהתאם לפרט.

57.2.0460

חיבור צינורות וקווי ביוב לשוחות קיימות

43,104.00 898.00 48.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל160חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0480

996.00 996.00 1.00 יח'  מ"מ לתא בקרה קיים, בכל קוטר ובכל225חיבור קו ביוב חדש בקוטר 
עומק, לרבות גילוי התא הקיים אם יידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של
הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע קדח, מחבר איטביב או

ש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא
בקרה.

57.2.0490

9,608.00 1,201.00 8.00 יח' תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו ביוב
קיים ובכל קוטר ובכל עומק, לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל

 הכניסות והיציאות, כל הנדרש להפסקה זמנית זרימת הביוב, עבודה
בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד), הכל בהתאם לפרט

סטנדרטי לתא בקרה.

57.2.0500

הכנות לחיבור קווי ביוב (כולל עמוד סימון)

14,335.00 235.00 61.00 מ"א  בקוטר884, לפי ת"י SN-8הכנה לחיבור מגרש לביוב מצינור פי.וי.סי. 
 מ"מ ובכל עומק לרבות סגירת קצה הצינור בפקק פי.וי.סי, מעבר דרך160

או מתחת לקיר בטון/גדר וכל ההכנות והסידורים לצילום וידיאו

57.2.0520

1,436,099.10 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.9 212תת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שונות

בסעיפים בהם מצויין: "ביצוע בדרישת ובאישור הפיקוח תוך רישום
ביומן", יש לדאוג כי לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה ולאחריהן

אישור הפיקוח. תשלום בגין עבודות אלה מותנה ברישומן והקבלן לא
יהיה זכאי לתשלום, במידה וחסר רישום ביומן לפני הביצוע, או אם

העבודה בוצעה בפועל.

37,080.00 927.00 40.00 יח' , מתחתית התא ועדCLSMביטול שוחות בכל קוטר ובכל עומק, מילוי ב-
למבנה הכביש/תחתית אספלט ובהיקף התא, פירוק חוליות, תקרה

והמכסה או כל חלק אחר וסילוק הפסולת לכל מרחק למקום מאושר כחוק
(במידה ויידרש, הסעיף כולל פירוק התא במלואו לרבות התחתית, מילוי

החלל וסילוק כפי שצויין לעיל).

57.9.0030

קידוחים

4,400.00 22.00 200.00 מ"א שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים, בכל קוטר ובקטעים עפ"י הוראת
המפקח, לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק (התשלום לאחר אישור

בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי כנדרש בנוכחות נציג העירייה/תאגיד).

57.9.0050

18,040.00 11.00 1,640.00 מ"א צילום קווי ביוב ו/או מים בכל קוטר שהוא 57.9.0060

59,520.00 שונות 57.9 סה"כ לתת פרק:

שונות 57.99 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,955,000.00 2,500.00 782.00 מ"א תוספת עבור חפירה, אספקה והרכבת מערכת דיפון תעלות כדוגמת

"Sliderail systems" "LTW מ',5.5" תוצרת גרמניה או ש"ע בעומק עד 
לרבות עובדים מקצועיים בכל שלבי הביצוע להדרכה בזמן הרכבה ופירוק

 המערכת, כולל מערכת שאיבת מי תהום לצורך הנחת קווי הביוב
 מ'1.0והשוחות ביבש, כולל החלפת קרקע ופיזור בקלש בעומק כ-

בתחתית החפירה, כולל החזרת מילוי, הכל לפי פרטי הביצוע והמפרט
הטכני.

57.99.0010

1,420.00 710.00 2.00 יח'  מהצמנט לחולית בסיס בגובה חיצוני1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ150 מ' וקוטר 3.0עד 

57.99.0020

3,420.00 570.00 6.00 יח' 3.0 מהצמנט לחוליית בסיס בגובה עד 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 ס"מ180 מ' ובקוטר 

57.99.0030

200.00 200.00 1.00 יח' 150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'1.0ס"מ ובגובה 

57.99.0040

350.00 350.00 1.00 יח' 150 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'2.0ס"מ ובגובה 

57.99.0050

3,600.00 600.00 6.00 יח' 180 מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר 1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'3.0ס"מ בגובה 

57.99.0060
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,400.00 350.00 64.00 יח'  מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 

 מ'1.0 ס"מ ובעומק עד 100-125
57.99.0070

9,318.00 4,659.00 2.00 מ"ר תוספת עבור בניה, אספקה והרכבת פודסט פיברגלס מונח על קורות
IPN-100 316 מפלב"מ

57.99.0080

234,600.00 300.00 782.00 מ"א אספקה ופיזור בקלש בתחתית התעלה להנחת הצנרת והשוחות. המחיר
יחושב לפי מ"א צינור

57.99.0090

48,000.00 600.00 80.00 יח' אספקה ופיזור בקלש בתחתית שוחה, המחיר יימדד ליח' שוחה 57.99.0100

154,836.00 198.00 782.00 מ"א 4.0 עם תוספת חומר להתקשות מהיר (עד CLSMמילוי תעלות בתערובת 
שעות). התשלום לפי מ"א צינור

57.99.0110

39,100.00 50.00 782.00 מ"א  ג'/מ"ר לעטיפת צינור הביוב, עלות400אספקה והרכבת בד גיאוטכני 
001-3cהעטיפה לפי מ"א, הנחת צינור ופרט 

57.99.0120

27,370.00 35.00 782.00 מ"א תוספת כספית עבור עטיפת הצנרת עם שומשום במקום במילוי חול, לפי
001-3cפרט 

57.99.0130

2,250.00 150.00 15.00 יח'  מהצמנט לחוליית ביניים בקוטר1.25%תוספת עלות זייפקס בשיעור 
 מ'1 ס"מ ובעומק 100-125

57.99.0140

24,000.00 250.00 96.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א צינור2.75 התהום בקווים המונחים עד מפלס 

57.99.0150

85,500.00 300.00 285.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א2.76-3.75 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור.

57.99.0160

140,350.00 350.00 401.00 מ"א תוספת כספית עבור אספקה ופיזור חצץ מעל צינור הביוב עד מפלס פני מי
 מ'. המחיר ימדד לפי מ"א3.76-5.25 התהום בקווים המונחים בעומק 

צינור

57.99.0170

2,751,714.00 שונות 57.99 סה"כ לתת פרק:

5,197,410.20 קווי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

5,226,007.26 3עבודות מים וביוב מרקם קיים קטע  27 סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: חצרות משק מרקם קיים

עבודות בטון קירות תומכים 2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
189,150.00 1,455.00 130.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.

2.2.0010

189,150.00 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 סה"כ לתת פרק:

חיפוי ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
84,000.00 160.00 525.00 מ"ר  ,בגמר כורכרית מבוקעת מק"ט23/35/3.2חיפוי באבן מתועשת    במידות 

 של חב' אקרשטיין  או ש"ע,  כולל קשירת האבנים על פי התקן67051531 
 והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת.

2.4.0010

44,800.00 140.00 320.00 מ"א , כורכרית מנוסרת23/50/4.5נדבכי ראש (קופינג ) מאבן מתועשת במידות 
 חב' " אקרשטיין" או ש"ע כולל כיחול בגוון האבן.67441מק"ט 

2.4.0020

71,100.00 180.00 395.00 מ"ר  ס"מ תוצרת "רדימקס" או ש"ע לרבות שכבה3ציפוי טיח כורכרי בעובי 
מקשרת

2.4.0030

199,900.00 חיפוי ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 סה"כ לתת פרק:

389,050.00 עבודות בטון קירות תומכים 2 סה"כ לפרק:

389,050.00 חצרות משק מרקם קיים 28 סה"כ לתת כתב:
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 מרקם קיים3תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
32,390.00 3.95 8,200.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
51.1.0010

1,616.30 230.90 7.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים
 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 

51.1.0020

2,544.00 25.44 100.00 מבנה פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0030

961.50 6.41 150.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0040

37,511.80 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
40,557.00 24.58 1,650.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

12,384.00 2.88 4,300.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

4,136.60 4.81 860.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0030

57,077.60 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
88,678.80 130.41 680.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

12,828.00 64.14 200.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

101,506.80 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
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים3תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

71,451.60 595.43 120.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

39,567.60 659.46 60.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

51.6.0070

11,972.80 5,986.40 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0080

12,934.90 6,467.45 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0090

14,110.80 7,055.40 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.75 מ' ועד 2.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0100

4,174.86 2,087.43 2.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0110

9,012.20 1,802.44 5.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0120

163,224.76 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,303.47 186.21 7.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים3תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,013.88 144.84 7.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

138.50 2.77 50.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

587.75 23.51 25.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050

3,043.60 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

362,364.56 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

362,364.56 29 מרקם קיים3כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים4תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,078.10 230.90 9.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
51.1.0010

384.60 12.82 30.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 51.1.0020

116.72 58.36 2.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

51.1.0030

2,135.30 427.06 5.00 יח'  ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל30התאמת גובה עד 
קוטר שהוא.

51.1.0040

1,603.50 53.45 30.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

51.1.0050

5,342.40 25.44 210.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0060

384.60 6.41 60.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0070

12,045.22 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
34,412.00 24.58 1,400.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

12,441.60 2.88 4,320.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

46,853.60 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
80,854.20 130.41 620.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

39,766.80 64.14 620.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

120,621.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 219תת פרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים4תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

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

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

53,588.70 595.43 90.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

138,486.60 659.46 210.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

51.6.0070

46,963.20 782.72 60.00 מ"א 51.6.0080 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

77,609.40 6,467.45 קומפלט12.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0090

4,174.86 2,087.43 2.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0100

10,814.64 1,802.44 6.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0110

331,637.40 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

372.42 186.21 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

289.68 144.84 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים4תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
27.70 2.77 10.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 

לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).
51.9.0040

689.80 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

511,847.02 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במסלעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

58,769.66 38.91 1,510.40 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0050

58,769.66 שכבות אספלטיות במסלעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,582.78 1.71 1,510.40 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

2,582.78 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

61,352.45 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

573,199.47 30 מרקם קיים4כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים5תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,309.00 230.90 10.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
51.1.0010

3,846.00 12.82 300.00 מבנה פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 51.1.0020

150.70 15.07 10.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0030

2,628.10 6.41 410.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0040

8,933.80 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
9,094.60 24.58 370.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

12,960.00 2.88 4,500.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

22,054.60 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
46,947.60 130.41 360.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

5,130.00 17.10 300.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

51.3.0020

52,077.60 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
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 189עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים5תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 

צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

23,817.20 595.43 40.00 מ"ר 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

13,189.20 659.46 20.00 מ"ר מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

51.6.0070

6,467.45 6,467.45 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0080

7,696.80 7,696.80 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0090

6,262.29 2,087.43 3.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0100

1,802.44 1,802.44 1.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0110

59,235.38 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

744.84 186.21 4.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

579.36 144.84 4.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

166.20 2.77 60.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

1,490.40 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 223סה"כ לתת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 190עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים5תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

143,791.78 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

143,791.78 31 מרקם קיים5כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים6תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
461.80 230.90 2.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
51.1.0010

1,794.80 12.82 140.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 51.1.0020

801.75 53.45 15.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

51.1.0030

305.28 25.44 12.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0040

3,717.80 6.41 580.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0050

7,081.43 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
7,005.30 24.58 285.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

2,016.00 2.88 700.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

9,021.30 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,953.30 130.41 130.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

2,565.00 17.10 150.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

51.3.0020

19,518.30 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 192עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים6תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
558.63 186.21 3.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

434.52 144.84 3.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

13.85 2.77 5.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

1,007.00 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

36,628.03 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

36,628.03 32 מרקם קיים6כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 193עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים7תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
480.60 8.01 60.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 

 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח עד 
51.1.0010

480.60 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
2,458.00 24.58 100.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

907.20 2.88 315.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

3,365.20 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,681.00 133.62 50.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב השטח קטן מ200מצע סוג א' בשטחים מוגבלים (שטח עד 

 ס"מ15 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת), בעובי שכבה עד 4
מקס' לאחר ההידוק, בהידוקמבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי

מודיפייד אאשטו.

51.3.0010

6,681.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

372.42 186.21 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

289.68 144.84 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

13.85 2.77 5.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

675.95 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

11,202.75 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 194עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים7תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

5,447.40 38.91 140.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0040

5,447.40 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
239.40 1.71 140.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

239.40 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

5,686.80 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

16,889.55 33 מרקם קיים7כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 195עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים12תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,973.10 15.07 330.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0010

763.20 25.44 30.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 51.1.0020

5,897.20 6.41 920.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0030

11,633.50 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
9,832.00 24.58 400.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

6,624.00 2.88 2,300.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

16,456.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
59,988.60 130.41 460.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

25,656.00 64.14 400.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

85,644.60 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
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

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

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים12תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

29,771.50 595.43 50.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

12,934.90 6,467.45 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0070

4,174.86 2,087.43 2.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0080

3,604.88 1,802.44 2.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0090

50,486.14 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

744.84 186.21 4.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

579.36 144.84 4.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

193.90 2.77 70.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

235.10 23.51 10.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050

1,753.20 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

165,973.44 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 230מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 197עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים12תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

30,505.44 38.91 784.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0040

30,505.44 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,340.64 1.71 784.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,340.64 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

31,846.08 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

197,819.52 34 מרקם קיים12כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 198עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,616.30 230.90 7.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
51.1.0010

58.36 58.36 1.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות
פינוי וסילוק.

51.1.0020

9,621.00 53.45 180.00 מ"א פירוק מעקה מכל חומר שהוא (בטון/פלדה) כולל סילוק או ערימה למקום
שיורה המפקח.

51.1.0030

512.80 6.41 80.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0040

11,808.46 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
40,655.32 24.58 1,654.00 מ"ק 51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

6,336.00 2.88 2,200.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0020

46,991.32 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
65,205.00 130.41 500.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

1,710.00 17.10 100.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

51.3.0020

66,915.00 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
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.

מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת
ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 

צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

4,317.60 431.76 10.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

35,725.80 595.43 60.00 מ"א 51.6.0070 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

46,963.20 782.72 60.00 מ"א 51.6.0080 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

38,016.00 633.60 60.00 מ"א  עם פאזה חדה לריתוך, עם עטיפה חיצונית530צינורות פלדה לפי ת"י 
 עובי דופן14 מ"מ) בקוטר "4 (עובי 4פוליאתילן שחול תלת שכבתי טריו 

 מונח בכל עומק3/16"

51.6.0090

23,945.60 5,986.40 קומפלט4.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.1.75 מ' ועד 1.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0100

25,869.80 6,467.45 קומפלט4.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0110

8,349.72 2,087.43 4.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

51.6.0120

7,209.76 1,802.44 4.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2 של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית C250מברזל כבדה 

.489או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 

51.6.0130

10,020.00 3,340.00 3.00 יח' 51.6.0140 ס"מ לתא מלבני100X120רשת לקליטת מי נגר במידות 

200,417.48 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,489.68 186.21 8.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

1,158.72 144.84 8.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

83.10 2.77 30.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

207.30 20.73 10.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050

235.10 23.51 10.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0060

3,173.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

329,306.16 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

48,637.50 38.91 1,250.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0040

48,637.50 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,137.50 1.71 1,250.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

2,137.50 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

50,775.00 עבודות אספלט 52 234סה"כ לפרק:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

35תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

380,081.16 35מבנה  35 סה"כ לתת כתב:
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4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים14תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,690.00 3.95 2,200.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
51.1.0010

5,128.00 12.82 400.00 מבנה פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 51.1.0020

6,410.00 6.41 1,000.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח מעל 

51.1.0030

20,228.00 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
6,336.00 2.88 2,200.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0010

10,582.00 4.81 2,200.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 
לאחר הידוק.

51.2.0020

16,918.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
156,492.00 130.41 1,200.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

17,317.80 64.14 270.00 מ"ק 20מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
51ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 

(המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

51.3.0020

10,260.00 17.10 600.00 מ"ק  ק"מ ממנו, שנחפר15מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 
 ס"מ לאחר ההידוק20במסגרת חוזה אחר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

51 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 
(המחיר כולל העמסה, הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק) .

51.3.0030

184,069.80 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
מחירי כל תאי הבקרה/שוחות כוללים כיתוב והטבעה ע"ג מכסים ע"פ

ובתיאום עם המועצה/ העירייה/ הרשות/ תאגיד שיכלול סמל, שם
הרשות/תאגיד ושם המערכת.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 203עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים14תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את כל מלאכת

ההטמנה כולל עבודות החפירה ו/או החציבה, מילוי חוזר סימון וכו'.

 למחיר היחידה הבסיסי של15%עבור חציבה בסלע תינתן תוספת בגובה 
צינורות ותאי בקרה.

 עבור כל מטר עומק נוסף.20%תוספת 

 עם אטם גומי מיוחד על הזכר, אטום לתיעול,1-5צינור בטון מזויין בדרג 
כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

38,702.95 595.43 65.00 מ"א 51.6.0060 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

13,189.20 659.46 20.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 50צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

51.6.0070

15,601.32 1,300.11 12.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק מ-5 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

51.6.0080

12,934.90 6,467.45 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.2.25 מ' ועד 1.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0090

15,393.60 7,696.80 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/100שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

51.6.0100

7,389.45 1,477.89 5.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט
בתכניות.כולל פלדת זיון.

51.6.0110

103,211.42 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

744.84 186.21 4.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

579.36 144.84 4.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

498.60 2.77 180.00 מ"א  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

235.10 23.51 10.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 204עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים14תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,057.90 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

326,485.12 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות ומסעות במדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

40,310.76 38.91 1,036.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 
PG68-10.

52.1.0050

40,310.76 שכבות אספלטיות ומסעות במדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,771.56 1.71 1,036.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

1,771.56 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

42,082.32 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

368,567.44 36 מרקם קיים14כביש מס'  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 205עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים23תת כתב: כביש מס' 

עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק שונות 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,458.00 24.58 100.00 מ"ק 51.1.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

2,607.00 3.95 660.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

51.1.0020

5,065.00 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
1,900.80 2.88 660.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 51.2.0010

1,900.80 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
15,649.20 130.41 120.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק20מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%בהידוק מבוקר של 
51.3.0010

15,649.20 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י

הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

372.42 186.21 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 51.9.0020

289.68 144.84 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 51.9.0030

13.85 2.77 5.00 מ"ר  ס"מ, בצבע15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0040

117.55 23.51 5.00 מ"ר  ס"מ ומעלה בצבע30צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 
לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

51.9.0050

793.50 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

23,408.50 עבודות עפר, כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 206עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

 מרקם קיים23תת כתב: כביש מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

 למחיר18% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000עבור כמויות הקטנות מ-
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

 למחיר8% מ"ר יש לתת תוספת מחיר של 3,000-9,000עבור כמויות של 
הנקוב במחירון זה. תוספת המחיר אינה חלה על סעיפים המתומחרים לפי

טון.

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,505.70 38.91 270.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא"צ 

PG68-10.
52.1.0010

10,505.70 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
461.70 1.71 270.00 מ"ר 52.2.0010 ליטר/מ''ר0.8-1.2ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 

461.70 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

10,967.40 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

34,375.90 37 מרקם קיים23כביש מס'  סה"כ לתת כתב:

240



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 207עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: גדרות ושערים

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 פרק:

גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
132,671.00 379.06 350.00 מ"א  מ' מגולוון וצבוע בתנור2.0גדר רשת מרותכת עם עמודי ברזל בגובה 

מעוגן לראש קיר או עם יסודות באדמה / ברצפת בטון לפי פרט .
44.1.0010

15,179.36 7,589.68 2.00 יח'  מ' מגולוון וצבוע בתנור, מסגרת2 מטר ובגובה 3שער דו כנפי ברוחב 
ברזל עם מילואת רשת מרותכת כולל צירים חרוטיים נועל עליון ותחתון

ומנעול תלייה.מעוגן ומבוטן בקרקע.

44.1.0020

147,850.36 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.1 סה"כ לתת פרק:

147,850.36 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44 סה"כ לפרק:

147,850.36 גדרות ושערים 38 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 208עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: חצרות משק

עבודות בטון קירות תומכים 2 פרק:

קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,884.75 1,555.39 25.00 מ"ק , ללא חיפוי אבן. כולל עבודות עפר,30קירות תומכים מבטון מזויין ב-

בטון רזה, יסוד, נקזים, תפרים ,זיון הקיר, מילוי גרנולרי בגב הקיר וכל
העבודות החומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט

בתכניות.

2.2.0010

38,884.75 קירות תומכים וקירות גדר - בטון מזויין 2.2 סה"כ לתת פרק:

חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
17,000.00 170.00 100.00 מ"ר  ,בגמר כורכרית מבוקעת מק"ט23/35/3.2חיפוי באבן מתועשת    במידות 

 של חב' אקרשטיין  או ש"ע,  כולל קשירת האבנים על פי התקן67051531 
 והפרט, כולל כל הדרוש לקשירת וקיבוע האבנים לרבות רשת מגולוונת.

2.4.0010

9,800.00 140.00 70.00 מ"א , כורכרית מנוסרת23/50/4.5נדבכי ראש (קופינג ) מאבן מתועשת במידות 
 חב' " אקרשטיין" או ש"ע כולל כיחול בגוון האבן.67441מק"ט 

2.4.0020

15,300.00 180.00 85.00 מ"ר  ס"מ תוצרת "רדימקס" או ש"ע לרבות שכבה3ציפוי טיח כורכרי בעובי 
מקשרת

2.4.0030

42,100.00 חיפויים ונדבכי ראש (קופינג) 2.4 סה"כ לתת פרק:

80,984.75 עבודות בטון קירות תומכים 2 סה"כ לפרק:

80,984.75 חצרות משק 40 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 209עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: הקצבים

בקרת איכות 92 פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בקרת איכות

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות

הפעלת מערכת בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי
) התשלום ינתן בכל1.8% במבוא למחירון זה (7האחוז שנקבע על פי סעיף 

 חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות משרד בקרת איכות ולא
השתתפות מלאה בכל העלות. הסכום הינו סכום סופי ולא תשולם תוספת

בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל סיבה אחרת.

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

ומטלות כאמור בתנאי החוזה.

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
560,897.00 560,897.00 1.00 יח' 92.1.0010 בלבד לצורך מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

62,319.90 62,319.90 1.00 יח' . התשלום עבור100% לצורך השלמת תשלום של 10%בסעיף זה ישולמו 
סעיף זה יעשה בסיום הפרויקט יחד עם תשלום החשבון הסופי לקבלן

ובתנאי של השלמת תיק בקרת איכות מלא למסירה.

92.1.0020

623,216.90 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 סה"כ לתת פרק:

623,216.90 בקרת איכות 92 סה"כ לפרק:

623,216.90 הקצבים 92 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 210עמוד: 26/04/2022 חסוי

4/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - השלמת תשתיות שלב ב'258נווה ים 

תת כתב: הבטחת איכות

בטיחות באתר 93 פרק:

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

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

של תקופת הביצוע המקורית

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות המשרד בקיום מערך
בטיחות באתר והינו סכום סופי ולא ישתנה לפי הוצעות בפועל שיש

לקבלן ולא תשולם תוספת בסעיף זה עקב התמשכות משך ביצוע, או מכל
סיבה אחרת

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

 דין בנושא בטיחות האתר והעובדים

הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
405,321.59 405,321.59 1.00 יח' התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או

 במבוא למחירון זה8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 
)1.15%(

93.1.0010

405,321.59 הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 סה"כ לתת פרק:

405,321.59 בטיחות באתר 93 סה"כ לפרק:

405,321.59 הבטחת איכות 93 סה"כ לתת כתב:
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 1ג  9נספח מס'  

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

 אחרים שלו.

 

 פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

    אור העבודה ית אתר העבודה ו. 00.1

 ובטיחות בזמן ביצוע הסדרי תנועה  00.1.1

 בטיחות וגהות בעבודה  00.2

 תכולת המפרטים והתוכניות  00.3

 עבודה, ציוד וחומרים 00.4

 מהנדס באתר  00.05

 אחריות הקבלן  00.6

 מניעת הפרעות  00.7

 תנועה על פני כבישים קיימים  00.8

 אמצעי זהירות  00.9

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   00.10

 סמכויות המפקח  00.11

 תכניות  00.12

 רישיונות ואישורים  00.13

 לוח זמנים  00.14

 משך ביצוע  00.14.1

 סדרי עדיפויות  00.15

 אחריות  00.16

 מדידות  00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע  00.18

 משרד שדה     00.19

 מסירת העבודה  00.20

 עבודות בלילה ובשעות נוספות    00.21

 של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  מבנים ארעיים  00.22

 סילוק פסולת  00.23

 סילוק עודפי עפר  00.24

 קנסות בגין אי קיום הוראות   00.25

 בדיקות מעבדה     00.26

 מים וחשמל לזמן הביצוע   00.27

 שילוט לפרויקט  00.28

 הגשת חשבונות ביצוע   00.29

 עתיקות   00.30
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 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

 צוריאל"  –גישה כביש  –יח"ד   64" – האתר

 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  על הקבלן לתאם  .2

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

תכניות  ולאשר תכנן לתינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי  

 בעבור ביצוע התכנון.   ולקזז מהקבלןהסדרי התנועה הזמניים בעצמו 

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

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

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

   .ניםהזמ  ותבלוחשינויים  , ו/או יהיה עילה לדרישות תשלום נוסףכנ"ל לא 

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

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

רים, סימון, פקחי תנועה,  , מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרוהבטיחות לרבות כל אביזרי 

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

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

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

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

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

מהנדס תנועה מטעם הקבלן, תכנון ואישור  ת עבור העסקה של  ועבור כל הוצאות הקשורנוסף  שולם בילא  

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

248



 

 

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

 .חברהמטעם ההיו על חשבונו של הקבלן ולא תשולם בגינם כל תמורה  

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

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

   .והוראות המפקח

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

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

 .ואישורו כי המתקן בשטח תואם את תכניותיו ואישורי הרשויות

ע בכל שלב ושלב  על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצו .8

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

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

 שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר. 

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

 בכתב הכמויות.  לכך  במידה וקיים סעיף אאל

 בטיחות וגהות בעבודה -00.2

 כללי 

 בטיחות( לחוזה: אמצעי ) 15  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

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

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

 אחראי בטיחות.

בגבולות    הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר .2

התב"ע לפי  זה  השכונה  מצב  יפע   ריישא.  אם  גם  שינוי  אחריםללא  בחוזים  נוספים  קבלנים  במקום   .לו 

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

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

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

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

 כלשהי. 

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

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

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

 למנהל העבודה. ניהול הבטיחות באתר. גורם זה יהיה בנוסף 

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

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

 

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

 לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט.  

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

ים  כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכ 
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לכל עובד שיועסק באתר בתדירות הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על  

 קיום כל הדרישות וההנחיות הקיימות. 

 

 אספקה והתקנת שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע. 

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

 ובטיחות. 

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

 

 תכולת המפרטים והתוכניות 0.03

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

 ביטויה במפרט המיוחד. עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את 

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

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

מערכת התוכניות  , יהווה חלק בלתי נפרד ממזמין העבודהמיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

 והמפרטים של החוזה. 

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה לדרישות המפרטים   .3

   והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

"ב, הכוונה  המהנדס וכיו \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

 המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.  \לאישור האדריכל 

 

 עבודה, ציוד וחומרים 4.00

כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן  . 1

 ציוד, כולו או בחלקו(. ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו 

מקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר ההציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן  

 על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טסט וביטוח לכל ציוד הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.   יאושר על ידי המפקח.

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכנ   2 נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד והמפרטים .  ובאורח מקצועי  יות 

 הכלליים לשביעות רצונו של המפקח. 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'.  

לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות,   המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות

 . ימים מעת הבקשה 10תוך   והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש

.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל מאת המפקח 3

 דגימות מאותם החומרים לצורכי בדיקה.  אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה 

ולסילוקו המיידי של החומר הפסול  זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה 

 מהמקום, על חשבון הקבלן. 
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ה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. כל הפסקת העבוד 

ידי   על  שתיקבע  מוסמכת  במעבדה  תבוצענה  העבודה  במהלך  שוטפות  בדיקות  כולל  ותוצאות המזמין  הבדיקות 

 הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. 

 

 מהנדס באתר  0500.

במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל הכשרה במקצוע שי  אהקבלן יעסיק מהנדס ר

או    1958-ח" תשי, והאדריכלים  המהנדסים חוק   לפירשום בענף הנדסה אזרחית בפנקס המהנדסים  הנדסה אזרחית, 

לדעת  ,ובעל ניסיון מוכח בנין הרשום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית )בניה( של משרד הכלכלה הנדסאי

נשוא    שנים  3ל לפחות  ש  ,המפקח ובהיקף  זה.בביצוע עבודות מהסוג  זו  מכרז  גורעת הוראה  חוק מדרישות   אינה 

 ומכל דרישה אחרת הקיימת בדין. מדרישות משרד העבודה, ותקנותיו,  1965-התשכ"ה התכנון והבנייה  

 

 . ןבאתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבל ו של המהנדסנוכחות

, מודגש כי המהנדס מקבל על כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד   ששיידרהמהנדס יחתום על היתר הבניה ככל  

והבניה  לביקורת" כמשמעו בחוק התכנון  ו"אחראי  לביצוע השלד"  עצמו את אחריות המהנדס מטעמו כ"אחראי 

 כאשר אין צורך בהיתר בניה או שלא נדרש לחתום על כך.  לעבודות קונסטרוקציה ובנייה גם

 

 אחריות הקבלן  .600

היודע את מטרת העבודה, כי הוא כישות משפטית  ואים את הקבלן  בנוסף לדרישות במפרט זה ובמסמכי המכרז ר  

הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא   כתבמכיר את התכניות, המפרטים, 

 בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת   בנים לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המ 

כנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בת

 יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 

 מניעת הפרעות .700

סביבתו  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר וב

 במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע 

ן ידאג לבטיחות לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבל

במידת הצורך ובאישור   התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים בשכר וכו' לפי הצורך.

מעקפים לצורך הטיית תנועה, על חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט   של המועצה המקומית  המפקח

 וכו' המתחייבים מכך. 

, כמוגדר על ידי ב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתרבאחריות הקבלן להבטיח בכל של

הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק   המקומית.  הרשות  

בטחת וכו'. ה  המועצההסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד התחבורה, המשטרה,  במידת הצורך ל  לשינוי

ולא היחידה  במחירי  כלול  עוקפות  דרכים  ביצוע  לרבות  כנ"ל   בנפרד.   םעבורישולם    תנועה 

במפגעי ויטפל  יהיה אחראי  אף  ניקוי שטחי   הקבלן  טיאוט  דרכים,  כולל הרטבת  עבודתו  של  כתוצר  ולכלוך  אבק 

 העבודה באופן שוטף וכל הדרישות הנוספות מסוג זה ככל שתהיינה. 
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הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום כל ההוצאות הנוספות  

)גם כאשר חלק מהאבק , לכלוך וכדו' יהיה כתוצאה ממשתמשי הדרך השונים בתוך    השונים ולא ישולם עבורן בנפרד

 האמצעים למניעת הפרעות.. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האתר(.

 

 תנועה על פני כבישים קיימים  .800

כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים. 

 יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. 

סיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור תיחסמנה ולא תתאפשר הדרכים המותרות לנ

 בהן כל תנועה. 

 אין לסטות מן הכבישים הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. 

    

 אמצעי זהירות  .900

הדרושים   .א הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  למניעת  הקבלן 
תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים,  

 הפעלת ציוד כבד וכו'. 

העבודה  הקבלן   .ב תחום  בכל  השונות  הבטיחות  בתקנות  ההגדרות  לצורך  ראשי  קבלן  יהווה 
 .חריםללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים א  ריישא המוגדר. מצב זה 

חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע  שמירה על הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת 
העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו.  
את   להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  פגומים,  יתקין  הקבלן 

ערמות  הציבור   פגומים,  עפר,  ערמות  בורות,  של  הימצאותם  בשל  להיגרם  העלולות  מתאונות 
חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  
את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  

 כתוצאה מהעבודה. 

דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן  ו  6נספח ז'יתקין על חשבונו שלטי אתר לפי  הקבלן יספק ו 
 על חשבונו עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ובורות להנחת תשתיות.

נקיטת   אי  עקב  ובעלי חיים  לחיי אדם  נזק שייגרם לרכוש או  לכל  יחידי  יהיה אחראי  הקבלן 
לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת  אמצעי זהירות כנדרש והמזמין 

בין התובע או   חלוויכו שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא  
התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי  
הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב  
תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע  

העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי   באתר
 בגין נושא זה. 

התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,    צורך בניקוי ו/או   במקרה של עבודה, תיקון ו/או .ג
ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים  

 .ים ולנקוט בכל אמצעי הזהירותרעיל

הפירוק   .ד ההריסה,  לצרכי  ישתמש  בהם  לכלים  ביחס  המפקח  אישור  את  יקבל  הקבלן 
 ים מכל סוג שהוא. יוהחפירה בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקע 

 שמירה על יציבות מבנים קיימים: .ה
מ הקטן  במרחק  והמילוי  החפירה  עבודות  מערכו  5  -כל  בקרבת  וכן  כלשהו  ממבנה  קיימות  מ'  ת 

ומתוכננות יתבצעו ללא שימוש באמצעים מזעזעים )כמו מכבש ויברציוני( כדי למנוע גרימת נזק למבנים  

 הקיימים/למערכות הקיימות והמתוכננות. 
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עבודות מילוי והידוק המבנה החדש של המסעות והמדרכות שבצמוד למבנים קיימים/מערכות קיימות  

זהירות מיוחדת על מנת לא  ומתוכננות, תתבצענה באמצעות כלים קלי לנקוט  ויש  ויברציה,  וללא  ם, 

 לפגוע במבנים אלו. 

ליד כל מבנה הנמצא בצמוד למקום ביצוע מבנה כביש או מדרכה חדשים תתבצע לפחות חפירת גישוש  

 אחת, במקום עליו יורה המפקח, על מנת לגלות את ביסוס המבנה הקיים. 

ס"מ על העומק המתוכנן של החפירה ליד    10  -ומק שיעלה ב מ' ולע  1  -חפירת הגישוש תבוצע לאורך של כ

 המבנה הנדון. 

 חפירת הגישוש תתבצע ידנית.

יש להזמין את המהנדס על מנת לבדוק את הממצאים שבחפירת הגישוש ולקבל את הנחיותיו לביצוע  

המשך    העבודות בסמוך לכל מבנה, במידה ויחליט שיש לנקוט באמצעים מיוחדים להגנה על המבנה לפני 

 העבודה. 

לפני תחילת העבודה על הקבלן להכין באמצעות מעבדה מטעמו "חוק אתר" שיגדיר את מרחקי   .ו
הבטיחות והגבלות הרעש והויברציה של כל אחד מהכלים ויתאים את העבודה בהתאם לתוצאות  

 הבדיקה. 

או   .ז גישוש"  "חפירות  בסעיף  כמפורט  תשולמנה  לעיל  האמור  בביצוע  הכרוכות  העלויות  כל 
 בסעיפים אחרים ויהיה על חשבון הקבלן. 

 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים  .1000

במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו    עבודותהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על ה 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת 

לפני מסירת העבודההמים, החזקת האתר במצב תקי וסתימתם  עונת הגשמים  רצונווהכל    ן במשך  של   לשביעות 

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  .המפקח

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י  

 יחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. הקבלן בלי ד 

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות כגון:  סידורים מיוחדים 

 ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב. 

 

 סמכויות המפקח  100.1

 לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה. האמור להלן בא להוסיף, אך לא א. 

    . המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.ב

 קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה.  תהטללהמליץ על סמכות למפקח יש ג. 

 

 תכניות 200.1

 .ז אשר ייתכן ויחלו בהם שינוייםלמכרהתכניות המצורפות בזה הן תכניות 

צוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס ילפני הביצוע ימסרו תכניות אשר יישאו את החותמת "לב

 לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. 

 צוע" נוספות שיחליפו תכניות קודמות. יבמהלך הביצוע ייתכן וימסרו תכניות "לב
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נוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המנהל שומר לעצמו ילדרוש או לקבל שום פיצויים או שלקבלן לא תהיה זכות  

 זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. 

 

 שיונות ואישורים יר 300.1

לן  הקב   שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניותילפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הר

שיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות ימתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר 

על הקבלן לתאם ולקבל   שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם.י הדרושות לצורך קבלת הר

 שידרשו.  אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  ולשלם על חשבונו את האגרות

 

 לוח זמנים  400.1

ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע    ימי עבודה  14הקבלן יגיש למפקח תוך   .1

שלבי הביצוע והוא  כל  לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר    , על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו.העבודה

יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב  

העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים  

. כל  PROJECT  MSכנת   אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתו

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד.    ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון

. במידה ולא יוגש לו"ז מעודכן עם  חשבון חודשילהגשת כל  לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי  .2

 החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח. 

תוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט, תוגש בכתב על  מובהר כי כל סטייה ושינוי מ  .3

וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו הבלעדית של מנהל הפרויקט.   םהשינוייידי הקבלן טרם ביצוע 

   אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף את אחריותו    /מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט .4

דרש שינוי באבני הדרך החוזיות לביצוע העבודה  יבמידה וי הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 הנושא יובא לאישור ועדת המכרזים.

 

 משך הביצוע  00.14.01

 ממועד קבלת צו התחלת עבודה   בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החלהשלמת הפרויקט כולו נדרשת  

 , על בסיס ביצוע עבודות במקביל ובמספר קבוצות עבודה.  ועד למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי

,  והאישורים הנדרשים לביצוע חלק מהעבודותטרם הושלם התכנון  ככל שהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי   .1

תבוצע העבודה באזור זה, מודגש כי בכל מקרה   הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא  

 לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה ותקופת הביצוע תתארך עקב כך. 

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא בטענות כספיות   .2

 או טענות כלשהן. 

 

 עדיפויות סדרי  500.1

 את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'  הלעצמ  תשומר  חברה  ה

 . ולשנותם בכל עת

 הן כספית והן בנושא לוח זמנים.  וי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיאכל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינ 
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 אחריות  600.1

תעודות אחריות    -בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון  בנוסף לאמור  

 לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. 

 הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין. 

 

 מדידות  .1700

ות הסלילה, פיתוח  עבוד    המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע  מדידת .א

צירי הכבישים, כמו כן למדוד גבהים קיימים בתחום  את  והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד  

מטעם היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות,     תוואי הקיים. גבהים אלו שנמדדו ע"י מודד

 יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב 10אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך  

אי   ותתגלה  במידה  לפיקוח.  ותוגש  מוסמך  מודד  ע"י  חתומה  מדידה  במפת  תלווה  הקיים 

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי     התאמה יזמין המפקח

 הכמויות. 

רדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים,  ועם רשימת קוא  P.Iלקבלן יימסרו  נקודות . .ב

ומרחקים.קשתות, רדיוס דיוק התואמת את    ים   יהיו ברמת  לקבלן  כל הסימונים שיימסרו 

בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד    תקנות המדידה לפרצלציה.

 הבטחת האיכות. 

כן יסמן את גבולות כל  -על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים  במידת הצורך. כמו  .ג

. כל זאת יבוצע  וכן יבצע מדידות ובדיקות שידרשו על ידי המפקח  האלמנטים שיידרש לסמן 

בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את  

 רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של החוזה. 

יחדשן במקרה  הקבלן  הנקודות שסימן בשטח,  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל   .ד

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה  

 ע"י המפקח.  

שגיאה,   .ה כל  יתקן  והוא  מוחלטת  היא  כנ"ל  ומיקום  סימון  לגבי מדידה,  של הקבלן  אחריותו 

נובעת מתוך מדידה,    -אי  סטייה או   נוסף,  התאמה, אשר  כנ"ל, ללא תשלום  ומיקום  סימון 

המפקח. של  רצונו  אי  לשביעות  או  סטייה  משגיאה,  כתוצאה  תבוצענה  -אם  כנ"ל  התאמה 

עבודת   רצונו,  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  הקבלן  אותן  יתקן  התוכנית,  לפי  שלא  עבודות 

 התיקון תהיה על חשבון הקבלן.  

לצירי   .ו ולסמן קווים מקבילים  התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר  על הקבלן למדוד 

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן  

 בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. 

  –אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ    ת זווינקודות הסימון יש לסמן בעזרת  יתדות ברזל    את .ז

4  X  40  X  40    ס"מ. כל היתדות    70  –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ    90ובאורך

 ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

תכניות מצב קיים וחתכים לרוחב שנמדדו ע"י    יאושרולשם חישוב כמויות של עבודות עפר   .ח

   .קבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקחמודד מטעם ה
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"מודד    על .ט באתר  להעסיק  אחרות,  הקבלן  מדידה  עבודות  וכל  זו  עבודה  שיבצע  מוסמך" 

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של  

המדידה. תקנות  עפ"י  הנדרשת  הדיוק  לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה  חישובי    הפרצלציה  כל 

 הכמויות  שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך. 

( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה,  P .Iעבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות .  פגע הקבלן במהלך אם   .י

של   לפרצלציה  אגף המדידות  לתקנות  דיוק המתאימה  ברמת  מודד מוסמך  ע"י  על חשבונו, 

 המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל. 

 ד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה. העבודות האמורות לא ישולמו בנפר כל .יא

 גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה( הם המחייבים.  -מקרה של סתירה בין קווי מדידה    בכל .יב

מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי   . יג

. נקודות אלו יוקמו על  הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה    2מטר ובעומק לפחות    0.5בסיס בטון שיוצק בקידות בקוטר  

ולא   יציבים  מבטון  אלמנטים  בסיס  על  מאוזנות  פוליגון  נקודות  להקים  ניתן  לעיל  לאמור 

קודות   מיועדים לפירוק בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נ

הקבע של קבלן ייבדקו ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן  

שום  עבורן  ישולם  ולא  היחידה  מחירי  במסגרת  כלולות  הנ"ל  העבודות  כל  בהן.  להשתמש 

 תוספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון עבודות אלו בלו"ז העבודות. 

 כללי:  –מדידות לצורך ביצוע עבודות  .יד

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה,  (1

 חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.   

יבוצע   (2 ומדידות  סימון  העבודות.  ביצוע  שלבי  לכל  ומדידות  לסימון  דרישות  מפורטות  להלן 

 מ"מ.  1  -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר: .טו

סימון   (1 לבצע  הקבלן  על  עפר  עבודות  ביצוע  הפחותלצורך  לנקודות    לכל 

 ת להלן עבור כל מסלול בנפרד: המפורטו

   קו דיקורעליון, נקודה באמצע בין ציר לבין ציר הכביש, קו דיקור תחתון, קו דיקור 

  200-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ  20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על   (2

 מטר לאורך ציר הכביש  10מטר הסימון יבוצע כל 

מ"מ ובאורך המתאים )בהתאם לסוגי    12ו/או ברזל בקוטר  הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ   (3

 קרקע שונים(  

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ  .טז

ציר כביש, אם אין    לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: (1

בין   קן  תנועה,  אי  אבן  של  בגב/פנים  או  המסלולים  בין  תנועה  באי  הפרדה 

 ני. הנתיבים, קו שול וקו חיצו 

 לפי שצוין לעבודות עפר.  –מרחקים הסימון למצעים     

 מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ      

 מטר.  10כל                                   
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 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות  .יז

לדרישות   (1 בהתאם  יבוצע  אספלטיות  לשכבות  נקודות  לסימון  סימון 

 שכבה/שכבות אגו"מ 

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות  . יח

בהתאם להחלטת הבטחת האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה   (1

 מדידות של הבטחת איכות.  

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת  (2

 מדידת אימות:  (3

שטח ו/או מיקום    דסימון נקודות למדידה ויימדבשלב ראשון מודד הקבלן יבצע   (1

 אלמנט 

בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות המדידה ובאם הן תקינות המדידות   (2

 תועברנה להבטחת איכות 

 . חברהמודד האתר מטעם הבשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י  (3

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך   (4

 עבודות ב

 באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת   (5

 מדידה משותפת:  (4

ובאותן   (1 זמן  באותו  מודדים  שני  ע"י  תבוצע  שמדידה  הוא  המדידה  של  פירושה 

 נקודות מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו. 

 תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.   (2

על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות   (3

 בפרויקט. 

 

 המציע בדיקת התנאים והקרקע ע"י    .8100

כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן יסודי וביסס המציע  רואים את  

 היכולים להשפיע על מחיר העבודה. הקיימיםאת הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע 

  לידי ביטוי   בא   אינו תנאים אשר קיומם    הקרקע, לרבות אי הכרת תנאי    למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  

 . המצורפותבתכניות 

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה   .באזור מאוכלס, בשעות עבודה ,  העבודה תתבצע בשלבים 

כל כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע.    אתר והן לקבלנים השונים שיועסקו באתר, לתושבי ה הן  ובטוחה  

ולא ישולמו    כלולים בהצעת הקבלן  בגין האמור בסעיף זההוצאות התאום וכוח העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים  

 בנפרד.    

 

 משרד שדה    190.0

ל ו שיכלבאזור העבודה  מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה לרשות המפקח   

 בין היתר: 
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כסאות   6ס"מ  +    70×200ס"מ שולחן ישיבות בגודל    70×150עם מגירות בגודל    ותנ שולח  2משרד, שירותים, מטבחון,  

, מתקן למי  קטן  שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן, דלת ראשית מפלדה, מקרר סא מנהלים אחד, ארון פח  יכ,  

, טלפון ואינטרנט מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב 3×2לוח לתליית תכניות בגודל  מדפסת מהירה,  שתיה חמים וקרים, 

 . מהיר

וינוק   ה המבנ החודשיים   היתוחזק  והחשבונות  האחזקה  החיבור  תשלומי  כל  כולל  הקבלן  תקופת   ע"י  כל  במשך 

 הביצוע. 

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה  ורואים את   3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

 תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

ר בסעיף במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמו

 .שעות לכל היותר 48זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל תיחשב ככלולה 

הציוד  כל  כולל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  המשרד  יפונה  העבודה  בתום  הכמויות.  שבכתב  השונים  היחידה  במחירי 

 שסופק.  

על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בלבד והקבלן לא יוכל לעשות כל שימוש במבנה או    מודגש כי משרד המפקח

בו    למען הסר ספק,  באביזריו.  וכיוצ"ב, בגין העמדת המבנה והשימוש  תשלומי המיסים, הוצאות המים והחשמל 

 לאורך כל תקופת הביצוע, יחולו על הקבלן. 

 

 

 מסירת העבודה .2000

. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, ולא בחלקים  בשלמות  חברה להעבודה תימסר  

 רשות מקומיתבוזאת על פי הפורמט הנדרש     Made  As""  "עדותהכנת תכניות  כן  לרבות תיקונים במידה וידרשו ו

 . צ"ביותאגיד המים וכ  ,רשות מקומיתהמשרד והשל  (GIS)מידע גיאוגרפית   והטמעת התכניות במערכת

ויאשר את סיומה.  המפקח סיום/גמר, מותנית בקבלת  תעודת    הסופית ומתן    מסירת העבודה  יבדוק את העבודה 

, חח"י, נתג"זנתיבי ישראל,  תאגיד המים,  , וכן גורמי התשתיות השונים כגון  הרשות המקומית כאמורהעבודה גם ע"י  

 חמ"י, בזק, הוט, סלקום וכו'.

 האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד. מודגש כי 

 

 ודות בלילה ובשעות נוספותעב  .2100

בשעות עבודה לפי  ו  -. העבודה תתבצע בימים אעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה

תשלום  שעות נוספות או שעות עבודת לילההקבלן לא יקבל עבור   .המקומית הרשות אישור המשטרה ובתיאום עם 

וקבלת נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים  

ולרבות   ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים  התאורה,אמצעי  לרבות    .לעבודה  בלילה  כל האישורים הדרושים 

   .תיאום עם המפקח מראש

 מועדי ישראל. באין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ו

 . והמשטרה הרשות המקומיתמ שיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר יעל הקבלן לפעול על פי תנאי הר

 

 : מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה .2200
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ים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא אישור המפקח.  הקבלן לא יק  .א

יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל   ריימס  אתר וה  ,עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו

 מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

יתקין על  יתאם עם הרשויות והקבלן. הקבלן    ורלשימוש עבשניתנים חשמל ומים אין אתר העבודה ב .ב

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או סידורים אחרים הטעונים  

 אישור המפקח. 

 פסולתסילוק  .3200

מאושרים   הכילק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ פסולת וכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסו  יחומר

 הפסולת לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    .והגורמים השונים הקשורים בכך  הישראליות  ע"י הרשויות

מעבודתו  של הקבלן תסולק   גרמתכל הפסולת הנ  . ברשויות הנדרשותבה  ייפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסב 

 מאושר על ידי הרשויות כאמור לעיל, לרבות תשלום כל האגרות הנדרשות .  על חשבונו לאתר שפיכה

 

 

 עודפי עפר סילוק  .2400

מאושרים ע"י    הכיוכן כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות שפ   עודפי עפר

והגורמים השונים הקשורים בכך יפנה הקבלן    עודפי עפר לצורך קבלת האישורים המתאימים לסילוק    . הרשויות 

עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בסביבתה הקרובה   . ברשויות הנדרשותבה  יבבקשה למחלקה לאיכות הסב

 על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית הרשות המקומית והמפקח. 

 שולם בנפרד עבור פינוי עודפי חפירה למרחק כל שהוא לרבות תשלום אגרות. י לא

 

 בגין אי קיום הוראות פיצוי מוסכם   500.2

הפיצוי    ,אלהפיצויים  נוסף לובבחוזה זה באשר לסמכות החברה לקזז פיצויים כספיים מהקבלן,  מבלי לגרוע מהאמור  

מצטבר מקסימאלי  יהיה בשיעור    ע"י המפקח בכתב ביומן העבודה  קבלןתנה ליבגין אי ביצוע של כל הוראה שנ היומי  

 לפני הפעלת הסעיף תינתן התראה בכתב לקבלן ע"י המפקח.  .ויום שבו ההפרה לא תוקנה יוםכל ₪ ל 1000 עד של

א י על ידו ביומן העבודה ואשר ה  םתירשבגין כל דרישה לביצוע אשר  הפיצוי המוסכםמפקח יהיה רשאי להטיל את  

בגין  לרבות  ,  ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם הקבלן  

הקבלן ו/או יגבה ע"י    מחשבוןקוזז  יכאמור לעיל  גובה הפיצוי המוסכם  .  לסילוק יומיומי של הפסולתת החובה  הפר

   .כל דיןעל פי ו  המזמין בכל דרך הנראית לו 

 

 בדיקות מעבדה     00.26

ביצוע מעבדה מאושרת לכל תקופת הביצוע של הפרויקט לצרכי    על חשבונולהעסיק  על הקבלן מוטלת האחריות  

הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך שהתוצאות לא    בדיקות 

 הגיעו בזמן. 

מודגש כי המפקח הוא הקובע הבלעדי בנוגע לכמות הבדיקות, סוג הבדיקות וכי הוא יוכל לדרוש בדיקות שלא צויינו  

 בפרוגרומה / תוכנית בקרת איכות ללא תוספת תשלום. 

 יות של הבדיקות הפרויקט. ו לם לקבלן בנפרד עללא תשו
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   מים וחשמל לזמן הביצוע 00.27

 . כל חיבורי המים והחשמל  למשך כל תקופת הביצועחשמל  המים ה אספקת יסדיר את הקבלן  

 ובאחריותו.   יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו

 

 

 שילוט לפרויקט .2800

השלט יהיה    .ז'  6ונספח    שילוט לפי דרישת החוזה למשך תקופת ביצוע העבודה    -  על חשבונו   -הקבלן יספק ויציב  

 צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו. 

הקבלן יאשר את יציבות הביצוע של השלט על ידי מהנדס מטעמו, ובסיום העבודות יפרק את השלט ויחזיר את המצב 

 לקדמותו. 

 על גבי השלט יופיע: 

 כיזם. "ש  וה"לוגו" שלהמשהב •

 . בחברה החברה המנהלת ופרטי איש קשר •

 הרשות המקומית או יזם משותף נוסף. •

 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.  •

 שעות ביממה בשעת הצורך.  24פרטי הקבלן כולל מספר טלפון עם מענה  •

 פרטי המתכננים.  •

 פרטי הפיקוח.  •

    פרטי הניהול. •

 

 הגשת חשבונות ביצוע  2900.

, בצרוף החברהולפי דרישות  לכל חודש, בפורמט      1  -ל  עדהקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים  

 כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח. 

הביצוע כמויות  את  לכלול  זה  חשבון  הכמויות,  ,על  לחישובי  כולם    האסמכתאות  כאשר  החישובים   חתומים ואת 

אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון הכמויות יהיו אלו    .הקבלן   של  המוסמך  המודד  הקבלן ועל ידי    "יע   ומאושרים

 ביצוע עתידי. ל חשבון לא ישולמו כמויות ע  –

 לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן. 

לבדוק  בסמ לא  המפקח  בכות  המעודכןכמויות  הזמנים  לוח  צירוף  ללא  חלקיים  האסמכתאות    חשבונות  כל  ו/או 

 הנדרשות. 

ככל ולא יוגש חשבון חלקי כאמור על ידי הקבלן, באפשרות המפקח להגיש חשבון חלקי חד צדדי ולקבלן לא תהיה 

 כל עילה לטענה עקב כך. 

 

   עתיקות .3000

 מציאת עתיקות, מחצבים וכו'.לחוזה המדף בנושא  23תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

או כל גורם אחר    העתיקות  לרשות  במידת הצורך, יאפשר  חוזה לעניין זה, הקבלן,   23סעיף  על אף האמור ב .2

אולם הוא עדיין יהיה האחראי והקבלן הראשי  ו  בשטח  הצלהבדיקה וחפירות    חפירות  לבצעעל פי כל דין  
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  בלוחות  אותה  לשלב  ידאג  הוא,  עבודתו  במהלך  חפירה  תידרש  ואכן  במידה.  כלשהי   תשלום  תוספת  ללא

 .חברההתשולם ע"י צורך הטיפול בעתיקות כל העלות הנדרשת ל  .שיכין הזמנים

ככל שתדרוש זאת רשות העתיקות, כל עבודות החפירה, חציבה  ועבודות נוספות לפי דרישתה, ילוו על ידי   .3

 פיקוח מטעם רשות העתיקות.

  גורם  כל  מול  תתבצע  התיאום  עבודת  זה   קברים. במקרה  גילוי  של   במקרה  עוד יצוין כי האמור לעיל, חל גם .4

 . אחר לנושא רלוונטי

 

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49

מודפסים וכן בעותק ,  עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים

 :אחד דיגטלי )סרוק(

 

 : תיק חשבון סופי הכולל -א 

 את המפורט להלן: הכוללחתום ע"י הקבלן והפיקוח ומלא  יוכן בעותק קשיח, סופיתיק חשבון 

   חוזה חתום 

  תנאים מיוחדים בחוזה 

   מפרט טכני מיוחד 

  חוזהיות המקורי לכתב הכמו 

  השינויים המאושרים שנעשו בחוזה, במידה שנעשו כתב הכמויות המעודכן לאחר 

 יתר מסמכי החוזה החתומים 

  אחרונה כולל פרטי ביצוע הרשימת תכניות לביצוע במתכונתן 

  דף ריכוז כמויות לכל סעיף                                       

  חישוב כמויות לכל סעיף                                          

 תומות ע"י מודד מוסמךתכנית עדות ח   

 חתומות ע"י הקבלן והמפקח  סקיצות בעותק קשיח 

  דוחות פיקוח עליון של המתכננים 

  אישורי מתכננים לתכניות העדות 

  ותקינותן  עבודותה אישור חברת הבטחת האיכות לגמר 

  קשיח  בעותקע"י הקבלן והמפקח יומני עבודה חתומים                                                  

  העבודות לרשות המקומית/תאגיד פרוטוקול מסירת 

 

 

 קבצי התכנון והביצוע:

  קבצי התכניות לביצוע במתכונתן האחרונה כולל פרטים במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קובץ של מדידת מצב קיים מאושר לעת תחילת הביצוע במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

  קבצי תכניות העדות במדיה דיגיטלית בפורמטDWG 

261



 

 

  קובץ החשבון במדיה דיגיטלית בפורמטExcel  ו(DWG  )לחישובי שטחים, אורכים 

 

 . וכן כל חומר / מידע נוסף שידרש על ידי החברה

 

ן הסופי ותיק המסירה ואישור המפקח, הקבלן יסרוק )צבעוני( את תיק המסירה ותיק כמו כן בסיום בדיקת החשבו 

חשבון סופי )שוב( כולל כל החתימות והתיקונים באמצעות מכון העתקות שעובד עם משרד הבינוי והשיכון, התיק 

 חשבון סופי ותיק המסירה יעברו מהפיקוח ישירות למכון העתקות וממכון העתקות בחזרה לפיקוח. 

 

 

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 00.51 .1

נורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל הכבלים יקיימים צייתכן ובשטח העבודה  

 נורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.  יוהצ

נורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף  י חפירות לגילוי הצ

אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, 

 ם על הקבלן ללא תשלום נוסף. חלי

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס 

לרבות תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת   ין הנ"ל יחולו על הקבלן. כל התשלומים בגמטעם חברות התקשורתהרשת  

 התקשורת. 

 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.

ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. העבודות תבוצענה באישור מוקדם  

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל 

 חשבונו של הקבלן. 

 המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. 

 

 בים ובהפסקות: עבודה בשל – 00.52

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור העבודה או בגלל  

לרבות הפסקות שיידרשו על ידי הרשויות עקב   עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחרים 

 חגים וכדו'. 

ן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות רק כשיושלם באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בה 

 מטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.בהטיפול 

נלקח    לו ורואים את המחירים כא או ללוח הזמנים  כל תוספת למחירים שבהצעתו    כךהקבלן לא ידרוש כתוצאה מ 

 . בעת מתן הצעתו דבר זה בחשבון

 

 אמצעי זהירות:  – 00.53

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות  

פירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל חתאונות הקשורות בעבודות  

בס  או  באתר  וחיי אדם  רכוש  להבטחת  הזהירות  ב אמצעי  בעת  כל החוקים, יביבתו  קיום  על  ויקפיד  העבודה  צוע 
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כלובי פלדה להנחת צנרת גומים, מעקות,  יהתקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשטחים מוגבלים,  

אותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בשל הימצ

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים 

או לחיי אדם ובעלי חיים עקב  שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש

אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. כל תביעה לפיצויים 

עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, 

 שאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה. יאימה והמזמין ונציגיו לא י תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מת

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם 

 . )למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצוינו( בנפרד

ם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה בשטחים בהם נמצאים הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בה

 ים מכל סוג שהוא. י מתקנים תת קרקע

 

 :אישור שלבי העבודה – 00.54

 המפקחנדרש לקבל אישור מטעם כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין,  ל

י למתן אישור יהיה הגשת מדידת "כפי שבוצע" למפקח של אותו  תנא .  לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו

שלב על רקע התכנון ובאותו קנ"מ. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו, לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו  

המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי, המושלם ו/או לכל חלק 

 ממנה. 

 

 בטלת ציוד:– 00.56

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. לא תשולם לקבלן 

 כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן. 

 

 שמירה על הנוף: – 00.57

דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ 

 )גם אם בכוונתו לפנות את החומר(. 

 

 עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60

יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  ו / או עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי  

 . שיון ו/ או לוחות הזמנים של הפרויקטיבשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הר

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוח 

 שיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור צוותי העבודה והציוד בשעות היום. יהזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ור

 הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום לוח זמנים. מנהל  

  נלקח דבר זה בחשבון  לוהקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כא

 . בעת מתן הצעתו
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 הפרויקט  גידור -.6100

כחלק ממסמכי המכרז לרבות צירוף סקיצה   גידורה  לצורךפרויקט היוצא למכרז, יירשם בדיוק מהן דרישות    בכל

 בגדר   הביצוע   תקופת  בכל   העבודה  שטח  כל   את  גדרהקבלן ישל תיחום הגידור. להלן הדרישות לגידור ככל ויידרש :  

 בהתאם '  מ  2.0  בגובה  ונקיה   חדשה  לבנה  ריתאיזכו  גדר  או'  מ  2.0  של   מינימלי  בגובה"יפו"    גדר'  כדוג  מרותכת  רשת

, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב והמפקח  הרשות המקומית  להנחיות

תקין בכל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כך שתמנע כל גישה 

 ותהיחידה האחרים בכתב הכמוילשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי  

 . אלא אם כן נאמר אחרת במפורש במסמכי המכרז

 

 עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים מוגבלים ופעילים   .1

 מבחינת תושבים ומסחר. 

עב  .2 ביצוע  גם  וכן יאפשר  רגל  כלי רכב ומעברים להולכי  נדרש לאפשר תנועת  ודות קבלנים אחרים  הקבלן 

 . וגורמי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלן

 על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים הנדרש. .3

התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה בשטחים מוגבלים על כל האילוצים והמשמעיות הכרוכים בכך כלול   .4

סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא  בתמורה הכוללת עבור  

 , אלא במידה וניתן לכך סעיף פרטני בכתב הכמויות. מדד לתשלום בנפרדית

 

 עבודות תכנון תאום ואישורים  -00.66

על    שיחולו  תכנון  והוצאות  שונות  עבודות  עזר,  עבודות  בעבודות משלימות,  יעסוק  זה  ועל  פרק  הקבלן 

 חשבונו.

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור וביצוע של עבודות   .1

מוסמכים   מתכננים  ידי  על  לתכננם  צורך  ושיש  העבודה  לביצוע  להידרש  העשויים  שונים  פריטים  או 

 משלימות לעבודות העיקריות. ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות 

התמורה עבור עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב הכמויות והתשלום   .2

 עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן בהצעתו. 

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון:  .3

 דרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דרגי גישה, גשרונים וכדו'. תכנון הס  .א

לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור וביצוע תמיכות זמניות    ותמוכיםדיפונים    .ב

ככל שיידרש לאלמנט מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים  

 קרקעיות.תשתיות עליות ותת  /

 הסדרי בטיחות באתר.  .ג

 מערכי פלטות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.  .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה מדויקות של אלמנט ריצוף,  Shop drawings .ה

 מסגרות וכדו'. 
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 תכן תערובות בטון.  .ו

 פיגומים, תמיכות וטפסות. .ז

 הסדרי תנועה והתארגנות. עבודות לילה: תכנון עבודות לילה,   .ח

מודגש כי כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע   

 .לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על כך בנפרד
 

 אחזקה ותחזוקה  – 700.6

, למשך תקופה הגינוןהחל ממועד אישור המסירה הראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי  בעבודות גינון ושצ"פים, 

התחזוקה כוללת את כל הנדרש על פי מפרט הרשות המקומית   )אלא אם נרשם אחרת במפורש( חודשים 3של 

לרבות תשלום מים, ניקיון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, הדברה, השקיה, השלמת צמחים שמתו, תיקון  

והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על ניקיון האתר כולל  

משטחים בשטח האתר כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מודגש כי  

 קה. התחזו   תקופת באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 התשלום יהיה בהתאם לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

המחיר כלול במחירי היחידה. תקופה של חודש רביעי ואילך התשלום יהיה בהתאם  -חודשים כולל 3עד תקופה של 

 לסעיף האחזקה בכתב הכמויות. 

 

 עבודות חפירה, חציבה ועבודות מילוי חוזר: - 68

 לכמות   ביחס   מאוד   גדולה   החציבה  כמות  כאשר  גם  חציבה   או   / ו  חפירה   הכוונהו/ חציבה      חפירה  רשוםבכל מקום בו  

 .בלבד  חציבה שקיימת או החפירה

 .צור  באבן  או קשה בסלע חציבה  בעבור תוספת תשולם לא

 האגרות  כל תשלום כולל מוסדר פסולת לאתר חציבה/  החפירה עודפי פינויי גם כוללים  והחציבה החפירה סעיפי כל

 ס"מ, בהתאם להחלטת המפקח.  20או העברה לשטחי המילוי ופיזור בהידוק בשכבות של  הנדרשות

וכל אלמנטים   כל סעיפי החפירה והחציבה כוללים גם פינוי וסילוק של פסולת, מבנים תת קרקעיים, צנרת וכדו' 

אחרים הנמצאים בתת הקרקע ובתחום החפירה, בעבור פירוק וסילוק פסולת ומתקנים אלו לא ישולם בנפרד והנ"ל  

 בסעיפי החפירה השונים. יכלל

ביוב,    כל )מים,  נברר שיבוצע עבודות החפירה לתעלות  כוללים מילוי חוזר מחומר  וכו'(   ניקוז, תאורה, תקשורת 

במפורש או שצוין מילוי רגיל / חוזר, מסביב    צויין"מ ובהידוק מבוקר גם במידה ולא  ס   20בשכבות שלא יעלו על  

בנפרד   ם לא ישול  לעיל  האמור   כל ,   CLSMלתאי בקרה בכבישים ומדרכות יבוצע מילוי חוזר בכל נפח החפירה בחומר  

 .השוניםוכלול במחירי היחידה 

 הובלות 00.69

כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 

לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור  

 (.הנדלינגכפולה )דאבל הובלה או הובלה 

 

 הגנה על המבוצע    .7000
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הקבלן יאחז בכל האמצעים לשם הגנה על החומרים מפני השפעות אקלימיות כגון סידורים מיוחדים ליציקת בטון  

 בימי שרב, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנתם מפני גשמים,  וכיו"ב. 

כדי   ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים  ועד למסירתו  הקבלן  להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע 

טפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי  ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, ש 

דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, 

תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת כולל חפירת  

 העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 

ע"י    כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן

 הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 החזרת השטח למצבו הקודם   .7100

הקודם ע"י סילוק כל   םלמצב  ם, ולהחזירוההתארגנות  העבודה  שטחיבגמר העבודה, על הקבלן לנקות היטב את  

ולטשטש את עק ויתר החומרים שהשתמש בהם לעבודתו,  עלהשיירים המבנים הארעיים  פני השטח -בות עבודתו 

ביצע  שלידם  שונים  מבנה  בחלקי  עבודתו  במהלך  שנבעו  הפגמים  כל  לתקן  המפקח,  של  המלאה  רצונו  לשביעות 

 עבודותיו, ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 

 ביקורת עבודה   00.72

בהתאם לתכניות או להוראותיו,    המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה א. 

והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע לקבלן ע"י המפקח וכל ההוראות תהיינה על  

 חשבונו.  

ומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי  חהמפקח רשאי לפסול כל   ב. 

חומר, נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לדרוש בדיקה ובחינה של כל  

 לבדיקה בלי אישור המפקח. 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין   ג. 

 העבודה נעשית בהתאם לתכניות, למפרט הטכני או להוראות המפקח. 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון לגבי כל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן   ד. 

 הביצוע. 

יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא, בכדי לאפשר לו בקרה  י הקבלן   ה.  

 ולקבוע לפני כיסויה את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. 

חלק      כל  לפרק  או  העבודה  הכיסוי מעל  את  להסיר  להורות  רשאי המפקח  כזו  הודעה  במקרה שלא תתקבל 

 מהעבודה, על חשבון הקבלן. 
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   קבלני משנה .7300

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת 

 אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.  ישאר הקבלןיקבלני משנה, גם אז 

 על קבלני המשנה להיות מאושרים בהתאם לחוק ע"י רשם הקבלנים.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו  

למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר  

 הקבלן 

 

 תכניות "לאחר בצוע"  00.074

. תכניות (AS MADE)על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע"  

המפקח. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת אלו יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה ובהתאם להחלטת  

ראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחד ביצוע בכל אותם יהעבודה ולשלביה השונים ע"י המפקח. התכניות ת 

הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים 

תכניות "לאחר ביצוע" יש להגיש גם   נורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. ירכות, הצ ומיקומם הסופי של כל המע 

תכניות אלה יוגשו על רקע התכנון,   לכל המערכות התת קרקעיות שיונחו וכתנאי לקבלת אישור לכיסוי המערכות.

חתומות ומאושרות תכניות אלה תהינה    באותו קנ"מ ובצבע שונה ויצורפו גם לחשבונות שיוגשו וכתנאי לאישורם.

 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.    ע"י מודד מוסמך.

 

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות   00.75

את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.   חוזה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ה

או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד בכל מקרה שתמצא טעות  

 .למפקח ולבקש הוראות בכתב
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נווה ים אתר   –רקם קיים תשתיות ומהשלמת   – 4/2022רז מכ  

חשמל, תאורה ותקשורת  תיות,תש –מפרט טכני   
חשמל"הנדסת  –חברת "שרעבי עמוס  הוכן על ידי  

 
 תאורה ומתקני מערכות: 08 פרק

 
 והעבודות המקום תיאור   08.01

 
 כללי  .א

 ת צוע מתקן תאורה בקיבוץ נווה ים בגבולות שבתכנייעבודה זו מתייחסת לב
 :   העבודה  כוללת

 -שיורה המפקח/המזמין/המתכנן, כגוןהתאם לתכניות וכפיביצוע עבודות ב-
 -אספקה והתקנה של שתי מרכזיות תאורה בהתאם לתכניות

 מתקן תאורה קבוע וסופי בהתקנה תת-קרקעית כוללת :חפירה ,צינורות ,בריכות ביצוע -
 .מעבר לכבלים ,כבלים   ,יסודות  בטון ,עמודים ,זרועות ,מגשים ,גופי תאורה לד   

 
 בצוע  שלבי .08.02

 א .לפי הנחיות המזמין/המפ קח
 
 :פעילים כבישים  על  הקבלן פעילות. ב

 ,  קיימת תאורה ניתוק  או פירוק  לפני שלב בכל  זמנית תאורה לסדר לןהקב  על חובה    
 .המפקח  להוראות ובהתאם זמני חדש קטע  בכל וכן    
 

   -ביצוע תכניות למכרז ול 8.3
המזמין  שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם במהלך העבודה לפי 

 .הצורך
לא תהיה לקבלן זכות לדרוש או לקבל  שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה או הארכת זמן בצוע  עקב 

 .עדכונים אלה
 

 מסמכים   08.04
 :  סתירה באחד המסמכים ייקבע סדר העדיפות לפי

 ',מסמך ד  –מפרט מיוחד זה  -
 , מפרט הכללי לעבודות בניה שבהוצאת הועדה הבינמשרדית, המפרט הכללי -
 , של נתיבי ישראל המפרט הכללי לעבודות סלילה -
 . ש לגופי תאורת לד"הבשל מש  מפרט טכני מיוחד  -
 
 דרישות וסיווגים הנדרשים מהקבלן  08.05  

 . והמתכנן המזמין  ידי על  מאושר להיות חייב החשמל שקבלן  בזה ומובהר מודגש
 

     
 ציבוריים וגופים רשויות עם אוםי ת 08.06

  מטעם המפקחים תא ולהזמין   לתאם הקבלן על , ןיהעני   לפי  העבוד של חלק כל לפני וגם  העבודה תחילת לפני 
 . להלן  המפורטים הרשויות
 . הנחיותיהם  לפי  או אצלם  כנהוג העבודה בצוע לפני מוקדם במועד  יהיה  רשות כל מול  התיאום

  על הם  בכך הכרוכות ההוצאות  וכל הקבלן על  חלה  עבודה והיתרי  שיונותיר  הוצאת, לתיאום האחריות
   במועד תיאום אי עקב רםשיג  פיגור או  נזק לכל אחראי  יהיה הקבלן  .הקבלן  חשבון

 
 מובלים   78.00

 :אלה במובלים ישתמש  הקבלן
 . 532  י"ות  858 י" ת לפי  קשיח PVC צנור: י" חח  במתקני
   מ"מ  5.4  דופן בעובי - 4" בקוטר
   מ"מ  7.7  דופן בעובי - 6" בקוטר
   מ"מ  7.7  דופן בעובי - 8" בקוטר

 :  התאור במתקני
   מ"מ  3.6 דופן עובי  4" בקוטר חיםקשי PVC  במובלים:  כבישים בחציות

 . 858  י"ות 532 י"ת  לפי
  י" ע יעשה גמישים צנורות חיבור. 1531 י" ת לפי הכמויות בכתב כמוגדר( שרשורי) גמיש  צנור: במדרכות

 . 5283 י"ת  לפי ישות בדר העומד מצמד
 : והוט בזק  במתקני

 . 1531 י"ת  ילפ 13.5  ע"יק  תקן הכמויות  בכתב וגדרמכ  כפיפים פלסטיים צינורות -
 הוט / בזק י"ע המאושרים  קשיחים צינורות -
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נווה ים אתר   –רקם קיים תשתיות ומהשלמת   – 4/2022רז מכ  

חשמל, תאורה ותקשורת  תיות,תש –מפרט טכני   
חשמל"הנדסת  –חברת "שרעבי עמוס  הוכן על ידי  

 :צינורות סתימת
 :לאחר התקנת המובלים באדמה, יש לנקות הצינורות ולאטום אותן בקצותיהם

 בארונות: באביזר חרושתי תקני של היצרן 
 .בתאי מעבר: בחומר פוליאוריתן מוקצף

 
 כבלים  למעבר  בריכות – בקרה תאי  808.0

 . 5988 י" ת לפי בפרטים או/ו   הכמויות  בכתב כמצוין בקוטר עגולים  יהיו הבקרה תאי
 . 489  י"ת  לפי בדרישות יעמוד התאים מכסה

 . הרשות ושם התא  יעוד  בכיתו מוטבע יהיה  המכסה על.  ומכסה  יצוקות  מסגרות   עם יהיו  התאים כל
 :בתקן  כמוגדר יעמוד המכסה

 ,לפחות D400 וובשולי  בכביש -
 . חותפ ל  B125 אחרים במקומות -
 מראש  אישורם ולפי בזק חברת  סטנדרט  לפי  בזק תאי -
 מראש  אישורם ולפי בזק חברת סטנדרט לפי הוט תאי -
 

 ומוליכים  כבלים   0908.
 . N2XY-XLPE  מוצלב פוליאתילן  בדוד עם  נחושת וליכימ  מסוג יהיו התאורה למתקני הכבלים כל

 
 :הכבלים יעמדו בנתונים הטכניים האלה

 IEC בדוד הכבל: לפי  ת"י  1516  ותקן 60502-1 -
 מתח עבודה: 600/1000  וולט -

 מתח בדיקה: 3500 ולט  -
 .טווח טמפרטורת עבודה: ממינוס  20  עד 90  מעלות צלסיוס -

 טמפרטורה בקצר רגעי: 250 מעלות צלסיוס  -
 IEC 60332-1 מעכב בעירה: לפי תקן -

 UL 1581 ל פי תקן :UVעמידות ב -
 רדיוס כפוף: 12 כפול קוטר  חיצוני של הכבל  -

 
 08.11  אחרות  והגנות  הארקות 

 (TT) מתקן התאורה יוגן בפני  חישמול בהארקת הגנה -
 .מוליך ההארקה הטמון  באדמה בין  העמודים יהיה שזור וגלוי בחתך 35 ממ"ר לפחות -

 מוליך ההארקה הטמון  באדמה להארקת מרכזיית התאורה  יהיה שזור וגלוי בחתך 50 -
 .ממ"ר לפחות   

 .בעמוד יבוצעו חיבורים לפי  סעיף 08.05.02.03 במפרט הכללי -
 

 08.12  חוץ  לתאורת וזרועות תאורה עמודי
 .העמודים על זרועותיהם ייוצרו ע"י יצרן בעל אישור מכון התקנים הישראלי

 :העמודים יעמדו בדרישות
 יצור לפי ת "י 812-1  בעמידות רוח  של 47 מ/שניה   -

 גילוון לפי ת"י 812 -
 

 .גילוון הזרועות ומחזיקי הדגלים יהיו לפי  ת"י  812
 

 אביזרים מגש   .1008
 , 1X10A+Nת זעיר"לכל גוף תאורה יותקן במגש האביזרים הקיים מאמ

  י"ע  וזעזועים רעידות למניעת ויובטח  מסילה על , IEC 947-2-לפי , תא לפחו"ק 10בעל כושר ניתוק 
 . מעצורים

 . סימנס, מולר, ירן' ג מרלין, ABB: רות האלההמאמ”ת הזעיר יהיה מאחת החב
 

 :  מדידה אופני

 . משרדי-הבין  הכללי  במפרט, 08.00.37 סעיף לפי

 תאורה  מתקני  פירוק 118.
 .יש לפרק חלק מעמודי התאורה לפי  תכנית ובהתאם לשלבים

 .חובה על הקבלן לחבר רציפות חיבור  להמשך העמודים ע ד שעות החשיכה
 

  08.15 קיימת  מאור יתמרכזי מ הזנה
 .מרכזייה  תאורה קיימת בלוח ראשי .עד להתקנת מרכזיה חדשה יחובר מתקן התאורה למרכזיה הקיימת 

 .לצורך ניתוקים וחיבורים יתאם הקבלן  מראש עם חשמלאי הקיבוץ והמפקח 
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   -גופי תאורה 8.12

 כללי  - .011208.  
  הבינוי  משרד למפרט וכן זה מיוחד טפרלמ יתאים  שהוא סוג מכל LED לד   גייתבטכנולו התאורה גוף

 .העדכני והשיכון
 

 :יש לצרף, י הקבלן" לצורך אישור גוף התאורה המוצע ע
 .ש"ר משהב לרבות אישו,  כל  האישורים והמסמכים הנדרשים במפרט מיוחד זה -
 . ים להלןתעודות בדיקה של מעבדה מוסמכת לעמידה בכל התקנים הנדרש  -
 ית לקבלת איכות תאורה כנדרשהתאורה המוצע האופטימל  עקומה פוטומטרית של גוף -
 . בתקן ובהנחיות משרד התחבורה  
 לרבות חישובי .  לשטף האור  0.8עם שימוש במקדם של  AGIחישובי תאורה בתכנת  -
 יועל פ , על פי מיקום העמודים המתוכנן, וטו מטריים באמצעות תכנת מחשבתאורה פ  
 . העקומה הפוטומטרית של גוף התאור  
 

 . אביזריו כל  על תאורה גוף   של סוג מכל  דוגמא  לאישור   יציג  הקבלן
 . המזמין מאת הגוף  ודגם לתוצרת בכתב אישור קבלת לאחר רק  תאורה גופי  יספק  הקבלן

 
 LED -ופי תאורת לדמפרט ג   .021208.

מתח הרשת  ללא תלות בשינויים ב, בועה ויציבהתאפשר תאורה ק ( Driver)מערכת ההפעלה האלקטרונית 
לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום    0.92מקדם ההספק של המערכת יהיה (. 10%±)הנומינלי 

גוף התאורה בהעמסה  בהתקנה בתוך , שעות לפחות 50,000משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  .  האפשריים
 . מלאה

 
יהיו בה תאם לתקנים   ,בזרם העבודה המתוכנן ,אורך חיים ושרידות של נורות הלד בגוף התאורה

 :ל הרלוונטיים כדלקמן"האמריקאיים או הבי
 תקנים אמריקאיים ל

1.: IES TM21, IES LM79, IES LM82; 
 ;IEC62717, IEC62722 :ל"תקנים בי .2

 
 בטמפרטורת סביבה של  ,יהיה 50,000 שעות לפחות ,אורך חיי נורת לד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה

C°35 .  מסך הנורות 20% -וכשל של עד ל 80% -מותרת ירידת שטף האור עד ל (L80/B20),   בהתאם לתקנים
 ;הרלוונטים ובזרם העבודה המתוכנן

 
 דרישות:
 

 פזור אור: אסימטרי לתאורת רחובות  :אופטיקה

 :גוון אור וספקטרום
 (פיק) הערך המירבי     K°3,000±10% טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה

 של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום 
420-500nm, הנפלטת  (פיק) מהעוצמה המירבית 45% יהווה עד 

 CRI>  מסירת צבע:גדול מ-  70%

 EXRMPT GROUP:בטיחות  פוטוביולוגית

 לפחות של תא הציוד ,וגם התא האופטי  IP-65 :דרגת  אטימות

 IEC62262 לפי תקן IK-08 :דרגת הולם  מכני

 ניתנים להחלפה  :מודולים של מקורות הלד

 .ניתן לכיוון: 0, + 5° ,10° ,15° ,20° מעל האופק :TILT כוונון גוף

 :עמידה בתקנים
 

 בטיחות  חשמלית: ת"י 20 חלק 2.3 ,20-1

 IEC62031 :בטיחות  מנורת הלד

 IEC62471 בטיחות  פוטוביולוגית: ת"י 62471, או

EMC - תאימות אלקטרומגנטית(: ת"י961 חלק 2.1   או( EN55015,  

 או  12.3 חלק 961  הפרעות  מוליכות  וזרמי  הרמוניות:ת"י
IEC61000-3-2 
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 הפרעות  מוליכות, שינויים רגעיים: ת"י 961 חלק 12.5 או 
IEC61000-3-3 

 IEC61547 :תאימות וחסינות אלקטרומגנטיות  לציוד תאורה

 IES LM79 פוטומטריה: לפי תקן

 IES62707 גוון  אור: לפי תקן

 IES-LM 82, IES-TM 21 :ירידה בשטף האור

 התאמת דרייבר :ת"י 61347 חלק 2.13

  IEC 62386 לפי  תקן:DALI התאמת תקשורת

 230±10% מתח הזנה 

 הרץ  50 תדירות הזנה 

 mAעד  350mA 525 זרם דיודות  הלד 

 או שווה ערך ואיכו ת  CREE תוצרת מקור הלד 

 350mA/525mA(Ta = 35ºC) 50,000hr < B20L80  אורך חיים של הלד

 גדול מ0.92 בעומס מלא ולכל דרגות העמעום האפשריות  מקדם הספק 

 יחידת הגנה ופריקה  מהירה  מחוברת בטור   הגנת נחשולי מתח וברקים
10KA , 10KV, 25nS 

 יציקת אלומיניום  גוף 

 טבעי ללא אוורור מאולץ )ללא מאוורר חשמלי( קרור 

 UV זכוכית או מחומר אקרילי עמיד עדשות ככל שקיימים 

 ככל שקיים יהי  מלוטש החזר 99.85% מצופה אנודייז   רפלקטור אלומיניום

  זכוכית מחוסמת מפזר אור 

  אורגינלי דוגמת DALI כולל ממשק תקשורת VACעד 277 דרייבר 
XITANIUM-PROG-DALI   פיליפס 

 

   08גופי תאורת לד- DLE שיש לספק בעבודה זו
 W+-5%, 17,630L+-2%, 3000K, 525mAלעמודים 10  מטר גוף תאורה :168 *

  או ,ITALO 2 OF3 STW 3.5 8M  :גוף תאורה דוגמת יוניברס דגם  
   VIZULO STORK גוף תאורה דוגמת ח.י .פתרונות חכמים             

       
 

   W+-5%, 13,350L+-2%, 3000K, 525mAלעמודים 8.4  מטר גוף תאורה :120 *
 או  , ITALO 2 - OF3 – 3.5 – 6M - STE-S:גוף תאורה דוגמת יוניברס דגם 
   VIZULO STORK גוף תאורה דוגמת ח.י .פתרונות חכמים  
      

 W+-5%, 7,600L+-2%, 3000K, 450mAלעמודים 6.4   מטר גוף תאורה :69 *
 או  ,ITALO 1 - OF3 – 3.5 – 4M – STE-S:גוף תאורה דוגמת יוניברס דגם  

 Little brother  VIZULO STORK גוף תאורה דוגמת ח.י .פתרונות חכמים             
 

 W+-5%, 3700L+-2%, 3000K, 350mAלעמודים 4.0   מטר גוף תאורה :37 *
 או  ,ITALO 1 – OF2 - H1 – 3.4– 3M – STU-M:גוף תאורה דוגמת יוניברס דגם 
 Little brother  VIZULO STORK גוף תאורה דוגמת ח.י .פתרונות חכמים 

 
 .יהיו לא פחות מהמצוין לעיל L – ותפוקת יחידות שטף האור  W – נתוני ההספק

 .לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בעת אישור גופי תאורה בעלי נתונים הגבוהים מנתוני המינימום הנ "ל
 .הקבלן יגיש לפני התקנה חישובי תאורה במשו תף עם הספק ויעביר לאישור  המתכנן
 .בהתאם לחישוב המאושר יכוון הקבלן את העוצמה האורית בגופי התאורה השונים

 
   .משרדי-הבין הכללי  במפרט, 08.00.45 סעיף לפי: מדידה אופני
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 תאורה  מרכזיית   - 08.13

  .לוח חשמל לתאורת רחובות  יעמוד בדרישות ת"י 61439
 .היצרן יהיה מורשה ליצר לוחות חשמל לפי תקן  ולפני  הגשת תכני ות יצור  לאישור ,יגיש אישור מת "י

 .לתכניות   בהתאם, בטון גומחתב ותוגן  משוריין פוליאסטר  מארונות תיבנה המרכזייה
 . המתכנן לאישור תמפורטו ייצור  תכניות להגיש היצרן  על המרכזייה  ייצור לפני 

  הכל  ורצופים מתאים בגודל  שלטים באמצעות  יסומנו  ניםהשו  המעגלים וכן  הלוח על והמכשירים  האביזרים
  בדבק יחוזקו השלטים. גוונים שני בעל פלסטי  סנדביץ כדוגמת השלט גוף בתוך  חרוט  הכתיב.  העניין לפי

 . מסמרות/ובברגים
 . יעוד ו א/ו  מעגל במספר יסומנו הלוח  בתוך האביזרים

 .יעוד  או/ו מעגל  במספר ישולטו  הדקים
 . פאזה  או/ו  מעגל למספר תכתובתיו פלסטיות  סימון שרווליות ותקנוי  המוליכים כל על
 

 . עם תקשורת לבקר להעברת הנתונים לרחוק SATECלכל מרכזייה יותקן רב מודד מתוצרת 
  . ICS= 30KA  של ניתוק  כשר בעלי יהיו  ם"המאמתי
 . סימנס, מולר, ירן'ג מרלין, ABB :האלה  מהחברות אחת מתוצרת  ם"המאמתי

 .  IEC 947-2 י לפ  לפחות א"ק  10 של ניתוק כשר בעלי יויה ם"מאזי
 .  י"מת  י"ע ומאושרים  IEC 1008  בתקן לדרישות  יתאימו – ממסרים

 . הבקר אל מצב לחווי עזר מגע יותקן יראש  ת"למאמ
 .במגען יותקנו מגעי עזר לחווי אל הבקר

 . יהיה עם קומת מגעי עזר יבשים לחווי אל הבקר הבורר
המתג  . מידע ליחידת הבקרה על פתיחת הדלתיית התאורה יותקן מיקרוסוויץ  להעברת בכל דלת של מרכז 

מ מרחק מקסימלי  "מ 30כאשר מרחק מינימלי לפעולה היינו  VDC60האלקטרוני יעמוד במתח של עד 
 . מ"מ 60לפעולה 

 .לפחות מציוד מתוכנן 30%ר מקום שמור במרכזייה בשיעו
 

 .שאר ציוד בקרת תאורה במרכזיה מפורט בסעיף בקרת תאורה
 

   .משרדי-הבין הכללי  במפרט, 08.00.39 סעיף ילפ : מדידה אופני
 

   נתונים ומסירת פאזות איזון 08.14
על הקבלן לבדוק איזון הפאזות בכל המעגלים, ולהחליף חיבורי פאזות במגשי  העמודים ו/או במרכזייה 

  .במקרה של חוסר איזון
 .חוסר איזון בין הפאזות ייחשב במקרה של חריגה מהגנת המעגל, ו/או הפרש של 20% בין  זרמי הפאזות

 .האיזון יבוצע בתאום מוקדם  עם נציג המזמין
 .לאחר בצוע  האיזון, ירשום הקבלן את נתוני הזרם בכל מעגל ופאזה וכן בפאזות הכניסה מחיבור החשמל

 
 והפנסים העמודים במחיר : כלולמדידה ניאופ .
 

   פנסים  וכוון באתר התאור ניסוי  - 08.15
  .הקבלן יבצע ניסוי תאורה באתר בשעות החשיכה

  ,על הקבלן למדוד תוצאות תאורה בשדות  מדגמיים ובנוכחות ספק  גופי התאורה
 .ולהגישם לאשור המתכנן

   .כוון הפנסים  ייעשה  לפי המלצות היצרן, עד להשגת תוצאות פיזור ועוצמת הארה אופטימליים
 .הקבלן יספק מנוף וכל האמצעים ואביזרי העזר הנדרשים לבצוע הניסוי

  
 התאורה גופי ו/או  העמודים במחיר : כלולמדידה אופני.
 
 

   מתקן  קבלת .1608
 :בגמר העבודה ימסור הקבלן  למזמין

   תכניות עדות  של המתקן כפי  שבוצע בפועל הכוללות מיקום הציוד בפועל  עפ"י  .א
 .תכניות העדות יוגשו בשלשה  סטים וכן קובץ אוטוקד על גבי דיסק .מודד

העמסה של    תעודת בדיקה למתקן התאורה ע"י  בודק מוסמך .התעודה תכלול :טבלת זרמי  .ב
הארקה בתחילת הקו ובסוף    המעגלים בשלש פאזות ,טבלת מתחים פאזה -פאזה ,פאזה-אפס ,פאזה

 .הקו
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 -  בדק אחריות 08.17
הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים ואביזרים השונים וכן לפעולה תקינה  של מתקן החשמל התאורה 

 למזמין המתקן  של סופית ומסירה  בכתב  קבלה מיום אחת שנה למשך זה לחוזה והתקשורת  .
 .בתקופה זו יספק הקבלן שירות תיקונים והחלפת ציוד, ללא תמורה

 
 

 - דרי בטיחותהס  08.18
 .או כלי רכב וכדומה/והן להולכי רגל ו הקבלן אחראי על כל הסדרי הבטיחות הן לעובדיו 

ותו לצייד כל עובדיו עם מכשירי עבודה ואמצעים נדרשים על פי כל תקנה וכן על פי פרק בטיחות  באחרי
 .  במכרז זה

 
 הבדק בתקופת נוספות ובדיקות איכות  בקרת נספח: מסמך ח

 
 : דלקמןקן בהשתתפות המזמין והמפקח בהתאם לטבלה כ ייבדק המת,  בתום תקופת הבדק

 תיקון  עד  ממצא/פעולה  נושא  'מס

  /לתקן יציבות המרכזיה  מרכזיית תאורה  1
  /להחליף

 להשלים בהתאם 

 

 אטימות לוח 

 שילוט אביזרים 

 תקינות אביזרים 

 עומס כל מעגל 

  איזון פאזות 

 תכנית בלוח 

 לולאת תקלה 

 /לתקן צבע/קורזיה  עמודי תאורה  2
 /להשלים

 לפלס בהתאם 

 

 מיספור 

 מכסה 

 פילוס מחדש 

להחליף מודול לד או גוף  גופי תאורה  כולם דולקים 3
 תאורה שאינו  דולק 

 

לתקן או להחליף  לפי  מגשי אביזרים תקינים  4
 הצורך 

 

כל פגם שיתגלה בשאר חלקי  מתקן  5
התאורה, כגון  קצר במעגל, בדוד כבל 

  וכדומה

לתקן או להחליף  לפי 
 הצורך 

 

 
 
 

 הצהרת הקבלן 
 הנני מתחייב לתקן כל פגם במתקן במהלך תקופת הבדק  בזמן סביר 

 הנני מתחייב לבצע בדיקת  מתקן בתום תקופת הבדק יחד  עם המזמין והמפקח ולתקן ו/או להחליף 
 ו/או להשלים כל פגם או תקלה שיתגלו במתקן  
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 אתר נווה ים  –השלמת תשתיות ומרקם קיים   – 4/2022מכרז 
 עפר, כבישים ופיתוח עבודות   –מפרט טכני  

 מ" אי.די.סי.אס. בע" הוכן על ידי חברת "

-  

 . תיאור העבודה1

 :בין היתר העבודה כוללת

 עבודות סלילת כבישים ומדרכות  -

 .עבודות ניקוז כולל תעלות פתוחות וצנרת ניקוז -

 . שיםבמגרפיתוח  עבודות -

 שונות.  -

 חומרים. אספקת 2

 חומרים וחומרי העזר יסופקו על ידי הקבלן. ה כל

 

 . עבודות עפר 3

הח עטיפת  ההידוק,  המילוי,  והחפירה,  מכשולים  מעבר  כבישים,  פתיחת  יכללו  ול,  להלן,  והעבודות  כו' 

 במחירים השונים ולא ישולם בגינם בנפרד. 

 בשטח החפירה חשוף וסילוק צמחיה כולל עצים -

 סילוק חומר החפירה -

 בצורה המבטיחה בפני תאונות כולל תאורה בלילות  ימת החפירותגידור וחס -

הובאו לצורכי העבודה לא החפור וכמוכן כל הציוד והחומרים ש  נקיטת כל האמצעים הדרושים שהחומר  -

י שיידרש  במקומות  חפשי.   מעבר  והשארת  רגל  הולכי  לגישת  או  לתנועה  מיפריעו  הקבלן  עברים  סדר 

 ס"מ.  100מעקות  בגובה חות עם ס"מ לפ  60י רגל ברוחב להולכ

 וז וכיו"ב חציית אבני שפה, גדרות, מעקות, מדרגות, קירות תמך, מובלי ניק -

 עטיפת חול כולל העמקת החפירה והידוק תוך תוספת מים.  -

ימים   שבוע  יבוצע  התאום  הכבלים.  חברת  עם  עבודתו  את  לתאם  הקבלן  לפני  על  ביצוע לפחות    תחילת 

 העבודה.

 קווי הנדסהבר במקביל לחציות ומע. 4

את עבודתו בקרבת קווי    לפני התחלת העבודה על הקבלן לקבל אישורים מהרשויות הנוגעות בדבר ולתאם

עב עבור  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא  קיימים.  שיטת הנדסה  שינוי  כגון  לעשות  שיצטרך  נוספות  ודות 

מאל החפירה  לואופן  שהתכוון  תו  הקבלן,  נוספותהן  ההוראה חיזוקים    מיכות  קבלת  עם  וכו'.  נוספים 

ע בעבודה  מעלהתחיל  צה"ל,  המושב,  הנחיות  לפי  במדויק  לאתר  הקבלן  משרד  ל  המים,  חברת  "צ, 

קרקעיים ולגלות את מקום  -ישראל וכיו"ב את הקווים והכבלים גם התתהתקשורת, חברת החשמל, רכבת  

או   החצייה  וכהחיבור  הההצטלבות  המקומות  הקרוביל  לתוואי  אחרים  ללא ם  ידיים  בעבודת  העבודה 
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הצינור לתחתית המובל הוא    ובלי ניקוז תהיה מתחתם כאשר המרחק המזערי בין גבתשלום נוסף. חציית מ

ס"מ לפחות או כפי שיורה המפקח. על הקבלן יהיה לתקן כל נזק שיגרם עקב עבודתו לקוי ההנדסה על   30

 חשבונו.

 ים וצפים אחרלים ושטחים מרבישים, שבי. תיקוני כ5

ב יידרש  שהקבלן  היכן  רק  יבוצע  תיקון  הצינורות.  במחיר  יכללו  והידוקו,  החוזר  המילוי  כתב  החפירה, 

בר הציפוי  את  מתאימה  חיתוך  במכונת  לחתוך  הקבלן  על  באספלטים,  החפירה  תחילת  לפני  וחב  לבצעו. 

ישרים. כל ה ובקווים  א'    יהיה מחומר  מילוי החוזרהמינימלי הדרוש  סוג  במ מצע  דרכות התיקון  מהודק. 

קורצף לעומק תוקן האספלט עד אבן השפה הקרובה. האספלט הקיים ייבוצע לכל רוחב המדרכה. בכביש י

 ם לסעיפים בכתב הכמויות. ס"מ. התשלום יהיה בהתא 3מינימלי של 

 עובי המסעה בכבישים יכלול:

 בהתאם למפרט הידוק שתית  -

 בהתאם למפרט ודק ג א' מהמצע סו  ילוימ -

 תאם לכתב הכמויותהבריסוס   -

 ס"מ אספלט מקשר כמפורט במפרטים הכלליים  5 -

כנ" יעשה  ומדרכות  שבילים  בעובי  תיקון  מדרכות  אספלט  עם  אבל  ו/או   4ל  המדרכה  רוחב  לכל  ס"מ 

 השביל. תיקון שטחי אבן משתלבת יעשה לפי דוגמת האבן הקיימת. 

יהיההתשלום עבור   ויימד לפי אופי ה  התיקון  ללא התחשבות ברוחב התיקון. תיקון    ד לפי מ"אמשטחים 

יידרש, יבצע הקבלן אבני שפה חדשות  יכלל במחיר תיקון המסעה ולא ישולם בנפרד. היכן שאבני שפה י

 אבן שפה קיימת(. רק אבני שפה אלו ישולמו בנפרד. )לא מפירוק של

 . תיקוני מעברי מכשולים 6

עהחפירה   כוההתגברות  מכשולים  במחירי  ל  מכשולים   הצינורות.לולה  תיקוני  של  עבודות  אותן  רק 

 לתשלום נפרד ברשימת הכמויות, תימדדנה לתשלום.שמופיעות 

 בודות התיקונים האחרות לא תשולמנה בנפרד ועלותן תיכלל במחירי היחידה השונים. ע כל

 הישוב. החזרת חומרים למחסני 7

ה כגון צנרת קיימת, יובא על עקב העבודדה או יתגלה  בתוואי העבופקח, שימצא  כל דבר ערך, לדעת המ

למחסני הקבלן  תח  הישוב/המועצה  ידי  העבודה  מחיר  המפקח.  הוראות  במחירי  לפי  ייכלל  זה  סעיף  ת 

 נים ולא יימדד לתשלום בנפרד.היחידה השו
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 . עומקי כיסוי צינורות בתעלות 8

ה עם כיסוי מזערי  ונחו בתעלרכב ממונע, ים יש גישה לבמקומות בה הראשי וצינורות אחרים  הניקוזצינור  

  60כיסוי מזערי של  ס"מ. צינורות אחרים במקומות בהם אין גישה לרכב ממונע יונחו בתעלה עם    70של  

 ס"מ עבור עטיפת החול.   -10ס"מ. עומק החפירה יהיה הכיסוי הדרוש בתוספת קוטר חיצוני של הצינור ו

 ם . סילוק עודפי9

כרוכה  וק מאושר מחוץ לגבולות מושב מגדים. העלות הל אתר סילפסולת יסולקו אהחפירה והכל עודפי  

 פי שיקול דעת הקבלן ולא ישולם בגינה בנפרד.בעמידה בדרישה זו תפוזר בין הסעיפים השונים ל

 
 

 : עבודות סלילה 51פרק 
 

 : עבודות הכנה, פירוק ושינויים במתקנים קיימים 01פרק -תת

   –כללי 

מתקבלים  ש חוזר, יבוצעו בזהירות. החומרים הומרים ואלמנטים המיועדים לשימוק של חכל פרו

או לכל אתר אחר בגבולות המוניצפאלים  ית  קומ ידי הקבלן לידי הרשות המ-ן הפרוק, יועברו על מ

כרכוש   תיחשב  העבודה  בשטח  פסולת  כל  כפסולת.  יחשב  החומר  על  המפקח  ויתר  המועצה.  של 

ר. המחיר כולל מילוי מקומי,  לקה מהשטח על חשבונו לאתר פסולת מאושהקבלן ועליו יהיה לס

מבוקר  בהידוק הקי   לא  הקרקע  פני  מפלס  עד  אחרת(,  נאמר  אם  ש ימי)אלא  הבורות  ם  כל  ל 

ידי הקבלן,  -החפורים בקרקע שנוצרו עקב עבודות הפרוק. חומרים המיועדים להרכבה מחדש על 

פירו לפני  תקין  במצב  נמצאו  כאילו  הגשתייחשבו  לפני  זה  מצב  לוודא  הקבלן  על  הצעתו    קם. 

לש אלא  חומרים  במצב  מולהתחשב  קביעת  לשימוש  ם  המיועדים  פגומים  חומרים  הצעתו.  חירי 

יחוז על ר  פגומים  -וחלפו  בין אם היו  ועל חשבונו,  נפגמו    ביצוע  לפני  ידי הקבלן  ובין אם  העבודה 

בה שקיימים  אלמנטים  של  בפירוק  הקבלן.  מעבודת  העבודה  כתוצאה  כוללת  חשמל,  חיבורי  ם 

 מוסמך. ידי חשמלאי -יתוקים הנדרשים עלל נביצוע ש
 

 השטח  חישוף  00051.01.5

 תיאור ודרישות ביצוע 

 ס"מ.  20החישוף יתבצע לעומק של עד  , מור במפרט הכלליף לא בנוס

 אדמת החישוף תערם בערמות נפרדות ומסומנות באתר לשימוש חוזר.

 אל מחוץ לאתר.  ופונ י ו  בנפרדעודפי אדמה יערמו 
 

 םמדידה ותשלו

עלי  השטח  לגבי  במ"ר  תימדד  הקהעבודה  קיבל  כל  ו  את  כולל  בכתב,  הוראה  בלן 

במפרט ה וישארו ,  כלליהאמור  במידה  עודפים  ופינוי  שפיכה    עירום החומר  לאתר 

הסביבה   לאיכות  משרד  איזורית,  )מקומית,  בדבר  הנוגעות  הרשויות  ע"י  מאושר 

 וייקט. וכו'(  ומנהל הפר 
 

   עקירת עצים .001051.01

 ור ודרישות ביצוע תיא
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בנוסף לאמור במפרט  מהלך הביצוע.  אשר יעקרו ב  ם עציםויימצ  בתחום הפרויקט

אורגנית  לי,  הכל קרקע  וסילוק  עמוקים  שורשים  סילוק  לוודא  יש  העקירה  בגמר 

במידה ותמצא. על פי הנחיית המתכנן, בקטעים אלו תבוצע החלפת  קרקע עמוקה  

   ל צמחיה. כמוגדר בהמשך כולל ביצוע ריסוס קוט מ' ( מחומר מילוי עליון    1.0  -)עד כ

 ט הכללי. במפרדרש תחתית החפירה לאחר העקירה, תטופל בהתאם לנ

 

 מדידה ותשלום

 באופן מושלם, כולל את כל האמור ביחידותהעבודה תימדד 
 

 למעביר מים הריסת מתקן כניסה  .021551.01

מתי זו  לפירוק  עבודה  כניסה/יחסת  מתקני  של  מבטוןוהרחקה  לפני  וכו'  יציאה   .

ק ויקבל עליהם את אשור  בלן במדוייק את הקטעים לפרו ק יסמן הקתחילת הפרו

מכן  מ לאחר  הפרוייקט,  כולל  נהל  האמורים  המתקנים  את  הקבלן  וינפץ  יפרק 

ממתק  כחלק  דיפון  או  בטון  משטחי  ו/או  שהוא,  סוג  מכל  יצוקות  בטון  ן  חגורות 

 וק בכלי מכני ו/או עבודות ידיים.  הכניסה, לכל עומקם בין גבולות הפר

החומר   והכל  מרהמפורק  שתואם  למקום  העבודה,  מאתר  יסולקו  עם  פסולת  אש 

הפרוייקטהרשו מנהל  ועם  בדבר  הנוגעת  מילוי    .ת  בחומר  ויכוסו  ימולאו  הבורות 

 . המילוי יהודק בשכבות בקרה מלאה. נברר
 

 מדידה ותשלום

 מפ' של מתקן הכניסה/יציאה. בקו ימדד

התשלום יכלול את כל מרכיבי המתקן כולל פרוק חגורות וקורת מבטון ההיקפיות  

 יקוי השטח וסילוק הפסולת. ק נפרוסוג שהוא בגבולות המכל 

החזרת חומר מילוי נברר מהודק בשכבות בבקרה מלאה עד תחתית שכבות המבנה  

 ל הפרוייקט.הקיים ואו המתוכנן, בהתאם להנחיות מנה

  

 חפירות גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו          0040.00.98
 

 תיאור ודרישות ביצוע 

ורמים הנוגעים בדבר והשלים  אישורי החפירה מכל הג לאחר שהקבלן קיבל את  -

את התיאום עם כל הגורמים והרשויות וסימון קווים ע"ג תכניות בשטח, יגיש  

לגישושים לא הקבלן את הצעתו ל ביצוע חפירות  ישור מנהל הפרוייקט  מיקום 

 בכתב.

אמור מבוצע כדי להבטיח ולמנוע פגיעה בקווים קיימים הכל בהתאם להנחיות   -

 גורמים השונים ובפקוח אותה הרשות לה שייכות המערכות.ה
 

 העבודה כוללת:

 תיאום מוקדם עם הרשויות המתאימות כמפורט .  א.

ואישור ב. הנחיות  הג  קבלת  חפירת  לביצוע  פבכתב  מאותה  ישושים,  צמוד  יקוח 

 רשות בהתאם לקביעתם. 

ע  ג. לכללי הבטיחות הנדרשים  ידיים בהתאם  בעבודת  או  בכלי  "י משרד  חפירה 

 העבודה והגורם מנהל הפרוייקט. 
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של   ד. הסופי  ולעומק  הקרקע  לסוג  יותאם  והוא  מינימלי  יהיה  החפירה  רוחב 

 הגישוש. 

הצנרת   ה. גובה  ולמתכמדידת  לפיקוח  לאישור  והעברתם  ע"ג  נן  המסומן  לפי 

 תכניות הכביש. 
 

 מדידה ותשלום

יקט תוך מדידת העומק  ימדד במ"ק מדוד ע"פ מדידות הקטע שניתנו ע"י מנהל הפרוי 

 . שבוצעה החפירה בפועל

 

 פירוק ופינוי אסבסט   0001.00.98

יפעל  הפרוק    . לפני תחילתפסולת אסבסט עבודה זו מתייחסת לפירוק והרחקה של  

לנספח   בהתאם  המפרטהקבלן  של  הפרוייקטוי  א'  מנהל  אשור  את  עליהם  .  קבל 

 הפירוק יבוצע בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה.

 ידה ותשלוםדמ

כולל את כל דרישות המשרד לאיכות הסביבה הכוללות בין היתר הפעלת   .רימדד במ"

בודה הכוללות בין היתר מניעת  מעבדה וכן הגבלות שייתכן ויתקבלו במהלך ביצוע הע

 בר כלי רכב ואנשים באזור, ביצוע במועדים מיוחדים וכו'.מע

 

 הריסת מבנים    0080.00.99

הקבלן יהיה אחראי לסימון    .  בכתב!  אישור מנהל הפרויקטהעבודה כוללת קבלת  

ולוודא   מתאים  שילוט  כולל  המבנה.  של  השטח  וגידור  להריסה  המיועד  המבנה 

ר  שהמבנה  לניתו בשטח  מבנה,  תכולת  מכל  ופנוי  התשתית,  יק  מערכות  כל  ק 

שימוש   יותר  )לא  הפיקוח  עם  שתתואם  בשיטה  יסודותיו  על  המבנה  להריסת 

פיצוץ   פסולת  באמצעי  לאתר  ופינויים  והפירוק  ההריסה  תוצרי  לפנוי  כלשהם(, 

הק פני  למפלס  עד  מילוי  בחומר  למילוי  והמבנה  מאושר,  במקרה  הטבעיים,  רקע 

ת חלקים מתכולה למקום איחסון שיורה  י מכל תכולתו, יידרש הקבלן לפנואינו פנו

בי  לבצע  יידרש  והקבלן  במידה  ובאחריותו.  תשלום  תוספת  כל  ללא  טוח  המפקח 

פי  -ידי הקבלן על-מיוחד להריסת המבנים ושמירה על סביבתם, יעשה הביטוח על

 תוספת תשלום.  נוסח שיורה המפקח  וללא 

 מדידה ותשלום

במ" המפורט    .רימדד  כל  את  כוללת  החומרים,  העבודה  עבור  היתר,  כולל,בין  לעיל 

 התיאומים, הפינוי, הביטוח והביצוע. 
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 : עבודות עפר02פרק -תת

 כללי 

 בנוסף לאמור ב"מפרט הכללי" מופנית תשומת לב הקבלן למפורט להלן:

 קעהקר סוגי  .  א
 

אי לקבוע  הזכות  שמורה  הפרוייקט  חומרים למנהל  ואילו  מהאתר  יסולקו  חומרים  לו 

להוציא  עי הקבלן  על  איסור  חל  מקרה  בכל  אחרים  ע"י  חוזר  לשימוש  יועברו  או  רמו 

 ורו של מנהל הפרוייקט בכתב.מהאתר כל חומר ללא ידיעתו ואיש 
 

 כל עודפי העפר יפונו משטח האתר, אלא אם תתקבל הנחיית מנהל הפרויקט לנהוג אחרת.

 

ע  עודפי  מנהל  סילוק  עם  בתיאום  יהיה  שונים  וחומרים  או הפר  פסולת  ולאתר  פרוייקט 

אתר אחר, מאושר ע"י הרשויות והמזמין לרבות כל התיאומים והעבודות הדרושות. לא 

 ולם לקבלן בנפרד עבור אגרות כניסה לאתרי פסולת מאושרים או אתר אחר. יש

 לולים במחירי היחידה.היטלים כלשהם בגין פינוי פסולת ו/או עודפי חפירה מהאתר כ

יט לפנות את החומר העודף לאתר אחר ולא לאתר פסולת, יש לקבל  לבמידה והקבלן יח  

ב  מנהל הפרויקט  את אישור   תעודות  בכתב מהמפקח  וכן להמציא  ולקבל אישור  דיקה, 

 טרם פינוי החומר.  
              

 הובלות עפר במשאיות  ב. 

י  ות עפר במשאיות מקטעי חפירה לאיזורי מילתשומת לב הקבלן מופנת לכך כי כל הובל

הנסיעה   לכיווני   בהתאם  ורק  אך  קיימות  ובדרכים  לתוואי  מחוץ  בדרכים,  תעשה 

לצד   כחוק. המעבר מצד  עם המורשים  ובמקומות שתואמו  בלבד  קיימים  בצמתים  יותר 

 מנהל הפרוייקט ומשטרת ישראל. 

אבק   פיזור  העפר  עבודות  ביצוע  בעת  למנוע  הקבלן  הפרעה  על  למניעת  הקיץ  בחודשי 

לשם כך יפזר הקבלן במשך שעות העבודה    כביש  הלתוואי העבודות על    ה לתנועה הצמוד

 כמות המכליות תספיק לכסוי כל האתר.באמצעות מכליות מים אשר ימנעו את האבק. 
 

 מדידה ותשלום  ג.

העבודה - במהלך  שיתחייבו  השינויים  כל  כולל  א,ב,  בסעיפים  המפורט  כל    עבור 

במ כלולים  והם  בנפרד  ישולם  לא  מהסעיפים  חכמפורט,  כ"א  של  היח'  יר 

 המפורטים בהמשך. 

 -שיפוע מדרונות במילוי:ד.  

למעלה בכל    -תוך כדי ביצוע מילוי מלמטה     על הקבלן ליצור את השיפוע המתוכנן .1

 שכבה.

הקבלן   .2 על  יהיה  מהמתוכנן,  חריף  הינו  המילוי,  בסוף  המתקבל  והשיפוע  במידה 

 את המילוי ולבצע את העבודה מחדש.   לחפור

 ון. ר רשה בשום אופן לתקן שיפועים ע"י הוספת מילוי לצידי המדולא י

 ים על חשבון הקבלן. כל פתרון לתיקון יבוצע בהתאם להוראות המתכננ  .3
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 שיפוע מדרונות בחפירה .ה

 

 למטה.   -על הקבלן ליצור את השיפוע המתוכנן תוך כדי ביצוע חפירה מלמעלה  .1

יהיה חריף מהמתוכנן, יה בכל מצב ב .2 ה על הקבלן להחזיר את כל  יו השיפוע שנוצר 

 החפירה למצב התחלתי, בהידוק מבוקר. 

 ות המתכננים על חשבון הקבלן. כל פתרון לשינוי השיפוע יבוצע בהתאם להורא .3

 עבודות חפירה         1.1

ל  א. יש  העקירה  בגמר  הביצוע.  במהלך  יעקרו  אשר  עצים  מצויים  התוואי  וודא  לאורך 

חתית החפירה לאחר תאורגנית במידה ותמצא.    מוקים וסילוק קרקעע  סילוק שורשים  

 העקירה, תטופל בהתאם לנדרש במפרט הכללי. 

 

 מחומר נברר  באמילוי מו 51.03.0020

יבוצע בשכבות של   על סוגיו השונים,  כל אחת,  15המילוי,  עובי המילוי   ס"מ    בבקרה מלאה, לכל 

 הכללי. הנדרשת במפרט  המתוכנן ולדרגת הצפיפות

 

 מובא בחומר לא נברר  ימילו 99.00.0001

יבוצע בשכבות של   על סוגיו השונים,  כל אחת,  20המילוי,  עובי ה  ס"מ    מילוי בבקרה מלאה, לכל 

הכללי. העבודה מתייחסת למילוי במגרשים ובסוללת  המתוכנן ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט  

 העפר. 

 "( שברי אבן )"בקלש 51.02.0100

לפנ )"בקלש"(  אבן  שברי  והחדרת  בקטעי    יפיזור  מסעה  מבנה  סלילת  ו/או  המילוי  עבודות  ביצוע 

יפרינציאליות. משטח העבודה יבוצע  חפירה נועד לייצור משטח עבודה ובעיקר להקטין שקיעות ד

המפורטת   לשיטה  בהתאם  המבנה  מתכנן  ו/או  מהמפקח  הנחייה  קבלת  לאחר  ורק  במפרט  אך 

   .הכללי

  

 -ים ותשתיותמצע

במבנה   והתשתיות  המצעים  בהתאם  הכל  יהיו  הזמנים  כולל  והשבילים  המדרכות  כבישים, 

 להגדרות המפרט הכללי.  

ת תחושב  מ"ק  לפי  לתשלום  מהתוכניות.המדידה  כל    יאורטית  אספקת  את  גם  כולל  המחיר 

 החומרים והמלאכות לביצוע מושלם של העבודה. 

 

  –עבודות אספלט 

יבוצ מיסעה  א'בשטחי  מסוג  יהיו  האגרגטים  אספלט,  שכבות  לפני    עו  הכללי.  במפרט  כמפורט 

גם   תעבור  זו  הוראה  מהפיקוח.  בכתב  אישור  לקבלן  הקבלן   על  העבודה,  ביצוע  לידיעת  תחילת 

המתכנן. על הקבלן להניח את המכסים, אבני השפה והתעלה, תאי תפיסה כך שמפלסיהם יתאימו  

 קוח. י פועל. אלא אם כן נתקבלה הוראה אחרת מהפלמפלסי פני שכבת האספלט שתבוצע ב

כל החומרים  גם את אספקת  כולל  מדוד בשטח לאחר הביצוע. המחיר  לפי השטח.  כמ"ר  ימדד 

 ושלם של העבודה.והמלאכות לביצוע מ
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 ניקוז ומניעת סחף : עבודות  05פרק -תת

 . למפרט הבינמשרדי בהתאם יבוצעו  ניקוז ומניעת סחף עבודות כל
   –כללי 

להדגיש או לשנות א המ האמור במפרט הכללי. בכתב הכמויות מוגדר    תתואר כאן בא להשלים, 

 קוטר הצינור וסוגו. 

ים של כל המתקנים החדשים לביצוע טעונים  מיקום מתקנים חדשים לביצוע: המקומות המדויק

 אישור נוסף של המפקח, לפני הביצוע. 

 :תהיה מהסוג הבא צנרת ניקוז

מצנו תהיה  ניקוז  נוזליםצנרת  להולכת  מזויין  מבטון  אטומים  אטמים    רות  עם  בגרוויטזציה 

מגנוקריט   )כדוגמאת  בשיקוע  אינטגראלית  ת"י     Fרחביםם  לפי  לק  27וכד'.ומיוצרים  ווי  החדש 

ניקוז מתוצרת "וולפמן" ו/או "אקרשטיין" ו/או ש"ע, בקטרים שונים. הצינורות יתאימו להתקנה  

 גרסיביים(.א. סביבה לא אגרסיבית והולכת נוזלים לא 3.3.1.2" בתקן )סעיף  1לפי סוג " 

 הנחת הצינור 

 במפרט מיוחד או בתוכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים:  אם לא מציין אחרת

ס"מ עד למפלס המתוכנן,    20לצינור בעומק מינימאלי של קוטר הצינור החיצוני +    החפיר .1

 ס"מ.   60קוטר הצינור + רוחב החפירה המינימאלי יהיה  כולל בשטחי מילוי.

 ידי מעביר מכבש לשביעות רצון המפקח. -על ית החפירהת יישור והידוק תח .2

ס"מ, בעובי של   50בקוטר עד  ס"מ לצינור    15פיזור "תערובת חול" בעובי מינימאלי של   .3

ס"מ לצנרת מעל קוטר    30  –מ', ו    1.0  –ס"מ ועד ל    50ס"מ לצינור בקוטר מעל    20לפחות  

ה  1.0 הנחת  ביצומ'.  המתוכננים.  למפלסים  ופילוסו  בתעלה    עצינור  הצינורות  הנחת 

 החפורה תעשה ביבש. 

חול"   נקי    –"תערובת  גרוס,  או  טבעי  מאגרגט  תהיה  הצנורות  גדולות  לעטיפת  מאבנים 

.  100%  –  4ומחומרים קשים אחרים, נקי מפסולת וחומר אורגני. כמות החומר העובר נפה  

קח לבחור  פצמנט. לשיקול המ  6%. בתוספת  5%יעלה על  לא    200כמות החומר העובר נפה  

 . CLSMבין "תערובת חול" לבין 

גובה   .4 עד  חול"  "בתערובת  שלבים  30מילוי  בשני  מבוצע  לצינור  מעל  עד ס"מ  הראשון   .

 ידי הרטבה. -למחצית קוטר הצינור והידוקו על

נו בוצעה  מילוי חוזר מחומר מילוי מאושר עד פני השתית המתוכננת או עד למפלס שממ .5

 קו בבקרה מלאה.וס"מ והיד  20החפירה בשכבות של 

(, יבוצע בשכבות שעוביין יהיה  CKSMכל נפח המילוי החוזר )למעט חול, שומשומית או   .6

הכללי  פונקציונ המפרט  לדרישות  תואמות  ההידוק  כשדרישות  המהדק.  הכלי  של  אלי 

 ובבקרה מלאה. 

וזר מעל שכבות החול יהיה מחומר  בשטחי כביש קיימים ובשטחים מרוצפים, המילוי הח .7

א'   לרבות  מ מצע  חדשים  מחומרים  הכביש  מבנה  שכבות  ויוחזרו  מלאה  בבקרה  הודק 

ש המילוי החוזר יהיה מילוי מאושר מהודק  שכבות האספלט לסוגיהן. מחוץ לרצועת הכבי

 בבקרה מלאה. לפני החפירה בכביש יש לבצע ניסור האספלט.

  50לפחות    וזר יהיה מחומר מילוי מאושר כאשר עוביובשטחי כביש מתוכננים המילוי הח .8

ס"מ, המילוי החוזר יהיה מצא סוג    50  –ס"מ עד פני השתית. במידה והעובי יהיה קטן מ  
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כב  בשטחי  ככבישים יש  א'.  דינם  הישן,  המבנה  מעל  חדש  מבנה  מתוכנן  בהם  קיימים 

ולפני הצנרת  הנחת  לאחר  לתנועה  הכביש  לפתוח  ויש  במידה  המבנה    מתוכננים.  ביצוע 

 קיימים.  החדש אז הם יחשבו ככבישים

בין   .9 ימדד  לעמקים  סיווג  לצורך  החפירה  עומק  כי  מובהר  הכללי,  במפר  לאמור  בנוסף 

צנור פנימית בשטחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים  קרקע קיימת לתחתית  

גובה    –ים  בין גובה שתית מתוכננת לתחתית צנור כנ"ל. בכבישים קיימ   –מתוכננים   בין 

 ל."קיים לבין תחתית צנור כנ 

השטח   ואופי  עמקים  קטרים,  צנרת,  )סוגי  הכמויות  בכתבי  כמסווג  במ"א  לתשלום    –המדידה 

 ים פתוחים, כבישים מתוכננים, שבילים וכו'(.כביישם קיימים, שטח

עפ"י המחיר כולל את כל המתואר לעיל לרבות פיזורם והידוקם, אספקה, הנחה, בדיקות איטום  

 ם של העבודה. כולל את כל החומרים הדרושים.להנחיות יצרן וכל הנדרש לביצוע מוש

הצנרת. על הקבלן להשיג את  במידה ובזמן החפירות יתגלו מי תהום, סילוקם יהיה כלול במחיר  

 כל האישורים לסילוק מי תהום מכל הרשויות הרלוונטיות על חשבונו. כל זה כלול במחירים.

 

  –ושוחות תפיסה תאי ביקורות 

הכל במפרט  לאמור  חרושתיים, ל בנוסף  טרומיים  יהיו  הקליטה  ותאי  הבקרה  ששוחות  מודגש  י, 

 אטומים ונושאי תו תקן. 

 מונוליתיות, קירות וריצפה יצוקים אחת. חוליות תחתית, תהיינה

י  לא מסומן אחרת, הקולטנים יכללו אבן צד, דוגמאת אביב תוצרת וולקן או ש"ע, עם סידור אם  

 חיזוק לשפת המדרכה. 

 הכללי העבודה כוללת: טבנוסף לאמור במפר 

 חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופינוי עודפי החפירה. .1

 ים של הקולטנים ותאי הבקרה. אספקה, הובלה והנחת האלמנט .2

החורים  .3 ואטימתם.  החיבורים  ביצוע  כולל  הצנורות,  ויציאת  לכניסה  פתחים  התאמת 

 צרן. לצנרת יבוצעו במפעל הי

י עד מחצית הגובה התא מתחתיתו ימולא החול  ומילוי חוזר בבקרה מלאה. כאשר המיל .4

קודקוד הצנורות.    ס"מ מעל   20ס"מ תוך הרטבה עד לגובה    15דיונות או חצץ דק בעובי  

 שאר המילוי יהיה בהתאם למבנה הכביש.

ת"י   .5 לפי  כבד  ממין  לכביש,  מתאימות  מלבניות  ת"י    489תקרות  לפי  פתח    466/4או  עם 

 D-400בשטחי מדרכות וממן    B-125ממן    489י  "ס"מ המתאימים לת   50ומכסה בקוטר  

 בשטחי כביש. 

 . 489ו' לפי ת"י מדרגות, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה וכ  .6

בין החוליות ואטמים בחיבורי הצינורות, כדוגמת   .7 יהיו כדוגמאת "איטו פלסט"  אטמים 

 ס"מ(.  10סיל" רחבים )לפחות -"קונטור

 לכל המאמור במפרט זה ובהתאם לתוכניות. םהמדידה לתשלום הנה ביחידות בהתא
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 אתר נווה ים –השלמת תשתיות ומרקם קיים  – 4/2022מכרז 

 למרקם הקיים  עבודות מים וביוב –מפרט טכני 

 הוכן על ידי רבקה כהן 
   
 תיאור העבודה  -  00.02

לביצוע   א.    זה מתייחס  הקיים מכרז/חוזה  היישוב  ומים במרקם  ביוב  מערכת 
 וחיבור למערכת מים וביוב שבוצעה ע"י קבלן אחר. 

    
 1519מורכבת מקווי פוליאתילן מצולב נושא ת"י    ,מערכת המים המתוכננת  ב.  

 מ"מ.   225מ"מ ועד  63-בקטרים מ
המתוכנן  המים  למונה  ועד  המתוכננים  בתוואים  תבוצע  המים  מערכת 
שבגבול המגרש ותבוצע השלמת צנרת בשטח הפרטי עד לגמל הקיים, פירוקו  

 וחיבורו לקו שאחרי הגמל הקיים.  
    
 מערכת הביוב המתוכננת היא מערכת גרביטציונית.  ג.  

מערכת הביוב מתחברת חלקה למערכת ביוב קיימת הזורמת לתחנת שאיבה 
שאיבה  לתחנת  הזורמת  קיימת  ביוב  למערכת  מתחבר  וחלקה  מזרחית 

 צפונית. 
מצנרת   מתוכננת  הביוב  באורך    12.5דרג    PE+ 100צנרת  מ'   6.0מוטות 

 שמליות.  מחוברים ביניהם עם מופות ח
המגרשים חיבורי  השוחה  /מערכת  ועד  הציבורית  מהרשת  תבוצע  בתים 

לחיבורי הבתים בגבול מגרש מערכת הצינורות    .P.V.Cמצנרת  ,  הראשונה 
.SN-8 

 העבודה כוללת בניית שוחות על קווים קיימים בתחום המגרש.  
    
כולל תיקון והחזרת מצב הפיתוח  ,ביצוע עבודות ביוב ומים בתחום המגרש ד.   

 . לקדמותו
    
הקיים  באחריות המבצע לתעד במצלמה ה.    כל ש  את המצב    טח העבודה של 

 לפני כניסתו לביצוע העבודה. 
ללא תיעוד מצב קיים, לא ישולמו תביעות כלשהן בגין ביצוע עבודות חורגות 

 . שלא תועדו מראש
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עבודה סקר תשתיות של כל התשתיות הקבלן יבצע לפני תחילת ביצוע ה  ו.   
וכו'( באמצעות יקוז, תקשורת יוב, חשמל, נהתת קרקעיות הקיימות )מים, ב

 מוסמכת. חברה / מעבדה
 ה מצבית של המרקם הקיים.התשתיות יוכן ע"ג תכנית מדיד  סקר

י זה  תשתית  המתוכננת סקר  התשתית  כל  לגבי  מידע  לקבלת  בסיס  הווה 
ויבטיח שמירה ומניעה פגיעה בתשתיות הקיימות והפרעה למהלך התקין של 

 התושבים. חיי
 נדרשות מובהר בזה כי לכל העבודות המפורטות וה

 ו' –יפים א תת סע
הקבלן, עיל יכללו במחירי היחידה של  תיאור העבודה ל  00.02כמפורט בסעיף  

ר ביצוע עבודה כל ו אלא אם צוין בכתב הכמויות סעיף מפורט לתשלום עב
 שהיא מהמפורטים לעיל.

     
 מ' מפני הים.   2.0~ 3.5נמצאים ברום טופוגרפי  קיבוץ נווה ים והמרקם הקיים   ז.   

תהום   ומי  גבוה  התהום  מי  בעומק  מפלס  הקרקע   0.5~ 2.0נצפו  מפני  מ' 
 הקיים.  

תסייע   אשר  הידרולוגית  ובדיקה  ניסיון  קידוחי  לבצע  המבצע  באחריות 
 בהערכות המבצע לביצוע העבודה. 

לצורך ביצוע קווי הביוב, תידרש השפלת מים לביצוע הנחת הקווים בתעלה 
 יבשה. 

ועד להחזרת כל מבנה  זמן הנחת הקווים  כל  השפלת המים תבוצע במשך 
 השכבות עד מפלס פני הקרקע הטבעיים. 

 . c001-3תתבצע לפי פרט  כל עבודות הנחת הצנרת במי תהום
    
לפי המפרט המיוחד המתייחס לשוחות  ח.    והרכבתן תבוצע  אספקת השוחות 

 בסביבת מי תהום.  
    
תשתיות  ט.    גישוש  יבצע  המבצע  הקבלן  הקיימים,  והבתים  הקיבוץ  בשטח 

עד  שלמותן  לשמירת  הגנות  יבצע  הקיימות  התשתיות  את  יסמן  קיימות, 
 להפעלת וחיבור התשתיות החדשות.  

כולל קו סניקה קיים מתחנות   ,דגש מיוחד על שמירת מערכת הביוב הקיימת
קיימות. שמערכת   שאיבה  לאחר  רק  יפורקו  השאיבה  ותחנות  הסניקה  קו 

 תחנות השאיבה החדשות וחיבורי המגרשים יפעלו ללא תקלות.    ,הביוב
במקרים בהם לא ניתן יהיה להשאיר תשתיות קיימות, על הקבלן להביא לידי  

ות ות זמניים לתשתיות קיימהמזמין פתרונות זמניים. מודגש שעבור פתרונ
וכו'( הוט  ניקוז,  בזק,  חשמל,  ביוב,  העבודות    )מים,  וכל  בנפרד  ישולם  לא 

הדרושות והערכות לשמירת התשתיות בשלמותן ומניעת מטרדים סביבתיים  
 ואספקת מים סדירה, יהיה כלול במחיר היחידות ולא ישולם בנפרד.  

    
לתוואי   י.   מבנים  בקרבת  לבהתחשב  כי  להבטיח  יש  המתוכננים,   א הקווים 

המילוי  עבודות  כל  כי  וכן  דיפון  ללא  פתוחה  חפירה  עבודות  כל  תבוצענה 
תחת  ובהידוק  תקניים  בחומרים  בשכבות,  תהיינה  לצינורות  מעל  החוזר 
בקרה צמודה. עבודות החפירה והנחת הצנרת תבוצענה רק כאשר הקרקע 

)כגון ק והמשכית  ע"י מערכת קשיחה  דיפון תמוכה  או  דיפון  קיר  יר סלרי, 
 . SLIDERAIL SYSTEMSמודולארי מתפרק דוגמת: 

הן   התקן,  הגדרות  לכל  כפוף  הבתים  ובקרבת  בפרויקט  החפירה  עבודות 
בנושא שיפועים, בטיחות ונושא זעזועים בקרבת מבנים קיימים. הקבלן יגיש  

בהתחשב   העבודה,  שיטת  על  מקצועית  דעת  סמוך חוות  העבודה  בקרבת 
 בנים הקיימים. למ
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בכל זמן ביצוע הנחת הקווים בקרבת הבתים הקיימים, יהיה נוכח יועץ קרקע  
ו/או גיאולוג אשר ימדוד את תזוזות הקרקע והשפעת התזוזות על הבתים  

 הקיימים וייתן פתרונות ליציבות המבנים.    
    
   כל הציוד והחומרים המסופקים חייבים להיות בעלי ת"י. יא.  

בכל זמן ביצוע הנחת הקווים בקרבת הבתים הקיימים, יהיה נוכח יועץ קרקע 
ו/או גיאולוג אשר ימדוד את תזוזות הקרקע והשפעת התזוזות על הבתים  

 הקיימים וייתן פתרונות ליציבות המבנים.   
    
לא  יב.   המים  מערכת  ולכן,  פוליאתילן.  מערכת  היא  המתוכננת  המים  מערכת 

יכולה לשמש להארקת הבתים ונדרש לבצע מערכת הארקה לכל בית ו/או 
 מבנה במרקם הקיים.  

 תכנון המערכת כלול בסעיף ביצוע מערכת הארקה.  
תהום   יג.    מי  באזור  נמצא  העבודות  שאתר  הקבלן  לב  תשומת  גבוה.  מופנה 

באחריות הקבלן לקחת בחשבון את כל המגבלות הקיימות בשטח, ומוטלת 
 החובה לביצוע עבודות בהנחת הצינורות והתקנת שוחות ביבש.

לא תופסק השאיבה עד למילוי חוזר של אדמה עד למפלס פני קרקע קיימת 
 בסביבה הטבעית. 

 לא תשולם תוספת בגין טיפול עקב עבודות במי תהום. 
עלות העבודה כולל קבלת צו הרשאה ממנהל רשות המים לסילוק שפכים  

זה   כלולה במחירי היחידה ולא תשולם   תהיהו/או השפלת קולחים, עלות 
 . כלשהיתוספת 

    
הכבישים,   נדרשבמסגרת העבודה הקבלן   יד.   וידיאו את מצב  לתעד במצלמת 

 . בקרבת אתר העבודה וכו'תעלות, חלקות מעובדות 
    
וביוב  טו.    מים  עבודות  יבוצע  העבודה  שבמסגרת  לכך  לשים  יש  מיוחד  דגש 

בתחום היישוב הקיים. באחריות הקבלן לספק מים למבנים הקיימים כל זמן 
ביצוע העבודה, כמו כן לפנות את הביוב. במידה והמערכת תפגע באחריות 

 . שעות ממועד גילוי התקלה  6הקבלן לתקן את המערכת תוך 
    
 .כל הציוד והחומרים המסופקים חייבים להיות בעלי ת"י טז.   
    

 מדידה וסימון  -  00.03

המזמין   א.    ממודד  יקבל  הקיים     תוכניותהקבלן  המצב  של  לביצוע  עדכניות 
ולקבוע    גבהים  לאזן  יוכל  שבעזרתן  קבע  ונקודות  מדידה  צירי  כשעליהן 

 קביעה מדויקת את מיקום המבנים, הקווים והמתקנים.  
מינימל בשיפועים  מתוכננת  הביוב  שמערכת  באחריות ימודגש  כן  ועל  ים 

הנחת   ביצוע  להחזיק מערכת מדידה אשר תבטיח  הקווים בשיפוע הקבלן 
 . הנדרש ללא סטיות כלשהן

    
חייבות   ב.   הקבלן  שיבצע  קיים  מצב  ואישור  המדידה  הסימון,  עבודות  כל 

באמצעות   מוסמך להיעשות  עבודות    מודד  ודיוק  לטיב  בחתימתו  האחראי 
 . המדידה בשדה ולתארו בשרטוט

    
הנ"ל וכל הנקודות  שסימן הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע   ג.  

בשטח, יחודשו במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על  חשבונו  
 . הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי המהנדס
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ם, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו  כן  קוויהקבלן יסמן את תוואי ה ד.   
הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם.   קווייסמן הקבלן  

 מרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות, ייקבע בתאום  עם המפקח.  
מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר 

 ודות שיבצע הקבלן.  ביקורת על נכונות העב
לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה, על קו ההבטחה,  
הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי  להציע  
למהנדס אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל  מעבר 

 (. ו'לתוואי וכ
 . טעון אישור המפקח בכל מקרה, אופן הבטחת הצירים יהיה

    
את נקודות הסימון יש לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן  ה.   

  -50ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע  לעומק של כ  5/2.5/ -75לא תהיינה קטנות מ 
 . ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה 

    
יהיו   ו.    )באם  נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של עבודות הנמדדות 

יהיה חייב,  למדוד    -כאלה(, יהיה הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת המפקח  
חישוב    לצורך  אחרים  וסימונים  מדידות  או  לרוחב  חתכים  כמויות ולסמן 

 . לתשלום
    
המפקח יערוך מדידות ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה   ז.   

הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל   
 . שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים

    
אמצעי מדידה,  מודד ועל הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו   ח.   

  30מערכת לייזר למדידת שיפועי הקווים, מאזנת, אמה, סרט מדידה באורך  
( מכשירים אלה יועמדו לרשות המפקח בכל עת ניםו לוימטר ועמודי סימון )ג

 שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר. 
ונוכחות מודד בכל    : מערכת ביוב תבוצע באמצעות מערכת לייזר בלבד חובה 

 זמן ביצוע העבודה.  
    
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחלטת והוא יתקן כל  ט.   

התאמה, אשר נובעת מתוך המדידה, סימון  ומיקום  שגיאה, סטייה או אי  
כנ"ל ללא תשלום ולשביעות רצונו של המהנדס. אם כתוצאה משגיאה סטייה 

,  יתקן אותן הקבלן תוכניתאו אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי ה
לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון 

 . הקבלן
    
היחידה   י.   במחירי  כלולות  מדידות  בנושא  לעיל  המפורטות  הפעולות  כל 

 . והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבורם
    
לפני תחילת העבודה, הקבלן באמצעות מודד מוסמך יחדש, יעדכן וימדוד את  יא.  

המתוכנן הקו  תהיינה   ציר  לא  התוכנית  לעדכון  ולמתכנן  למפקח  ויביאם 
בגלל הוצאות המדידה ועיכובים בעבודה, או דרישה לסימון תביעות כספיות  

 . חוזר 
    
נלקחו  יב.   שלא  מכשולים  יתגלו  העבודה  שבמהלך  הקבלן  לב  תשומת  מופנה 

 השלמת מדידה לשם כך.  יידרשבחשבון בתכנון ו
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  20במסגרת העבודה הקבלן באמצעות מודד מוסמך שלו יסייע עד היקף של  
 ימי עבודה של מודד ללא תשלום נוסף. 

 . ו את עלות המדידהייכללמחירי היחידה 
    

 ( ASMADE) תוכנית בדיעבד   -  00.04

חשבונו   א.    על  להכין  הקבלן  בהתאם   תוכניותעל  העבודות  כל  את  המראות 
לביצוע בפועל, כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה 

וכ  קונסטרוקציה  זיון  פרטי  מג"מ,  וחוץ,  כל ופנים  )כולל  שבוצעו  כפי   '
 . כניות המקוריות(והשינויים לת
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ד" בהתאם לגרסת א יוכנו באמצעות תכנת "אוטוק  ASMADE-תוכניות הכל   ב.  
ידו  על  תחתמנה  והתוכניות  מוסמך  מודד  ע"י  תעשה  המדידה  המתכנן. 
ותכלולנה את כל המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים 
והמערכות כפי שבוצעו בפועל תוך הבלטת השוני במידות בין התכנון לביצוע 

ומער האלמנטים  כל  ו/או  מפלסים,  שונות  בשכבות  בתוכניות  לציין  כות 
מקרא   וצירוף  שונים  בצבעים  תתוארנה  השונות  המערכות  שונים.  צבעים 

 . להבהרת התוכנית
    
מפלסי מי תהום בתקופת   ASMADEופנה תשומת לב הקבלן להדגיש במפת  מ ג.  

 . חפירה להנחת צינור ו/או התקנת שוחה
    
סטים   3קבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו סט אחד של סמי אורגינל,  ה ד.   

 תוכניות של    CD-ע"י המפקח בחתימתו ו  ומאושרים  חתומים ע"י מודד מוסמך 
התוכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה,    .ASMADE-ה

ו  שוחות  של  מדויקים  ועומקים  מיקומים  קרקעיים  קווילרבות  תת  ם 
 .ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי

    
תוכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על ה ה.   

 אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל. השינויים בעבודות אשר לא 
ישולם לא  לעיל,  כמפורט  למפקח,  ומסירתן  התוכניות  הכנת  בנפרד   עבור 

 . והתמורה לכך תיחשב ככלולה במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויות
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני של הוראות 

 .  המפקחסעיף זה לשביעות רצון  
    

 תחום העבודה  -  00.05

החוזה    יתמופנ א.    במסגרת  החפירה  שעבודות  הקבלן  לב  יחרגו תשומת  לא 
בתחום השטח הבנוי  ולא תורשה חריגה מרצועה זה.   מתחום רצועת הכביש

תשומת לב הקבלן שביצוע העבודות יתבצעו בשטח מוגבל, באחריות    ית מופנ 
הקבלן לעבוד בכלים, עבודות ידיים ו/או אמצעים אשר ימנעו פגיעה ביציבות  

 מבנים קיימים.  
והפה הקבלן  עם  בתאום  יגדיר  שטחים   ייזם  העבודה  לצרכי  בהתאם  קוח 

 המותרים לאחסון חומרים. 
 אחר גמר השימוש על הקבלן להחזיר את השטחים הנ"ל לקדמותם.  ל
אזורים שהקבלן יאחסן חומרים ללא תאום עם הגורמים המפורטים קודם   ב

התראה   ללא  הקבלן  חשבון  על  החומר  את  לפנות  המזמין  רשאי  יהיה 
 . מוקדמת

    
יילקח , כולל למבנים הסמוכים לביצוע העבודה,  ל נזק בתחום השטח הבנויכ ב.  

בחשבון ע"י הקבלן במחירי  הנחת הצנרת ו/או השוחות ולא ישולם עבור 
 תיקונם בנפרד. 

א ישולם בנפרד בגין מערכות תת קרקעיות שנפגעו במהלך העבודה ולא  ל
 . צוינו בתוכניות 

    
טלפון    יתופנמ ג.   או  מים, חשמל  ביוב,  במערכת  הקבלן שפגיעה  לב  תשומת 

 שעות(.  -6תחייב תיקונה מידית )לא יאוחר מ 
מידה ולא יבוצע התיקון תוך פרק הזמן המוגדר רשאי המזמין לתקן את   ב

 . הנזק על חשבון הקבלן ללא התראה מצידו
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כוחו  ב ד.    בא  או  ע"י הקבלן  נזק  ויגרם  לתוואי   מידה  כתוצאה מעבודה מחוץ 
 . הקווים המתוכננים על הקבלן לתקן ולהחזיר את המצב לקדמותו

    
 כלי חפירה  -  00.06

ערך לביצוע העבודה עם יגין ביצוע עבודות בחפירה עמוקה באחריות הקבלן להב  
המבנים   יציבות  את  יערערו  ו/או  נזקים  יגרמו  לא  אשר  חפירה  שבסמוך.    כלי 

 ערך לכך מראש. יבאחריות הקבלן לה
 א ישולם עבור עבודות באזורים אלו בנפרד או תוספת כספית. ל
מקשיים    לכלול  הקבלן    אחריות  ב הנובעות  העלויות  כל  את  היחידה   במחירי 

 . 'מיוחדים, פיצויים בגין נזקים וכו דעת יועצים   מיוחדת, חוות בביצוע, הערכות 
 ין עבודה בשטח מוגבל לא תשולם תוספת כלשהי. בג

    
 בסיס ההצעה  -  00.07

הכמויות ודו"ח הצעתו של הקבלן תבוסס על סמך המפרט, תוכניות, כתב   א.   
 אינג' דורון אשל.  –ע יועץ הקרק

    
לתה ב.   השלמה  מהווה  כל ומפרט  כי  הכרח  ואין  החוזה  מסמכי  ואשר  כניות 

עבודה המתוארת תמצא את ביטויה הנוסף במפרט ולהיפך. ביצוע העבודות, 
הכללי,  המפרט  המיוחד,  המפרט  התוכניות,  לפי  יהיה  אחרת,  צוין  לא  אם 

הכמויות. במקרה של סתירה ביניהם יקבע המפקח את אופן הביצוע וכתב  
 . עצות עם המתכנןיבהתי

    
בעקבות ב ג.   ישתנו  לא  שמחיריו  לכך  מודע  הקבלן  יהיה  ההצעה  את  הגישו 

ו פרטים הנובעים משינוי המצב ייכללעבודה מפורטות ש  תוכניותאספקת  
המופיעים   לסעיפים  שיתאימו  ומלבד  למרות הקיים.  הכמויות.  בכתב 

ששינויים לא מפורטים בתוכניות כל פרטי השלד וכל דרישות הביצוע, רואה 
ומסיר  זה,  הנדרש בעבודה מסוג  כל  ויודע את  היזם את הקבלן כמתמצא 
יוכל לבוא בתביעות כלשהן כשימסרו לו,  מראש את האפשרות כי הקבלן 

 כניות עבודה מפורטות. ו בבוא העת ת
 . שר את האמור לעילמא ,קבלן בהצעתוה

    
 הצעת הקבלן  -  00.08

תשומת לבו של הקבלן מופנית למסמכי מכרז/חוזה זה. הצעת  הקבלן שתוגש ללא   
מילוי כל המפרטים הנדרשים במסמכים אלה וללא חתימת  הקבלן בשולי המסמך, 

 . לא תתקבל ותשמש עילה לפסילת ההצעה
   

 פיצול העבודות  -  00.09

העבודה שבמכרז/חוזה זה   ביצועמזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את  ה א.   
 .לפרקי ביצוע שונים ולמסור פרקים שונים למציעים שונים

    
זמין שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי  ביצוע המ ב.  

 .שונים אף לא לאחד מהמציעים
    
 .הזכות לבצע פרקי ביצוע שונים במועדים שוניםהמזמין שומר לעצמו את  ג.  
    
החלטות המפורטות בסעיפים א' ב' לעיל הן בסמכותו ובהתאם לשיקול   ה ד.   

 .דעתו הבלעדית של המזמין
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א'ה ה.    בסעיפים  למפורט  בהתאם  המזמין  תהווה  ג'  - חליט  לא  לעיל  כולל, 
ו/או   היחידה  במחירי  לשינוי  עילה  כל  זו  מצד  החלטתו  פיצוי  לתביעת 

המציעים בגין נזק ו/או הפסד שנגרם להם, לטענתם ,כתוצאה מכך.  האמור 
מעבודות  חלק  על  הצעה  להגיש  הזכות  את  למציע  מקנה  לא  זה  בסעיף 

 .הרשומות בכתבי הכמויות
    

 עבודה בשעות לא מקובלות  -  00.10

והקבלן     החשיכה,   יידרשבמידה  בשעות  גם  ויתכן  מקובלות  לא  בשעות  לעבוד 
או  מיוחד  תשלום  ללא  בדבר,  הנוגעים  הגורמים  עם  בתאום  זאת  יעשה  הקבלן 

ומנהל הפרויקט מטעם משרד   תוספת מחיר כלשהי וועד היישוב  ויידרש אישור 
 . השיכון

אמצעי   בכל  ינקוט  הקבלן  חג.  וערבי  שישי  בימי  יציקה  תאושר  הזהירות  לא 
והבטיחות המתאימים )כגון תאורה וציוד לעבודת לילה אחר מתאים(. כל האחריות  

 עקב ביצוע העבודה בשעות לא מקובלות תחול על הקבלן. 
מועדי העבודה יתואמו עם המפקח ויקבלו את אישורו בכתב בכדי למנוע הפרעות  

 . בסביבה
   

 ערעור על גבהים קיימים   -  00.11

על הקבלן לאמת מצב קיים כפי שמשתקף בתוכניות בהשוואה למצב בשטח בטרם   
 בשטח.  כלשהיתבוצע עבודה 

הנתונים   נכונות  על  ערער  לא  אך  אותה  ערך  או  הבדיקה,  את  הקבלן  ערך  לא 
כניות האמורות כנכונות  ו תוך שבועיים מיום התחלת העבודה, ייראו הת  תוכניותב

 . ומדויקות
   

 תוכניות ומסמכים   -  00.12

ל הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים במהדורה אחרונה, התוכניות ע  
נקיים   להיות  צריכים  המסמכים  כל  המפקח.  לשימוש  תמיד  מוכנים  והמפרטים 

 . לקריאהוניתנים 
   

 עדיפות בין המסמכים   -  00.13

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים מכרז/חוזה זה. בכל מקרה בו  א.   
בין   שונה   פירוש  ו/או  משמעות  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  תמצא 
התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד  למהנדס, 
אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המהנדס בנדון תהיה 

הוא לבדו   יישא   -פנה הקבלן למהנדס ולא מלא אחר החלטתו    סופית. לא
בכל האחריות הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות, בין אם נראו 

 . ונצפו מראש ובין אם לאו
    
כל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה  ב ב.  

 :כפי שנקבעו לפי המידות והתיאוריים
 

 בתוכניות.   (1)   

 במפרט המיוחד )מפרט זה(.  (2)   

 בכתב הכמויות.   (3)   
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 אופני מדידה מיוחדים.   (4)   

 במפרט הכללי ואופני מדידה.   (5)   

 תנאי חוזה.   (6)   

 תקנים ישראליים.  (7)   

 הקודם עדיף על הבא אחריו.    
 

במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות  ג.  
 ין התשלום, נקבע ברשימה שלהלן: יממסמכי החוזה, סדר העדיפויות לענ

 כתב הכמויות.  (1)   

 אופני מדידה מיוחדים.  (2)   

 המפרט המיוחד.  (3)   

 תוכניות.  (4)   

 המפרט הכללי ואופני המדידה.  (5)   

 תנאי החוזה.  (6)   

 ישראליים. תקנים  (7)   
     

 מחירים  -  00.14

וכוללים את תנאי   הם מחירים    הכמויות    ברשימת      הסעיפים  מחירי     שלמים 
  עבודות   המוקדמות, המפרטים והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, שימוש בציוד, 

הספקה  במפורש.  רשומים  אינם  ואשר  העבודה  לביצוע  הדרושים  העזר  וחומרי 
והובלה, כל סוגי המיסים )פרט למע"מ( בטיחות, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות 

נה למילוי תנאי החוזה והשלמת ידרשהנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו', שת
 העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או    המזמין לא
בשלמותן. חלק מהסעיפים ניתן כאלטרנטיבה בלבד, שינוי או ביטול סעיפים שונים 
לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת כי אם כל מחיר ומחיר יחייב בלי קשר למחירי 

יות בפועל. מחירי היחידה  יחידה אחרים. כמו כן לא תוכך כל תביעה בגין שינוי בכמו
 .שהקבלן מתחייב בהם מתייחסים לכל כמות שהמזמין יבקש לבצעה בפועל

     
 מחיר יסוד  -  00.15

 מבלי לגרוע או לפגוע באמור במפרט הכללי )מוקדמות(.   
הספק    שיסכם המנהל עם המפעל או  חומר או מוצר    מחיר    פירושו  ,  היסוד  מחיר  

להגיש  בשערי   יש  מע"מ.  כולל  לא  יסוד  מחיר  הנמל.  בפתח  או  מפקח  להמפעל 
 חשבונית מס חתומה ע"י רואה חשבון. 

אילו  ואת    העמסה, הובלה, פריקה, אחסון      כולל גם הוצאות  כן מחיר היסוד    מו  כ
  ת תיעשה תוך החלפ     שכר החוזה  קבלן לקחת בחשבון במחיר היחידה. התאמת על ה

מדה מתאמת על הצ)בתוספת      המוסכם  במחיר היסוד  היסוד הרשום בחוזה  מחיר  
 . בסיס משותף של זמן(
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 תשלומים נוספים  -  00.16

תביעותיו  א.    כל  את  שתפרט  רשימה  לחודש  אחת  למפקח  יגיש  הקבלן 
לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו זכאי הוא להם עקב 

יופרדו סעיפים שיהיו על בסיס ביצוע העבודה במשך החודש החולף. ברשימה  
המדד הבסיסי של החוזה מסעיפים שיהיו על בסיס מחירים שוטפים. עבודות 

ו בגינם תשלום ואין להם ביטוי בכתב הכמויות ישולמו לפי מחירון ידרששי
בגינה   העבודה  באם  החוזה.  חתימת  ביום  הידוע  האחרון   נדרש משב"ש 

שולם לפי מחירון "דקל" בתוקף  תשלום לא בא לידי ביטוי במחירון משב"ש י
. כל עבודה נוספת קטנה כגדולה ישמש  10%ביום ביצוע העבודה בהנחה של  

 . מאגר המחירים של דקל לעבודות גדולות
    
דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן א' לעיל רואים   ב.  

הודיע בכתב בסוף את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי פרט אם  
  30החודש האמור על כוונתו להגיש את התביעה, והתביעה עצמה תגיע תוך 

 . יום מתום החודש שבו התהוותה עילתה
    
מתאימים   ג.   מחירים  ולפי  העבודה  ביומן  רשומים  לפי  ייקבע  העבודה  ערך 

במחירון "דקל", כפוף לנאמר בסעיף א' דלעיל. במקרה והמחירים במחירון 
יקבל הקבלן תוספת של   קבלן משנה,  כרווח   12%"דקל", הם מחירים של 

זהה   עבודה  הכמויות  בכתב  אין  המפקח  שלדעת  במקרה  וזה  ראשי  קבלן 
 . ב"שהגה ו/או במחירון משלעבודה חרי

    
יערוך  ד.    שבוצעו,  לעבודות  מתאימים  מחירים  "דקל"  במחירון  ואין  במקרה 

שת מחירים  ניתוח  מחירי יהקבלן  בדיקת  סמך  על  המפקח  ידי  על  בדק 
'. מחיר שעות העבודה יקבע לפי מחירם הספקים, כמות שעות העבודה וכו 

יקבל הקבלן תוספת של   רג'י. על מחיר החומרים  קבלן   12%בפרק  כרווח 
ראשי. לא ישולם רווח קבלני על שעות ברג'י כלשהן. אין לבצע שעות עבודה  

המפקח ביומן העבודה, ובו מס' השעות   אישורברג'י בלי קבלה מראש של  
 . המאושרות

    
הקבלן חייב להגיש הצעת מחיר לאישור לפני התחלת הביצוע. יש לבצע את  ה.   

העבודה רק אחרי אישור המחיר ע"י המפקח, מאידך, המפקח רשאי להורות 
לקבלן לבצע את העבודה הנוספת גם אם נתגלו חילוקי דעות בנושא המחיר, 
יהיה   הפרויקט  מנהל  יערער,  שהקבלן  במידה  העבודה.  את  יבצע  הקבלן 

 . יט האחרוןהמחל
    
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות ל"קבלנים אחרים" ולבצע על ידם את  ו.   

ואין   גבוהה  לו  נראית  הקבלן  שהצעת  במקרה  וזה  חריג  פריט   / העבודה 
 כלשהי אפשרות להתפשר על המחיר. בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת  

 . על הפעלת "הקבלן האחר"
    

 ובטיחות שמירה על הוראות החוק   -  00.17

על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע העבודה והקבלן  א.   
מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי המזמין וכל הבאים מכוחו לשחררם ו/או 

 . לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם
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הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  ב.  
את פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( והתקנות על פיהם וכי הוא   1954

 . נ"להמקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות 
    
כ"מבצע הבניה" לצורך ביצוע העבודה לפי חוזה זה רואה הקבלן את עצמו   ג.  

כתוצאה   הנ"ל  על  המוטלות  החובות  על עצמו את  ונוטל  עבודה"  וכמנהל 
 . מהאמור לעיל 

    
שי ד.    כל  או  גידור  הוא, שמירה,  חשבונו  על  לספק  מתחייב  ע"י   ידרשהקבלן 

המזמין או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי. 
שמירה   סדרי  באתר  לקיים  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 . שעות ביממה( 24נאותים )
    
הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו   ה.   

לעובדיו, בין לגוף ובין לרכוש, וכן לגופו או לרכושו של המפקח ו/או המנהל  
ו/או המזמין וכל אדם הקשור עימהם ו/או של צד שלישי כלשהו בתקופת 

ר חוזה זה וכל עוד תבוצענה העבודות ועד למסירת העבודה. הקבלן משחר
בזאת את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או 

 . נזק כנ"ל
    
בגין   ו.    כל הוצאה שתגרום  ולשפות את המזמין בשל  לפצות  הקבלן מתחייב 

עניינים שבאחריותו של הקבלן שבסעיף זה לעיל, מיד לפי דרישתו הראשונה 
השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים לו של המזמין. המזמין יהיה זכאי לנכות את  

כלעייל מכל סכום שיגיע לקבלן בהתאם לחוזה זה. כמו כן יהיה המזמין רשאי 
לגבות את סכומי הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לו כלעייל בכל דרך שהיא, 
תרופותיו  יתר  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  המזמין  של  דעתו  שיקול  לפי  הכול 

 . בקשר לכך
    
כל  ז.    לגבי  גם  היא  הקבלן  של  הנ"ל  והמחויבות  האחריות  ספק,  כל  להסרת 

 הקשור למבנה הקיים. 
    

 שומר בשטח   -  00.18

על הקבלן להחזיק באתר שומר במשך כל תקופת העבודה עד למסירת הפרויקט    
 . למזמין

    
 תיקון נזקים  -  00.19

עבודת הקבלן או מבנים קיימים, או בכל מקרה שבמהלך ביצוע העבודות תינזק    
חלקים של מבנים אחרים הסמוכים לאתר, מסיבה כלשהי, ובכל מקרה שיגרם נזק 
לעבודות הנובעות כתוצאה מביצוע עבודת הקבלן או מרשלנותו של הקבלן, יהא  
על הקבלן לתקן הנזק על חשבונו בתוך שבעה ימים מקרות הנזק או בתוך מועד  

המפקח, קביעת  לפי  לנ  אחר  אחר  וסייבהתאם  הקבלן  מילא  לא  המקרה.  נות 
על  יוהתחייבו הנזק  את  לתקן  חייב,  לא  אך  רשאי,  המזמין  יהא  זה,  בסעיף  תיו 

 ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון.  -חשבונו של הקבלן 
יקון תהוראות סעיף זה יחולו גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות  

להלן, אף לאחר מתן   כהגדרתן  והאחריות,  ידו בתקופה הבדק  על  ובדק שבוצעו 
 . תעודת ההשלמה
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 נזק לגוף ולרכוש  -  00.20

)ה( לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק    5700.16בלי לגרוע מהוראות סעיף  מ א.   
העבודות או בקשר לכך לגופו או לרכושו של   ביצועשיגרם תוך כדי או עקב  

אנשים   הנ"ל,  בכלליות  לפגוע  ומבלי  כולל  כלשהו,  משפטי  גוף  או  אדם 
המבקרים או העובדים באתר או המשתמשים בו. כמו כן, יהיה הקבלן אחראי 

לנזקים שלישי  צד  כל  בקשר   כלפי  או  העבודות  ביצוע  כדי  תוך  שיגרמו 
הצעדים  בכל  לנקוט  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  לביצוען, 

 . למניעת כל נזק כנ"ל 
הקבלן יפצה את המזמין על כל סכום או הוצאה שהמזמין יצטרך לשלם או  ב.  

כ לו  אחראי  הקבלן  ואשר  כנ"ל  שנגרם  נזק  כל  בגין  כולל דלהוציא  לעיל, 
 . הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של המזמין

    
קבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצויים המגיעים לעובד או לכל אדם ה ג.  

אחר המועסק ישירות ע"י הקבלן ו/או הנמצא בשרותו של הקבלן ו/או לכל 
אדם או גוף משפטי כנ"ל, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שיגרמו כנ"ל, 

 . כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק והאחריותלרבות תוך 
    
לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם, מתחייב    ידרשם המזמין יא ד.   

השפוי  כלעייל.  ידו  על  שישולם  סכום  כל  בגין  המזמין  את  לשפות  הקבלן 
לשלם וזאת    יידרשמשמעו שהקבלן ישלם תחת המזמין כל סכום שהמזמין  

המגיע   כתוב  יראוהו  המזמין  ע"י  שישולם  סכום  כל  המזמין.  לדרישת  מיד 
זה זה, והמזמין רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע  למזמין מהקבלן לפי חו

 . לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת
    
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות חוק הביטוח הלאומי וכל הצווים,   על ה.   

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 
בביצוע  שיועסקו  ומשמשיו  שליחיו  עובדיו,  שכל  באופן  לעיל,  האמור 
באופן   האמורות  בעבודות  שיעסקו  אלה  לרבות  זה,  חוזה  נשוא  העבודות 

או זמני יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים לכל מקרי  
 . הזכויות שעל פי החוק הנ"ל

    
 היקף העבודה  -  00.21

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל ו/או להקטין בכל שלב שהוא את היקף    
כ עד  בכתב   25%-העבודה  שינויים  הכמויות  בכתב  סעיף  לבטל  ו/או  או להקטין 

 שלא הכמויות לא יהוו עילה כלשהי לתביעה מצד הקבלן. כמו כן למזמין הזכות  
 . להזמין את ביצוע השינויים מהקבלן הזוכה

   
 מהנדס ביצוע של הקבלן   -  00.22

וינחה את     הקבלן ימנה מהנדס מטעמו שיהיה צמוד לאתר לכל תקופת הביצוע 
מנהל העבודה ופועליו בהתאם להנחיות המפקח. מהנדס הביצוע של הקבלן יהיה 

  תוכניות אחראי לבדיקת ההכנות לעבודה והעבודה עצמה באם בוצעו בהתאם ל 
 ולמפרטים. המזמין יבצע פיקוח משלו על עבודת הקבלן. 

המזמין/המפקח יהיה רשאי לדרוש את החלפת מהנדס הביצוע של הקבלן, באם 
המזמין יגיע למסקנה שמהנדס הביצוע של הקבלן אינו ממלא את תפקידו כראוי.  

 . בכל מקרה יש לאשר את המהנדס ע"י הפיקוח טרם העסקתו
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 מנהל עבודה של הקבלן   -  00.23

העבודה לכל תקופת ביצוע העבודה    מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד ימנה      הקבלן  
אשר יהיה אחראי לביצוע בטיחות ותאום עם קבלני משנה הן מטעם הקבלן והן 

 מטעם מזמין העבודה. 
על הקבלן להציב שלטים בגודל וכמות בהתאם לדרישות משרד העבודה ומזמין 

מ ובהם  מנהל   צויןהעבודה.  ובבית.  בעבודה  הטלפון  ומספר  העבודה  מנהל  שם 
 . העבודה כפוף לאישור המפקח 

   
 קבלני משנה  -  00.24

ל הקבלן להגיש לאישור המפקח רשימת קבלני משנה שברצונו להעסיק וזה תוך ע  
 ימים מקבלת צו העבודה.  10
מפקח רשאי לדרוש את החלפתם של קבלני המשנה מתוך הרשימה שתוגש על ה

 ידי הקבלן לאישור.  
לאחר קבלת העבודה אסור לקבלן להחליף את קבלני המשנה ללא אישור מוקדם  
מהמהנדס/המפקח. מאידך, למפקח הזכות להרחיק ידו של כל קבלן משנה שלדעתו 

 רמת ביצוע העבודה אינה מספקת.  
נזק שיגר ועל כל  אחריותו  על  יהיה  קבלני משנה  החלפת  עקב  לקבלן הראשי  ם 

"קבלן   אור הטכני או בכל מסמך אחר שמופיעה הגדרה:יכל מקום בתב  חשבונו.
ר האחראי היחידי שאיימשנה באה לציין כי הנ"ל בא כוחו בלבד של הקבלן, אשר  

 .לגבי המזמין
   

 לוח זמנים  -  00.25

חתימת החוזה, יוגש ע"י הקבלן למפקח לוח זמנים ממוחשב,  ימים מיום    10תוך    
  ,עם או בלי שינויים  ,  מפורט לביצוע העבודה. לוח זמנים זה לאחר בדיקתו ואישורו

הפך למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודה  יי
האמצעים  בכל  לאחוז  מיד  יהיה  הקבלן  ועל  בזמן  השלמתן  את  מבטיח   אינו 

 הדרושים לתקון המצב. 
ויורה המפקח, יש להכין לו"ז ולהגישו ל  ו של  אישורו של המפקח.  אישורבמידה 

לא יחשב כמתן    -במידה וחורג מתקופת הביצוע המאושרת    -לו"ז מעודכן כאמור  
העבודה. לסיום  לקבלן  זה    ארכה  פרויקט  ביצוע  עם    –תקופת  לחוזה  בהתאם 

 .המזמין
   

 הכמויות מדידת   -  00.26

מדדנה בהתאם לאופני המדידה המופיעים בסוף כל מפרט ובהעדרם  יהכמויות ת  
ובהעדרם בהתאם למפרט הבין משרדי בפרקים הרלוונטיים. אם לא  בהתאם לת"י

 הכמויות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד.   –צוין אחרת 
ע"י   וכן  הגדלה, הקטנה  ע"י  בכל סעיף  בידי המפקח לשנות את הכמויות  הזכות 
ביטול של סעיפים בכללים ו/או פרקים שלמים. לא תהינה לקבלן שום תביעות או 

 טענות על כך. 
העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שבוצעו למעשה ובהתאם  

   לחישובי כמויות שיוגשו ע"י הקבלן ויבדקו ויאושרו ע"י המפקח.
לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים 

במשך   עליהם  יוחלט  אם  הן  הנ"ל,  בכמויות  השינויים  סמך  אם  על  והן  העבודה 
 . יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה
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 חשבונות ביניים  -  00.27

המפקח רשאי להתנות קבלת ו/או אישור כל חשבון ביניים בהגשת כמויות מלאות    
 ו גם עבודות רג'י ייכללהחשבונות ביניים  ומדויקות וסופיות עבור החלק המבוצע.

מאושרות ביומן. עבודה "מאושרת" פרושה שהמפקח התייחס אליה ביומן העבודה.  
חתימת המפקח על יומן העבודה אין פירושה הסכמה או אישור המפקח לשעות 
הרג'י שביקש הקבלן, אלא אם כן אישר המפקח במפורש את השעות המאושרות  

 . לתשלום
   

 טיב החומרים והבדיקות  -  00.28

בסעיף     כמפורט  יהיה  והמוצרים  החומרים  של    -  00בפרק    001טיב  מוקדמות, 
משרדי". הקבלן יבצע נטילת דגימות, בדיקות שדה, ובדיקות  מעבדה  ן  ה"מפרט הבי

שיאשרו את התאמת המוצרים והעבודה שבוצעה למפרטים ולתקנים  המחייבים,  
 . ע"י המפקח יידרשבתדירות ובכמות כפי ש

 
הבדיקות  א.    דמי  במסגרת  ככלולות  תחשבנה  לא  להלן  המפורטות  ההוצאות 

 :ויהיו על חשבון הקבלן
מקורות    לקביעת   מיועדים  ה   ומריםח   של      מוקדמות  בדיקות    מי  ד -   

 . האספקה
     
 דמי בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חיסכון וכו'(.  -   
     
מתאימים      בלתי  יימצאו      אשר    ומלאכות    חומרים  של      בדיקות  מי  ד -   

 . לדרישות החוזה
     
 . הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא  -   
     
את  ב.   שתבצע  המעבדה  את  מראש  לאשר  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 

יגרע מאחריותו של הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו  
 . הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה 

    
הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות  ג.  

 . ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן
    

 קבלת העבודה עם השלמתה  -  00.29

ולמזמין בשלמות.  יהעבודה ת   מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע  מסר למפקח 
 ו.   ידרשמושלם של העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וי

אישור המזמין באמצעות המתכנן והמפקח על מסירת העבודה תהווה אסמכתא 
 . לגמר ביצוע

   
 אמצעי זהירות  -  00.30

הזהירות      אמצעי  כל  ולנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן 
חפירה,   בעבודות  הקשורות  תאונות  לרבות:  עבודה,  תאונות  למניעת  הדרושים 
הנחה, הובלת חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת  רכוש 

התקנות    וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל
 וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.  
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הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי  להזהיר את 
מצאותם של בורות,  ערמות עפר או יהציבור מתאונות העלולות להגרם בשל ה

 חומרים ומכשולים אחרים באתר. 
ה חייב  בכל חלק של האתר  סיום העבודה  הבורות  מיד עם  כל  למלא את  קבלן 

והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  
 כתוצאה מביצוע העבודה.  

הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה  עקב אי 
אשר  זה  מסוג  תביעות  בשום  יכיר  לא  והמזמין  כנדרש,  זהירות  אמצעי  נקיטת 

אותם יתופנ תשלום   לעכב  זכות  לעצמו  המזמין  שומר  זאת  לעומת  אליו,  נה 
ל נושא  יהוו  אשר  את והסכומים  הקבלן.  לבין  התובעים  או  התובע  בין  ויכוח 

הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת 
ויים עקב  שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא כל תביעה  לפיצ

יקט  יתאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת  פיצויים לאוב
ביטוח   פוליסת  באמצעות   הקבלן  ע"י  תכוסה  העבודה,  באתר  שנפגע  כלשהו 

 בגין נושא זה.   כלשהיבאחריות  יישאמתאימה והמזמין לא 
על     במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים,  ולנקוט 
 : ו בין היתר את אלוייכללבכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר 

   
פני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים, ויש בה  כמות ל א.   

אין   חמצן,  חוסר  או  מזיקים  גזים  יתגלו  אם  מספקת.  לתא חמצן  להיכנס 
הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק  לאחר 
שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה  

 . לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסיכות גז 
    
שעות  לפחות   24כסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  מ ב.  

 :לפי הכללים הבאים
    
והמכסים     מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד    -עבודה בתא בקרה קיים  ל (1)   

 .מינימום שלושה מכסים –בשני התאים הסמוכים 
     
 בור ינקודת החהמכסים משני צידי  -לחבור אל ביוב קיים  (2)   
     
ר אדם נוסף מחוץ  יישאכנס לשוחת בקרה אלא אם כן  יא יורשה אדם להל ג.  

 .לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך
    
נכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם  סוליות ה ד.   

שאליה קשור  חבל אשר את בלתי מחליקות, והוא גם יחגור חגורת בטיחות  
 . קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה

    
 . מסכת גז מתאימה  יישאמ'  3.0נכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  ה ה.   
    
על  ב ו.    עולה  שעומקם  בקרה  לפני    5.0שוחות  מכניים  מאווררים  יופעלו  מ' 

 כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה. 
יודרכו בנושא  עו בדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה 

 אמצעי בטיחות הנדרשים, ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  
 . חריות על ההדרכה ונקיטת אמצעי זהירות תחול על הקבלן הראשיא
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 אמצעי בטיחות  -  00.31

מבלי שהודיע למשרד העבודה על תחילת עבודת.   לא יתחיל בעבודההקבלן   א.   
 . מסר למפקח יהעתק מכתב רשום כולל ספח המשלוח י

    
הקבלן מתחייב להגיש עם תחילת העבודה סקר ממונה בטיחות אשר יתאר  ב.  

העבודה, מחיר הדו"ח יהיה כלול  את כל אמצעי הבטיחות הדרושים לביצוע  
 . במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד

באתר יהיה נוכח מנהל עבודה בעל הסמכה באופן קבוע. בהעדרו ימונה מנהל   ג.  
 . עבודה מחליף

    
 אתר ימצא ממונה בטיחות מטעם הקבלן.ב ד.   
    

 אופי החוזה "כמויות למדידה" והיקפו  -  00.32

כאשר לצורך נוחות הקבלן ניתנו כמויות באומדנה של  למדידה החוזה הוא  א.   
 פריטי העבודה. 

 . על הקבלן לבדוק את הכמויות לפני הגשת הצעתו ולתמחרן בהתאם 
    
 . ותקלא תתקבל כל טענה על כמויות לא מדוי  ב.  
    

 קבלני משנה  -  00.33

תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על ידי רשם הקבלנים במשרד  הבינוי   
בפנקס   רשומים   שאינם  משנה  לקבלני  עבודה  מסירת  איסור  בנושא  והשיכון, 

 הקבלנים. 
מהימנות    ערעור  לתקנות  בהתאם  כי  הקבלנים,  ציבור  לידיעת  בזאת  "מובא 

הקבלנים להעסיק אך ורק , על  -1988והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט
קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג  המתאימים לביצוע 

 . העבודה
 

 להלן לשון התקנות:  
 . לאחר רישיוןקבלן אינו מעביר או מסב את ה ( :8) 2תקנה   

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.  ( :9) 2תקנה   

קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על עצמו  בשלמותן   (:11) 2תקנה   
או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים לענין זה לא  
יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם  משתלם לפי זמן העבודה ובין 
ששכרם משתלם לפי שיעור  העבודה כשלעצמה, משום מסירת  

 . ביצוע עבודה לאחר
    

 נזיקין לצד ג'  -  00.34

כל נזק לרבות נזק בלתי נמנע ובלתי הפיך )כגון: עקירת עצים או פגיעה בגידולי   
 שדה( ישולמו ע"י הקבלן על סמך הערכת שמאי מוסמך שיאושר ע"י המזמין.

גדרות(   )פגיעה בצנרת, פגיעה בשטח חרוש, פגיעה במבנים או  נזקים בני תיקון 
 ישולם עבורם בנפרד.  יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא

ו כל נזק ייכללמובהר ומפורש בזאת כי הנזקים שהקבלן מחוייב יהיה לשאת בהם,  
 שיגרם, לרבות נזקים שנגרמו לצרכי העבודה. 
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הקבלן יהיה רשאי להציע פתרונות חלופיים לאופן ביצוע העבודה היכולים למנוע  
נו לשביעות רצון את הנזק, או לחילופין לתקן בעצמו את הנזק שנגרם ועל חשבו

המזמין. משלא נקט באחד מהדרכים הנ"ל ישלם הקבלן לניזוק פיצוי עבור הנזק  
טענה  תהיה  לא  שלניזוק  ובלבד  שיבחר  דרך  בכל  או  הביטוח,  באמצעות  שגרם 

 ותביעה כלשהי אל המזמין.
למניעתם, ו/או תיקונם ע"י    יידרשבכל תנאי התשלום עבור נזקים, ו/או אמצעים ש

 . הקבלן לא יהיה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים
   

 רישיונות ואישורים  -  00.35

כל     ולמפקח את   הצורך למתכנן  ימציא הקבלן לפי  לפני תחילת ביצוע העבודה 
ת, התנאים לביצוע העבודה והאישורים לביצוע העבודה לפי  התוכניות  רישיונוה

 מכל הרשויות המוסמכות. 
לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו, מספר מספיק של  תוכניות,  

ת הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם  לרשויות את  רישיונווהקבלן מתחייב להשיג את ה 
ת  והאישורים הדרושים רישיונורך קבלת ה כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצו

 כאמור לעיל.  
 כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה:  

רשויות מ.ע.צ קק"ל,  העתיקות,  אגף  בזק,  חב'  החשמל,  חב'  הבריאות,  משרד   ,
אזוריות על כל  מחלקותיהן, משטרה, חב' מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות 

 רישיוןממנה    ידרשיששמורות  הטבע, רשויות ניקוז, רשות המים, וכל רשות אחרת  
 . העבודות ביצועלצורך 

   
 התוכניות ל"מכרז" רשימת   -  00.36

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התוכניות למכרז הינן תוכניות  עקרוניות   
חתומות בחותמת "למכרז בלבד", הבאות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן, והן 

 באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.  
העבודה וגם במהלכה, לצורך השלמת עבודות המדידה והשרטוט    ביצועלקראת  

לבצ הקבלן  חתומות   -ע  שעל  מפורטות  עבודה  תוכניות  לקבלן  תימסרנה  להלן, 
"ל  בחותמת  תביצועומאושרות  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  ו/או  כן  כמו  מסרנה י". 

 לקבלן תוכניות עבודה נוספות.  
למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי  תתוספנה 

שהוגשו על ידי הקבלן  בהצעתו, ומחירי תוכניות, כדי לשנות את מחירי היחידה  
 יחידה אלה ייחשבו כסופיים.  

עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז/חוזה יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד  למפקח  
בין  ו/או  עצמן   לבין  התוכניות  בין  התאמה  ואי  סתירה,  החסרה,  טעות,  על 

בכ לנהוג   כיצד  יחליט  המפקח  החוזה.  מסמכי  שאר  ובין  מקרה,  התוכניות  ל 
 והחלטתו תהיה הקובעת. 

בטעות,   הרגיש  שלא  מכך  כתוצאה  אם  בין  כאמור,  למפקח  הקבלן  הודיע  לא 
הקבלן    יישאהחסרה, סתירה ו/או אי התאמה כנ"ל, ובין אם מתוך הזנחה גרידא,  

 . בכל האחריות לתוצאות מכך, בין אם תוצאות אלה נראות מראש ובין  אם לא
   

 תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים   -  00.37

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים, והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק   
 באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. 

יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים, ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו  מתפזר  
 . בזמן הנסיעה
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה   –   2מסמך ג'  
   

 עבודות עפר   -  5701

 כללי   -  57010

האדמה    א.    סוג  המקום,  תנאי  את  יסודי  באופן  שבדק  כמי  הקבלן  את  רואים 
והשטח, עומקי מי תהום, בדק דרכי גישה והובלה, כבישים ומדרכות קיימים, 
גדרות, מבנים, צנרת מים, חשמל, טלפון, ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכניים  

 וכו' ועל יסוד זה ביסס הצעתו. 
בכל אדמה  סוגי  לגבי  הבדל  משמעותה,    אין  חפירה  והמילה  העפר  עבודות 

 חפירה ו/או חציבה חפירה במי תהום וכו'. 
לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או  טענות 

 . באבחנה מצידו
    
רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע, קרא בעיון את  ב.  

המצורף וביצע את כל הבדיקות שימצא של אינג' דורון אשל  דו"ח הקרקע  
 והמפורטות בהמלצות בדו"ח הקרקע.  לנכון

לא תוכר כל  תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות 
 . ות הקרקע התחתונותוכו' גם אם התבטא השוני בשכב

    
פני הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו  פני  ג.  

המדידה שיסופקו לקבלן.  הרשות בידי   תוכניותהקרקע כפי שהם מסומנים ב
על כל אי    ביצועהקבלן לבדוק את המדידה שקיבל ולהודיע לפני תחילת  ה

 למצב השטח הנבדק.  תוכניותהתאמה שמצא בין המדידה ב
מדידה זו תעשה על חשבון הקבלן. אם לא דרש הקבלן כאמור, מדידה  מחדש 

יהיו פני הקרקע  הטבעיים  משך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה  
 . המדידה שנמסרו לקבלן, הקובעים את כמויות העבודות  תוכניותכמסומן ב

    
מים,    תצינורוקרקעיים כגון:  -הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת ד.   

 ביוב, חשמל, טלפון וכו'. 
לפיכך על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו את שלמותם  של  
תהום   מי  שאיבת  בידיים,  חפירה  זמניות,  תמיכות  לרבות  הנ"ל.  המתקנים 
וסילוקו למיקום המאושר ע"י המזמין ו/או רשות המים ובחירת  ציוד מתאים  

תאם  על הקבלן לעשות דיפוני דפנות בחפירה בה ו)לחפירה, מילוי והידוק(.  
והמלצות יועץ הקרקע   להוראות ונחיות משרד העבודה ו/או ממונה בטיחות

 כמפורט בדו"ח הקרקע. 
חפירה בקרקע חרסיתית, חולית ו/או כל סוג קרקע אחר הקבלן ידאג לנקיטת 

. אמצעי הגנה משמעותם טויות ט החפירה למניעת התמו כל אמצעי הגנה בזמן  
 כל סוגי הדיפונים השונים, שאיבה וכו'. 

את  כ וימצאו  הקבלן  על  יחולו  זה  תנאי  למילוי  ההוצאות  במחירי    ביטויןל 
כנחוצות  לו   הנראות  שיטות  על  לקבלן  להורות  רשאי  המהנדס  היחידה. 

 העבודה.   ביצועל
 תתוקן ע"י הקבלן מיד.  ,כתוצאה מחפירה בסמוך , מבנה,גיעה במתקןפ
במחירי היחידה ולא ישולם חיר התיקונים נלקח ע"י הקבלן בחשבון וכלולים  מ

 . בנפרד
    
ל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על חשבונו שבכל זמן לא יעמדו או  יזרמו  ע ה.   

 .ל העבודה תבוצע ביבשכ; מים בתעלות החפורות
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לפיכך עליו לוודא שחפירת   קבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה. ה ו.   
וכל עבודות חפירה ומילוי אחרות תעשינה  באופן בטוח   תעלות ומחפרות 

 .  הוא ידפן את דפנות החפירה על פי הוראות החוק ובמידת הצורך  
ראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.  יש לגדר הו

ת,  יש להאיר את או לחסום חפירות פתוחות על מנת שלא תקרינה תאונו
כל  הפעולות הנ"ל ימצא את   ביצועהשטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך.  

 . ביטויו במחיר היחידה שבכתב הכמויות
    
וועד הקיבוץ לפני תחילת העבודה  לגבי ה ז.    קבלן יתאם מראש עם המועצה 

 .  וכו'מיקום משוער של צנרת תת קרקעית כגון חשמל, מים, ביוב, טלפון 
י נוסף עבור חציות כאלו, ומחירם  במחירי היחידה    יכלללא ישולם תשלום 

 השונים.  
הינה   קימת  קרקעית  תת  צנרת  מיקום  הקבלן שמסירת  לב  תשומת  מופנה 
משוערת ובאה לסייע לקבלן אך איננה מסירה אחריות הקבלן מתיקון  צנרת 

 שלא סומנה ונפגעה.  
מחירי תיקון מערכות קיימות שיפגעו או עבודות ידיים לגילוי מערכות תת 

 . חפירה/חציבה והנחת צנרת  ולא ישולם בנפרדקרקעיות יהיו כלולים במחירי  
    
 . על הקבלן לתאם עם המועצה וועד הקיבוץ את מועד תחילת העבודה  ח.   
    
ועל הקבלן לסלקם אל מחוץ לאתר  ט.    כל עודפי החפירה הינם רכוש המזמין 

 העבודה ולמקום שיורה המפקח.  
 . עלות סילוק עודפי חפירה כלול במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות 

    
 מי תהום  -  57011

ביסוס הקו    יידרשתשומת לב הקבלן שמרבית העבודה תעשה במי תהום ו  יתמופנ  
פינוי עודפי חפירה שיוחלפו בחומר מתאים לביסוס. עודפי   יידרשוכתוצאה מכך  

 .החפירה יסולקו מהאתר ומחירי החפירה והפינוי כלול במחירי היחידה השונים
   
ל הקבלן לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב מי התהום ולקחת בחישוביו ע א.   

לגבי המחירים המוצעים על ידו את הימצאות או אי הימצאות מי תהום באתר 
בכל הוצאות הבדיקה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגלל   יישאהעבודות. הקבלן  

 . התגלות מי תהום שלא חזה 
    
על    ב.   יהיה  במי תהום  מוצפת  הנדרשת תימצא  החפירה  במקומות שקרקעית 

שתתאפשר    ,כדי  תעלות  חפירת  או  שאיבה  ע"י  המים  את  להרחיק  הקבלן 
 .דיסויים מייבקטעים קצרים וכ עבודה ביבש, כמו כן תבוצע העבודה 

    
 .על הקבלן לדאוג לעבוד ביבש בכל מצב בו יתגלו מים ג.  
    
הקבלן לדאוג על חשבונו לקבל צו הרשאה לסילוק שפכים ו/או קולחים  על   ד.   

 . ו/או מי תהום( ממנהלת רשות המים ו/או כל גורם שנדרש )השפלת מים( 
    
להקפיד על החזקת החפירות   ה.    יהיה על הקבלן  בכל מקרה של הרחקת מים 

במצב יבש במשך כל זמן העבודה, ולנקוט בכל האמצעים )שקי חול,  משקולות  
מיוחדות, עיגונים וכו'( כדי למנוע הזזת צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני 

 . או בעת המילוי החוזר
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את   ,המלצות הידרולוג ויועץ קרקע מטעמובלן יביא לאישור בפני המפקח  הק ו.   
השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט  להרחקת המים וכן את הציוד בו הוא מתכוון 

 להשתמש.  
מהנדס רשאי לאשר, לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד,  רק  ה

 . לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה
הידרול   מודגש  ישולם  שעלות  ולא  היחידה  במחירי  כלולות  קרקע  ויועץ  וג 
 בנפרד. 

    
מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם ה ז.   

 . לאחר שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו 
    
או הפסדים   ח.    הוצאות  עבור  פיצוי  כל  לקבל  זכאי  יהיה  לא  הקשורים הקבלן 

 . בהחלפת השיטה
    
  שבונו יאמור לעיל מובא רק לנוחיות הקבלן. על הקבלן לבדוק בעצמו ועל  חה ט.   

את מצב מי התהום ולקחת בחישוביו לגבי המחירים המוצעים  על ידו את 
בכל הוצאות    יישאהימצאות או אי הימצאות מי תהום באתר העבודה. הקבלן   

 . הבדיקה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגלל התגלות מי תהום שלא חזה
    

 עבודות חפירה ומילוי בהנחת הצינורות והתקנת שוחות  -  57012

החפירה תיעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב  א.   
 . ס"מ 5±  ס"מ והדפנות±2 הקרקעית ייעשה בדיוק של 

    
בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק מבוקר, הכוונה  היא  ב.  

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת  צפיפות   ±2%להידוק וכבישה בתחום של  
בהתאם להנחיות יועץ קרקע לצפיפות הטבעית שתתברר באתר בעת החפירה  

מ פחות  מעבדתי    93%- ולא  בניסוי  שנקבעה  כפי  המכסימלית  מהצפיפות 
להידוק הקרקע על    51דיפייד אאשו ובהתאם למפרט הכללי, פרק  בשיטת מו

פי סוגה. בכל מקרה מומלץ לבצע בדיקת צפיפות שדה של הקרקע הטבעית  
 . ולקבוע סופית את רמת ההידוק של המילוי בהתאם

    
לאחר קבלת   ג.   רק  יבוצע  הצינורות  הנחת  לאחר  התעלה  בכתב   אישורכיסוי 

ס"מ,   20מהמהנדס. הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות בעובי  
כ"א לאחר ההידוק. שתי השכבות הראשונות מעל פני החול שמעל הצינור  

  .תהיינה מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר מוקשה
    
עבודה   ד.    של  תחת במקרה  יבוצעו  הצינור  מעל  המילוי  עבודות  תהום,  במי 

 .עד להגעה למפלס הטבעישאיבה מתמדת בזמן המילוי 
 עשה בהתאם להוראות יועץ קרקע ו/או הידרולוג מטעםיהפסקת השאיבה ת

 . הקבלן
 

אין לעלות בכלי מכני כבד על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום  ה.   
 הסופי המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך. 

    
מים,   ו.    ומערכת  ביוב  למערכת  הבתים  חיבורי  ביצוע  לריפוד מהבמסגרת  צע 

ל בהתאם  יבוצע  ו/או  2חלק    884ותקן    תוכניותהצינור  הכמויות  כתב   ,
 להוראות המהנדס.  

מ"מ    5-15  ול ללא אבנים, רגבים, שורשים, חומרים אורגנים עם גודל גרגריםח
 .  10%ואחוז דקים שלא יעברו 
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הקרקע מ מצבע  שונה  יהיה  שצבעו  כדי  הריפוד  לצבע  דגש  שייושם  ודגש 
 החפורה לצורך זיהוי מקום הנחת הקו. 

 ע"י המפקח באתר מראש. ג הריפוד יאשרסו
 דית מהאתר. יומר שלא יאושר יפונה מיח
ס"מ מהודק היטב   15יש להקפיד על הנחת הצנרת ע"ג מצע חול בעובי    ,נוסףב

 ס"מ נוספים.  15-ולכסות מעל ומצידי הצינור ב
אחרי   לא יבוצע  והריפוד  החפירה  תחתית  על  צינור  שיונח  עבודה  תתקבל 

 ההנחה. 
 001-3c. , מבנה חתך הנחת הקו יבוצע לפימצאו מי תהוםימקומות בהם יב

    
החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ודפי  ע . ז  

 ע"י המהנדס במרחק בהתאם למפרט הכללי. 
ואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי לפני הגישו את הצעתו  להיכן ניתן  ר

 . להרחיק את עודפי האדמה והפסולת
    

 תעלה לצנרת דרכים כבישים ומדרכות ע"י    מתקנים,   מבנים, חציית   - 57013

מבנים,ח א.    אבן,  גדרות,  ציית  וטלפון   קירות  חשמל  כבלי  ות"ק,  עילית  צנרת 
שבתוואי, אחרים  ומכשולים  ות"ק  שמירה   עיליים  תוך   בזהירות  יבוצעו 

על המבנה ורואים את עלות העבודה ככלולה במחירי  הנחת הצנרת   מירבית
 ולא ישולם תשלום נפרד כל שהוא.  

או   שרוול  הכנסת  או  כביש  מחציית  כתוצאה  הנדרשת  חפירה  הגדלת  כל 
 התמוטטויות קרקע או כל סיבה אחרת תהיה על חשבון הקבלן בלבד. 

    
מתקנים   ב.   מצע,  דרך  מדרכה,  כביש,  את  לחצות  צורך  יש  שבו  מקרה  בכל 

ומבנים, בדרך של חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד המתאים  
 לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי.  

מרוצפות   במדרכות  ואילו  האספלט  שכבות  ניסור  יבוצע  אספלט  במסעות 
 לשימוש חוזר.  תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה 

ניסור אספלט יעשה לפני תחילת החפירה ותיקון הניסור יעשה לפני תיקון 
 . האספלט. לא תשולם תוספת כספית בגין הצורך בניסור חוזר

 
יהיה מ',   1.75בהנחת קווי ביוב לחיבור המגרשים בעומקים עד רוחב התעלה  ג.  

 .  ס"מ מרוחב עבודה מכל צד 20בהתאם לקוטר הצינור בתוספת  -מזערי 
פתיחת תעלה ברוחב רחב  מהמפורט בפרט ותיקוני אספלט ומצעים הנובעים  

 מפתיחה רחבה, יהיה על חשבון הקבלן בלבד. 
    
 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה.  ד.   

עם הרשות המקומית   ביצועשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד ואופן הל
 . או נציג מטעמה

    
באם לפי שקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך, יתקין הקבלן על  חשבונו   ה.   

העבודה בשלבים באופן דרך עוקפת לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את  
   . כזה שבכל שלב לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש
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במקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום הוא יהיה אחראי לשמירה   ו.   
כזה   באופן  תבוצע  העבודה  תאונה.  למנוע  כדי  הלילה  כל  במשך  במקום 

יהיה על הקבלן לתאם את שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה. לשם כך  
 . , משטרה או נציג מטעמםע"צהמועד ואופן הביצוע עם הרשות  המקומית, מ

    
 הקבלן ידאג לדברים הבאים:  ז.   
החפירה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו ע"י מהנדס הרשות האחראית  (1)   

 או בא כוחה. 
      
שלטים, מחזירי אור וכו' עפ"י  כל שטח העבודה יסומן ע"י מחסומים,   (2)   

 הוראות מהנדס הרשות האחראית או בא כוחה. 
 

 המחסומים יוארו בלילה ע"י פנסים אדומים.  (3)
   
לא יושאר על פני הכביש מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ או כלי   (4)

 עבודה.  
   
 כל המתקנים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת.  (5)

   
הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שחסימת כביש ללא אזהרה מתאימה    (6)

עקב   שיגרמו  הנזקים  כל  עבור  אחראי  והוא  פלילית  עבירה  מהווה 
 . העבודה

 
העבודה על הקבלן לתאם עם מהנדס הרשות האחראית     ביצועלפני התחלת   ח.   

ה ושלבי  העבודה  תחילת  מועד  הנוגעות    ביצועעל  הוראות  ממנו  ולקבל 
 קוח על העבודה.  ילבטיחות ולאפשר לו פ

 
כל   ט.    של  מיקומם  את  ולוודא  לבדוק  הבלעדית  האחריות  מוטלת  הקבלן  על 

המבנים והקווים העיליים והתת קרקעיים, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין  
וכן מכל  שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם ולהימנע מכל פגיעה בהם, 

 יומיים במקום.  -הפרעה למהלך התקין של החיים היום
 

מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו  י.  
 כל נזק שייגרם למבנים ומתקנים קיימים.  

    
ו/או מערכות צנרת תת יא.   קרקעיים או -במקרה של עבודה ליד מתקן, מבנה, 

הצטלבויות, יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים, ידפן את  החפירה 
התקינה  פעולתם   ולהמשך  לשלמותם  וידאג  אותם  ויתמוך  מיוחד,  בדיפון 
בהתאם להוראות המפקח באתר, מטעם הרשות הנוגעת בדבר. הקבלן יבצע  

 .ידרשים זמניים במידה וקווי
    
בסעיף   יב.   כמפורט  תעשה  צנרת  מערכות  ו/או  מתקנים  ליד    –  5701עבודות 

ה עפר של  כל -עבודות  את  על חשבונו  להחזיר  הקבלן  על  הכללי".  "מפרט 
השטח שבו  עבד למצב שבו היה לפני תחילת העבודה, עליו להקים, לבנות 
ולתקן:  גדרות וקירות מכל סוג שהוא, קירות מבנים, טרסות, מדרגות,  אבני 

שפה, אבן גן, מעבירי מים שהרס או קלקל בגלל תנאי העבודה, ולהרחיק ה
 כל פסולת. 

 
 פינוי עודפי חפירה/חציבה.   יג.  

   
 כלול במחירי היחידה השונים. ומחירם יהיה בנפרד  ישולם כל הנ"ל לא  עבור 
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 סילוק עודפי חומרים ופסולת  - 57014

 הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים  בעבודתו.    
 : לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת

 . ודפי חפירה/חציבה, ועודפי חומרים של הקבלןע א.   
    
 . חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח כל ב.  
    
צמחיה ל   סולת,פ ג.   הקבלן  כלוך,  עבודת  עקב  בשטח  הנוצר  זר   וחומר 

 .  בשטחוהתארגנותו 
    
 . עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקחכל  ד.   
    
 ומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.  כל ח ה.   

מחוץה אל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  יסולקו  הנ"ל  והפסולת  לאתר   עודפים 
 . העבודה למרחק כמוגדר במפרט הכללי

    
המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים  המובילות למקום זה, הרשות להשתמש   

כל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו עם   -במקום ובדרכים הנ"ל  
ואישור   המתאימים  הרישיונות  כל  את  לקבל  ועליו  בדבר,  הנוגעים  הגורמים 

 מהמפקח ומבעל השטח. 
ן, אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבל

חלקים מסוימים ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין  באתר העבודה ו/או  
 בקרבתו. 

 ר סילוק יכול לשמש גם מילוי בור רקב או בור סופג.  את
ע"י המפקח     רקקבע  ישור לסילוק עודפים או פסולת למילוי בור רקב או סופג יאי

 באתר. 
כולל תורשה שפיכת  חלא   עודפים,  ויסולקו חומרים  בצידי אתר העבודה,  ומר 

עודפי  חפירה וחומר חצוב, מכל מקום שהוא ע"י הקבלן, לפי הוראות המפקח,  
ובהתאם למוגדר במפרט הכללי.  ממקום העבודה ועד למקום השימוש או  הפיזור 

כלול  והמחיר ייחשב כ  -ללא תשלום נוסף    -)כולל הפיזור( כמפורט ב"מפרט הכללי"  
 במחיר הכולל של העבודה.  

 
 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר  - 57015

 כללי  א.   
הקרקע  (1)    סוגי  לכל  מתייחסים  עפר  לעבודות  והתשלום  המדידה   אופני 

, לעבודות  שידרשוכולל סלע, מי תהום, תוך שימוש בכל סוגי הכלים  
ע"י נציג המזמין וכן ביצוע עבודות עפר   ידרשידיים במקומות שהדבר י
 .בשטחים קשים ומוגבלים

     
סימון,  (2)    כגון:  ההכנה,  פעולות  כל  את  היחידה  מחירי  כוללים  כן  כמו 

ביצוע  העבודה,  תום  לאחר  והסרתם  זמניים  מבנים  הקמת  מדידות, 
ו, נקיטת כל  אמצעי הזהירות ידרשדרכים זמניות ודרכים עוקפות אם י

והתקנות של כל הדרוש למניעת תאונות כגון: גידור,  שילוט, סימון, 
לסעיף   בהתאם  דיפון  סקר    57004תאורה,  ולהנחיות  הכללי,  מפרט 

 הבטיחות שיבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  
ביצוע כל הנדרש למניעת היקוות וזרימה של מי גשמים או מים עיליים  

 . ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה ולל: ניקוז, שאיבה,  אחרים, כ
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ביצוע כל הנדרש למניעת השפעת מי תהום כולל הרחקת המים על ידי 
תמיכות   קרקע,  לסוגי  מתאים  וציוד  בשיטה  תהום  מי  שאיבת  ניקוז, 
זמניות ו/או דיפון המתאים לסוגי קרקע ועומק חפירה יבשה ויציבה כל 

 ם עד פני קרקע קיימים.קוויכיסוי ה זמן העבודה עד 
סילוק מי תהום באמצעות שאיבה וקווי סניקה לאתר ו/או נחל מאושר  
ע"י המזמין, יכלול קבלת צו הרשאה לסילוק שפכים ו/או קולחים )מי 

 . ממנהלת רשות המיםאתר מאושר תהום( ל 
     
הכנה,   (3)    ופעולות  קרקע  סוג  לגבי  לעיל  לאמור  מחירי  בנוסף  כוללים 

 היחידה גם את כל המפורט להלן:
     
מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו באם   )א(    

יש  צורך, לשמש כחומר מילוי, כולל מיון החומר לפי שכבות לצורך 
 .החזרתו בשכבות המקוריות

      
מדידות שונות שבין  ימי עבודה ע"י מודד מוסמך ולהתאמת    20 )ב(    

תוכנית   ולעדכן  להשלים  כדי  הקיימים,  קווים  וקטעי  שטחים 
 .לביצוע של חיבורי קווי ביוב ומים מתוכננים לקווים קיימים

      
סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל   )ג(    

 . מחוץ לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח
      
ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי  כל   )ד(    

 .או  שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט 
      
תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם   )ה(     

למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת קרקעית, בין שהיה ידוע  
והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק,  עליה  מראש ובין שלא,  

אום עם הרשויות ו/או בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות יהכל בת
 . רצון המפקח

      
מערכת   )ו(     דשא,  גדרות,  תיקון  )כגון:  לקדמותו  השטח  החזרת 

 השקיה, מערכת מים, גינון, שבילים, דרכי אספלט וכו'(. 
      
 צינורות עבודות עפר להנחת   ב.  
מחירי היחידה עבור עבודות עפר להנחת צינורות כולל עבודות לעיל   (1)   

כללי, כוללים גם: קבלת אישורים, הכשרת דרך לאורך    'א   57015פי סעיף  
התוואי, חפירת התעלה והידוק קרקע, שאיבת מי תהום, תמיכת דפנות,  

  CLSMבקלש, שומשום, חצץ,  אוטכני,  יצוב תחתית תעלה, הנחת בד גיי
 חצץ ומילוי חוזר, הידוק בשכבות וחצית מכשולים. 

, שביל,  צועת כביששלא תורשה חריגת חפירה מעבר לרוחב ר  מודגש  
 מדרכה. 

ישולם  ולא  הצינורות  להנחת  היחידה  במחירי  כלולים  יהיו  אלו  כל 
 .עבורם בנפרד, אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לכך

      
תיקוני חציית כבישים ודרכי מצע קיימים יימדד וישולם לפי מטר אורך  (2)   

 . ללא תלות  ברוחב הפתיחה
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חציית מתקנים, מבנים, דרכי עפר וכל מכשול אחר כגון כבלים,  צנרת  (3)   
משטחי בטון וכדומה לא יימדד ולא ישולם בנפרד, ומחירו יהיה  כלול 
במחירי היחידה לעבודות עפר המשולם במחירי היחידה לצנרת.  החזרת  

 . השטח לקדמותו
     
 הרחקת מי תהום  ג.  
הרחקת "מי תהום" וסילוקם בין אם לפי צו הרשאה ממנהל  יודגש כי עבור     

רשות המים או על פי הצורך ותנאי השטח והוראה בכתב מהפיקוח לא ישולם  
בנפרד ומחיר הנחת צינורות והתקנת שוחות לרבות השאיבה ודיפון דפנות,  

צוב תחתית תעלה, סילוק מי תהום עד לכיסוי עד פני הקרקע יהיה כולל  י י
 במחירי יחידה אלה אם נקבעו בכתב כמויות סעיפים מיוחדים לכך. 

    
 עבודות בטון  - 5702

 שוחות בקרה מבטון טרומיות   - 57021

 ה בניניתשוחות הבקרה לביוב דוגמת מוצרי וולפמן תעשיות בע"מ או ש.ע.   א.   
 1.25%, בתוספת זייפקס בשיעור  27מצינורות גלילים מבטון מזוין לפי ת"י  

 . מהצמנט
 

לקריטריונים  הש ב.   בהתאם  יהיו  הנ"ל  בפרויקט  להרכבה  המאושרות  וחות 
 הבאים:

בשו (1)    מזוין  מבטון  עגולות  דגם  40-חות  ואוניברסאלית  : מונוליטיות 
MMB  ( עם יציאה וכניסה ע"י קידוח   1.8מ' עד  1.0בקוטרים שונים )'מ

 . שיורכב במפעל Cs-910הדרושים עם מחבר   במקומות
     
תהש (2)    מונוליטיות  גובה  ייוחות  עד  יורכבו    3.0נה  זה  גובה  מעל  מ' 

 : הגבהות
 .MMC: וליות הגבהה לתא מונוליתית תהיה דגםח )א(    
      
מדגםהת )ב(     תהיה  מונוליתית  לתא  למכסה    MCT  :קרה  פתח  עם 

 . 489ס"מ בהתאם להגדרות בת"י  60בקוטר 
      
  , 489  ת"י    לפי    מבטון    או    יציקה    מברזל    עגול  מכסה יהיהה )ג(    

((EN-124    לי  ומותאמים הפתח יבהתאם  קוטר  בשטח,  עודם 
או בכתב    תוכניותן אחרת בילא אם כן יצו, אס"מ   60במכסה יהיה  

 . הכמויות
      
ת, שבילים ושוחות המותקנות בכביש או ברצועת נסיעה )חניב )ד(    

 מסגרת המכסה תהיה מברזל יציקה.   D400יהיה סוג המכסה    (וכו'
או במדרכה  תותקן המסגרת מעל    בכביש  המותקנות בשוחות 

 . חלקים( כמפורט להלן 3עם פתח )  .MTפני התקרה מדגם 
      
 מ' יותקנו שלבי ירידה.  4.75מ' ועד   1.0שוחות בעומק שבין  )ה(     

יהיה  ר המדרגה  של  המדרך  צידי    25וחב  משני  מינימום.  ס"מ 
 המדרך תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים. 

 ס"מ.  13.5מדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות ה
בל פעמיים  צבועות  ברזל  מיצקת  עשויות  תהיינה  ה כהמדרגות 

ביטומנית לאחר שינוקו היטב, או מחומר פלסטי פוליפרופילן עם  
מורכבות תהיינה  המדרגות  מתכת.  זו   שלד  מעל  זו  בדפנות 
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ס"מ מבנה סולם. השלבים יותקנו על ידי    35במרווח אנכי של  
יצרן תאים בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מס' 

 . לא תורשה חציבה באתר.  658
 

זהוחה שתורכב  ש )ו(     מונוליטית עשויה   בפרויקט  תבוצע מחוליה 
 . 298מ' לפי פרט  4.0עד  המקסימלייחידה אחת שגובהה  

      
מ'   1.5יורכבו שוחות קוטר  מ',    5.25ועד    4.76שוחות בעומקים מעל  ב (3)   

ן )משטחי ביניים(. תחתית טרומית בעומקים אלה  יעם פודסט בטון מזוי
. מרווח המינימלי בין פודסט לבין 298לפי פרט    MMB-160תהיינה מדגם  

הוא   הפודסט  מעל  פודסט   200התקרה  בין  המקסימלי  מרווח  ס"מ. 
ס"מ. פודסט יבוצע בצורת מחצית  440לפודסט או פודסט לתקרה הוא 

עגול בשוחה עם מעקה בטיחות. בתוך השוחה יורכבו סולמות פיברגלס  
 והנחיות יועץ בטיחות.  מדגם סולגון או ש.ע. והכל בהתאם להוראות

     
קידוחים  פ )א(     באמצעות  עשויים  צינורות  ויציאת  לכניסת  תחים 

 . במקומות הדרושים עם מחבר איטוביב שיורכב במפעל
      
 . 2וגי חוליות, תקרה ומכסה מפורטות לעיל בסעיף ס )ב(    
      
 . הקבלן יגיש פרט ייצור לאישור המתכנן מראש    
     
 ס"מ עם פודסקט.   180מ', יורכבו שוחות קוטר   5.26-בשוחות בעומק מ    

 ס"מ.   60התקרה תכלול שני מכסים בקוטר 
 

בסעיף   (4)    כמוגדר  תהום  מי  ימצאו  בהם  יבוצע   57011במקומות  לעיל 
ביסוס התחתית שוחה על משטח מיוצב ע"י החדרת בולדרים עד לייצוב 
מיוצב   משטח  מעל  הקרקע.  יועץ  ע"י  יקבע  הבולדרים  גודל  הקרקע, 

בעובי   א'  סוג  מצעים  שכבות  שתי  מהודקים    15תונח  לפחות  ס"מ 
 מודיפייד א.א.ש.ו  98%לצפיפות 

במקומות שונים רצפת השוחה תונח על גבי מצע פני כורכר או ביסוס  
 אחר לפי הנחיות יועץ קרקע. 

 . ס"מ 20עובי שכבת הכורכר לאחר הידוק מבוקר תהיה מינימום 
     
בטון  (5)    לעבודות  משרדי  הבין  למפרט  בהתאם  הבטון  עבודות    ביצוע 

 .   מהצמנט 1.25%בשיעור  ובתוספת זייפקס
     
השוחות  (6)    י  ,בכל  החוליות  בין  פרט  יהחיבור  לפי  איטופלסט  ע"י  עשה 

170509 –  WYHA  298והערות בפרט . 
     
יצרן    (7)    לאישור  לדאוג  הקבלן  על  במי תהום,  עמידות  תהיינה  השוחות 

 . השוחות שהן עמידות במי תהום
     
חובה חלה על הקבלן להביא    -השוחות יוגדרו כבלתי חדירות למים  כל   (8)   

נבדקו   זה  לאתר  המסופקות  השוחות  שכל  השוחות  יצרן  אישור 
 . ועמידות במי תהום
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להרכבת  (9)    בנוסף  וחוץ  פנים  אטום  לצורך  הקבלן  לב  תשומת  מופנה 
לדאוג   איטופלסט הקבלן  על  השוחות.  הרכבת  בזמן  החוליות  בין 

לאיטום מוחלט ומניעת חדירת מים מחוץ לשוחה פנימה לפי הנחיות  
 .7המפורטות בפרטים לעיל בסעיף 

מחיר איטום השוחה והרכבת סרט איטופלסט כלול במחירי יחידת 
 .אספקת השוחות והרכבתן

     
כגון: שלבי ירידה מסגרות, מכסים, צינורות   כל חלקי המתכת שבשוחה   ( 10)   

 יצבעו בהתאם לדרישות המפרט.  ' וכו
ע"י ה יעשה  לצורך התאמתן למפלס הכביש המתוכנן  גבהת השוחות 

 ס"מ.  30בנית צווארון שגבהו לא יעלה על 
     
השוחות יהיו אטומות לחלוטין למי תהום ומי נגר ותנאי קבלתן יהיה    ( 11)   

 . מושלם כאמור לעיל ואטימות מוחלטת לחדירת מי תהום ביצוע
     
 : מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן ( 12)   
  במחירפנימי וכלול  עיבוד  ע"י   יבוצעו ,  ס"מ   40מפלים עד גובה      

   השוחה.
 . 4985-50/14פרט פ"י יבוצעו ע, ס"מ  40מפלים בגובה מעל  ה

      
בכניסות המצוינות בתוכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה  ( 13)   

כניסות צדדיות בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים. 
השוחה   בתוך  מתעל  עיבוד  יבוצע  צדדית  כניסה  בקיר לכל  בפנים. 

השוחה  יותקן צינור בקוטר וברום שיסומן בתוכניות. כל קצה צינור 
 . 5x5x50יסומן ע"י יתד ברזל, זוויתן 

     
בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה   T.L)רום פני המכסה ). ( 14)   

פני   רום  יהיה  פתוחים  בשטחים  המדרכה.  או  הכביש  פני  רום  עד 
ס"מ מפני הקרקע הסופיים או בהתאם למצוין   30- המכסה  גבוה ב

 בחתך לאורך. 
     
והבטיחות   ( 15)    הזהירות  לכללי  בהתאם  יבוצע  קיימת  לשוחה  חיבור 

בא   לא  מקרה  בשום  העבודה,  משרד  ותקנות  להוראות  ובהתאם  
התאום במפרט זה להוריד את חבותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות  
ע"י  המבוצעות  העבודות  עקב  להיפגע  אדם העלול  כל  וכלפי  עובדיו 

 הקבלן. 
  570827ובסעיף     57למפרט הכללי    חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם

 ו/או לפי הוראות המפקח. 
     
 מבחן איטום לשוחות  ( 16)   
הלכלוך מהקירות, הרצפה       כל  ויסיר את  ינקה הקבלן  הבדיקה  לפני 

יסתום בסתימות זמניות את הפתחים בשוחה    וחלקי  הבטון האחרים,
לבדיקה. השוחה תעמוד מלאה   נדרשוימלא אותן במים  עד לרום ה

שעות כדי לאפשר ספיגת המים בבטון. אם בתקופה זו   8מים במשך  
שעות   8יתגלו דליפות יתוקנו מקומות הדליפה.  בתום התקופה של  

מדד  המפלס המדויק של  יאו אחרי ביצוע התיקונים, אם היו כאלה י
 פני המים ויירשם ע"י המהנדס.  
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יימדד שוב מפלס פני המים. אם    שעות  24אחרי תקופה נוספת של  
הפסדי  המים בין שתי המדידות לא יעלו על הפסדי ההתאיידות לפי  

 קביעת המהנדס  תחשב השוחה כאטומה לחדירת מים. 
פסדי ההתאיידות יימדדו במיכל אטום מלא מים המשוקע בתוך מי ה

 השוחה העומד במבחן.  
ישיג הקבלן את ם אחרי שלושה ניסויים וביצוע התיקונים כנ"ל לא  א

י השוחה  של  המוחלטת  פנים    ידרשאטימותה  את  לטייח  הקבלן 
 המבנה.  

בור תיקוני הבטון במקומות הפגומים וכן עבור מבחנים חוזרים לא  ע
 ישולם  לקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו בלבד. 

     
הביוב.   ( 17)    תאי  של  ציפה  סכנת  קיימת  תהום  שונים במי  בקוטרים 

 . 298ובעומקים שונים ועל כן יש לעבות את תחתית השוחה לפי פרט  
שהמפעל יבצע חישוב עמידות לכל שוחה לציפה  הקבלן יהיה אחראי      

 לפני הבאתה לשטח.  
 

 קווי צינורות   -  5703

 סוג הצינורות במערכת ביוב  -  57031

הוצאתם הקבלן אחראי לצינורות מרגע    הקבלן:  של אספקת צנרת ע"י  קרהבמ א.   
 "ח ועד לרגע מסירת העבודה בשלמותה למזמין. ממחסן ביה

 הקבלן למסור יחד עם חשבון   ידרשי  ע"י המזמין    של אספקת צנרת    מקרה  ב
  המסופקת לצנרת   מסה"כ הצנרת    2%עד    סטייה    חומרים. תוכר      מאזן  סופי  

 . מונחת בקרקעה
    
ביוב    .P.V.Cצנרת   ב.   מדגם  תהיה  ביוב  ת"י    SN-8לקווי  צינורות 884עבה,   .

סטנדרטיים   באורכים  יהיו  בגרביטציה  )  3המונחים  יונחו מ'  אלו  צינורות 
  .בחיבורי המגרשים בלבד(

    
באורך   מסופקים רק במוטות  499לפי ת"י    12.5דרג    PE+100  HDPEצינורות   ג.  

 . מ' ומסופקים באריזה שתמנע פיתול הצינור 6
 בעומקים שונים המוגדרים בתוכניות.  גרביטציהצינורות המונחים בקווי  

 
  499לפי ת"י    12.5דרג    PE+100  HDPEצנרת ביוב לסניקה תבוצע מצינורות   ד.   

המוגדרים מסופקים על תוף. צינורות המונחים בקווי סניקה בעומקים שונים  
 . בתוכניות

    
פוליאתילן     מצינורות  יבוצע      וכו'  מערכת מפרטי מגופים, שסתומי אוויר   ה.   

PE+100   תוכניותבלבד לפי פרטים המצורפים ל 16דרג . 
    
יבוצע לפי הנחיות יצרן הצינורות בשיטת ריתוך פנים  מים    ריתוך צינורות ו.   

(Butt (Welding . 
 ריתוך צנרת ביוב גרביטציונית תרותך ע"י מופות חשמליות בלבד.  

ריתוך חלקי צינורות בקווי סניקה עם אביזרים בהקמת מפרטי מגופים ו/או 
יבוצע לפי הנחיות יצרן הצינורות בשיטת ריתוך חשמלי   וכו'שסתומי אוויר  

 ן. 'אלקטרו פיוז
צרן צינורות בכפוף הריתוכים יבוצעו על ידי קבוצת רתכים המאושרים ע"י י 

 לאישורים תקפים במהלך העבודה. 
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 המים.  סרט סימון על צינורות  ז.   
ס"מ לכל אורכו יונח סרט סימון פלסטי תוצרת   30גובה  בצנרת המים  על גבי  
RACI   איטליה דגםWT הנדסה בע"מ או שווה ערך, ברוחב  היבואן ש.א.ח.פ

 ס"מ.  1.5ס"מ עשוי פוליאתילן ובעובי  15.0
שני תילי נירוסטה בצפיפות ובאורך   RACIמרכז הסרט ימוקמו ע"י היצרן  ב

 מ"מ.  0.5גל מתאימים לקריאה ע"י מגלה מתכות, קוטר תילי הנירוסטה  
תילי ב מעל  למינציה,  בשכבת  שיכוסה  מתאים  כיתוב  יצוין  הסרט  מרכז 

" בעברית  מיםהנירוסטה תוצמד שכבת למינציה נוספת עם כיתוב "זהירות קו  
 ובערבית וחיזוק נוסף בין הסרט ותילי הנירוסטה.

 עלות אספקת הסרט ופריסתו כלול במחירי היחידה.  
 

העבודה)הנחה וחיבורים( תחת פיקוחם ואחריותם  יודגש כי הקבלן יבצע את   ח.   
של נציגי  יצרני הצינורות ועם גמר עבודתו על הקבלן להמציא אישור בכתב   
בפיקוחם    בוצעה  שהעבודה  המורשים  מנציגיו  מאחד  או  הצינורות  מיצרן 

  שנים.  10- ובאחריותם המקצועית, ותינתן אחריות יצרן ל 
ה  לקבלת  תנאי  תהיה  כנ"ל  אישור  חשבון  הגשת  ולתשלום  במקום  עבודה 

 . סופי
    

 הנחת קווים ואיזונם במערכת ביוב  -  57032

 הנחה  א.   
ם בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך  קוויה (1)   

 יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. 
ובגובה קבוע מעל לרום  הכיוון ישמר  בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל  

 הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.   I.L)נור )יקרקעית הצ
 ם. קוויחוברת שימוש המכשיר לייזר לקביעת שיפועי ה

     
הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצוות כל קטע ובמספר נקודות   (2)   

בקצוות    ס"מ    0.5±  הן   המתוכנן      ביניים, הסטיות המותרות מהרום
 .ס"מ בנקודות הביניים 1.0±

     
 ישרות הקו במישור האנכי ייבדק באמצעות מכשיר לייזר.  (3)   
     
בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי הקווים שנחפרו והונחו   (4)   

 באותו יום. לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות. 
     
 כיסוי התעלה  ב.  
התעלה.  (1)    תכוסה  המהנדס,  ובאישור  והבדיקות  הקו  השלמת  לאחר 

 הכיסוי ייעשה בהתאם למפרט פרק עבודות עפר שצוין לעיל.  
     
לאחר המילוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה או   (2)   

 שקיעה או נגרם לו נזק כלשהו.  
     
 יבוצע ריפוד קרקעית התעלה בהתאם לתוכניות ולמפרטים המצורפים.  (3)   
     
 פיקוח שירות השדה  ג.  
 ביצוע אופן ההקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת     

של הקו וכן בדיקת לחץ לכל קטע. להגשת אישורי שרות שדה ובדיקת לחץ 
 . הקו יהיה תנאי לקבלת הנחת קווי ביוב
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 יציקת גושים תושבות ותמיכות מבטון  ד.   
ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצק    תוכניותבמקומות המסומנים ב (1)   

 .נורות או לאביזריםיהקבלן גוש בטון תחת או סביב לצ
     
כאשר הבטון יהיה לפחות     תוכניותב  למסומן    הגושים יוצקו בהתאם   (2)   

 .-466ו 188עם פלדת זיון כנדרש, בהתאם לתקנים ת"י  20-ב
     

 ושטיפת קווי ביוב בדיקות הידראוליות   -  57033

 שטיפת הקווים  א.   
ולפני  (1)    כל העבודות  וגמר  והאביזרים  הצינורות  לאחר השלמת מערכת 

בדיקת הלחץ והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית  
 .צינורות והאביזריםהשל כל מערכת 

     
 השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת (2)   

 . ביקורת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות דרך תאי 
     
 בדיקה הידראולית לקווי ביוב  ב.  
כל קטע וקטע, בנפרד, ייבדק בדיקה הידראולית לגילוי נזילות ודליפות,   (1)   

 . וזאת לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל
     
גר (2)    בפקקים בבקו  הקו  קצוות  סתימת  ע"י  תיעשה  הבדיקה  יטציה 

 מ'.   5.0מ' לפחות אך לא יותר מאשר  1.8מיוחדים ולעומד של 
מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק לא   

 . מ' מתקרת השוחה -0.25יהיה יותר מ
     
מי   (3)    את  הקבלן  ירוקן  הלחץ  בדיקת  גמר  מהמערכת  לאחר  הבדיקה 

 . ויפעילה לפי הוראות המפקח
     

 הכנת חיבור בית   -  57034

 הכנת חיבור בגבול מגרש חדש  א.   
 במסגרת העבודה )חוזה זה( יבוצעו הכנות לחיבורי בתים עתידיים.    

מ' בתוך המגרש.   1.0הכנה לחיבור בית מוגדר כביצוע קו מעבר לגבול המגרש  
( באורכים לפי  SN-8)  מ"מ ביוב עבה  160המגרשים יבנה מצינור  הקו לחיבור  

זוויתן   ברזל  בעמוד  וסימון  צינור  בקצה  פקק  ויכלול    x  5  x  50  5תוכניות, 
קרקע    50בעומק   פני  על  ובולט  הצינור    50ס"מ  בקצה  המגרש.  בתוך  ס"מ 

 . x 30 x  30  30הטמון בקרקע הזויתן יהיה מורכב בגוש בטון 
 לפי מ"א ואורך הקו בהתאם לתוכניות.התשלום הינו 

 מחיר מ"א צינור לחיבור בית כולל התקנת עמוד סימון וגוש בטון. 
     
 חיבור בית קיים למערכת ביוב חדשה  ב.  
ביוב     למערכת  קיימים  בתים  חיבורי  יבוצעו  זה(  )חוזה  העבודה  במסגרת 

 חדשה. 
 נפרדת. מודגש שהבתים הקיימים מחוברים למערכת ביוב 

 של כל מגרש ומגרש.  תוכניתחיבורי הבתים יחוברו בהתאם ל
 . P.V.C SN-8מערכת הביוב בתוך המגרשים תעשה מצנרת 

 המערכת תכלול שוחות בהתאם לצורך ולתוכנית.
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יבוצע  לשוחות  הצנרת  בין  החיבור  בטון.  שוחות  תהיינה  השוחות  כל 
 באמצעות מחבר איטוביב.

 ט הטכני של השוחות. כל השוחות תהיינה בהתאם למפר
 

 סוג הצינורות במערכת מים  -  57035

 .כל הצנרת במסגרת פרויקט זה תסופק ע"י הקבלן א.   
    
מסירת  ב.   לרגע  ועד  ביה"ח  ממחסן  הוצאתם  מרגע  לצינורות  אחראי  הקבלן 

 .העבודה בשלמותה למזמין
    
פוליא  קווי ג.   יבוצעו מצינורות  בקוטרים שונים   PE+100ילן מריפלקס  תמים 

הנחת   225-63) ביצוע  כמויות.  וכתב  בתוכניות  מפורט  הצינורות  דרג  מ"מ( 
 יעשה ע"י קבלן מאושר ע"י יצרן הצנרת ובפיקוח היצרן.  PE+100צנרת 

בגלילים, חיבור הצנרת יעשה ע"י ריתוך פנים. בחיבור   תהיהאספקת הצנרת  
או   פנים  בריתוך  חיבור  יאושר  פיוז'ןלאביזר  יצרן   אלקטרו  הנחיות  לפי 

 . צינורות
    
יודגש כי הקבלן יבצע את העבודה )הנחה וריתוכים( תחת פיקוחם ואחריותם   ד.   

להמציא אישור בכתב   של נציגי  יצרני הצינורות ועם גמר עבודתו על הקבלן  
בפיקוחם    בוצעה  שהעבודה  המורשים  מנציגיו  מאחד  או  הצינורות  מיצרן 

  שנים.  10- ובאחריותם המקצועית, ותינתן אחריות יצרן ל 
 . הגשת אישור כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודה במקום 

    
  PE+100וכו' יבוצע מצינורות פוליאתילן    מערכת מפרטי מגופים, הידרנטים ה.   

 בלבד לפי פרטים המצורפים לתוכניות.  16דרג 
    
ריתוך צינורות מים יבוצע לפי הנחיות יצרן הצינורות בשיטת ריתוך פנים   ו.   

(Butt  (Welding    במקרה הצורך ובאישור הפיקוח יבוצע ריתוך בשיטת חיבור
 . (Electro Fusionריתוך חשמלי )

ריתוך חלקי צינורות עם אביזרים בהקמת מפרטי מגופים יבוצע לפי הנחיות 
 יצרן הצינורות בשיטת ריתוך חשמלי אלקטרו פיוזיון.

הריתוכים יבוצעו על ידי קבוצת רתכים המאושרים ע"י יצרן צינורות בכפוף 
 לאישורים תקפים במהלך העבודה. 

 
ס"מ לכל אורכו    30מעל גבי הצינור מים בגובה  סרט סימון על צינורות מים   ז.   

תוצרת   פלסטי  סימון  סרט  דגם    RACIיונח  ש.א.ח.פ   WTאיטליה  היבואן 
ברוחב   או שווה ערך,  ובעובי    15.0הנדסה בע"מ  פוליאתילן   1.5ס"מ עשוי 

 ס"מ. 
ובאורך שני תילי נירוסטה בצפיפות    RACIבמרכז הסרט ימוקמו ע"י היצרן  

 מ"מ.  0.5גל מתאימים לקריאה ע"י מגלה מתכות, קוטר תילי הנירוסטה  
תילי  מעל  למינציה,  בשכבת  שיכוסה  מתאים  כיתוב  יצוין  הסרט  במרכז 
הנירוסטה תוצמד שכבת למינציה נוספת עם כיתוב "זהירות קו מים" בעברית  

 ובערבית וחיזוק נוסף בין הסרט ותילי הנירוסטה.
 

יודגש כי הקבלן יבצע את העבודה )הנחה וריתוכים( תחת פיקוחם ואחריותם   ח.   
של נציגי  יצרני הצינורות ועם גמר עבודתו על הקבלן להמציא אישור בכתב   
בפיקוחם    בוצעה  שהעבודה  המורשים  מנציגיו  מאחד  או  הצינורות  מיצרן 

  שנים.  10- ובאחריותם המקצועית, ותינתן אחריות יצרן ל 
 ר כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודה במקום.  הגשת אישו 
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 התקנת אביזרים למערכת מים  -  57036

פנים   א.    ריתוכי  של  בטכנולוגיה  פוליאתילן  צינורות  לחיבור  אביזרים 
  ן.'ז יוואלקטרופ

האביזר הא את  המאחד  ריתוך  באמצעות  הצינורות  אל  מתחברים  ביזרים 
 בטבעת אטימה. והצינור ויוצר אטימה מוחלטת ללא צורך 

גורמת   –המהווה חלק מן האביזר   –עברת זרם חשמל דרך סליל התנגדות  ה
 להתכת הפוליאתילן וריתוך האביזר אל הצינור. 

ריתוך והרכבת צינורות ואביזרי פוליאתילן תבוצע ע"י רתך הנושא תעודת 
 . רתך בתוקף ומאושרת ע"י יצרן הצינורות

    
 מגופים  ב.  
במפרטים ובמקומות כמסומן בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח יותקנו    

  16יל( ללחץ עבודה עד  י)מגופי טריז אמ  TRS-Aו/או    TRL-Aמגופים מדגם  
 אטמ'. 

המגופים ימדדו לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרטים והמחיר יכלול את כל 
גלגלים   דרסר, אספקת  נגדיים, מחברי  אוגנים  לא מצוין    וכו'האוגנים,  עם 

 . אחרת בתוכניות וכתב כמויות
    
 מחבר מאוגן  ג.  
תוצרת  DN-16, 2001מחברים מאוגנים המפורטים במפרטים יהיו מדגם מאוגן    

 קראוס או ש"ע. 
 . מחיר האביזר כולל אוזניות והתקנת האביזר 

    
 )ברזי כיבוי אש(   הידרנטים  ד.   
ברזי כיבוי אש יבוצעו לפי מפרטים המצורפים במכרז זה, מיקומם מפורט    

 מתואר בתוכנית )תנוחה(.
ההידרנט מורכב מברזי הכיבוי תוצרת "הכוכב" או "רפאל" או שווה ערך לפי  

"1חלק    488ת"י   מאוגנים   ,3Ø  " יציאה  שבירה.    3Øעם  ומתקן  מגן  וכיפת 
המחיר ישולם לפי המפורט בכתב הכמויות ויכלול גם תמיכת בטון. צביעה 
כמו  העזר  חומר  וכל  מים  אביזרי  צביעת  מפרט  לפי  תבוצע  האביזרים  כל 

 הדרושים לקבלת פרט מושלם. וכו'ברגים אטמים 
 . הידרנט יכלול הידרנט + זקף + מתקן שבירה חרושתי ונושא ת"י

    
 נקודת אוויר  ה.   
נקודת אויר תותקן על קו ראשי או בהסתעפות למערכת מגופים ו/או לברז    

 כיבוי.
ומחירה יכלול  נקודת אויר תימדד לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרט הכללי  

משולב "ברק" דגם   Ø2החיבור לקו המים לפי פרט המצורף ושסתום אויר "
C040  -D  " 1עם ברז או שסתום אויר אוטומטיØ    040דגם  -D   של א.ר.י. או

 .וכתב הכמויות תוכניותשווה ערך בהתאם לפרטים ב
    
 מונע זרימה חוזרת )מז"ח(  ו.   
תוצרת א.ר.י מורכב משני    20XL  –  20מונע זרימה חוזרת יהיה מדגם מז"ח     

 אל חוזרים קפיציים בלתי תלויים, שביניהם ממוקם פורק אטומטי. 
עבודה   מ  12לחץ  עבודה  טמפרטורת  )אטמ'(,  מערכת C60°עד    C0.5°-בר   ,

 פיקוד פנימית מוגנת. 
 נור. מז"ח עמיד בפני קורוזיה, השסתום מצופה אפוקסי קלוי בת
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הרכבת המז"ח יבוצע לפי הנחיות היצרן וכפוף בדיקה ע"י מתקין/בודק מונע 
 זרימה חוזרת שהוסמך ע"י משרד הבריאות. 

הקבלן אחראי )ועל חשבונו( לקבלת אישור התקנת המז"ח בהתאם להנחיות 
 . היצרן ומשרד הבריאות, כפוף אחריות היצרן

    
תוצרת ברמד או   C  –  Y  –  00  –  F70  –  16מלכודת אבנים/מסנן יהיה מדגם   ז.   

ש.ע. מורכבת מגוף אלכסוני, יציקת ברזל מצופה אפוקסי בקליה וכולל סל 
סינון מפלב"ם. סל הסינון מסוג נשלף. המסנן כולל פתח ניקוז לשטיפה גם 

 ללא צורך בהוצאת סל הסינון מהמסנן. 
במורד האביזר למדידת לחץ. קוטר החורים מסנן הקו כולל פתחים במעלה ו

 . מ"מ לפי קוטר האביזר והצרכים 2-5ברשת הפלב"מ הינו 
    
 מקטין לחץ  ח.   
  -   VFI  -  38  -  NN  -  PB  -  16  -  C  -  Y  -  ESמקטין לחץ יהיה מדגם תעשייתי     

720 - WW .תוצרת ברמד ישראל או ש.ע 
נפחי כולל תא -שסתום מקטין הלחץ ההידראולי כולל מפעיל בעל מבנה דו

מבנה   בעל  גוף  ומרוסן,  איטי  סגירה  מהלך  המאפשר  אינטגרלי  תחתון 
הידרודינמי מתקדם המורחק ומוגבה מאזור השחיקה. השסתום יהיה במבנה 

 טציה. קווייחודי למניעת 
למניעת   יחודי  במבנה  יהיה  גבוהים    טציהקוויהשסתום  הקטנה  וליחסי 

 . 700ESבמיוחד, סדרת 
השסתום יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפלו ללא הוצאה מהקו וללא  

 שינוי נקודות הכיול והכולל סגר בתצורת דיסק ותושבת מתפרקים. 
( על מנת לאפשר התמודדות Vשסתום מקטין הלחץ יצוייד באטם שינוק )

פיקוד   מסנן  נמוכות,  בספיקות  )מיטבית  הפיקוד,  Fמוגדל  לולאת  עבור   )
 ( ותושבת נירוסטה. Iאינדיקטור )

באחריות הקבלן ועל חשבונו, קבלת אישור מיצרן על התקנת שסתום מקטין  
 הלחץ והקטנת לחץ במערכת מים, כפוף אחריות היצרן.

    
 פורק לחץ  ט.   
תוצרת   NN  –  PB  –  BSP  –  C  –  A  –  Q73  –  WW  38פורק לחץ יהיה מדגם     

 ברמד או ש"ע. 
דו מבנה  בעל  מפעיל  כולל  ההידראולי  הלחץ  פורק  תא -שסתום  עם  נפחי 

מבנה   בעל  גוף  ומרוסן,  איטי  סגירה  מהלך  המאפשר  אינטגרלי  תחתון 
 הידרודינמי מתקדם המאפשר קיבולת פריקה אופטימלית. 

השסתום יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפלו ללא הוצאה מהקו וללא  
 נקודת כיול הפריקה. שינוי 

המעלה   לחץ  חש  אשר  נווט  באמצעות  הידראולי  יהיה  לפריקה  הפיקוד 
 ומאפשר פתיחה מידית עם הגעה ללחץ הכיול. 

המגוף יכלול סגר  נירוסטה בתצורת דיסק קשיח נירוסטה ותושבת הניתנים  
 לטיפול והחלפה בקו. 

שסתום פורק  באחריות הקבלן ועל חשבונו קבלת אישור מיצרן על התקנת  
 . לחץ, פעולות במערכת כפוף אחריות היצרן

    
ת י.   ניקוז  למעט ינקודת  סטנדרטי  בפרט  כמפורט  מושלמת  יחידה  לפי  מדד 

 מגופים וצינורות. 
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 חיבור לקו מים קיים   יא.  
מזמין      עם  קודם  ימים  מספר  מראש  בתאום  יעשה  ראשי  מים  לקו  חיבור 

המים בקיבוץ. הניתוק יעשה לאחר סגירת הקו משני העבודה ו/או אחראי  
הצדדיים ובידודו ממערכת המים, ניקוז המים מהקו משטח העבודה למקום 

 אחר בו הם לא יגרמו נזק למבנים ולרכוש. 
ההתחברות לקו מים קיים תימדד לפי יחידה בהתאם למפרט הכללי סעיף 

5700.24 . 
יבוצע חיוץ לפי פרט   מצורף. מחיר החיוץ כלול במחירי בחיבור לקו קיים 

 יחידת חיבור ולא ישולם בנפרד. 
 . וחיטוי כנדרש בחוק קויאין להפעיל מערכת מים ללא ביצוע ני

    
 הכנת מפרטי חיבור לצרכנים  יב.  
 חיבור מגרשים חדשים  ( 1)   
במסגרת העבודה כלולים ביצוע חיבורים לצרכני מגורים וחיבורי מים      

 שצ"פים.
 מיקום החיבור יתואם סופית עם הפיקוח באתר.  

מדד לפי יח' מפרט כוללת ביצוע כל העבודות לקבלת  ימחיר מפרט י
 מפרט שלם ובהתאם לפרטים סטנדרטים. 

המפרטים לחיבורי בתים יהיה בודד או כפול וביטוי לכך יהיה בכתב 
 הכמויות. 

המפרט יכלול את כלל פירוט אביזרים והצינורות המפורטים בפרטים  
 הסטנדרטיים.  

 . בקצה המגוף יורכב פקק
     
 חיבור מגרשים קיימים  (2)   
יבנה מפרט מד   ,במסגרת חיבור הבתים הקיימים למערכת מים חדשה    

מים )מפרט הכולל מד מים( בחצר משק שבתחום גבול המגרש וממד  
 המים יבוצע קו עד למד המים הקיים. 

 מד המים הקיים יפורק. 
 ביצוע עבודות בתחום החצר יכלול החזרת המצב לקדמותו. 

ביצוע תחליף להארקת הבית   נדרשבמסגרת מעבר לצנרת פוליאתילן  
 הקיימת לרשת המים. 

ת הקבלן להעסיק מומחה בתחום שיבדוק כל בית קיים ויבצע באחריו
 הארקה. 

 בכל בית קיים יוצא דו"ח המתאר את שיטת הארקה. 
 הדו"ח יהיה חתום ע"י מומחה מוסמך לכך. 

 . מדד לפי יחידת מגוריםיביצוע הארקה תשולם בנפרד ות
     
 בדיקת לחץ  יג.  
מפוליא    המים  בקו  הלחץ  תהיה  תבדיקת  צינורות ילן  יצרן  הנחיות  לפי 

 בפיקוחם ואחריותם, כולל אישור על בדיקת לחץ. 
 

 שטיפה וחיטוי  יד.  
, ע"י מעבדה מאושרת. 57037יבוצעו בהתאם לדרישות במפרט הכללי סעיף     

עבור  וחיטוי.  לשטיפה  מים  לקבלת  המקום  את  המזמין  עם  יתאם  הקבלן 
ו גם עבודה בקטעים וכן במידה ייכלל השטיפה והחיטוי ישולם בנפרד, במחיר  

 ויהיה צורך לחזור על ביצוע העבודה מספר פעמים
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 צביעת פלדה ואביזרים על קרקעיים  טו.   
שיונחו על פני הקרקע הן זמניים    קווימפרט זה חל על צביעתם של אביזרים ב   

הצינורות  לרבות  בריכות,  ליד  גלויים  צינורות  על  כן,  כמו  קבועים.  והן 
, על האביזרים והצנרת הגלויים לעין יצבעו בצבע כחול עמיד וכו'הזקופים  

במקר  האויר.  מזג  צנרת לתנאי  פלדה,  עשויים  אביזרים  או  צנרת  של  ה 
 20. פוליאתילן תצבע לפי המפורט לצנרת פוליאתילן כמפורט בסעיף 

    
 אביזרים  טז.   
באביזרים המגיעים לשטח צבועים מבית החרושת יש לנקות את כל כתמי    

 החלודה במקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה מכנית. 
 . יתוקן הצבע לפי המפורט מטה במקומות אלה 

    
 טיב הצבעים והטיפול בהם  יז.   
כל הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני השימוש בהם, על המבצע  (1)   

בדעתו  אשר  האחרים,  והחומרים  הצבעים  של  מלא  פרוט  להגיש 
להשתמש בהם. פרוט זה יכלול: שם היצרן, מין הצבע, מפרט מלא של  

)אם  היצרן,   לדילול  הוראות  בצבע,  ושימוש  לטיפול  הוראות  לרבות 
 .מותר( וזמני יבוש מינימליים

     
 יצרנים מאושרים  (2)   
באותו       להשתמש  אין  ערך,  שווה  או  "טמבור"  מתוצרת  יהיו  הצבעים 

צינור בצבעים מתוצרת  בתי חרושת שונים. את הצבעים יש להחזיק  
במיכלים המקוריים כשהם סגורים ויש לשמור על הצבע מכניסת מים, 
לכלוך או חומר זר אחר. כמו כן יש להקפיד על כל הוראות היצרן בדבר  

והטיפו  הצבעים  קיימות דילול  אם  אלא  יורשה  לא  הדילול  בהם.  ל 
 . הוראות יצרן מפורשות לכך

     
 הצבעים  יח.  
 אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת השונים:   
או  (1)    ביטומני  בצבע  צבועים  שהיו  אחרים,  ואביזרים  מגופים  בצינורות 

 מצופי ציפוי אספלט שהוסר: 
 חלודה. צבע ממיר  -שכבת יסוד 

 שעות.  24 -זמן יבוש 
סופרלק צבע כחול או אדום בהתאם לדרישת   - שתי שכבות עליונות  

 . המפקח
     
שהיו   (2)    כאלה  או  צבועים  בלתי  אחרים,  ואביזרים  מגופים  בצינורות 

 צבועים בצבע שאינו ביטומני: 
 צבע ממיר חלודה.  -שכבת יסוד 

 שעות לפחות.  - 48זמן יבוש 
 מיניום סינטטי. - שכבת ביניים 
 שעות.  24זמן ייבוש = 

סופרלק בצבע כחול או אדום בהתאם לדרישת   - שתי שכבות עליונות  
 המפקח. 
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 חלקי המסגרות במכסה הארגז:  (3)   
 צבע מיניום סנטטי כנ"ל.  -שכבת יסוד 

 אוקסיד ברזל סינטטי כנ"ל.  - שכבת ביניים 
עליונות   שכבות  או   -שתי  "אסקר"  של  "דורוזיו  כגון  סינטטי  צבע 

 "איתן".
 . שעות 24: זמן יבוש

     
 ביצוע הצביעה  יט.  
להיות     הצינורות  על  הניקוז,  אחרי  מיד  במברשת  תעשה  היסוד  צביעת 

בשכבה  המתכת  פני  כל  את  יכסה  הצבע  הצביעה.  בשעת  לגמרי  יבשים 
ללא   עובי אחיד,  וחלקה בעלת  ופגמים אחרים. רצופה  נזילות  הפסקות, 

זמני הייבוש יהיו, בהתאם לצבע, לפי המפורט מעלה. את השכבה השנייה 
והשלישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, תוך הקפדה על 
בשכבה  הפגמים  כל  את  לתקן  יש  שכבה  ביצוע  לפני  היצרן.  הוראות 

 הקודמת. 
     
 תיקוני צבע כ.   
ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה במידה     

 המפקח. 
    
 הפוליאתילן ייצבעו בצבע.  ימפרט כא.   

 מפרטי המים בתוך היישוב ייצבעו בצבע לבן. 
 מפרטי הביוב ייצבעו בצבע אדום. 

צבע במינימום שלוש שכבות. שכבת בסיס גליקופיקס יצנרת פוליאתילן ת
עמיד  שמן  צבע  שכבות  ושתי  מקשרת(  )שכבה  ש"ע  או  טמבור  תוצרת 

 מאושר ע"י משרד הבריאות ומתאים למי שתיה. 
    

 אופני מדידה ותשלום  - 5700

 הנחת צנרת מים  -  5700.01
בית     מחצר  הצינורות  הובלת  חפירה/חציבה,  כולל  צינור  אורך  מטר  מחיר 

”, מעבירי קוטר,  Tהחרושת, פריקתם, הנחתם כל הריתוכים, החיתוכים, זויות, "
ס"מ מסביב לצינור ובכל רוחב התעלה, כסוי,    15הסתעפויות, עטיפת חול בעובי  

למת כסוי תוך אספקת והנחת סרט סימון, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי הקו, הש
הידוק ופזור עודף האדמה החפורה, סילוק עודף האדמה החפורה אל מחוץ לאתר  

 העבודה ובאחריות הקבלן כפוף אישורים באחריות יצרני צינורות. 
ביבש   העבודה  ביצוע  כולל  צינור  אורך  מטר  מחיר  תהום  מי  ויתגלו  במקרה 

ם עבור עבודות  , אופני מדידה ותשלו57015להנחת צינורות המפורטות בסעיף  
 עפר.

עיליים   )גמל( להתקנת מפרטים  פני הקרקע  גלוי מעל  פוליאתילן  צינור  מחיר 
תמדד לפי יחידה משולב עם אביזרי פוליאתילן כמפרט בפרטי סטנדרטי למעט 

 מגופים, שסתומי אוויר והידרנט. 
    

 התקנת אביזרים  -  5700.02
כל אביזרי מפרטים כגון: מגופים, מחברים, מאוגנים, ברז כיבוי אש, שסתומי    

בסעיף    וכו'אוויר   הגדרות  לפי  ברגים    57036ישלמו  אטום,  כולל  הזה  מפרט 
ואומים, בדיקת אטום, הרכבה כפוף אישורי יצרנים אם לא צוין אחרת בכתב 

 . הכמויות
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 הנחת צנרת ביוב  -  5700.03
 נורות וקבלת האישורים.  ייחס להנחת הצים מתקוויהתשלום להנחת   

 עבודות צילום יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלבד. 
צינורות   פוליאתילן    P.V.Cאספקת  חשבון   PE+ 100ו/או  על  יהיו  והובלתם 

 הקבלן אלא אם כתוב אחרת בכתב הכמויות התשלום כולל: 
 

אחסון פיזור הצינורות, חפירה/חציבה בכל סוג הקרקע, הנחתם ומילוי  א.   
ובמבנים.  בשוחות  והתקנתם  החיבורים  החיתוכים,  כל  ביצוע  החפירה, 

 . איסוף צנרת עודפת והחזרתה למקום המאושר ע"י המפקח
מפורטים   ב.   ביוב  צינורות  בהנחת  עפר  לעבודות  ותשלום  מדידה  אופני 

 . במכרז זה, כולל כל ההוצאות הדרושות בעבודות במי תהום   57015בסעיף  
    
מודד   ג.   ע"י  העבודה  ביצוע  תחילת  לפני  יעשה  אורכו  לכל  התוואי  סימון 

 מוסמך שיאושר ע"י המפקח באתר. 
 .הקבלן יהיה אחראי לשמירה ואבטחת הסימון במשך כל זמן הביצוע

    
וחפירה  ד.    וסלע  קשה  כורכר  חציבת  לרבות  הקרקע  סוגי  בכל  חפירה 

הקבלן כאילו בדק באופן יסודי באספלט, עבודה במי תהום רואים את   
והסלע  הקרקע   לסוגי  בהתאם   הצעתו  את  ובסס  הקרקע  טיב  את 
עבודות  במסגרת  בחשבון.  תובאנה  לא  נוספות  תביעות  שום  הקיימים. 
בערמות  לערים  החומר  את  חומרים,  מיון  לבצע  צורך  יהיה  החפירה 
למבנה  בהתאם  בשכבות  הצינור  מעל  המילוי  את  ולהחזיר  נפרדות 

ות לפני החפירה, עבור מיון החומר ומילוי חוזר לפי שכבות שונות השכב
לא תשולם תוספת כספית ומחיר העבודה כלול במחירי היחידה של הנחת 

 . הצנרת והרכבת שוחות
    
ב ה.    כל ההוצאות הכרוכות  ה  ביצועאת  ושטיפת  יבדיקות  ם קווידראוליות 

 . והאביזרים יסופקו ע"י הקבלןלרבות  המים, אספקתם והובלתם, הציוד 
    
יטציונית כולל את כל ההכנות לצילום. מחיר הצילום בצילום הצנרת הגר ו.   

 כלול במחיר הנחת הצנרת.
במחירי  כלול  יהיה  הצילום  במהלך  וסיוע  לצילום  הקווים  הכנת  עלות 

 הנחת הצנרת אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות.
בדיקות   בגין  הקבלן תשלום  על  יחולו  טובות  לא  תוצאות  בגין  חוזרות 

 . בלבד
 עבודות צילום יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלבד. 

    
שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות     ביצועכל ההוצאות הנובעות מ  ז.   

 . המפרט
    
סילוק עודפי אדמה חפורה ופסולת למקום מאושר ע"י המפקח ובמרחק  ח.   

 . יעלה על המפורט במפרט הכללישלא  
    
 קוויטלפון , חשמל תת קרקעי ו/או    קוויאם העבודה מתבצעת בסביבת   ט.   

מים  על הקבלן לתאם את ביצוע העבודה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר.  
ו יראו ככלולים במחירי היחידה  יידרשכל התיאומים וההשגחה במידה ו

 .השונים ללא תמורה נוספת
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ו י.   פוליאתילן  הפלדה,  צנרת  אביזרי  קשתות,   P.V.C-כל  כגון:  לחץ 
הסתעפויות, מופות, פקקים, טבעות חרוטות, פעמוני אוגן וכו' אלא אם 

אחרת בכתב הכמויות. למעט הצינורות עצמם יסופקו ע"י הקבלן    צויןכן  
וכל יתר    במחיר הנחת הצנרת  ולא ישולמו בנפרד אלא מחירם יהיה כלול

במפרטים ובתקנים, אם לא צוין אחרת בכתב    תוכניותהעבודות כנדרש ב
 . הכמויות

    
תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה,  יא.  

מתקן ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על  קיומה מראש 
וכן   כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם  גרימת   ביצועובין שלא 

 . הנזק. הכל בתיאום עם בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המהנדס
יקום הנחת חומר החפירה יעשה בתאום עם המהנדס ו/או נציג היישוב מ יב.  

 . לשביעות רצון המזמין מבלי לגרום להפרעה כלשהי
    
 מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן:  יג.  
בהתאם   (1)    מסווגת  אורך  מטר  תהיה  צינורות  להנחת  המידה  יחידות 

 .לסוג לקוטר ולעומק הקו 
     
עומק הצינור יימדד מפני הקרקע הטבעית ו/או מצב קיים לפני ביצוע   (2)   

 מצעים ועד תחתית הצינור, לאורך ציר הצינור.  
בין שתי שוחות ה הצינור  בין תחתית  כעומק הממוצע  יקבע  עומק 

 . סמוכות
     
יימדד האורך בין הדפנות החיצוניים של שוחות ו/או     גרביטציהבקווי   (3)   

 . מבנים סמוכים
     

 יטציונית ב צילום צנרת גר  - 5700.04
 כללי  א.   
באמצעות מעבדה    עבודות צילום טלוויזיוני יבוצעו ע"י הקבלן מבצע (1)   

 ד.  במוסמכת בל
 . הכנה לצילום טלוויזיוני הכולל ניקיון ושטיפת הקווים

     
מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו   (2)   

 . ולפרשו  באופן בלתי נפרד ממסמך זה
     
פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת,   (3)   

שמטרתה  לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות, המפרט  
 .המהנדס שניתנו במהלך הביצועולפי הוראות נוספות של 

     
 . ביצוע צילום יבוצע בהוראת המפקח בכתב בלבד (4)   
      
 . מחיר עלות הצילום כלול במחיר הנחת הצנרת (5)   
      
 ביצוע העבודה  ב.  
 שטיפה  (1)   
לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהייה       

חומרי בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט ועלולים גם נקייה מכל  
יבוצע באמצעות שטיפת לחץ   קוילפגוע במהלך פעולת הצילום. הני 
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באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט  
 . המיוחד המשלים אותו

     
 עיתוי העבודה  (2)   
הצנרת,   )א(     הנחת  לאחר  ייעשה  הצילום  והידוק  ביצוע  כיסוי 

העבודות   כל  והשלמת  לדרישות  בהתאם  העפר  שכבות 
 .הקשורות בביצוע השוחות

      
באתר  )ב(     הפיקוח  ויועציו,  המזמין  נציג  בנוכחות  ייערך  הצילום 

 .ונציג הקבלן
      
באתר  )ג(     הפיקוח  ויועציו,  המזמין  נציג  בנוכחות  ייערך  הצילום 

 .ונציג הקבלן
      
על הקבלן לתאם עם המזמין מועד לצילום. מועד הצילום צריך  )ג(    

 . להיות מתואם שבועיים מראש
      
הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין ו/או   )ד(    

 . המפקח
      
 מהלך הביצוע  (3)   

טל מצלמת  החדרת  באמצעות  יבוצע  סגור  ו הצילום  במעגל  ויזיה 
העבודה   מהלך  הציוד.  למגבלות  בהתאם  מתאימים  אורך   בקטעי 

 במהלך ביצוע הצילום.  ה טלוויזי יוקרן מעל מסך 
     
 תיעוד  (4)   

הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי  
וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות  

 .  וכו'המבצע לגבי מיקום מפגעים 
על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם  

ר צילום שתאפש  זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו
 הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הוידאו. 

     
 תיקון מפגעים  (5)   
במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של  )א(    

יש  המהנדס  דעת  ולחוות  מפגעים  יתגלו  המתועדת   הקלטת 
לשביעות  לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע  התיקונים הדרושים  

 רצונו המלאה של המהנדס. 
      
 .הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים )ב(    
      
הקו  )ג(     קטעי  של  חוזר  צילום  יבוצע  המפגעים,  תיקון  לאחר 

 המתוקנים.  
"ביצוע   בסעיף  לנאמר  בהתאם  יהיה  החוזר  הצילום  תהליך 

 העבודה". 
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 במקרה של הזמנת צילום ע"י הקבלן הצגת ממצאים   (6)   
עוד מצולם של  יר ברשות המזמין תכלול תישאקלטת וידאו שת )א(    

הקו, פס הקול  של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך 
 . כדי ביצוע הצילום

      
במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה  )ב(    

אינו   צילום  דו"ח  תוכניות  זו.  להכנת  הדרישה  את  מבטל 
ויכלול   ופשוטה  ברורה  בצורה  כתוב  יהיה   הדו"ח  "בדיעבד". 

 : לפחות את הפרטים הבאים
 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו   (1)     
בהתאם לסימוניהם  בתוכניות הביצוע וכל סימן ותיאור  

 . ומיקומואחר על פני השטח, כדי לאפשר זיהוי  הקו 
       
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע הקו,   (2)     

נקודת וידאו, תאור  המפגע, הערות וציון מיקום המפגע  
 ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

       
סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות   (3)     

 המפגעים.  
       
 מסקנות והמלצות.   (4)     
       
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות   (5)     

הטל מסך  גבי  מעל  יצולמו  מצלמה וויאלה  בעזרת  זיה 
 . מתאימה 

       
 אחריות הקבלן  (7)   
זכות       לעצמו  המזמין  שומר  מפגעים"  "תיקון  בסעיף  לאמור  בנוסף 

לערוך צילום  חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה  
ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית  
הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר 

ה הצילום  עלות  הקבלן,  נזקים  באחריות  ויתגלו  במידה  נוסף, 
 הדורשים תיקון תחול על הקבלן. 

המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין 
על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך על חשבון הקבלן צילום חוזר 

 של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכללים של החוזה. 
 

 התקנת שוחות   -  5700.05

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם   א.   
 לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה.  

    
במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות    ב.  

 . 57015במפרט לעיל סעיף 
    
חומרי    ג.   והובלת החומרים,  גם מחיר אספקת  כלול  יהיה  היחידה  במחירי 

מותקן   הזיון  ברזל  התבניות,  מבטון,  העשויים  החלקים  יציקות  העזר 
והתקנת  אספקת  השוחה,  את  המרכיבים  האלמנטים  כל  וכן  במקומו 
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מחברי  שוחה, עיבוד תעלות ושיפועים, גושי עיגון אם נדרשים, מחברי 
איטובי מסוג  ואשוחה  פרטים יב  לפי  איטופלסט  עם  חוליות  תפרי  טום 

  .המצורפים במכרז
    
מדגם      EN-124))  489במידה ויידרש מחיר היחידה כולל תקרה לפי ת"י   ד.   

125–B ,D400  יועדים למדרכות ולכבישים לפי פירוט מכתב הכמויות.  מ 
    
סולם ירידה המוגדרות מדרגות ו/או    –מחיר היחידה כולל שלבי דריכה   ה.   

 כתב הכמויות כולל הרכבתם.
    
מ' מחיר יחידה כולל פודסט מבטון מזוין עם פתח חצי    4.75בעומקים מעל   ו.   

 עגול מוגן עם מעקות בטיחות. 
    
מחיר היחידה כולל הכנת ביסוס של השוחה לאחר עבודות עפר ומנעית  ז.   

 במכרז זה.  5702- ו 57011מי תהום כמו שמוגדר בסעיפים 
    
 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי מתכת שבשוחה וגירוזם.   ח.   
    
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין   ט.   

 רום  פני מכסה השוחה לתחתית צינור היציאה. 
    
 . ו בדיקת אטימות השוחותייכללמחירי היחידה  י.  
    
כפי    יא.   גבי תקרת השוחה  על  השוחה  מספר  סימון  כוללים  היחידה  מחירי 

  308שמופיע בתנוחה ובחתך בהתאם לתוכניות בצבע אדום מסוג אפוקסי  
ס"מ, מרחק בין  ספרה  5ס"מ ורוחבה   10שכבות. אורך הספרה יהיה  2 -ב

 ס"מ, הסימון ייעשה בעזרת שבלונה.   3לספרה 
מכסה השוחה יהיה עם כיתוב עפ"י ובתיאום עם הרשות/תאגיד שיכלול 

 סמל, שם רשות/תאגיד, שם מערכת ושנת ביצוע. 
במברשת פלדה, סילוק כל הגופים     קויהכנת השטח לצביעה יעשה ע"י ני

 הזרים וכתמי השמן. המשטח יהיה נקי ויבש לפני הצביעה.
 בורו בנפרד.  מחיר הסימון נכלל במחיר היחידה ולא ישולם ע 

    
מחירי היחידה כוללים התאמת מפלס סופי של השוחה לפי הכביש הקיים  יב.  

 ו/או מתוכנן.  
    

 גושי עיגון  - 5700.06

גושי העיגון ימדדו ביחידות שלמות ללא תלות בקוטר הצינור, גודל וצורת  הגוש    
ומחיר היחידה יכלול את כל האמור בסעיף "גושי עיגון" שבכתב  הכמויות. כולל  

 ברזל זיון לפי התוכניות.  
   

 מפלים חיצוניים  -  5700.07

 מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות לפי קוטרן ותוכנית מפורטת.    
וקטע צינור  45מחיר היחידה יכלול אספקה והתקנה של הסתעפות "טע", קשת 

זקוף באורך הנדרש, תמיכות באמצעות שלה נירוסטה על קיר שוחה, אספקה 
, עשיית חורים  316והתקנת מחברי שוחה מסוג איטוביב, אומים וברגים מפלב"מ  

 בדופן  החוליות בביח"ר ועיבוד תעלות בשוחה.  
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 כריתה ועקירת עצים  -  5700.08

כריתה ועקירת עצים תבוצע רק לעצים אשר יסומנו ויצוינו מראש ע"י המפקח    
 בהתאם להוראותיו מראש ובכתב. 

מ' מעל לפני   1.0עץ לעניין זה פירושו צמח אשר היקף גזעו  הממוצע בגובה  
  ס"מ לפחות. 15הקרקע הוא 

האחרות  כלל בעבודות החפירה יכריתה ועקירת  עצים קטנים מהמוגדר לעיל ת
   ולא תשולם  בנפרד.

כריתת עצים ועקירתם תכלול גם את הוצאת השורשים, מילוי הבורות במיטב 
שורשים וכל    ענפים,  ההידוק בשכבות סילוק גזעים,  האדמה החפורה מהתעלות,

 חומרי פסולת אחרת לכל מקום שיורה המפקח.  
גוד בכל  בעץ,  טיפול  כל  כי  לעובדה  מופנית  הקבלן  ליבו של  ל שהוא  תשומת 

עקירה, כריתה  אישור   לרבות  קבלת  מחייב  וכדומה,  גזימה  מהקרקע,  הוצאה 
 המפקח מראש מנציג הישוב. 

 במקרה של עקירת עצים יש לתאם עם רשות שמורות הטבע וקק"ל.  
   

 הנחת קווי סניקה לביוב ואביזריה   -  5700.09

הנחת צנרת מים. מחיר   –  5700.01מחיר מטר אורך צינור מתאם ומפורט בסעיף    
חוזר   אל  אוויר,  שסתומי  מאוגנים,  מחברים,  מגופים,  כגון:  מפרטים  אביזרי 

במפרט זה אם לא צוין אלא אחרת    57038-ו  57036ישולמו לפי הגדרות בסעיפים  
 בכתב הכמויות. 

   
 פתיחה ותיקון כבישים בתוואי קווי מים ו/או הביוב   -  5700.10

בפתיחת כביש, מדרכה, דרך מצע, מתקנים ומבנים, ע"י חפירת תעלה להנחת    
צנרת מים ו/או ביוב יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לכך כדי להבטיח 

 שהנזק שיגרם יהיה מזערי.
המדרכ  ואילו  האספלט  שכבות  ניסור  יבוצע  אספלט  מרוצפות במסעות  ות 

 תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר. 
עבודות עפר    –  5102המילוי החוזר בכביש או במדרכה יעשה כמתואר בסעיף  

כללי מבנה    במפרט  למפלס תחתית  עד  מהודק בשכבות  מקומי  חומר  עם  אך 
ס"מ מפני הכביש הקיים ממפלס זה תשוחזרנה    -50שכבות הכביש, אך לא יותר מ

 ס"מ מתחת לרום הסופי.  5ת כשהיו טרם הפירוק ועד לרום של השכבו
מודיפייד אאשו    98%שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע סוג א' מהודק לצפיפות  

 ס"מ כל שכבה.   15 -בשלוש שכבות שלא יפחת מ
 ס"מ.  5ק"ג למ"ר ושכבת בטון אספלט בעובי   MC-70  1ריסוס ביטומן

 הנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תיעשה מיד לאחר סיום הידוק השכבות. 
 .סלילה של כל רוחב הכביש )מיסעה = שולים( - החזרת כבישים לקדמותם

ביצוע   יידרשבמסגרת ביצוע מאספים ראשיים בתחום מיסעת האספלט ייתכן ו
טיפול נקודתי בקטעי כביש, דגש מיוחד ייבדק בקטעים בהם מבוצע קווי מים, 

 יטציה וקו סניקה. בגר
 

 ביצוע סלילת כביש יבוצע במקרים הבאים: 
הקבלן נקט בכל אמצעי המניעה להתמוטטות הכביש ולא הצליח למנוע   )א(  

 התמוטטות. 
    
תועדו   )ב(   שננקטו  האמצעים  המזמין כל  ויעוץ  המזמין  לידיעת  והובאו 

 בתחילת העבודה כל קטע וקטע בכביש. 
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ומשרד  )ג(   המתכנן  המזמין,  ידי  על  החתום  בכתב  אישור  קיבל  הקבלן 
  A-001לתיקון כביש שנהרס מעבר לרצועה המוגדרת בפרטים    התשתיות

 . 001-ג -ו
 

מחירי   )ד(   בסיס  על  הם  העבודה  לביצוע  היחידה  תלות מחירי  וללא  חוזה 
 לספק.  יידרשבכמות החומר ש
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 משרד הבינוי והשיכון 
 הרחבה  - ים-קיבוץ נווה

 שלב א' –מערכת מים וביוב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 מסמך ד' 
  

 תב כמויות כ 
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 הערות כלליות 
1 . 
 
2 . 
 
 
 
3 . 
 
4 . 
 
5 . 
 
 
6 . 
 
 
7 . 
 
 
 
 
8 . 
 
 
9 . 
 
 
10 . 
 
 
 
 
11 . 
 
 
 
 
 
 
12 . 
 

 כתב ההצעה מכיל מחירי יחידה, על מציע ההצעה להגיש הנחה כללית לעבודה כולה.  
 

בכל סעיף שבתור "הערכת הכמות" בו לא מופיעה כמות, יש למלא רק את היחידה ולא  
להכניס כל סכום לטור הסיכום. הכוונה במקרה זה שסעיף זה  יבוא במקום סעיף אחר 

 או שהכמות תקבע במשך מהלך העבודה.  
  

 כל סעיף שבו לא מופיע מחיר, יתפרש ככלול במחירים של סעיפים אחרים. 
  

 מגיש ההצעה יחתום את שמו על כל דף של כתב הכמויות, גיליון הסיכום  וטופס ההצעה. 
 

סעיפים, שלפי דעת מגיש ההצעה כוונתם אינה ברורה די צרכה, יש לברר לפני הגשת 
 חייב דעתו של המהנדס.  ההצעה. לאחר הגשת ההצעה וחתימת החוזה ת

 
אם תוך בדיקת ההצעות ע"י המהנדס תתגלינה טעויות בכפל או בסכום, יראה  המזמין 

 את מחירי היחידה כנכונים ויתקן את הסכומים בהתאם.  
 

ובכתב    במפרטים  שנזכרו  התנאים  כל  עם  בהתחשב  היחידה  מחירי  את  לקבוע  יש 
הכמויות ובמיוחד בשיטת מדידת העבודה. הסעיפים בכתב הכמויות מתוארים  בצורה  
מקוצרת. על הקבלן בעת הכנת הצעתו להתבסס על התוכניות והדרישות  במפרטים  

 ובכתב הכמויות. 
 

ית משרד זמני בהתאם למפרטים, בניית  מחסנים וכו',         עבור הכנת דרכי גישה זמניות, בני
 לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

  
ויצרף את כל הנתונים    מגיש ההצעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז 

 שנתבקש להגיש עם ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת  ההצעה.  
  
וספקים מגיש   ציוד  יצרן  כגון  ידיו,  על  כל קבלן משנה, שיועסק  כי  לכך  ידאג  ההצעה 

אחרים יאושרו ע"י המזמין ויראו את כל התוכניות ויקראו את המפרטים ואת הסעיפים  
המתאימים שבתנאים המיוחדים של העבודה. בזמן בדיקת המכרזים לא יתחשבו  בכל 

 יגויות טכניות ושינויים שיוצעו.  יהסת
 

יר הנחת ו/או תיקון אספלט ומצעים כולל בדיקת צפיפות המצעים והאספלט )עובי  מח
   + טיב החומר(.

 ו שתי דגימות לבדיקת עובי השכבה. יידרשבמסגרת בדיקת האספלט 
 משרדי.ין בדק טיב האספלט ואחוז הביטומן באספלט בהתאם למפרט הביבנוסף י

 מחיר הבדיקות יהיה כלול במחיר היחידה של תיקון אספלט.  
 . 400.24דמי בדיקות אלו לא מהווים חלק מדמי הבדיקות המתוארות בסעיף 

 
מחירי היחידה לעבודות המפורטות בפרקים כוללים את כל המרכיבים עד לקבלת פריט  

 גמור באתר הבניה ובכלל זה:
אספקה והנחת צינורות, אביזרים, אספקה והתקנת שוחות כולל את כל החומרים   - 

 . וכו' הכרוכים בביצוע העבודה והפחת שלהם, חומרי העזר 
 

את כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה לשם ביצוע מושלם של הסעיף הנידון,  - 
 ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הדרושות. 
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עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות, הוצאות הרכבה  השימוש בכלי   - 
 ואחזקה באתר הבניה. 

   
 . את כל הוצאות הובלת החומרים והציוד לאתר הבניה - 
   
)כגון  -  לקדמותו  מצב  החזרת  כוללות  שוחות  והרכבת  צנרת  הנחת  עבודות  מחירי 

מים, גינון, שבילים ודרכי אספלט תיקון גדרות, דשא, מערכת השקיה קיימת, מערכת  
 וכו'(. 

   
 אחסנת החומרים, הציוד ושמירה על הציוד.  - 

 
סילוק עודפי חפירה וכן פסולת מעבודות הריסה ופירוק למקום שפך מאושר ע"י   - 

 המזמין והרשויות. 
 

למעט דמי ביטוח, מיסים  והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו והיטלים אחרים   - 
 מע"מ. 

 
 רווח קבלן.   - 
   
 עבודות בהתאם לתוכניות בשלמותם והחזרת שטח לקדמותו.   ביצוע - 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
- 

 (.(ASMADEהכנת תוכניות לאחר ביצוע 
 

 במסגרת העבודה כלול תאום כניסה לשטח פרטי עם בעלי הקרקע. 
 

 ותיקונו במקרה של פגיעה.שמירה על משק תת קרקעי קיים בתוואי קו הסניקה 
 

במידה וחסרים פרטים בכתב הכמויות, עליו לציין זאת בכתב בעת הגשת הצעתו. 
לא עשה כך, ראה התאמה מלאה בין כתב הכמויות לתוכניות המכרז ולא תשולם כל  

 תוספת עבור אי התאמה או חוסר בכמויות. 
 

הכללי   ב"מפרט  לנאמר  כפופות  זה  במכרז  העבודות  )האוגדן כל  בנין"  לעבודות 
 הכחול(, כולל אופני המדידה, אלא אם צוין אחרת בסעיף.
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 אתר נווה ים –השלמת תשתיות ומרקם קיים  – 4/2022מכרז 

 מים וביובעבודות  –מפרט טכני 

 רבקה כהן הוכן על ידי 

 

   
 תיאור העבודה  -  00.02

לפי  א.    קיימות  וביוב  מים  תשתיות  בדיקת  לביצוע  מתייחס  זה  מכרז/חוזה 
 זה.  פרוגרמה מפורטת שתיאורה מפורט בפרק 

    
 אפיון הליקויים לפי מפתח הגדרות מהו ליקוי בקווי מים וביוב.  ב.  
    
לתכולת   ג.   פרויקט  ומנהל  מתכנן  אישור  לפי קבלת  לבצע  שיש  העבודות 

 חומרת הליקוי שיוגדר. 
    
 הצגת תוכנית עבודה ולוחות הזמנים לביצוע העבודה.  ד.   
    
 ביצוע בדיקות.  ה.   
    
 ומסירה סופית.  ASMADEקבלת חוות דעת מתכנן, הגשת תוכנית  ו.   
    
ביוב   קווימים    קוויעבודות הנחת  תיקוני  מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע   ז.   

 . יטציהבגר
מ"מ   315מ"מ ועד    160בקטרים שונים    קיימים  אורך צינורות קווי מים וביוב

 ק"מ(.  8.0-כק"מ, קווי ביוב  7.0-כק"מ )קווי מים  15-ככולל של מוערך 
מים   קווי  פוליאתילן  בוצעה  מערכת  בקטרים    12דרג    PE+100מצינורות 

 בשיטת אלקטרו   16מ"מ ( עם חיבורי אביזרים דרג    225מ"מ עד    63-שונים )מ
 ן. 'פיוז

גר ביוב  קווי  בקווים   12.5דרג    PE+100 מצנרת  קיימיםיטציה  במערכת 
 מ"מ.  160בקוטר   SN-8עבה  P.V.Cמאספים, חיבורי בתים מצנרת 

מ' ממפלס קרקע   0.5~ 2.0בין    גבוה    ים נמצא באזור מי תהום  -קיבוץ נווה
לכן לצורך   יתיקון  קיימת,  השפלת מים לצורך הנמכת מי   ידרשקווי ביוב 

 התהום וביצוע העבודות ביבש. 
 . ASMADEמוצג בתוכניות תוואי ועומק הנחת הקווים 

תוכננו  למים  הבתים  לחיבורי  הכנה  מגופים,  מפרטי  כגון  מים  מפרטי  כל 
פוליאתילן   בתוכניות  PE+100מצינורות  המפורטים  לפרטים  כל בהתאם   .

 מפרטי המים הם עיליים. 
לתכנון  בשטח  הקיימים  המפרטים  התאמת  לבדוק  הקבלן  באחריות 

 ותיקונם. 
    
על הקבלן לכלול במחירי  תיקון קווי המים והביוב יבוצעו בשלבים.  עבודות   ח.   

היחידה פיצול ביצוע בדיקות, חיטוי והכלרה, בדיקת לחץ וכל פיצול אחר 
 כתוצאה מביצוע העבודה בשלבים. יידרשש

ו עלות ייכלללא תשולם תוספת כספית בגין פיצול העבודה ומחירי היחידה  
 . העבודה בשלבים

    
והביוב ימסרו בסיום העבודה לתאגיד מי חוף הכרמל ועל כל עבודות המים   ט.   

 כן, באחריות הקבלן לעמוד בדרישות התאגיד.  
 הוראות ביצוע עבודות חריגות מחייבות אישור מזמין העבודה.  

    
העבודה    יתמופנ י.   שבמסגרת  הקבלן  לב  גורמים    יידרשתשומת  עם  תאום 

)אגף העתיקות, בזק ח אגף ברת  שונים,  ניקוז, רשות המים  חשמל, רשות 
אום עם הגורמים השונים יעשה ית  .וכו'( , תאגיד חוף הכרמל  השפלת מים
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ע"י הקבלן ובאחריותו ובמידה וכתוצאה מכך יגרם האטה בעבודה לא ישולם 
וכו'   ומחירי היחידה כוללים את לקבלן בנפרד בגין האטה, השבתת כלים 

ע"י  שיוכתב  לקצב  בהתאם  מסוימים  בקטעים  עבודה  וביצוע  התאום 
 . הגורמים השונים

    
למניעת בחפירה/חציבה על הקבלן מוטלת   .אי   בכל האמצעים  לנקוט  החובה 

. לא ישולמו תוספות בגין פינוי עודפי המפולות ולהשיב את המצב לקדמותו
פינוי   כל  מחיר חפירה.  בקביעת  בחשבון  יילקחו  הצפויים  החפירה  עודפי 

 הנחת הצנרת. 
בטבלה      המוגדר  פתיחת תעלות ברוחב מעל    בגין    תוספות    לא ישולמו  
 המצורפת.  

תחום העבודה בתוואי קווי הביוב מוגבל לרצועת הכביש. לא יורשו פתיחת 
הקבלן   הכביש/שביל.  רצועת  מתחום  החורגת  את   יידרשתעלה  לתמוך 

החפירה ולדפנה במידת הצורך. בגין עבודות אלו לא ישולם בנפרד ומחיר 
 . יהיה כלול במחיר מ"א הנחת הצנרת והשוחות

    
גבוה.   יתמופנ . בי   תשומת לב הקבלן שאתר העבודות נמצא באזור מי תהום 

באחריות הקבלן לקחת בחשבון את כל המגבלות הקיימות בשטח, ומוטלת 
 החובה לביצוע עבודות בהנחת הצינורות והתקנת שוחות ביבש.

לא תופסק השאיבה עד למילוי חוזר של אדמה עד למפלס פני קרקע קיימת 
 בסביבה הטבעית. 

 תוספת בגין טיפול עקב עבודות במי תהום. לא תשולם 
עלות העבודה כולל קבלת צו הרשאה ממנהל רשות המים לסילוק שפכים  

כלולה במחירי היחידה ולא תשולם   תהיהו/או השפלת קולחים, עלות זה  
 . כלשהיתוספת 

    
לתעד במצלמת וידיאו את מצב הכבישים,   נדרשבמסגרת העבודה הקבלן   .גי  

צוע לפני תחילת הבי  בקרבת אתר העבודה  וכו'תעלות, חלקות מעובדות  
 ק מהתיעוד. ולהעביר למנהל הפרויקט עות

    
 .כל הציוד והחומרים המסופקים חייבים להיות בעלי ת"י .יד  
 פרוגרמת תיקוני ליקויים  טו.   
 שטיפה וצילום כל מערכת הביוב הקיימת )קווים ושוחות(.  (1)   

 הצילום יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת ע"י רשות המים. 
לביצוע  המוצעת  למעבדה  המזמין  אישור  לקבל  מחוייב  הקבלן 

 העבודה. 
 ביצוע הצילום יבוצע בתיאום ובנוכחות הפיקוח בשטח. 

 
כל שוחות הביוב ייבדקו ויעמדו בדרישה לאטימות מוחלטת על פי   (2)   

 הגדרה בספר הכחול.  
לאטימות   מומחה  אחריות  המתקן  בתיק  להגיש  הקבלן  באחריות 

 השוחות.  
 

 תיקוני השוחות יכללו: (3)   
צנרת   חיבורי  ותקרות,  החוליות  שלמות  השוחה,  תחתית  שלמות 
באמצעות מחברי איטוביב לשוחה, שלמות מתעל השוחה, קיום כל  
המדרגות/סולמות במידות התקינות על פי תקן אטימות בין החוליות, 
מנירוסטה,   וברגים  חבקים  עם  מחוברים  תקניים,  מפלים  קיום 

הכבי  בתחום  המתאים  לעומס  מכסים  או התאמת  גישה  שבילי  ש, 
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התיקרה הגבהת  רכב,  חניית  מ  –  אזורי  גבוהה  תהיה  ס"מ   30- לא 
 ותבוצע מבטון יצוק עם ברזל.  

    
תהום  (4)    מי  באזורי  המפרט  בדרישות  יעמדו  שלא  שוחות  החלפת 

גבוהים, יוחלפו רק באישור הפיקוח רק אחרי שיחליט המפקח שנעשו 
 ולהתאימה למפלסים הנכונים. כל המאמצים לאטום את השוחה 

השוחות שיוחלפו תהיינה שוחות עם תחתית טרומית אטומה; גובהה  
מיחידה שלמה אחת שגובהה   לגובה המתוכנן עשויה  יהיה בהתאם 

 מ'.  30יהיה מינימום 
שיכילו   בטון  שוחות  תהיינה  התהום  מי  באזורי  שיסופקו  השוחות 

 מהבטון.   1.25%תוסף זייפקס בשיעור שלן 
כל השוחות תסופקנה עם תעודת אחריות שהשוחה נבדקה במפעל 

 והיא שוחה אטומה.  
  

לכל  (5)    ביוב  חיבור  הכנת  קיום  ייבדק  הביוב,  בדיקת מערכת  במסגרת 
 מ'.  1.2היה מינימום מגרש, עומק חציית הכביש ת

 , יתד עם גוש בטון ופקק. בכל קצה הכנת חיבור ביוב קיים
ויוגדר מיידית קצה החיבור    ASMADEכל חיבור ביוב יסומן בתוכנית  
 ע"י מידות או קואורדינאטות.  

 
 כל צנרת הביוב תצולם ויוגש דו"ח צילום ע"י מעבדה מוסמכת.  (6)   

 קווי ביוב יעמדו בדרישות שיפוע:  
 . 0.8%-מ"מ, שיפוע הקו לא יפחת מ 160קווים בקוטר  )א(    

 
 .  0.6%-מ"מ, שיפוע הקו לא יפחת מ 200~225קווים בקוטר  )ב(    

 
תוכנית   )ג(     כולל  הצילום  ולמתכנן    ASMADEדו"ח  לפיקוח  יוגש 

 לבדיקה כתנאי לביצוע תיקונים בקווים.  
 הקבלן יבצע תיקונים רק בקווים שסוכמו עם הפיקוח מראש.  
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 יבוצע צילום של כל קווי המים.  (7)   
 הדו"ח יוגש טרם תחילת ביצוע תיקונים לפיקוח ולמתכנן. 

 הקבלן יבצע תיקונים רק בקטעים שיוגדרו כבעלי ליקויים ע"י המזמין.
 

 תעמוד מלאה במים בכל זמן ביצוע עבודות בקרבתה.  מערכת המים  (8)   
 

, קוטרה, מיקום  תתעד את מערכת המים, מקומה ASMADEתוכנית  (9)   
 הידרנטים וחיבורי הבית לכל מגרש.  

כדי למנוע  ייבדק בהתייחס לתוכניות המגרשים  מיקום ההידרנטים 
 הפרעות ביחס לשבילי הכניסה ו/או חניות במגרשים.  

 
באחריות הקבלן לבדוק את כל מפרטי המים הקיימים בהתאם לפרטי   ( 10)   

 התכנון ולהגיש רשימת ליקויים.
 תיקון מפרטים יבוצע רק לאחר קבלת אישור מפקח בשטח בכתב. 

  
 מדידה וסימון  -  00.03

המזמין   א.    ממודד  יקבל  הקיים     תוכניותהקבלן  המצב  של  לביצוע  עדכניות 
ולקבוע    גבהים  לאזן  יוכל  שבעזרתן  קבע  ונקודות  מדידה  צירי  כשעליהן 

 קביעה מדויקת את מיקום המבנים, הקווים והמתקנים.  
מינימל בשיפועים  הביוב מתוכננת  באחריות ימודגש שמערכת  כן  ועל  ים 

אשר תבטיח ביצוע )מערכת לייזר(  מערכת מדידה  ולעוד עם  הקבלן להחזיק  
 .הנחת הקווים בשיפוע הנדרש ללא סטיות כלשהן

    
חייבות    ב.   הקבלן  שיבצע  קיים  מצב  ואישור  המדידה  הסימון,  עבודות  כל 

האחראי בחתימתו לטיב ודיוק עבודות     מודד מוסמךלהיעשות באמצעות  
 . המדידה בשדה ולתארו בשרטוט

    
הקבלן אחראי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות  שסימן   ג.  

בשטח, יחודשו במקרה של נזק או אבדן וישמור על שלמותן על  חשבונו 
 . הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי המהנדס

    
ם, פינות המבנים והמתקנים ויאזנם. כמו  כן קוויהקבלן יסמן את תוואי ה ד.   

הבטחה המקבילים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם.  קווייסמן הקבלן 
עם  בתאום   ייקבע  הפינות,  מקו  ו/או  מהציר  ההבטחה  קו  של  מרחקו 

 המפקח.  
מטרת קו ההבטחה לאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון וכן לאפשר 

 ביקורת על נכונות העבודות שיבצע הקבלן.  
ודה מקבילה, על קו ההבטחה,  לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נק

הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי  להציע 
למהנדס אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל  מעבר 

 (. ו'לתוואי וכ
 . בכל מקרה, אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישור המפקח

    
לסמן באמצעות יתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן את נקודות הסימון יש   ה.   

 -50ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע  לעומק של כ   5/2.5/ -75לא תהיינה קטנות מ
 . ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה 
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נוסף למדידות הנ"ל לשם חישוב כמויות של עבודות הנמדדות )באם יהיו    ו.   
יהיה חייב,  למדוד    -הקבלן רשאי, ובאם ידרוש זאת המפקח  כאלה(, יהיה  

ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב  כמויות 
 . לתשלום

    
המפקח יערוך מדידות ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה   ז.   

ותראה בעליל  הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח  
 . שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים

על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמצעי מדידה, מערכת  ח.   
באורך   מדידה  סרט  אמה,  מאזנת,  הקווים,  שיפועי  למדידת  מטר   30לייזר 

)ג סימון  עת ולו יועמודי  בכל  המפקח  לרשות  יועמדו  אלה  מכשירים  נים( 
 שיחפוץ בכך, ללא תוספת מחיר. 

 באמצעות מערכת לייזר בלבד. : מערכת ביוב תבוצע  חובה 
    
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל מוחלטת והוא יתקן   ט.   

כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך המדידה, סימון  ומיקום 
משגיאה  כתוצאה  אם  המהנדס.  של  רצונו  ולשביעות  תשלום  ללא  כנ"ל 

,  יתקן אותן  תוכניתתבוצענה עבודות שלא לפי הסטייה או אי התאמה כנ"ל  
הקבלן לפי דרישת המהנדס ולשביעות רצונו וכל עבודת התיקון תהיה על 

 .חשבון הקבלן
    
היחידה   י.   במחירי  כלולות  מדידות  בנושא  לעיל  המפורטות  הפעולות  כל 

 . והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבורם
    
ימדוד   ,העבודה, הקבלן באמצעות מודד מוסמך יחדש, יעדכןלפני תחילת   יא.  

   .למפקח ולמתכנן לעדכון התוכנית ואת ציר הקו המתוכנן ויביא
ועיכובים בעבודה או  לא תהיינה תביעות כספיות בגלל הוצאות המדידה 

 . דרישה לסימון חוזר 
    
יתגלו   יב.   נלקחו מופנה תשומת לב הקבלן שבמהלך העבודה  מכשולים שלא 

 השלמת מדידה לשם כך.  יידרשבחשבון בתכנון ו
 20במסגרת העבודה הקבלן באמצעות מודד מוסמך שלו יסייע עד היקף של  

 ימי עבודה של מודד ללא תשלום נוסף. 
 . ו את עלות המדידהייכללמחירי היחידה 

    
 ( ASMADE) תוכנית בדיעבד   -  00.04

להכין על חשבונו   א.    כל העבודות בהתאם   תוכניותעל הקבלן  המראות את 
לביצוע בפועל, כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה 

וכ  קונסטרוקציה  זיון  פרטי  מג"מ,  וחוץ,  כל ופנים  )כולל  שבוצעו  כפי   '
 / כניות המקוריות(והשינויים לת

    
כנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת ויוכנו באמצעות ת  ASMADE-תוכניות הכל   ב.  

ת המדידה  ידו יהמתכנן.  על  תחתמנה  והתוכניות  מוסמך  מודד  ע"י  עשה 
ותכלולנה את כל המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים 
התכנון  בין  במידות  השוני  הבלטת  תוך  בפועל  שבוצעו  כפי  והמערכות 

 .  לביצוע מפלסים
האלמנטים ומערכות לציין בתוכניות בשכבות שונות ו/או צבעים שונים. כל  

להבהרת  מקרא  וצירוף  שונים  בצבעים  תתוארנה  השונות  המערכות 
 . התוכנית
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מפלסי מי תהום בתקופת   ASMADEופנה תשומת לב הקבלן להדגיש במפת  מ ג.  
 . חפירה להנחת צינור ו/או התקנת שוחה

    
סטים   3וימסור למזמין, על חשבונו סט אחד של סמי אורגינל,  קבלן יכין  ה ד.   

ו  ע"י המפקח      ומאושרים    חתומים ע"י מודד מוסמך של   CD-בחתימתו, 
התוכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה   .ASMADE-ה  תוכניות

ו  שוחות  של  מדויקים  ועומקים  מיקומים  לרבות  תת קווישבוצעה,  ם 
 . קח כחלק ממסמכי החשבון הסופיקרקעיים ותימסרנה למפ 

    
תוכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על ה ה.   

 השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד   עבור הכנת התוכניות 

 . ככלולה במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויותוהתמורה לכך תיחשב 
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני של הוראות 

 .  סעיף זה לשביעות רצון המפקח
    

 תחום העבודה  -  00.05

החוזה   א.    במסגרת  החפירה  שעבודות  הקבלן  לב  תשומת  יחרגו מופנה  לא 
ולא תורשה חריגה מרצועה זה. בתחום השטח הבנוי   מתחום רצועת הכביש

מופנה תשומת לב הקבלן שביצוע העבודות יתבצעו בשטח מוגבל, באחריות 
פגיעה  ימנעו  אשר  אמצעים  ו/או  ידיים  עבודות  בכלים,  לעבוד  הקבלן 

 ביציבות מבנים קיימים. 
שטחים   ה העבודה  לצרכי  בהתאם  והפקוח  הקבלן  עם  בתאום  יגדיר  יזם 

 ם לאחסון חומרים. המותרי
 אחר גמר השימוש על הקבלן להחזיר את השטחים הנ"ל לקדמותם.  ל
אזורים שהקבלן יאחסן חומרים ללא תאום עם הגורמים המפורטים קודם   ב

התראה   ללא  הקבלן  חשבון  על  החומר  את  לפנות  המזמין  רשאי  יהיה 
 . מוקדמת

    
הנחת כ ב.   במחירי   הקבלן  ע"י  בחשבון  יילקח  הבנוי  השטח  בתחום  נזק  ל 

 הצנרת ו/או השוחות ולא ישולם עבור תיקונם בנפרד.  
א ישולם בנפרד בגין מערכות תת קרקעיות שנפגעו במהלך העבודה ולא  ל

 . צוינו בתוכניות 
    
או  מ ג.   מים, חשמל  ביוב,  במערכת  הקבלן שפגיעה  לב  טלפון   ופנה תשומת 

 שעות(.  -6תחייב תיקונה מידית )לא יאוחר מ 
מידה ולא יבוצע התיקון תוך פרק הזמן המוגדר רשאי המזמין לתקן את   ב

 . הנזק על חשבון הקבלן ללא התראה מצידו
    
מידה ויגרם נזק ע"י הקבלן או בא כוחו כתוצאה מעבודה מחוץ לתוואי   ב ד.   

 . לתקן ולהחזיר את המצב לקדמותוהקווים המתוכננים על הקבלן 
    

 כלי חפירה  -  00.06

תורשה      למבנים קיימים  ובסמוך      שסמוך לקירות  תשומת לב הקבלן      יתופנמ  
 מתאימים. רק בכלי חפירה  עבודת חפירה

 ין עבודה בשטח מוגבל לא תשולם תוספת כלשהי. בג
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ערך לביצוע העבודה עם יגין ביצוע עבודות בחפירה עמוקה באחריות הקבלן להב
יציבות המבנים   יערערו את  ו/או  נזקים  יגרמו  לא  שבסמוך.    כלי חפירה אשר 

 ערך לכך מראש. יבאחריות הקבלן לה
 א ישולם עבור עבודות באזורים אלו בנפרד או תוספת כספית. ל
לכלול ב הקבלן  מקשיים   אחריות  הנובעות  העלויות  כל  את  היחידה   במחירי 

 . 'מיוחדים, פיצויים בגין נזקים וכו  דעת יועצים      חדת, חוותמיו  בביצוע, הערכות  
    

 בסיס ההצעה  -  00.07

  . כתב הכמויותו הצעתו של הקבלן תבוסס על סמך המפרט א.   
    
 המפרט מהווה השלמה לכתב הכמויות.   ב.  

המפרט   , העדות,ן אחרת, יהיה לפי תוכניותיביצוע העבודות, אם לא צוי
המיוחד, המפרט הכללי, וכתב הכמויות. במקרה של סתירה ביניהם יקבע 

 .עצות עם המתכנןיהמפקח את אופן הביצוע בהתי
    
ישתנו בעקבות ב ג.   לא  לכך שמחיריו  מודע  יהיה הקבלן  הגישו את ההצעה 

ו פרטים הנובעים משינוי המצב ייכללעבודה מפורטות ש  תוכניותאספקת  
למרות הקיים.   הכמויות.  בכתב  המופיעים  לסעיפים  שיתאימו  ומלבד 

ששינויים לא מפורטים בתוכניות כל פרטי השלד וכל דרישות הביצוע, רואה 
היזם את הקבלן כמתמצא ויודע את כל הנדרש בעבודה מסוג זה, ומסיר 
מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות כלשהן כשימסרו לו, 

 עבודה מפורטות. כניות ו בבוא העת ת
 . מאשר את האמור לעיל ,קבלן בהצעתוה

    
 הצעת הקבלן  -  00.08

תשומת לבו של הקבלן מופנית למסמכי מכרז/חוזה זה. הצעת  הקבלן שתוגש   
ללא מילוי כל המפרטים הנדרשים במסמכים אלה וללא חתימת  הקבלן בשולי 

 . המסמך, לא תתקבל ותשמש עילה לפסילת ההצעה
   

 פיצול העבודות  -  00.09

העבודה שבמכרז/חוזה זה   ביצועמזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את  ה א.   
 .לפרקי ביצוע שונים ולמסור פרקים שונים למציעים שונים

    
זמין שומר לעצמו את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי  ביצוע המ ב.  

 .שונים אף לא לאחד מהמציעים
    
 . המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע פרקי ביצוע שונים במועדים שונים ג.  
    
החלטות המפורטות בסעיפים א' ב' לעיל הן בסמכותו ובהתאם לשיקול  ה ד.   

 .דעתו הבלעדית של המזמין
 

א'ה ה.    בסעיפים  למפורט  בהתאם  המזמין  תהווה ג'  -חליט  לא  לעיל  כולל, 
עילה   כל  זו  מצד  החלטתו  פיצוי  לתביעת  ו/או  היחידה  במחירי  לשינוי 

המציעים בגין נזק ו/או הפסד שנגרם להם, לטענתם ,כתוצאה מכך.  האמור 
מעבודות  חלק  על  הצעה  להגיש  הזכות  את  למציע  מקנה  לא  זה  בסעיף 

 .הרשומות בכתבי הכמויות
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 עבודה בשעות לא מקובלות  -  00.10

והקבלן     החשיכה,    יידרשבמידה  בשעות  גם  ויתכן  מקובלות  לא  בשעות  לעבוד 
הקבלן יעשה זאת בתאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או  

 תוספת מחיר כלשהי. 
הזהירות   אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן  חג.  וערבי  שישי  בימי  יציקה  תאושר  לא 
כ מתאים(.  אחר  לילה  לעבודת  וציוד  תאורה  )כגון  המתאימים  ל והבטיחות 

 האחריות עקב ביצוע העבודה בשעות לא מקובלות תחול על הקבלן. 
מועדי העבודה יתואמו עם המפקח ויקבלו את אישורו בכתב בכדי למנוע הפרעות  

 . אקוסטיות בסביבה
   

 ערעור על גבהים קיימים   -  00.11

בשטח    למצב  בהשוואה  בתוכניות  שמשתקף  כפי  קיים  מצב  לאמת  הקבלן  על 
לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך   בשטח.  כלשהיבטרם תבוצע עבודה  

ב הנתונים  נכונות  על  ערער  העבודה,    תוכניותלא  התחלת  מיום  שבועיים  תוך 
 . כניות האמורות כנכונות ומדויקותו ייראו הת

   
 תוכניות ומסמכים   -  00.12

ל הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים במהדורה אחרונה, התוכניות  ע  
נקיים  והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש המפקח. כל המסמכים צריכים להיות 

 . וניתנים לקריאה
   

 עדיפות בין המסמכים   -  00.13

על הקבלן לבדוק את כל המסמכים המהווים מכרז/חוזה זה. בכל מקרה בו  א.   
בין   שונה   פירוש  ו/או  משמעות  ו/או  התאמה  אי  ו/או  סתירה  תמצא 
התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד  למהנדס, 
אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המהנדס בנדון תהיה 

הוא לבדו   יישא   -פנה הקבלן למהנדס ולא מלא אחר החלטתו    סופית. לא
בכל האחריות הכספית, ובכל אחריות אחרת עבור התוצאות, בין אם נראו 

 . ונצפו מראש ובין אם לאו
    
כל מקרה של סטיות כמתואר לעיל, רואים את ההוראות לביצוע העבודה ב ב.  

 :כפי שנקבעו לפי המידות והתיאוריים
 בתוכניות.   (1)   

 במפרט המיוחד )מפרט זה(.  (2)   

 בכתב הכמויות.   (3)   

 אופני מדידה מיוחדים.   (4)   

 במפרט הכללי ואופני מדידה.   (5)   

 תנאי חוזה.   (6)   

 תקנים ישראליים.  (7)   

 הקודם עדיף על הבא אחריו.    
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בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר  ג.  
 ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות לענין התשלום, נקבע ברשימה שלהלן: 

 כתב הכמויות.  (1)   

 אופני מדידה מיוחדים.  (2)   

 המפרט המיוחד.  (3)   

 תוכניות.  (4)   

 המפרט הכללי ואופני המדידה.  (5)   

 תנאי החוזה.  (6)   

 תקנים ישראליים.  (7)   
     

 מחירים  -  00.14

שלמים וכוללים את תנאי    הם מחירים    הכמויות    ברשימת      הסעיפים  מחירי    
בציוד,  שימוש  הרכבה,  ועבודה,  חומרים  והתוכניות,  המפרטים   המוקדמות, 

וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש.    עבודות
ישירות  הוצאות  בטיחות,  למע"מ(  )פרט  המיסים  סוגי  כל  והובלה,  הספקה 

נה למילוי ידרשועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות מראש, רווח וכו', שת
 תנאי החוזה והשלמת העבודה לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או    המזמין לא
סעיפים   ביטול  או  שינוי  בלבד,  כאלטרנטיבה  ניתן  מהסעיפים  חלק  בשלמותן. 
שונים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת כי אם כל מחיר ומחיר יחייב בלי  

יות בפועל.  קשר למחירי יחידה אחרים. כמו כן לא תוכך כל תביעה בגין שינוי בכמו
יבקש  שהמזמין  כמות  לכל  מתייחסים  בהם  מתחייב  שהקבלן  היחידה  מחירי 

 . לבצעה בפועל
     

 מחיר יסוד  -  00.15

 מבלי לגרוע או לפגוע באמור במפרט הכללי )מוקדמות(.   
הספק   שיסכם המנהל עם המפעל או  חומר או מוצר    מחיר    פירושו  ,  היסוד   מחיר  

מפקח  להמפעל או בפתח הנמל. מחיר יסוד לא כולל מע"מ. יש להגיש  בשערי  
 חשבונית מס חתומה ע"י רואה חשבון. 

אילו  ואת    העמסה, הובלה, פריקה, אחסון      כולל גם הוצאות   כן מחיר היסוד    מו  כ
ה התאמתעל  היחידה.  במחיר  בחשבון  לקחת  החוזה  קבלן  תוך     שכר  תיעשה 
מדה  הצ)בתוספת      המוסכם  במחיר היסוד  היסוד הרשום בחוזה  מחיר    תהחלפ

 .מתאמת על בסיס משותף של זמן(
   

 תשלומים נוספים  -  00.16

תביעותיו  א.    כל  את  שתפרט  רשימה  לחודש  אחת  למפקח  יגיש  הקבלן 
לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו זכאי הוא להם עקב 

החולף.   החודש  במשך  העבודה  על ביצוע  שיהיו  סעיפים  יופרדו  ברשימה 
בסיס המדד הבסיסי של החוזה מסעיפים שיהיו על בסיס מחירים שוטפים. 

ו בגינם תשלום ואין להם ביטוי בכתב הכמויות ישולמו לפי  ידרשעבודות שי
בגינה  העבודה  באם  חתימת החוזה.  ביום  הידוע  מחירון משב"ש האחרון 
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משב"ש ישולם לפי מחירון "דקל" תשלום לא בא לידי ביטוי במחירון  נדרש
. כל עבודה נוספת קטנה כגדולה 10%בתוקף ביום ביצוע העבודה בהנחה של  

 . ישמש מאגר המחירים של דקל לעבודות גדולות
    
דרישה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן א' לעיל רואים  ב.  

פרט אם הודיע בכתב בסוף את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי  
  30החודש האמור על כוונתו להגיש את התביעה, והתביעה עצמה תגיע תוך  

 . יום מתום החודש שבו התהוותה עילתה
    
מתאימים  ג.   מחירים  ולפי  העבודה  ביומן  רשומים  לפי  ייקבע  העבודה  ערך 

במחירון "דקל", כפוף לנאמר בסעיף א' דלעיל. במקרה והמחירים במחירון 
כרווח   12%"דקל", הם מחירים של קבלן משנה, יקבל הקבלן תוספת של  

זהה   עבודה  הכמויות  בכתב  אין  המפקח  שלדעת  במקרה  וזה  ראשי  קבלן 
 . ב"שהגה ו/או במחירון משלעבודה חרי

    
יערוך  ד.    שבוצעו,  לעבודות  מתאימים  מחירים  "דקל"  במחירון  ואין  במקרה 

שת מחירים  ניתוח  מחירי יהקבלן  בדיקת  סמך  על  המפקח  ידי  על  בדק 
'. מחיר שעות העבודה יקבע לפי מחירם הספקים, כמות שעות העבודה וכו 

כרווח קבלן    12%בפרק רג'י. על מחיר החומרים יקבל הקבלן תוספת של  
ראשי. לא ישולם רווח קבלני על שעות ברג'י כלשהן. אין לבצע שעות עבודה 

המפקח ביומן העבודה, ובו מס' השעות   אישורברג'י בלי קבלה מראש של  
 . המאושרות

    
הקבלן חייב להגיש הצעת מחיר לאישור לפני התחלת הביצוע. יש לבצע את  ה.   

העבודה רק אחרי אישור המחיר ע"י המפקח, מאידך, המפקח רשאי להורות 
לקבלן לבצע את העבודה הנוספת גם אם נתגלו חילוקי דעות בנושא המחיר, 
יהיה  הפרויקט  מנהל  יערער,  שהקבלן  במידה  העבודה.  את  יבצע  הקבלן 

 . יט האחרוןהמחל
    
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות ל"קבלנים אחרים" ולבצע על ידם  ו.   

את העבודה / פריט חריג וזה במקרה שהצעת הקבלן נראית לו גבוהה ואין  
 כלשהי אפשרות להתפשר על המחיר. בכל מקרה לא תשולם לקבלן תוספת  

 . על הפעלת "הקבלן האחר"
    

 ובטיחות שמירה על הוראות החוק   -  00.17

העבודה  א.    ביצוע  על  החל  דין  כל  הוראות  על  בקפדנות  לשמור  הקבלן  על 
מכוחו  הבאים  וכל  המזמין  כלפי  מלאה  אחריות  בזאת  מקבל  והקבלן 

 .לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם
    
הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  ב.  

את פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( והתקנות על פיהם וכי הוא   1954
 . נ"להמקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות 

    
כ"מבצע הבניה" לצורך ביצוע העבודה לפי חוזה זה רואה הקבלן את עצמו   ג.  

ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על הנ"ל כתוצאה  וכמנהל עבודה" 
 . מהאמור לעיל 
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ע"י   ידרשהקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, שמירה, גידור או כל שי ד.   
המזמין או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי. 
שמירה   סדרי  באתר  לקיים  הקבלן  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 . שעות ביממה( 24נאותים )
    
הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו  ה.   

לעובדיו, בין לגוף ובין לרכוש, וכן לגופו או לרכושו של המפקח ו/או המנהל 
ו/או המזמין וכל אדם הקשור עימהם ו/או של צד שלישי כלשהו בתקופת 
ר חוזה זה וכל עוד תבוצענה העבודות ועד למסירת העבודה. הקבלן משחר

בזאת את המזמין מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או 
 . נזק כנ"ל

    
הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בשל כל הוצאה שתגרום בגין   ו.   

עניינים שבאחריותו של הקבלן שבסעיף זה לעיל, מיד לפי דרישתו הראשונה 
השיפוי ו/או הפיצוי המגיעים לו של המזמין. המזמין יהיה זכאי לנכות את  

המזמין   יהיה  כן  כמו  זה.  לחוזה  לקבלן בהתאם  כלעייל מכל סכום שיגיע 
רשאי לגבות את סכומי הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לו כלעייל בכל דרך 
יתר  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  המזמין  של  דעתו  שיקול  לפי  הכול  שהיא, 

 . תרופותיו בקשר לכך
    
כל  ז.    לגבי  גם  הנ"ל של הקבלן היא  והמחויבות  כל ספק, האחריות  להסרת 

 הקשור למבנה הקיים. 
    

 שומר בשטח   -  00.18

על הקבלן להחזיק באתר שומר במשך כל תקופת העבודה עד למסירת הפרויקט    
 . למזמין

    
 תיקון נזקים  -  00.19

עבודת הקבלן או מבנים קיימים, או בכל מקרה שבמהלך ביצוע העבודות תינזק    
חלקים של מבנים אחרים הסמוכים לאתר, מסיבה כלשהי, ובכל מקרה שיגרם 
נזק לעבודות הנובעות כתוצאה מביצוע עבודת הקבלן או מרשלנותו של הקבלן, 
יהא על הקבלן לתקן הנזק על חשבונו בתוך שבעה ימים מקרות הנזק או בתוך 

נות המקרה. לא מילא הקבלן אחר וסייבהתאם לנ  מועד אחר לפי קביעת המפקח,
על יוהתחייבו הנזק  חייב, לתקן את  לא  המזמין רשאי, אך  יהא  זה,  תיו בסעיף 

 ולחייב את הקבלן בהוצאות התיקון.  -חשבונו של הקבלן 
יקון תהוראות סעיף זה יחולו גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות  

ובדק שבוצעו על ידו בתקופה הבדק והאחריות, כהגדרתן להלן, אף לאחר מתן 
 . תעודת ההשלמה

   
 נזק לגוף ולרכוש  -  00.20

)ה( לעיל, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק   5700.16בלי לגרוע מהוראות סעיף מ א.   
העבודות או בקשר לכך לגופו או לרכושו של   ביצועשיגרם תוך כדי או עקב  

אנשים   הנ"ל,  בכלליות  לפגוע  ומבלי  כולל  כלשהו,  משפטי  גוף  או  אדם 
הקבלן   יהיה  כן,  כמו  בו.  המשתמשים  או  באתר  העובדים  או  המבקרים 

שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר   אחראי כלפי כל צד שלישי לנזקים
לביצוען, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן לנקוט בכל הצעדים 

 . למניעת כל נזק כנ"ל 
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הקבלן יפצה את המזמין על כל סכום או הוצאה שהמזמין יצטרך לשלם או  ב.  
כ לו  אחראי  הקבלן  ואשר  כנ"ל  שנגרם  נזק  כל  בגין  כולל ד להוציא  לעיל, 

 . הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד של המזמין
    
קבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצויים המגיעים לעובד או לכל אדם ה ג.  

אחר המועסק ישירות ע"י הקבלן ו/או הנמצא בשרותו של הקבלן ו/או לכל 
אדם או גוף משפטי כנ"ל, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא שיגרמו כנ"ל, 

 . כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק והאחריותלרבות תוך 
    
לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם, מתחייב   ידרשם המזמין יא ד.   

הקבלן לשפות את המזמין בגין כל סכום שישולם על ידו כלעייל. השפוי 
לשלם וזאת   יידרשמשמעו שהקבלן ישלם תחת המזמין כל סכום שהמזמין  

יראוהו כתוב המגיע   מיד לדרישת המזמין. כל סכום שישולם ע"י המזמין 
זה זה, והמזמין רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע למזמין מהקבלן לפי חו

 . לקבלן ממנו בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת
    
וכל   על ה.    הלאומי  הביטוח  חוק  והוראות  דרישות  כל  אחר  למלא  הקבלן 

הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע 
שיועסקו  ומשמשיו  שליחיו  עובדיו,  שכל  באופן  לעיל,  האמור  בכלליות 
בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות 

או זמני יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות, זכאים באופן מקרי  
 . לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל

    
 היקף העבודה  -  00.21

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל ו/או להקטין בכל שלב שהוא את היקף    
או להקטין ו/או לבטל סעיף בכתב הכמויות שינויים בכתב   25%-העבודה עד כ

 שלא הכמויות לא יהוו עילה כלשהי לתביעה מצד הקבלן. כמו כן למזמין הזכות  
 . להזמין את ביצוע השינויים מהקבלן הזוכה

   
 מהנדס ביצוע של הקבלן   -  00.22

הקבלן ימנה מהנדס מטעמו שיהיה צמוד לאתר לכל תקופת הביצוע וינחה את    
מנהל העבודה ופועליו בהתאם להנחיות המפקח. מהנדס הביצוע של הקבלן יהיה 

 תוכניות אחראי לבדיקת ההכנות לעבודה והעבודה עצמה באם בוצעו בהתאם ל
 על עבודת הקבלן. ולמפרטים. המזמין יבצע פיקוח משלו 

המזמין/המפקח יהיה רשאי לדרוש את החלפת מהנדס הביצוע של הקבלן, באם 
המזמין יגיע למסקנה שמהנדס הביצוע של הקבלן אינו ממלא את תפקידו כראוי.  

 . בכל מקרה יש לאשר את המהנדס ע"י הפיקוח טרם העסקתו
   

 מנהל עבודה של הקבלן   -  00.23

העבודה לכל תקופת ביצוע העבודה    מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד  ימנה      הקבלן  
אשר יהיה אחראי לביצוע בטיחות ותאום עם קבלני משנה הן מטעם הקבלן והן 
מטעם מזמין העבודה. על הקבלן להציב שלטים בגודל וכמות בהתאם לדרישות 

שם מנהל העבודה ומספר הטלפון   צויןמשרד העבודה ומזמין העבודה. ובהם מ
 . עבודה ובבית. מנהל העבודה כפוף לאישור המפקחב
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 קבלני משנה  -  00.24

ל הקבלן להגיש לאישור המפקח רשימת קבלני משנה שברצונו להעסיק וזה תוך  ע  
 ימים מקבלת צו העבודה.  10
מפקח רשאי לדרוש את החלפתם של קבלני המשנה מתוך הרשימה שתוגש על ה

 ידי הקבלן לאישור.  
לאחר קבלת העבודה אסור לקבלן להחליף את קבלני המשנה ללא אישור מוקדם  

 מהמהנדס/המפקח.  
ביצוע  רמת  שלדעתו  משנה  קבלן  כל  של  ידו  להרחיק  הזכות  למפקח  מאידך, 

 העבודה אינה מספקת. 
רם לקבלן הראשי עקב החלפת קבלני משנה יהיה על אחריותו ועל כל נזק שיג
 חשבונו. 

"קבלן משנה באה    אור הטכני או בכל מסמך אחר שמופיעה הגדרה:יכל מקום בתב
 . ר האחראי היחידי לגבי המזמיןשא יילציין כי הנ"ל בא כוחו בלבד של הקבלן, אשר  

   
 לוח זמנים  -  00.25

חתימת החוזה, יוגש ע"י הקבלן למפקח לוח זמנים ממוחשב,  ימים מיום    10תוך    
עם או בלי שינויים    ,  מפורט לביצוע העבודה. לוח זמנים זה לאחר בדיקתו ואישורו

הפך למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודה  יי  -
האמצעי בכל  לאחוז  מיד  יהיה  הקבלן  ועל  בזמן  השלמתן  את  מבטיח  ם אינו 

 הדרושים לתקון המצב. 
ו של אישורו של המפקח.  אישורבמידה ויורה המפקח, יש להכין לו"ז ולהגישו ל 

לא יחשב כמתן   -במידה וחורג מתקופת הביצוע המאושרת    -לו"ז מעודכן כאמור  
 ארכה לקבלן לסיום העבודה. 
 . בהתאם לחוזה עם המזמין –תקופת ביצוע פרויקט זה 

   
 הכמויות מדידת   -  00.26

מדדנה בהתאם לאופני המדידה המופיעים בסוף כל מפרט ובהעדרם  יהכמויות ת  
ובהעדרם בהתאם למפרט הבין משרדי בפרקים הרלוונטיים. אם לא   בהתאם לת"י
 הכמויות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד.   –צוין אחרת 

הזכות בידי המפקח לשנות את הכמויות בכל סעיף ע"י הגדלה, הקטנה וכן ע"י  
ביטול של סעיפים בכללים ו/או פרקים שלמים. לא תהינה לקבלן שום תביעות 

 או טענות על כך. 
העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שבוצעו למעשה ובהתאם  

 לחישובי כמויות שיוגשו ע"י הקבלן ויבדקו ויאושרו ע"י המפקח. 
מחירים  קביעת  ו/או  היחידות  במחירי  שינויים  לדרוש  זכות  לקבלן  תהיה  לא 

העבודה והן חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל, הן אם יוחלט עליהם במשך  
 . אם יתבררו בחשבון הכמויות הסופי בגמר העבודה

   
 חשבונות ביניים  -  00.27

המפקח רשאי להתנות קבלת ו/או אישור כל חשבון ביניים בהגשת כמויות מלאות    
 ומדויקות וסופיות עבור החלק המבוצע. 

 מאושרות ביומן.  ו גם עבודות רג'יייכללהחשבונות ביניים 
עבודה "מאושרת" פרושה שהמפקח התייחס אליה ביומן העבודה. חתימת המפקח 
יומן העבודה אין פירושה הסכמה או אישור המפקח לשעות הרג'י שביקש  על 

 . הקבלן, אלא אם כן אישר המפקח במפורש את השעות המאושרות לתשלום
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 טיב החומרים והבדיקות  -  00.28

בסעיף     כמפורט  יהיה  והמוצרים  החומרים  של    -  00בפרק    001טיב  מוקדמות, 
 משרדי".  ן ה"מפרט הבי

הקבלן יבצע נטילת דגימות, בדיקות שדה, ובדיקות  מעבדה שיאשרו את התאמת 
ובכמות   ולתקנים  המחייבים, בתדירות  והעבודה שבוצעה למפרטים  המוצרים 

 . ע"י המפקח  יידרשכפי ש
 

דמי הבדיקות  א.    ככלולות במסגרת  לא תחשבנה  להלן  ההוצאות המפורטות 
 :ויהיו על חשבון הקבלן

מקורות    לקביעת   מיועדים  ה   ומריםח   של     מוקדמות  בדיקות    מי  ד (1)   
 . האספקה

 
 דמי בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חיסכון וכו'(.  (2)   
     
מתאימים   בלתי יימצאו   אשר  ומלאכות  חומרים של   בדיקות מי ד (3)   

 . לדרישות החוזה
     
 . הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא  (4)   
     
את  ב.   המעבדה שתבצע  לאשר מראש את  הזכות  את  לעצמו  המזמין שומר 

יגרע מאחריותו של הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו  
 . הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה 

    
הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות  ג.  

 . ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן
    

 קבלת העבודה עם השלמתה  -  00.29

מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע   מסר למפקח ולמזמין בשלמות.  יהעבודה ת  
 ו.   ידרשמושלם של העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וי

אישור המזמין באמצעות המתכנן והמפקח על מסירת העבודה תהווה אסמכתא 
 . לגמר ביצוע

   
 אמצעי זהירות  -  00.30

הזהירות     אמצעי  כל  ולנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי  הקבלן 
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה,  

 הנחה, הובלת חומרים וכו'.  
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת  רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו 

ל התקנות וההוראות של משרד העבודה  בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כ
 בעניינים אלו. 

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי  להזהיר  
מצאותם של בורות,  ערמות עפר יאת הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל ה

 או חומרים ומכשולים אחרים באתר.  
הקבלן למלא את כל הבורות   מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב  

והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר  
 כתוצאה מביצוע העבודה.  
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הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה  עקב אי 
זה אשר  יכיר בשום תביעות מסוג  לא  והמזמין  כנדרש,  זהירות  נקיטת אמצעי 

אותם  יתופנ תשלום   לעכב  זכות  לעצמו  המזמין  שומר  זאת  לעומת  אליו,  נה 
 ויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  והסכומים אשר יהוו נושא ל

יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות   את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר 
  בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא כל תביעה  לפיצויים

יקט  יעקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר או תביעת פיצויים לאוב
ביטוח  פוליסת  באמצעות  הקבלן  ע"י  תכוסה  העבודה,  באתר  שנפגע  כלשהו 

 בגין נושא זה.   כלשהיבאחריות  יישאמתאימה והמזמין לא 
במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים,  על  

לן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים,  ולנקוט  הקב 
 : ו בין היתר את אלוייכללבכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר 

   
פני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים, ויש בה  כמות ל א.   

 חמצן מספקת. 
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר 

 שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. 
רק  לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר 

 . תא הבקרה, אבל רק לנושאי מסיכות גזהכניסה ל
    
שעות  לפחות   24כסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  מ ב.  

 :לפי הכללים הבאים
    
קיים  ל (1)    בקרה  בתא  לעבוד   -עבודה  עומדים  שבו  השוחה   מכסה 

 .מינימום שלושה מכסים –והמכסים  בשני התאים הסמוכים 
     
 בור יהמכסים משני צידי נקודת הח -לחבור אל ביוב קיים  (2)   
     
ר אדם נוסף מחוץ   יישאכנס לשוחת בקרה אלא אם כן  יא יורשה אדם להל ג.  

 .לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך
    
נכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם  סוליות ה ד.   

בלתי מחליקות, והוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור  חבל אשר את 
 . קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה

    
 . מסכת גז מתאימה  יישאמ'  3.0נכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  ה ה.   
    
על  ב ו.    עולה  בקרה שעומקם  לפני     5.0שוחות  מכניים  מאווררים  יופעלו  מ' 

 כניסת אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה. 
בדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא  עו

 אמצעי בטיחות הנדרשים, ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  
 . חריות על ההדרכה ונקיטת אמצעי זהירות תחול על הקבלן הראשיא

    
 אמצעי בטיחות  -  00.31

מבלי שהודיע למשרד העבודה על תחילת עבודת.   לא יתחיל בעבודההקבלן   א.   
 . מסר למפקח יהעתק מכתב רשום כולל ספח המשלוח י
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הקבלן מתחייב להגיש עם תחילת העבודה סקר ממונה בטיחות אשר יתאר  ב.  
העבודה, מחיר הדו"ח יהיה כלול את כל אמצעי הבטיחות הדרושים לביצוע  

 . במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד
    
ימונה  ג.   בהעדרו  קבוע.  באופן  הסמכה  בעל  עבודה  מנהל  נוכח  יהיה  באתר 

 . מנהל עבודה מחליף
    
 אתר ימצא ממונה בטיחות מטעם הקבלן.ב ד.   
 
 

   

 אופי החוזה "כמויות למדידה" והיקפו  -  00.32

כאשר לצורך נוחות הקבלן ניתנו כמויות באומדנה של   למדידה  החוזה הוא   א.   
 פריטי העבודה. 

 . על הקבלן לבדוק את הכמויות לפני הגשת הצעתו ולתמחרן בהתאם 
    
 . ותקלא תתקבל כל טענה על כמויות לא מדוי  ב.  
    

 קבלני משנה  -  00.33

במשרד     הקבלנים  רשם  ידי  על  שפורסמו  לתקנות  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 
רשומים   שאינם  משנה  לקבלני  עבודה  מסירת  איסור  בנושא  והשיכון,  הבינוי 

 בפנקס הקבלנים. 
מהימנות     ערעור  לתקנות  בהתאם  כי  הקבלנים,  ציבור  לידיעת  בזאת  "מובא 

הקבלנים להעסיק אך ורק  , על  -1988והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט
קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג  המתאימים לביצוע 

 . העבודה
 

 להלן לשון התקנות:  
 . לאחר רישיוןקבלן אינו מעביר או מסב את ה ( :8) 2תקנה   

 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.  ( :9) 2תקנה   

עצמו   (:11) 2תקנה    על  שקבל  עבודות  מוסר  או  מעביר  מסב,  אינו  קבלן 
הקבלנים  בפנקס  רשום  אינו  אשר  לקבלן  בחלקן,  או  בשלמותן 
לענין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם  משתלם לפי זמן 
כשלעצמה,   העבודה  שיעור   לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה 

 . משום מסירת ביצוע עבודה לאחר
    

 נזיקין לצד ג'  -  00.34

כל נזק לרבות נזק בלתי נמנע ובלתי הפיך )כגון: עקירת עצים או פגיעה בגידולי   
 שדה( ישולמו ע"י הקבלן על סמך הערכת שמאי מוסמך שיאושר ע"י המזמין.

נזקים בני תיקון )פגיעה בצנרת, פגיעה בשטח חרוש, פגיעה במבנים או גדרות(  
 חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. יתוקנו ע"י הקבלן ועל 

ו כל נזק  ייכללמובהר ומפורש בזאת כי הנזקים שהקבלן מחוייב יהיה לשאת בהם,  
 שיגרם, לרבות נזקים שנגרמו לצרכי העבודה. 

הקבלן יהיה רשאי להציע פתרונות חלופיים לאופן ביצוע העבודה היכולים למנוע  
ם ועל חשבונו לשביעות רצון  את הנזק, או לחילופין לתקן בעצמו את הנזק שנגר

המזמין. משלא נקט באחד מהדרכים הנ"ל ישלם הקבלן לניזוק פיצוי עבור הנזק 
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ובלבד שלניזוק לא תהיה טענה   שגרם באמצעות הביטוח, או בכל דרך שיבחר 
 ותביעה כלשהי אל המזמין.

למניעתם, ו/או תיקונם    יידרשבכל תנאי התשלום עבור נזקים, ו/או אמצעים ש
 . הקבלן לא יהיה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השוניםע"י 

   
 רישיונות ואישורים  -  00.35

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למתכנן ולמפקח את  כל   
ת, התנאים לביצוע העבודה והאישורים לביצוע העבודה לפי  התוכניות  רישיונוה

 מכל הרשויות המוסמכות. 
לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו, מספר מספיק של  תוכניות,  

ת הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם  לרשויות את רישיונווהקבלן מתחייב להשיג את ה
ת  והאישורים הדרושים רישיונורך קבלת ה כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצו 

 כאמור לעיל.  
 כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה:  

רשויות מ.ע.צ קק"ל,  העתיקות,  אגף  בזק,  חב'  החשמל,  חב'  הבריאות,  משרד   ,
אזוריות על כל  מחלקותיהן, משטרה, חב' מקורות, רשות הגנים הלאומיים, רשות 

אחרת   רשות  וכל  המים,  רשות  ניקוז,  רשויות  הטבע,  ממנה   ידרשיששמורות  
 . העבודות ביצועלצורך  רישיון

 
 התוכניות ל"מכרז" רשימת   -  00.36

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התוכניות למכרז הינן תוכניות  עקרוניות    
חתומות בחותמת "למכרז בלבד", הבאות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן, והן 

 באות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.  
העבודה וגם במהלכה, לצורך השלמת עבודות המדידה והשרטוט     ביצועלקראת  

להלן, תימסרנה לקבלן תוכניות עבודה מפורטות חתומות   -ע  שעל הקבלן לבצ
"ל כדי ביצוע העבודה, תביצועומאושרות בחותמת  ו/או תוך  כן  מסרנה י ". כמו 

 לקבלן תוכניות עבודה נוספות.  
למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי  תתוספנה 

שהוגשו על ידי הקבלן  בהצעתו, ומחירי תוכניות, כדי לשנות את מחירי היחידה  
 יחידה אלה ייחשבו כסופיים.  

עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז/חוזה יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד  למפקח  
בין  ו/או  עצמן   לבין  התוכניות  בין  התאמה  ואי  סתירה,  החסרה,  טעות,  על 

בכ  לנהוג   כיצד  יחליט  המפקח  החוזה.  מסמכי  שאר  ובין  מקרה,  התוכניות  ל 
 והחלטתו תהיה הקובעת. 

בטעות,   הרגיש  שלא  מכך  כתוצאה  אם  בין  כאמור,  למפקח  הקבלן  הודיע  לא 
הקבלן    יישאהחסרה, סתירה ו/או אי התאמה כנ"ל, ובין אם מתוך הזנחה גרידא,  

 . בכל האחריות לתוצאות מכך, בין אם תוצאות אלה נראות מראש ובין  אם לא
   

 תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים   -  00.37

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים, והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק   
 באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. 

יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים, ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו  מתפזר  
 . בזמן הנסיעה
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה   –   2מסמך ג'  
   

 עבודות עפר   -  5701

   
 כללי   -  57010

יסודי את תנאי המקום, סוג האדמה   א.    רואים את הקבלן כמי שבדק באופן 
והשטח, עומקי מי תהום, בדק דרכי גישה והובלה, כבישים ומדרכות קיימים, 
לכלים   קיימות  הפרעות  ביוב,  טלפון,  חשמל,  מים,  צנרת  מבנים,  גדרות,  

 מכניים וכו' ועל יסוד זה ביסס הצעתו.  
אין הבדל לגבי סוגי אדמה בכל עבודות העפר והמילה חפירה משמעותה,  

 חפירה ו/או חציבה חפירה במי תהום וכו'. 
לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או  טענות 

 . באבחנה מצידו
    
רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע, קרא בעיון את  ב.  

 דו"ח הקרקע המצורף וביצע את כל הבדיקות שימצא לנכון. 
לא תוכר כל  תביעה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, ברטיבות 

 . וכו' גם אם התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונות
    
פני הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו  פני  ג.  

המדידה שיסופקו לקבלן.  הרשות בידי   תוכניותמסומנים בהקרקע כפי שהם  
על כל אי   ביצועהקבלן לבדוק את המדידה שקיבל ולהודיע לפני תחילת  ה

 למצב השטח הנבדק.  תוכניותהתאמה שמצא בין המדידה ב
מדידה זו תעשה על חשבון הקבלן. אם לא דרש הקבלן כאמור, מדידה  מחדש 

התחלת העבודה יהיו פני הקרקע  הטבעיים משך שבועיים מיום קבלת צו  
 . המדידה שנמסרו לקבלן, הקובעים את כמויות העבודות  תוכניותכמסומן ב

    
קרקעיים כגון: צנורות  מים, - הקבלן אחראי באופן בלעדי למתקנים על ותת ד.   

 ביוב, חשמל, טלפון וכו'. 
יבטיחו את שלמותם  של לפיכך על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר  

הנ"ל זמניותדיפון  לרבות    ,המתקנים  תהום נשלפות  תמיכות  מי  שאיבת   ,
ציוד   םוסילוק ובחירת   המים  רשות  ו/או  המזמין  ע"י  המאושר  למיקום 

על הקבלן לעשות דיפוני דפנות בחפירה  ו מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(.  
 . יחות בהתאם להוראות ונחיות משרד העבודה ו/או ממונה בט 

, כולל מפלס חרסית, חולית ו/או כל סוג קרקע אחרסלעית  חפירה בקרקע  
   מי תהום גבוהים.

.  החפירה למניעת התמוטטויותהקבלן ידאג לנקיטת כל אמצעי הגנה בזמן  
שאיבה   השונים,  הדיפונים  סוגי  כל  משמעותם  הגנה  ספיקה אמצעי  בכל 

 שתידרש.
הקבלן וימצאו את ביטוין  במחירי ל ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על  כ

כנחוצות  לו   הנראות  שיטות  על  לקבלן  להורות  רשאי  המהנדס  היחידה. 
 העבודה.   ביצועל
 גיעה במתקן כתוצאה מחפירה בסמוך תתוקן ע"י הקבלן מיד. פ
ולא מ היחידה  במחירי  וכלולים  בחשבון  הקבלן  ע"י  נלקח  התיקונים  חיר 

 . ישולם בנפרד
    
הקבלן לנקוט בכל האמצעים על חשבונו שבכל זמן לא יעמדו או  יזרמו ל  ע ה.   

 .ל העבודה תבוצע ביבש; המים בתעלות החפורות
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   קבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה.ה ו.   
ומילוי ל חפירה  עבודות  וכל  ומחפרות  תעלות  שחפירת  לוודא  עליו  פיכך 

הוא ידפן את דפנות החפירה  אחרות תעשינה  באופן בטוח ובמידת הצורך  
 .  על פי הוראות החוק 

 ראות המתכנן או המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.  הו
יש   יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות על מנת שלא תקרינה תאונות,  

 להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. 
 .כל הפעולות הנ"ל ימצא את ביטויו במחיר היחידה שבכתב הכמויות ביצוע

    
מראש עם המועצה וועד הקיבוץ לפני תחילת העבודה  לגבי   קבלן יתאםה ז.   

 .  וכו'מיקום משוער של צנרת תת קרקעית כגון חשמל, מים, ביוב, טלפון 
במחירי היחידה   יכלללא ישולם תשלום נוסף עבור חציות כאלו, ומחירם י

 השונים.  
מופנה תשומת לב הקבלן שמסירת מיקום צנרת תת קרקעית קימת הינה  
משוערת ובאה לסייע לקבלן אך איננה מסירה אחריות הקבלן מתיקון  צנרת 

 שלא סומנה ונפגעה.  
מחירי תיקון מערכות קיימות שיפגעו או עבודות ידיים לגילוי מערכות תת 

צ והנחת  חפירה/חציבה  במחירי  כלולים  יהיו  ישולם קרקעיות  ולא  נרת  
 . בנפרד

    
 . על הקבלן לתאם עם המועצה וועד הקיבוץ את מועד תחילת העבודה  ח.   
    
כל עודפי החפירה הינם רכוש המזמין ועל הקבלן לסלקם אל מחוץ לאתר  ט.   

 העבודה ולמקום שיורה המפקח.  
 . עלות סילוק עודפי חפירה כלול במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות 

    
 מי תהום  -  57011

ביסוס הקו    יידרשתשומת לב הקבלן שמרבית העבודה תעשה במי תהום ו  יתמופנ  
פינוי עודפי חפירה שיוחלפו בחומר מתאים לביסוס. עודפי   יידרשוכתוצאה מכך  

 .החפירה יסולקו מהאתר ומחירי החפירה והפינוי כלול במחירי היחידה השונים
   
ל הקבלן לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב מי התהום ולקחת בחישוביו ע א.   

ידו את הימצאות או אי הימצאות מי תהום  לגבי המחירים המוצעים על 
 באתר העבודות.  

בכל הוצאות הבדיקה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגלל התגלות   יישאהקבלן  
 . מי תהום שלא חזה

    
במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תימצא מוצפת במי תהום יהיה על   ב.  

,כדי שתתאפשר    הקבלן להרחיק את המים ע"י שאיבה או חפירת תעלות 
סויים ימ'(  וכ  30-50בקטעים קצרים )  עבודה ביבש, כמו כן תבוצע העבודה  

 .דימי
 עבודת השאיבה תופסק רק אחרי מילוי והידוק עד פני הקרקע הטבעיים.  

    
 .על הקבלן לדאוג לעבוד ביבש בכל מצב בו יתגלו מים ג.  
    
על הקבלן לדאוג על חשבונו לקבל צו הרשאה לסילוק שפכים ו/או קולחים   ד.   

 . )השפלת מים( נדרשו/או מי תהום( ממנהלת רשות המים ו/או כל גורם ש
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בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות    ה.   
חול,   )שקי  האמצעים  בכל  ולנקוט  העבודה,  זמן  כל  במשך  יבש  במצב 
משקולות מיוחדות, עיגונים וכו'( כדי למנוע הזזת צינורות או שוחות ע"י 

 . כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר
 

לנקוט  הק ו.    מתכוון  הוא  בהן  השיטות  את  המפקח  בפני  לאישור  יביא  בלן 
 להרחקת המים וכן את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש. 

מהנדס רשאי לאשר, לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד,  רק ה
 . לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה

    
החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם מפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על  ה ז.   

 . לאחר שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו 
    
הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים   ח.   

 . בהחלפת השיטה
    
 אמור לעיל מובא רק לנוחיות הקבלן.  ה ט.   

את מצב מי התהום ולקחת בחישוביו   שבונויעל הקבלן לבדוק בעצמו ועל  ח
ידו את הימצאות או אי הימצאות מי תהום  לגבי המחירים המוצעים על 

 באתר העבודה. 
בכל הוצאות הבדיקה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגלל התגלות   יישאהקבלן   

 . מי תהום שלא חזה
    

 עבודות חפירה ומילוי בהנחת הצינורות והתקנת שוחות  -  57012

והנסיבות.  א.    הצורך  לפי  ידיים,  בעבודת  או  מכניים  בכלים  תיעשה  החפירה 
 . ס"מ 5± ס"מ והדפנות±2 עיצוב הקרקעית ייעשה בדיוק של 

    
בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק מבוקר, הכוונה  היא  ב.  

מהרטיבות האופטימלית ולהשגת  צפיפות   ±2%להידוק וכבישה בתחום של  
בעת  באתר  שתתברר  הטבעית  לצפיפות  קרקע  יועץ  להנחיות  בהתאם 

מ פחות  ולא  בניסוי   93%-החפירה  שנקבעה  כפי  המכסימלית  מהצפיפות 
להידוק   51שו ובהתאם למפרט הכללי, פרק  ודיפייד אאמעבדתי בשיטת מו
 הקרקע על פי סוגה.  

בכל מקרה מומלץ לבצע בדיקת צפיפות שדה של הקרקע הטבעית ולקבוע 
 . סופית את רמת ההידוק של המילוי בהתאם

    
בכתב   אישורכיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת   ג.  

ס"מ,   20מהמהנדס. הכיסוי ייעשה מאדמה מקומית מובחרת, בשכבות בעובי  
 כ"א לאחר ההידוק.  

שתי השכבות הראשונות מעל פני החול שמעל הצינור תהיינה מחומר נקי 
   .מכל אבנים וגושי חומר מוקשה

    
של   ד.    תחת   עבודהבמקרה  יבוצעו  הצינור  מעל  המילוי  עבודות  במי תהום, 

 .עד להגעה למפלס הטבעישאיבה מתמדת בזמן המילוי 
 עשה בהתאם להוראות יועץ קרקע ו/או הידרולוג מטעםיהפסקת השאיבה ת 

 . הקבלן
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אין לעלות בכלי מכני כבד על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום  ה.   
 המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.הסופי 

    
, כתב הכמויות 2חלק    884ותקן    תוכניותצע לריפוד הצינור יבוצע בהתאם למ ו.   

 . C001-3ופרט  ו/או להוראות המהנדס
 שר ע"י המפקח באתר מראש.וג הריפוד יאסו
 ומר שלא יאושר יפונה מידית מהאתר. ח
 

ודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע . ז  
 ע"י המהנדס במרחק בהתאם למפרט הכללי. 

ואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי לפני הגישו את הצעתו  להיכן  ר
 ניתן להרחיק את עודפי האדמה והפסולת.  

 
 ומדרכות ע"י תעלה לצנרת חציית מבנים, מתקנים, דרכים, כבישים   -  57013

 א.   
 
 
 
 
 
 
 ב.

צנרת עילית ות"ק, כבלי חשמל וטלפון   קירות אבן,  גדרות,  ציית מבנים,ח
שבתוואי, אחרים  ומכשולים  ות"ק  שמירה   עיליים  תוך   בזהירות  יבוצעו 

על המבנה ורואים את עלות העבודה ככלולה במחירי  הנחת הצנרת   מירבית
 ולא ישולם תשלום נפרד כל שהוא.  

או   שרוול  הכנסת  או  כביש  מחציית  כתוצאה  הנדרשת  חפירה  הגדלת  כל 
 התמוטטויות קרקע או כל סיבה אחרת תהיה על חשבון הקבלן בלבד. 

 
מ דרך  מדרכה,  כביש,  את  לחצות  צורך  יש  שבו  מקרה  מתקנים   בכל  צע, 

ומבנים, בדרך של חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד המתאים   
 לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי.  

ניסור שכבות האספלט ואילו במדרכות מרוצפות    יבוצע  במסעות אספלט 
 תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.  

החפירה ותיקון הניסור יעשה לפני תיקון ניסור אספלט יעשה לפני תחילת  
 . האספלט. לא תשולם תוספת כספית בגין הצורך בניסור חוזר

 
ס"מ מרוחב   20בהתאם לקוטר הצינור בתוספת   -התעלה יהיה מזערי  רוחב  ג.  

טיפוסי   בחתך  כמתואר  צד  מכל  ברוחב 50-15-4985עבודה  פתיחת תעלה   .
ומצעים הנובעים מפתיחה רחבה, יהיה רחב מהמפורט בפרט ותיקוני אספלט  

 על חשבון הקבלן בלבד. 
    
 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה.  ד.   

הל ואופן  המועד  את  לתאם  הקבלן  על  יהיה  כך  הרשות   ביצועשם  עם 
 המקומית או נציג מטעמה.  

    
צורך, יתקין הקבלן על  חשבונו באם לפי שקול דעתו של נציג המזמין יהיה  ה.   

דרך עוקפת לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן  
כזה שבכל שלב לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או 

 מע"ץ.  אישוריבצע את העבודה בשעות הלילה הכל בהתאם ל 
    
לעיל  57016מילוי החוזר בכביש או במדרכה קיימת יעשה כמתואר בסעיף ה ו.   

אם   למפלס   יידרשאלה  עד  בשכבות  מהודק  מקומי  חומר  עם  אך  אחרת 
ס"מ מפני הכביש הקיים    50  -תחתית מבנה שכבות הכביש, אך לא יותר מ

ס"מ   5ממפלס זה תשוחזרנה השכבות  כשהיו טרם הפירוק ועד לרום של  
מהודק  א'  סוג  מצע  תכלולנה  הכביש  מבנה  הסופי. שכבות   לרום  מתחת 

מ  98%לצפיפות   יפחת  כל   15  -מודיפייד אאשו בשלוש שכבות שלא  ס"מ 
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ס"מ.   5בעובי  ק"ג למ"ר ושכבת בטון אספלט    MC  1  70שכבה. ריסוס ביטומן  
הידוק   סיום  לאחר  מיד  תיעשה  המרצפות  ו/או   האספלט  שכבות  הנחת 

 . השכבות
    
שכבות כ ז.    שיחזור  ללא  אולם  כנ"ל  תעשה  המצעים  בדרך  התעלה  יסוי 

 . האספלט )או הריצוף(
    
 :חציית כביש ינהג הקבלן נוסף לכל הדרישות עפ"י המפורט להלןב ח.   

 יישא קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת העבודה,  ה (1)
בכל התוצאות העלולות להיווצר מחמת נזקים לצד שלישי כתוצאה 

 מהעבודה.  
  
 ישא בלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת העבודה, יקה (2)

בכל התוצאות העלולות להיווצר מחמת נזקים לצד שלישי כתוצאה 
 . מהעבודה

  
מראש  (3) מתואמים  בשלבים  הקבלן  ע"י  תבוצענה  החפירה  עבודות 

וביצוע  יבחצי וכו'  בטיחות  מעקות  פנסים,  שלטים,  כגון:  דרך  ת  
 .יפסק באור יום יהעבודה 

  
הטיית הכביש, הקבלן יעשה את ההטייה על חשבונו    יידרשקרה ותבמ (4)

יכסה   וכן  הזורמת  ויסדיר אותה בצורה שלא תפריע לתנועה  הוא  
השטחים  בחומר מתאים לפי דרישת הרשות האחראית, או בא כוחה  

 . כדי שכלי הרכב לא ישקעו וכדי לאפשר זרימת כלי הרכב
  
הוא יהיה אחראי    במקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך היום (5)

 לשמירה במקום במשך כל הלילה כדי למנוע תאונה.  
 העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה. 

לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד ואופן הביצוע עם הרשות  
 . המקומית, מע"ץ, משטרה, או נציג מטעמם

 הקבלן ידאג לדברים הבאים:  (6)
הרשות  )א(  מהנדס  ע"י  שיקבעו  הסידורים  לפי  תבוצע  החפירה 

 האחראית או בא כוחה. 
   
כל שטח העבודה יסומן ע"י מחסומים, שלטים, מחזירי אור   )ב( 

 וכו' עפ"י הוראות מהנדס הרשות האחראית או בא כוחה. 
   
 המחסומים יוארו בלילה ע"י פנסים אדומים.  )ג( 
   

לא יושאר על פני הכביש מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ  )ד( 
 או כלי עבודה.  

   
 כל המתקנים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת.  )ה(  
   
אזהרה   )ו(  ללא  כביש  שחסימת  לו  ידוע  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

עבירה פלילית והוא אחראי עבור כל הנזקים מתאימה  מהווה  
 . שיגרמו עקב  העבודה
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(7) 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
 
(9) 
 
 
(10 ) 
 
 
 
 
 
 
(11 ) 
 
 
 
 
 
 
(12 ) 

העבודה על הקבלן לתאם עם מהנדס הרשות    ביצועלפני התחלת  
ה  ושלבי  העבודה  מועד תחילת  על  ממנו    ביצועהאחראית   ולקבל 

 הוראות הנוגעות  לבטיחות ולאפשר לו פקוח על העבודה.  
 

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מיקומם של 
כל  המבנים והקווים העיליים והתת קרקעיים, בין שהם מסומנים 
בתוכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם ולהימנע מכל 

יומיים -פגיעה בהם, וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום
 במקום. 
  

ור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן מיד ועל  מבלי לגרוע מן האמ
 חשבונו כל נזק שייגרם למבנים ומתקנים קיימים. 

  
תת צנרת  מערכות  ו/או  מבנה,  מתקן,  ליד  עבודה  של  - במקרה 
בידיים   גישוש  חפירת  הקבלן  יבצע  הצטלבויות,  או  קרקעיים 
וידאג   אותם  ויתמוך  מיוחד,  בדיפון  החפירה  את   ידפן  לגילויים, 

ול  המפקח לשלמותם  להוראות  בהתאם  התקינה  פעולתם   המשך 
יבצע   הקבלן  בדבר.  הנוגעת  הרשות  מטעם  זמניים קוויבאתר,  ם 

 . ידרשיבמידה ו
 

  5701עבודות ליד מתקנים ו/או מערכות צנרת תעשה כמפורט בסעיף  
"מפרט הכללי". על הקבלן להחזיר על חשבונו  -עבודות עפר של ה  –

את כל השטח שבו  עבד למצב שבו היה לפני תחילת העבודה, עליו  
להקים, לבנות ולתקן:  גדרות וקירות מכל סוג שהוא, קירות מבנים, 

שפה, אבן גן, מעבירי מים שהרס או קלקל  טרסות, מדרגות,  אבני ה
 בגלל תנאי העבודה, ולהרחיק כל פסולת.  

  
 . פינוי עודפי חפירה/חציבה

  כלול במחירי היחידה   יהיה ומחירם   בנפרד  ישולם לא  הנ"ל  כל   עבור
 . השונים

 
 סילוק עודפי חומרים ופסולת  -  57014

 הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים  בעבודתו.    
 : לצורך סעיף זה, יוגדרו כפסולת

 . ודפי חפירה/חציבה, ועודפי חומרים של הקבלןע א.   
    
 . חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי, לפי החלטת המפקח כל ב.  
    
צמחיה ל  פסולת, ג.   הקבלן  כלוך,  עבודת  עקב  בשטח  הנוצר  זר   וחומר 

 . שטחב והתארגנותו
    
 . עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקחכל  ד.   
    
ח ה.    יורה  כל  שהמפקח  אחרת  פסולת  או  זר  לאתר.  ומר  מחוץ  אל  לסלקו 

העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ  לאתר 
 העבודה למרחק כמוגדר במפרט הכללי. 

הרשות  זה,  למקום  המובילות  הדרכים  הפסולת,  תסולק  אליו  המקום 
כל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו   - להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל  
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הגורמ עם  חשבונו  הרישיונות ועל  כל  את  לקבל  ועליו  בדבר,  הנוגעים  ים 
 המתאימים ואישור מהמפקח ומבעל השטח. 

המפקח   יכתוב  אם  אלא  הקבלן,  כרכוש  הפסולת  את  רואים  זה  לעניין 
המזמין    לשימוש  יאוחסנו  כולה(  )או  ממנה  מסוימים  חלקים  כי  במפורש 

 באתר העבודה ו/או בקרבתו. 
 ור רקב או בור סופג.  ר סילוק יכול לשמש גם מילוי באת
ע"י     רקשור לסילוק עודפים או פסולת למילוי בור רקב או סופג יקבע  אי

 המפקח באתר. 
עודפים, לא   ויסולקו חומרים  בצידי אתר העבודה,  תורשה שפיכת  חומר 

כולל עודפי  חפירה וחומר חצוב, מכל מקום שהוא ע"י הקבלן, לפי הוראות 
הכלל במפרט  למוגדר  ובהתאם  למקום המפקח  ועד  העבודה  ממקום  י. 

ללא תשלום   -השימוש או  הפיזור )כולל הפיזור( כמפורט ב"מפרט הכללי"  
 . והמחיר ייחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה -נוסף 

    
 עבודות עפר  -  57015

 כללי  א.   
 אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע  (1)

, לעבודות  שידרשוכולל סלע, מי תהום, תוך שימוש בכל סוגי הכלים  
ע"י נציג המזמין, וכן ביצוע עבודות   ידרשידיים במקומות  שהדבר י

 . עפר בשטחים  קשים ומוגבלים
  
,  קויפעולות ההכנה, כגון:  ניכמו כן כוללים מחירי היחידה את כל   (2)

סימון, מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, 
ו, נקיטת כל  אמצעי ידרשביצוע דרכים זמניות ודרכים עוקפות אם י

גידור,   כגון:  תאונות  למניעת  הדרוש  כל  של  והתקנות  הזהירות 
לסעיף   בהתאם  דיפון  תאורה,  סימון,  הכללי,   57004שילוט,  מפרט 

 ולהנחיות סקר הבטיחות שיבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.  
מים   או  גשמים  מי  של  וזרימה  היקוות  למניעת  הנדרש  כל  ביצוע 

ושמירת השטח במצב יבש כל  ולל: ניקוז, שאיבה,  עיליים אחרים, כ
 .  זמן העבודה

ביצוע כל הנדרש למניעת השפעת מי תהום כולל הרחקת המים על  
קרקע,  לסוגי  מתאים  וציוד  בשיטה  תהום  מי  שאיבת  ניקוז,  ידי 
תמיכות זמניות ו/או דיפון המתאים לסוגי קרקע ועומק חפירה יבשה 

 ם עד פני קרקע קיימים. קוויהויציבה כל זמן העבודה עד כיסוי 
נחל   ו/או  לאתר  סניקה  וקווי  שאיבה  באמצעות  תהום  מי  סילוק 
ו/או   שפכים  לסילוק  הרשאה  צו  קבלת  יכלול  המזמין,  ע"י  מאושר 

 קולחים )מי תהום( לנחל ממנהלת רשות המים
  
כוללים מחירי   (3) הכנה,  ופעולות  סוג קרקע  לגבי  לעיל  בנוסף לאמור 

 :את כל המפורט להלןהיחידה גם 
 

והכשרתו  )א(  מילוי  כחומר  לשמש  המתאים  החומר  וסיווג  מיון 
לפי  החומר  מיון  כולל  מילוי,  כחומר  לשמש  צורך,  יש   באם 

 . שכבות לצורך החזרתו בשכבות המקוריות
 

ימי עבודה ע"י מודד מוסמך ולהתאמת מדידות שונות שבין    20 )ב(                
וקטעי   תוכנית  שטחים  ולעדכן  להשלים  כדי  הקיימים,  קווים 

 .לביצוע של חיבורי קווי ביוב ומים מתוכננים לקווים קיימים
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סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל   )ג(  
 . מחוץ לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח

    
שנעשו   )ד(   עבודות  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  לא  כל  באופן 

 . מקצועי או  שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט 
    
הנזק   )ה(    בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שנגרם  נזק  כל  תיקון 

שנגרם למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת קרקעית, בין שהיה  
ידוע עליה  מראש ובין שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת 

בת הכל  עם  יהנזק,  הניזוק אום  הרכוש  בעלי  ו/או  הרשויות 
 . ולשביעות רצון המפקח

    
מערכת   )ו(   דשא,  גדרות,  תיקון  )כגון:  לקדמותו  השטח  החזרת 

 השקיה, מערכת מים, גינון, שבילים, דרכי אספלט וכו'(. 
    
 עבודות עפר להנחת צינורות   ב. 

כולל עבודות לעיל  מחירי היחידה עבור עבודות עפר להנחת צינורות   (1)
, א כללי, כוללים גם: קבלת אישורים, הכשרת דרך 57015פי סעיף  

תהום,  מי  שאיבת  קרקע,  והידוק  התעלה  חפירת  התוואי,  לאורך 
י דפנות,  גיתמיכת  בד  הנחת  תעלה,  תחתית  מצע,  יצוב  אוטכני, 

 . ועטיפת חול או חצץ ומילוי חוזר, הידוק בשכבות וחצית מכשולים
  
וישולם לפי מטר   (2) יימדד  ודרכי מצע קיימים  תיקוני חציית כבישים 

 . אורך ללא תלות ברוחב הפתיחה 
  
חציית מתקנים, מבנים, דרכי עפר וכל מכשול אחר כגון כבלים,  צנרת  (3)

משטחי בטון וכדומה לא יימדד ולא ישולם בנפרד, ומחירו יהיה  כלול 
במחיר המשולם  עפר  לעבודות  היחידה  לצנרת.   במחירי  היחידה  י 

 . החזרת השטח לקדמותו
 

 הרחקת מי תהום  ג. 
יודגש כי עבור הרחקת "מי תהום" וסילוקם בין אם לפי צו הרשאה ממנהל    

רשות המים או על פי הצורך ותנאי השטח והוראה בכתב מהפיקוח לא ישולם 
דפנות, בנפרד ומחיר הנחת צינורות והתקנת שוחות לרבות השאיבה ודיפון  

צוב תחתית תעלה, סילוק מי תהום עד לכיסוי עד פני הקרקע יהיה כולל יי
 . במחירי יחידה אלה אם נקבעו בכתב כמויות סעיפים מיוחדים לכך

 
 עבודות בטון  -  5702

 שוחות בקרה מבטון טרומיות  -  57021

נה יבניתעשיות בע"מ או ש.ע. ת  שוחות הבקרה לביוב דוגמת מוצרי וולפמן 1  
 . 27מצינורות גלילים מבטון מזוין לפי ת"י 

    
לקריטריונים הש . 2   בהתאם  יהיו  הנ"ל  בפרויקט  להרכבה  המאושרות  וחות 

 :הבאים
בשו (א) מזוין  מבטון  עגולות  דגם    40-חות  ואוניברסאלית  מונוליטיות 

MMB   ( עם יציאה וכניסה ע"י קידוח    1.6מ' עד    1.0בקוטרים שונים )'מ
 . הדרושים עם מחבר איטוביב שיורכב במפעל  במקומות
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תהש  מונוליטיות  גובה  ייוחות  עד  יורכבו    3.0נה  זה  גובה  מעל  מ' 
 . הגבהות

  
 . MMC –גם ינה מדהגבהה לתא מונוליתי תהיוליות  ח (ב)
  
  60עם פתח למכסה בקוטר    MCTקרה לתא מונוליתי תהיה מדגם  הת (ג)

 . 489ס"מ בהתאם להגדרות בת"י 
  
  EN-124))  ,489יציקה או מבטון לפי ת"י    מברזל      עגול    יהיה  מכסה  ה (ד)

לי בהתאם  יהיה  יומותאמים  במכסה  הפתח  קוטר  בשטח,    60עודם 
 . או בכתב הכמויות תוכניותלא אם כן יצוין אחרת ב, אס"מ

  
( וכו'שוחות המותקנות בכביש או ברצועת נסיעה )חניית, שבילים  ב ( ה)

 . מסגרת המכסה תהיה מברזל יציקה  D400יהיה סוג המכסה 
או במדרכה  תותקן המסגרת מעל פני     בכביש    המותקנות  בשוחות  

 . חלקים( כמפורט להלן 3עם פתח ) MTהתקרה מדגם 
  
 מ' יותקנו שלבי ירידה.  4.25מ' ועד   1.0שוחות בעומק שבין  (ו)

 ס"מ מינימום.  25וחב המדרך של המדרגה יהיה ר
 משני צידי המדרך תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים.  

 ס"מ.  13.5מדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות ה
בל פעמיים  צבועות  ברזל  מיצקת  עשויות  תהיינה  ה כהמדרגות 

עם   פוליפרופילן  פלסטי  מחומר  או  היטב,  שינוקו  לאחר  ביטומנית 
זו במרווח   שלד מתכת. המדרגות תהיינה מורכבות בדפנות זו מעל 

ע  35אנכי של   יותקנו  סולם. השלבים  יצרן תאים  ס"מ מבנה  ידי  ל 
. לא תורשה  658בבית החרושת ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מס'  

 . חציבה באתר
 

תבוצע מחוליה מונוליטית עשויה יחידה   בפרויקט זהוחה שתורכב ש (ז)
 . 298מ' לפי פרט  03.עד  המקסימלי אחת שגובהה 

 
 זייפקס.   1.25%תכולת הבטון ממנו ייצרו את השוחות, יכילו  (ח)
  

בטון   מ' עם פודסט  1.6מ' יורכבו שוחות קוטר    4.25שוחות בעומקים מעל  ב . 3 
- 160מזוין )משטחי ביניים(. תחתית טרומית בעומקים אלה תהיינה מדגם  

MMB    מרווח המינימלי בין פודסט לבין התקרה מעל הפודסט 298לפי פרט .
ס"מ. מרווח המקסימלי בין פודסט לפודסט או פודסט לתקרה הוא   200הוא  
עגול בשוחה עם מעקה בטיחות.   240 יבוצע בצורת מחצית  פודסט   ס"מ. 

בתוך השוחה יורכבו סולמות פיברגלס מדגם סולגון או ש.ע. והכל בהתאם 
 . להוראות והנחיות יועץ בטיחות

    
קידוחים  פ (א)   באמצעות  עשויים  צינורות  ויציאת  לכניסת  תחים 

 . במקומות הדרושים עם מחבר איטוביב שיורכב במפעל
     
 . 2בסעיף וגי חוליות, תקרה ומכסה מפורטות לעיל ס (ב)  
     
 . הקבלן יגיש פרט ייצור לאישור המתכנן מראש  
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לעיל יבוצע ביסוס   57011במקומות בהם ימצאו מי תהום כמוגדר בסעיף   . 5 
 בקלש.  התחתית שוחה על משטח מיוצב ע"י החדרת בולדרים 

 קבע ע"י יועץ הקרקע.  יעד לייצוב הקרקע, גודל הבולדרים י
 .  ס"מ לפחות 30בעובי סומסום שתי שכבות  ו נח יומעל משטח מיוצב 

    
 . עבודות הבטון בהתאם למפרט הבין משרדי לעבודות בטון ביצוע . 6 
    
 –  170509בכל השוחות החיבור בין החוליות יעשה ע"י איטופלסט לפי פרט   . 7 

WYHA    298והערות בפרט . 
    
יצרן    . 8  לאישור  לדאוג  הקבלן  על  תהום,  במי  עמידות  תהיינה  השוחות 

 . השוחות שהן עמידות במי תהום
    
למים   . 9  חדירות  כבלתי  יוגדרו  השוחות  להביא   - כל  הקבלן  על  חלה  חובה 

אישור יצרן השוחות שכל השוחות המסופקות לאתר זה נבדקו ועמידות 
 . במי תהום

    
להרכבת  . 10  בנוסף  וחוץ  פנים  אטום  לצורך  הקבלן  לב  תשומת  מופנה 

בין החוליות בזמן הרכבת השוחות. על הקבלן לדאוג לאיטום   איטופלסט
ומניעת חדירת מים מחוץ לשוחה פנימה לפי הנחיות המפורטות  מוחלט 

 . 7בפרטים לעיל בסעיף 
מחיר איטום השוחה והרכבת סרט איטופלסט כלול במחירי יחידת אספקת 

 . השוחות והרכבתן
    
צינורות    . 11  מכסים,  מסגרות,  ירידה  שלבי  כגון:  שבשוחה  המתכת  חלקי  כל 

 וכיו"ב יצבעו בהתאם לדרישות המפרט.  
ת י עשה ע"י בנייהגבהת השוחות לצורך התאמתן למפלס הכביש המתוכנן י

 . ס"מ 30בהו לא יעלה על וצווארון שג
    
נגר  תהיינה  השוחות   . 12     וותנאי קבלתן יהיאטומות לחלוטין למי תהום ומי 

 . מושלם כאמור לעיל ואטימות מוחלטת לחדירת מי תהום ביצוע
    
 : מפלים בשוחות בקרה יבוצעו לפי תוכנית סטנדרט וכמפורט להלן . 13 
  פנימי וכלול במחיר  עיבוד   ע"י  יבוצעו ,  ס"מ  40 גובה  עד  מפלים  (א)  

   השוחה.
 . 4985-50/1פרט פ"י יבוצעו ע, ס"מ 40במפלים בגובה מעל 

     
בכניסות המצוינות בתוכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה כניסות  . 14 

צדדיות בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים. לכל כניסה 
צדדית יבוצע עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים. בקיר השוחה  יותקן צינור 

שיסומן בתוכניות. כל קצה צינור יסומן ע"י יתד ברזל, זוויתן  בקוטר וברום  
5x5x50 . 

    
בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד   T.L)רום פני המכסה ). . 15 

רום פני הכביש או המדרכה. בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה  גבוה 
 . ס"מ מפני הקרקע הסופיים או בהתאם למצוין בחתך לאורך 30-ב
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והבטיחות ובהתאם    . 16  יבוצע בהתאם לכללי הזהירות  חיבור לשוחה קיימת 
אום במפרט זה  יותקנות משרד העבודה, בשום מקרה לא בא התלהוראות  

כל אדם    וכלפי  עובדיו  לבטיחות  להוריד את חבותו הבלעדית של הקבלן 
 העלול להיפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן. 
ו/או   570827ובסעיף     57חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפרט הכללי  

 . לפי הוראות המפקח
    
 מבחן איטום לשוחות  . 17 
לפני הבדיקה ינקה הקבלן ויסיר את כל הלכלוך מהקירות, הרצפה וחלקי    

יסתום בסתימות זמניות את הפתחים בשוחה וימלא אותן    הבטון האחרים,
שעות  8לבדיקה. השוחה תעמוד מלאה מים במשך  נדרשלרום הבמים  עד 

יתוקנו  דליפות  יתגלו  זו  בתקופה  אם  בבטון.  המים  ספיגת  לאפשר  כדי 
שעות או אחרי ביצוע התיקונים,   8מקומות הדליפה. בתום התקופה של  

 מדד  המפלס המדויק של פני המים ויירשם ע"י המהנדס. יאם היו כאלה י
שעות יימדד שוב מפלס פני המים. אם הפסדי     24ל  אחרי תקופה נוספת ש

קביעת  לפי  ההתאיידות  הפסדי  על  יעלו  לא  המדידות  שתי  בין  המים 
 המהנדס  תחשב השוחה כאטומה לחדירת מים.  

הפסדי ההתאיידות יימדדו במיכל אטום מלא מים המשוקע בתוך מי השוחה  
 העומד במבחן.  

התיקוני וביצוע  ניסויים  שלושה  אחרי  את אם  הקבלן  ישיג  לא  כנ"ל  ם 
 הקבלן לטייח את פנים המבנה.  יידרשאטימותה המוחלטת של השוחה י

עבור תיקוני הבטון במקומות הפגומים וכן עבור מבחנים חוזרים לא ישולם   
 לקבלן וכל ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו בלבד. 

 
בקוטרים שונים ובעומקים במי תהום קיימת סכנת ציפה של תאי הביוב.   . 18 

 . 298שונים ועל כן יש לעבות את תחתית השוחה לפי פרט 
    

 קווי צינורות  -  5703

 סוג הצינורות במערכת ביוב  -  57031

        מרגע   לצינורות     אחראי    הקבלן       הקבלן:    ע"י   צנרת    של אספקת    קרהבמ . 1 
 הוצאתם ממחסן ביה"ח ועד לרגע מסירת העבודה בשלמותה למזמין. 

 הקבלן למסור יחד עם חשבון   ידרשי  ע"י המזמין    מקרה של אספקת צנרת  ב
המסופקת לצנרת   מסה"כ הצנרת    2%עד    סטייה    חומרים. תוכר      סופי מאזן

 . מונחת בקרקעה
   
 SN-8  בתהיה מדגם ביולצורך חיבורי המגרשים,  לקווי ביוב    P.V.Cנרת  צ . 2 

מ'.    3יטציה יהיו באורכים סטנדרטיים  ב. צינורות המונחים בגר884עבה ת"י  
 . צינורות אלו יונחו בחיבורי המגרשים בלבד()

   
באורך   מסופקים רק במוטות  499לפי ת"י    12.5דרג    PE+100  HDPE)צינורות ) . 3 

 . מ' 6
 . יטציה בעומקים שונים המוגדרים בתוכניותבבקווי גרצינורות המונחים 

 חיבור המוטות ייעשה עם מופה חשמלית בלבד. 
   
 499לפי ת"י  12.5דרג  PE+100 HDPEצנרת ביוב לסניקה תבוצע מצינורות   . 4 

שונים  בעומקים  סניקה  בקווי  המונחים  צינורות  תוף.  על  מסופקים 
 . המוגדרים בתוכניות
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אוויר   . 5  שסתומי  מגופים,  מפרטי  פוליאתילן   וכו'מערכת  מצינורות  יבוצע 
PE+100   תוכניותבלבד לפי פרטים המצורפים ל 16דרג . 

   
יצרן הצינורות   יטציהבגרריתוך צינורות   . 5  יבוצע לפי הנחיות  וקווי סניקה 

במקרה הצורך ובאישור הפיקוח יבוצע   Butt  (Weldingשיטת ריתוך פנים )
 . (Electro Fusionריתוך בשיטת חיבור ריתוך חשמלי )

ריתוך חלקי צינורות בקווי סניקה עם אביזרים בהקמת מפרטי מגופים ו/או 
יבוצע לפי הנחיות יצרן הצינורות בשיטת ריתוך חשמלי   וכו'שסתומי אוויר  

הריתוכים יבוצעו על ידי קבוצת רתכים המאושרים ע"י יצרן   ן.'פיוז  אלקטרו
 . צינורות בכפוף לאישורים תקפים במהלך העבודה

   
 סרט סימון על צינורות קווי סניקה  . 7 

יונח סרט סימון פלסטי   30על גבי הצינור סניקה בגובה   ס"מ לכל אורכו 
היבואן ש.א.ח.פ הנדסה בע"מ או שווה ערך,   WTאיטליה דגם    RACIתוצרת  
 ס"מ.  1.5ס"מ עשוי פוליאתילן ובעובי  15.0ברוחב 

בצפיפות ובאורך שני תילי נירוסטה    RACIבמרכז הסרט ימוקמו ע"י היצרן  
 מ"מ.  0.5גל מתאימים לקריאה ע"י מגלה מתכות, קוטר תילי הנירוסטה  

יצו הסרט  תילי    יןיבמרכז  מעל  למינציה,  בשכבת  שיכוסה  מתאים  כיתוב 
ביוב"  קו  "זהירות  כיתוב  עם  נוספת  למינציה  שכבת  תוצמד  הנירוסטה 

 . בעברית ובערבית וחיזוק נוסף בין הסרט ותילי הנירוסטה
   
העבודה  . 8  את  יבצע  הקבלן  כי  פיקוחם    יודגש  תחת  וחיבורים(  )הנחה 

הצינורות ועם גמר עבודתו על הקבלן להמציא  ואחריותם של נציגי  יצרני  
שהעבודה   המורשים  מנציגיו  מאחד  או  הצינורות  מיצרן  בכתב   אישור 

   שנים.   10- בוצעה בפיקוחם  ובאחריותם המקצועית, ותינתן אחריות יצרן ל 
כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודה במקום ולתשלום חשבון   הגשת אישור 

 . סופי 
 

 ואיזונם במערכת ביוב הנחת קווים   -  57032

   הנחה א.   
ם בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך  קוויה (1)   

 יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי והן במישור האנכי. 
הכיוון ישמר  בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לרום  

 הרומים ישמרו על ידי ביקורת מתמדת במאזנת.   I.L)נור )יקרקעית הצ
 . םקוויחוברת שימוש המכשיר לייזר לקביעת שיפועי ה

     
י (2)    הסופיים  ובמספר  יהרומים  קטע  כל  קצוות  בשני  במאזנת  בדקו 

הן   המתוכנן  מהרום  המותרות  הסטיות  ביניים,  ס"מ    ±0.5נקודות 
 .ס"מ בנקודות הביניים ±1.0-בקצוות ו

     
 .ישרות הקו במישור האנכי ייבדק באמצעות מכשיר לייזר (3)   
     
הקווים שנחפרו והונחו   בתום כל יום עבודה יכסה הקבלן את כל קטעי   (4)   

 . באותו יום. לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות
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 כיסוי התעלה  ב.  
התעלה.   (1)    תכוסה  המהנדס  ובאישור  והבדיקות  הקו  השלמת  לאחר 

 .לעיל צויןעבודות עפר שהכיסוי יעשה בהתאם למפרט פרק 
     
בדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם חלה בו תזוזה  ילאחר המילוי י (2)   

 . או  שקיעה או נגרם לו נזק כלשהו
     
ל  (3)    בהתאם  התעלה  קרקעית  ריפוד  ולמפרטים   תוכניותיבוצע 

 . המצורפים
     
 פיקוח שירות השדה  ג.  
הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן  (1)   

 של הקו וכן בדיקת לחץ לכל קטע.  ביצועה
להגשת אישורי שרות שדה ובדיקת לחץ הקו יהיה תנאי לקבלת הנחת 

 . קווי ביוב
    
 גושים, תושבות ותמיכות מבטון יציקת   ד.   
ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח,    תוכניותבמקומות המסומנים ב (1)   

 . נורות או לאביזריםיק הקבלן גוש בטון תחת או סביב לצויצ
 

כאשר הבטון יהיה לפחות    תוכניותהגושים יוצקו בהתאם למסומן ב (2)   
 .-466ו 188עם פלדת זיון כנדרש, בהתאם לתקנים ת"י  20-ב

     
 בדיקות הידראוליות ושטיפת קווי ביוב  -  57033

 שטיפת הקווים   א.   
השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני לאחר  (1)   

בדיקת  הלחץ והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית 
 .צינורות והאביזריםה מערכתשל כל 

     
של   (2)    הגבוהות  הנקודות  לתוך  מים  הזרמת  ע"י  תיעשה  השטיפה 

 . המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות דרך תאי ביקורת
     
 בדיקה הידראולית לקווי ביוב  ב.  
נזילות  (1)    לגילוי  הידראולית  בדיקה  ייבדק  בנפרד,  וקטע,  קטע  כל 

 .ודליפות, וזאת לאחר שכל המערכת נשטפה כאמור לעיל
     
גר (2)    בפקקים בבקו  הקו  קצוות  סתימת  ע"י  תיעשה  הבדיקה  יטציה 

 מ'.   5.0מ' לפחות אך לא יותר מאשר   1.8מיוחדים ולעומד של 
מילוי המים בקו יהיה כך שמפלס המים בכל השוחות בקטע הנבדק  

 . מ' מתקרת השוחה -0.25לא יהיה יותר מ 
     
מהמערכת  (3)    הבדיקה  מי  את  הקבלן  ירוקן  הלחץ  בדיקת  גמר  לאחר 

 . ויפעילה לפי הוראות המפקח
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 הכנת חיבור בית  -  57034

 הכנת חיבור בגבול מגרש חדש  -  
 חיבורי מים וביוב לכל מגרש. במסגרת העבודה בוצעו     

 החיבורים ויושלמו חיבורים במידת הצורך. במסגרת חוזה זה, ייבדקו כל 
מ' בתוך המגרש.   1.0הכנה לחיבור בית מוגדר כביצוע קו מעבר לגבול המגרש  

( באורכים לפי SN-8מ"מ ביוב עבהׁ )  160הקו לחיבור המגרשים יבנה מצינור  
בעומק    x  5  x  50  5תוכניות, ויכלול פקק בקצה צינור וסימון בעמוד ברזל זוויתן  

ס"מ בתוך המגרש. בקצה הצינור הטמון בקרקע    50לט על פני קרקע  ס"מ ובו   50
 . x 30 x 30 30הזויתן יהיה מורכב בגוש בטון 

 התשלום הינו לפי מ"א ואורך הקו בהתאם לתוכניות.
 . מחיר מ"א צינור לחיבור בית כולל התקנת עמוד סימון וגוש בטון

    
 חיבור בית קיים למערכת ביוב חדשה  -  
 במסגרת העבודה )חוזה זה( יבוצעו חיבורי בתים קיימים למערכת ביוב חדשה.    

 מודגש שהבתים הקיימים מחוברים למערכת ביוב נפרדת. 
 של כל מגרש ומגרש.  תוכניתחיבורי הבתים יחוברו בהתאם ל

 . P.V.C SN-8מערכת הביוב בתוך המגרשים תעשה מצנרת 
 ולתוכנית.המערכת תכלול שוחות בהתאם לצורך 

כל השוחות תהיינה שוחות בטון. החיבור בין הצנרת לשוחות יבוצע באמצעות 
 מחבר איטוביב.

 . כל השוחות תהיינה בהתאם למפרט הטכני של השוחות
    

 סוג הצינורות במערכת מים  -  57035

 .כל הצנרת במסגרת פרויקט זה תסופק ע"י הקבלן . 1  
    
לצינורות מרגע הוצאתם ממחסן ביה"ח ועד לרגע מסירת הקבלן אחראי   . 2  

 .העבודה בשלמותה למזמין
    
להשלים,  מים    קווי . 3   צורך  פוליאשיהיה  מצינורות  מריפלקס תיבוצעו  ילן 

PE+100  ( דרג הצינורות מפורט בתוכניות    63÷    225בקוטרים שונים )מ"מ
יעשה ע"י קבלן מאושר ע"י יצרן   PE+100וכתב כמויות. ביצוע הנחת צנרת  

 הצנרת ובפיקוח היצרן.
הצנרת   פנים.   תהיהאספקת  ריתוך  ע"י  יעשה  הצנרת  חיבור  בגלילים, 

לפי הנחיות   אלקטרו פיוז'ןבחיבור לאביזר יאושר חיבור בריתוך פנים או  
 .יצרן צינורות

    
פיקוחם   . 4   תחת  וריתוכים(  )הנחה  העבודה  את  יבצע  הקבלן  כי  יודגש 

להמציא  ואחריותם של נציגי יצרני הצינורות ועם גמר עבודתו על הקבלן  
שהעבודה   המורשים  מנציגיו  מאחד  או  הצינורות  מיצרן  בכתב   אישור 

  שנים.   10- בוצעה בפיקוחם ובאחריותם המקצועית, ותינתן אחריות יצרן ל 
 . הגשת אישור כנ"ל תהיה תנאי לקבלת העבודה במקום 

    
הידרנטים   . 5   מגופים,  מפרטי  פוליאתילן     וכו'מערכת  מצינורות  יבוצע 

PE+100   תוכניות בלבד לפי פרטים המצורפים ל 16דרג . 
    
ריתוך צינורות מים יבוצע לפי הנחיות יצרן הצינורות בשיטת ריתוך פנים  . 6  

(Butt  (Welding   בשיטת ריתוך  יבוצע  הפיקוח  ובאישור  הצורך  במקרה 
 . (Electro Fusionחיבור ריתוך חשמלי )
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ריתוך חלקי צינורות עם אביזרים בהקמת מפרטי מגופים יבוצע לפי הנחיות 
 יצרן הצינורות בשיטת ריתוך חשמלי אלקטרו פיוזיון.

הריתוכים יבוצעו על ידי קבוצת רתכים המאושרים ע"י יצרן צינורות בכפוף 
 . לאישורים תקפים במהלך העבודה 

    
 סרט סימון על צינורות מים  . 7  

צינור   גבי  פלסטי    30בגובה    ,מיםהעל  סימון  סרט  יונח  אורכו  לכל  ס"מ 
היבואן ש.א.ח.פ הנדסה בע"מ או שווה    WTאיטליה דגם    RACIתוצרת  

 ס"מ.  1.5ס"מ עשוי פוליאתילן ובעובי  15.0ערך, ברוחב 
שני תילי נירוסטה בצפיפות ובאורך   RACIבמרכז הסרט ימוקמו ע"י היצרן  

 מ"מ.  0.5ע"י מגלה מתכות, קוטר תילי הנירוסטה  גל מתאימים לקריאה 
תילי  מעל  למינציה,  בשכבת  שיכוסה  מתאים  כיתוב  יצוין  הסרט  במרכז 
מים"  קו  "זהירות  כיתוב  עם  נוספת  למינציה  שכבת  תוצמד  הנירוסטה 

 . בעברית ובערבית וחיזוק נוסף בין הסרט ותילי הנירוסטה
    
את   . 8   יבצע  הקבלן  כי  פיקוחם  יודגש  תחת  וריתוכים(  )הנחה  העבודה 

ואחריותם של נציגי  יצרני הצינורות ועם גמר עבודתו על הקבלן להמציא  
שהעבודה   המורשים  מנציגיו  מאחד  או  הצינורות  מיצרן  בכתב   אישור 

   שנים.   10- בוצעה בפיקוחם  ובאחריותם המקצועית, ותינתן אחריות יצרן ל 
 העבודה במקום. הגשת אישור כנ"ל תהיה תנאי לקבלת  

    
 התקנת אביזרים למערכת מים  -  57036

 אביזרים לחיבור צינורות פוליאתילן בטכנולוגיה של ריתוכי פנים ואלקטרו  . 1  
 ן. 'וזיפ

ריתוך המאחד את האביזר  הצינורות באמצעות  האביזרים מתחברים אל 
 והצינור ויוצר אטימה מוחלטת ללא צורך בטבעת אטימה. 

גורמת   –המהווה חלק מן האביזר    –חשמל דרך סליל התנגדות  העברת זרם  
 להתכת הפוליאתילן וריתוך האביזר אל הצינור. 

ריתוך והרכבת צינורות ואביזרי פוליאתילן תבוצע ע"י רתך הנושא תעודת 
 . רתך בתוקף ומאושרת ע"י יצרן הצינורות

    
 מגופים  . 2  
במפרטים ובמקומות כמסומן בתוכניות ובהתאם להוראות המפקח יותקנו    

  16יל( ללחץ עבודה עד  י)מגופי טריז אמ  TRS-Aו/או    TRL-Aמגופים מדגם  
 אטמ'. 

המגופים ימדדו לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרטים והמחיר יכלול את 
מצוין   עם לא  וכו'כל האוגנים, אוגנים נגדיים, מחברי דרסר, אספקת גלגלים  

 . אחרת בתוכניות וכתב כמויות
    
 מחבר מאוגן  . 3  
מאוגן      מדגם  יהיו  במפרטים  המפורטים  מאוגנים   DN-16,  2001מחברים 

 רת קראוס או ש"ע. תוצ
 . מחיר האביזר כולל אוזניות והתקנת האביזר 
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 )ברזי כיבוי אש( הידרנטים  . 4  
לפי      יבוצעו  אש  כיבוי  מיקומם  ברזי  זה,  במכרז  המצורפים  מפרטים 

 מפורט מתואר בתוכנית )תנוחה(. 
ההידרנט מורכב מברזי הכיבוי תוצרת "הכוכב" או "רפאל" או שווה ערך 

"   3Ø, מאוגנים "1חלק    488לפי ת"י   וכיפת מגן ומתקן    3Øעם יציאה 
שבירה. המחיר ישולם לפי המפורט בכתב הכמויות ויכלול גם תמיכת  

וכל בטון. צביעה   כל האביזרים תבוצע לפי מפרט צביעת אביזרי מים 
 הדרושים לקבלת פרט מושלם.  וכו'חומר העזר כמו ברגים אטמים 

 . הידרנט יכלול הידרנט + זקף + מתקן שבירה חרושתי ונושא ת"י
    
   נקודת אוויר  . 5  
נקודת אויר תותקן על קו ראשי או בהסתעפות למערכת מגופים ו/או     

 כיבוי. לברז 
נקודת אויר תימדד לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרט הכללי ומחירה 

משולב   Ø 2 יכלול החיבור לקו המים לפי פרט המצורף ושסתום אויר "
-   040דגם    Ø  1עם ברז או שסתום אויר אוטומטי "  C040  -D"ברק" דגם  

D וכתב הכמויות  תוכניותשל א.ר.י. או שווה ערך בהתאם לפרטים ב . 
    
 )מז"ח( מונעי זרימה חוזרת  . 6  
תוצרת א.ר.י מורכב    20XL  –  20מונע זרימה חוזרת יהיה מדגם מז"ח     

 משני אל חוזרים קפיציים בלתי תלויים, שביניהם ממוקם פורק אטומטי. 
, מערכת  C°60עד    C°0.5-בר )אטמ'(, טמפרטורת עבודה מ  12לחץ עבודה  

 פנימית מוגנת. פיקוד 
 מז"ח עמיד בפני קורוזיה, השסתום מצופה אפוקסי קלוי בתנור. 

הרכבת המז"ח יבוצע לפי הנחיות היצרן וכפוף בדיקה ע"י מתקין/בודק  
 מונע זרימה חוזרת שהוסמך ע"י משרד הבריאות.

בהתאם   המז"ח  התקנת  אישור  לקבלת  חשבונו(  )ועל  אחראי  הקבלן 
 ., כפוף אחריות היצרןלהנחיות היצרן ומשרד הבריאות

    
 מלכודת אבנים  . 7  
ד או  " תוצרת ברמ  C–Y –00 –F70–16מלכודת אבנים/מסנן יהיה מדגם     

ש.ע. מורכבת מגוף אלכסוני, יציקת ברזל מצופה אפוקסי בקליה וכולל  
ניקוז   פתח  כולל  המסנן  נשלף.  מסוג  הסינון  סל  מפלב"ם.  סינון  סל 

 בהוצאת סל הסינון מהמסנן.לשטיפה גם ללא צורך 
קוטר   לחץ.  למדידת  האביזר  ובמורד  במעלה  פתחים  כולל  הקו  מסנן 

 . מ"מ לפי קוטר האביזר והצרכים 2-5החורים ברשת הפלב"מ הינו 
    
 מקטין לחץ  . 8  
 VFI-38-NN-PB-16-C-Y-ES-720 -WWמקטין לחץ יהיה מדגם תעשייתי     

 ישראל או ש.ע. ד" תוצרת ברמ
נפחי כולל -שסתום מקטין הלחץ ההידראולי כולל מפעיל בעל מבנה דו

תא תחתון אינטגרלי המאפשר מהלך סגירה איטי ומרוסן, גוף בעל מבנה  
יהיה   ומוגבה מאזור השחיקה. השסתום  הידרודינמי מתקדם המורחק 

 . ה יטציקוהבלמניעת  יייחודבמבנה 
במבנה   יהיה  הקטנה ולי  היטציקוהבלמניעת    יייחודהשסתום  חסי 
 . 700ESגבוהים במיוחד, סדרת 

השסתום יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפלו ללא הוצאה מהקו 
 וללא שינוי נקודות הכיול והכולל סגר בתצורת דיסק ותושבת מתפרקים. 
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( על מנת לאפשר התמודדות  Vבאטם שינוק )  יצוידשסתום מקטין הלחץ  
( עבור לולאת הפיקוד,  F)   מיטבית בספיקות נמוכות, מסנן פיקוד מוגדל

 ( ותושבת נירוסטה. Iאינדיקטור )
באחריות הקבלן ועל חשבונו, קבלת אישור מיצרן על התקנת שסתום  

 .מקטין הלחץ והקטנת לחץ במערכת מים, כפוף אחריות היצרן
    
 פורק לחץ  . 9  
 NN  –  PB  –  BSP  –  C  –  A  –  Q73  –  WW  38פורק לחץ יהיה מדגם     

 תוצרת ברמד או ש"ע. 
נפחי עם תא -שסתום פורק הלחץ ההידראולי כולל מפעיל בעל מבנה דו

גוף בעל מבנה    ומרוסן,  איטי  סגירה  אינטגרלי המאפשר מהלך  תחתון 
 הידרודינמי מתקדם המאפשר קיבולת פריקה אופטימלית. 

השסתום יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפלו ללא הוצאה מהקו 
 נקודת כיול הפריקה. וללא שינוי 

הפיקוד לפריקה יהיה הידראולי באמצעות נווט אשר חש לחץ המעלה  
 ומאפשר פתיחה מידית עם הגעה ללחץ הכיול. 

ותושבת  נירוסטה  קשיח  דיסק  בתצורת  נירוסטה  סגר   יכלול  המגוף 
 הניתנים לטיפול והחלפה בקו. 

שסתום  באחריות הקבלן ועל חשבונו קבלת אישור מיצרן על התקנת  
 .פורק לחץ, פעולות במערכת כפוף אחריות היצרן

    
 נקודת ניקוז  . 10  
מדד לפי יחידה מושלמת כמפורט בפרט סטנדרטי למעט ינקודת ניקוז ת   

 . מגופים וצינורות
    
 חיבור לקו מים קיים  . 11  
חיבור לקו מים ראשי יעשה בתאום מראש מספר ימים קודם עם מזמין     

הקו   סגירת  לאחר  יעשה  הניתוק  בקיבוץ.  המים  אחראי  ו/או  העבודה 
משטח   מהקו  המים  ניקוז  המים,  ממערכת  ובידודו  הצדדיים  משני 

 העבודה למקום אחר בו הם לא יגרמו נזק למבנים ולרכוש. 
הכללי   למפרט  בהתאם  יחידה  לפי  תימדד  קיים  מים  לקו  ההתחברות 

 . 5700.24סעיף 
יבוצע חיוץ לפי פרט מצורף. מחיר החיוץ כלול במחירי  בחיבור לקו קיים  

 יחידת חיבור ולא ישולם בנפרד. 
 . וחיטוי כנדרש בחוק קויאין להפעיל מערכת מים ללא ביצוע ני

    
 הכנת מפרטי חיבור לצרכנים  . 12  
 חיבור מגרשים חדשים  12.1   
מגורים וחיבורי במסגרת העבודה כלולים ביצוע חיבורים לצרכני      

 מים שצ"פים.
 מיקום החיבור יתואם סופית עם הפיקוח באתר.  

י מפרט  העבודות  ימחיר  כל  ביצוע  כוללת  מפרט  יח'  לפי  מדד 
 לקבלת מפרט שלם ובהתאם לפרטים סטנדרטים.

יהיה   לכך  וביטוי  כפול  או  בודד  יהיה  בתים  לחיבורי  המפרטים 
 בכתב הכמויות. 

המפורטים  והצינורות  אביזרים  פירוט  כלל  את  יכלול  המפרט 
 בפרטים הסטנדרטיים. 
 . בקצה המגוף יורכב פקק
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 חיבור מגרשים קיימים  12.2   
במסגרת חיבור הבתים הקיימים למערכת מים חדשה יבנה מפרט      

מד מים )מפרט הכולל מד מים( בחצר משק שבתחום גבול המגרש  
 וממד המים יבוצע קו עד למד המים הקיים.  

 מד המים הקיים יפורק. 
 ביצוע עבודות בתחום החצר יכלול החזרת המצב לקדמותו. 

תחליף להארקת ביצוע    נדרשבמסגרת מעבר לצנרת פוליאתילן  
 הבית הקיימת לרשת המים.

באחריות הקבלן להעסיק מומחה בתחום שיבדוק כל בית קיים 
 ויבצע הארקה. 

 בכל בית קיים יוצא דו"ח המתאר את שיטת הארקה. 
 הדו"ח יהיה חתום ע"י מומחה מוסמך לכך. 

 . מדד לפי יחידת מגוריםיביצוע הארקה תשולם בנפרד ות
     
 בדיקת לחץ  . 13  
ילן תהיה לפי הנחיות יצרן צינורות  תבדיקת הלחץ בקו המים מפוליא   

 . בפיקוחם ואחריותם, כולל אישור על בדיקת לחץ 
    
 שטיפה וחיטוי  . 14  
סעיף      הכללי  במפרט  לדרישות  בהתאם  מעבדה  57037יבוצעו  ע"י   ,

מאושרת. הקבלן יתאם עם המזמין את המקום לקבלת מים לשטיפה 
ו גם עבודה  ייכללוחיטוי. עבור השטיפה והחיטוי ישולם בנפרד, במחיר  

 .  בקטעים וכן במידה ויהיה צורך לחזור על ביצוע העבודה מספר פעמים 
    
 צביעת פלדה ואביזרים על קרקעיים  . 15  
שיונחו על פני הקרקע הן    קווימפרט זה חל על צביעתם של אביזרים ב   

לרבות   בריכות,  ליד  גלויים  צינורות  על  כן,  כמו  קבועים.  והן  זמניים 
צבעו בצבע  י, האביזרים והצנרת הגלויים לעין יוכו' הצינורות הזקופים  

או אביזרים עשויים   צנרת  האויר. במקרה של  מזג  לתנאי  כחול עמיד 
יאתילן כמפורט  פלדה, צנרת פוליאתילן תצבע לפי המפורט לצנרת פול

 . 20בסעיף 
    
 אביזרים    
כל      את  לנקות  יש  החרושת  מבית  צבועים  לשטח  המגיעים  באביזרים 

כתמי החלודה במקומות בהם פגום הצבע הקיים בעזרת מברשת פלדה 
 מכנית. 

 . במקומות אלה יתוקן הצבע לפי המפורט מטה 
    
 טיב הצבעים והטיפול בהם  . 16  
הצבעים יהיו טעונים אישור המפקח לפני השימוש בהם, על כל   א.    

המבצע להגיש פרוט מלא של הצבעים והחומרים האחרים, אשר 
הצבע,  מין  היצרן,  שם  יכלול:  זה  פרוט  בהם.  להשתמש  בדעתו 
בצבע,   ושימוש  לטיפול  הוראות  לרבות  היצרן,  של  מלא  מפרט 

 .הוראות לדילול )אם מותר( וזמני יבוש מינימליים
     
 יצרנים מאושרים  ב.   
להשתמש      אין  ערך,  שווה  או  "טמבור"  מתוצרת  יהיו  הצבעים 

 באותו צינור בצבעים מתוצרת  בתי חרושת שונים. 
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המקוריים כשהם סגורים ויש    את הצבעים יש להחזיק במיכלים

 לשמור על הצבע מכניסת מים, לכלוך או חומר זר אחר.  
הצבעים  דילול  בדבר  היצרן  הוראות  כל  על  להקפיד  יש  כן  מו 
והטיפול בהם. הדילול לא יורשה אלא אם קיימות הוראות יצרן 

 מפורשות לכך. 
 

 הצבעים  . 17  
 השונים:אלה הצבעים אשר ישמשו לצביעת חלקי המתכת 

בצינורות מגופים ואביזרים אחרים, שהיו צבועים בצבע ביטומני  א.    
 או מצופי ציפוי אספלט שהוסר: 

 צבע ממיר חלודה.  -שכבת יסוד 
 שעות.  24 -זמן יבוש 

סופרלק צבע כחול או אדום בהתאם   -שתי שכבות עליונות 
 לדרישת המפקח. 

 
בצינורות מגופים ואביזרים אחרים, בלתי צבועים או כאלה שהיו   ב.   

 צבועים בצבע שאינו ביטומני: 
 צבע ממיר חלודה.  -שכבת יסוד 
 שעות לפחות.  - 48זמן יבוש 

 מיניום סינטטי. - שכבת ביניים 
 שעות.  24 -זמן ייבוש 

עליונות   שכבות  בהתאם   -שתי  אדום  או  כחול  בצבע  סופרלק 
 דרישת המפקח. ל
 

 חלקי המסגרות במכסה הארגז:  ג.   
 צבע מיניום סנטטי כנ"ל.  -שכבת יסוד 

 אוקסיד ברזל סינטטי כנ"ל.  - שכבת ביניים 
צבע סינטטי כגון "דורוזיו של "אסקר" או    -שתי שכבות עליונות  

 "איתן".
 שעות. 24 -בוש יזמן י
 

 ביצוע הצביעה  . 18  
הניקוז, על הצינורות להיות צביעת היסוד תעשה במברשת מיד אחרי  

יבשים לגמרי בשעת הצביעה. הצבע יכסה את כל פני המתכת בשכבה 
רצופה וחלקה בעלת עובי אחיד, ללא הפסקות, נזילות ופגמים אחרים.  
השכבה   את  מעלה.  המפורט  לפי  לצבע,  בהתאם  יהיו,  הייבוש  זמני 
וך השנייה והשלישית מותר לבצע בהתזה. במידה והדבר הוא מעשי, ת

הקפדה על הוראות היצרן. לפני ביצוע שכבה יש לתקן את כל הפגמים 
 בשכבה הקודמת. 

 
 תיקוני צבע  . 19  
במידה ויתגלו פגמים לאחר הצביעה, יש לצבוע מחדש במקומות שיורה     

 המפקח.  
 

 חלקי המסגרות במכסה הארגז  . 19  
 צבע מיניום סנטטי כנ"ל.  -שכבת יסוד 

 אוקסיד ברזל סינטטי כנ"ל.  - שכבת ביניים 
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צבע סינטטי כגון "דורוזיו של "אסקר" או   -שתי שכבות עליונות 
 "איתן".

 שעות. 24 -זמן יבוש 
 

 מפרט הפוליאתילן ייצבע בצבע.   . 20  
 מפרטי המים בתוך היישוב ייצבעו בצבע לבן. 

 מפרטי הביוב ייצבעו בצבע אדום. 
צנרת פוליאתילן תצבע במינימום שלוש שכבות. שכבת בסיס גליקופיקס 
תוצרת טמבור או ש"ע )שכבה מקשרת( ושתי שכבות צבע שמן עמיד 

 מאושר ע"י משרד הבריאות ומתאים למי שתיה. 
 

   הנחת קו סניקה לביוב -  57037
בסעיף     למפורט  בהתאם  הם  לביוב  סניקה  קו  להנחת  סוג    57035הנחיות 

 הצינורות במערכת מים. 
    

 התקנת אביזרים על קו סניקה  -  57038
הנחיות להתקנת אביזרים וסוג חיבורים הם בהתאם למפורטים בסעיף  . 1  

 . 1התקנת אביזרים למערכת מים, סעיף  – 57036
 . 12דרג  100PEסוג צינור הסניקה 

 
 מגופים  . 2  
דגם      גולמי  לביוב  רכה  אטימה  טריז  מגופי  יהיו  לביוב   -  WWמגופים 

TRL  לת"י מתאימים  ברזל  ללחץ    61מיציקת  ויתאימו  אמאיל,  מצופה 
ויקבלו את   16עבודה של   אטמוספרות לפחות, תוצרת רפאל או ש.ע. 

 אישור המפקח והמהנדס.
מדדו לפי יחידה מושלמת כמפורט במפרטים והמחיר יכלול  יהמגופים י

עם   וכו'את כל האוגנים, אוגנים נגדיים, מחברי דרסר, אספקת גלגלים  
 לא מצוין אחרת בתוכניות וכתב כמויות. 

 
 מחבר מאוגן  . 3  

 -16DN  ,2001מחברים מאוגנים המפורטים במפרטים יהיו מדגם מאוגן  
 תוצרת קראוס או ש"ע. מחיר האביזר כולל אוזניות והתקנת האביזר. 

 
 נקודת אוויר ושסתומי אוויר  . 4  

דגם   "א.ר.י"  תוצרת  יהיו  לביוב  אוויר  לביוב    D-020שסתומי  משולב 
 "סער", שסתום אוויר יהיה עשוי מפלדה, מצוף פלסטי ומוט נירוסטה. 

ל בהתאם  בקוטר  טריז  מגוף  עם  יחד  יורכב  האוויר    תוכנית שסתום 
 ויתאמו במידותיהם וסוגיהם לפי תוכניות וכתב כמויות. 

של   עבודה  ללחץ  יתאימו  האוויר  לפחות,    16שסתומי  אטמוספרות 
 והמהנדס.  ויקבלו את אישור המפקח

 
 אל חוזר  . 5  

, מצופה  NR-040Fאל חוזר פתח עליון לביוב יהיו תוצרת "א.ר.י" דגם  
 אטמ'.   16פינולי. ללחץ עבודה 

 גוף השסתום אוויר עשוי מיציקה ספרודאלית. 
השסתום    קויהשסתום בעל פתח עליון המאפשר החלפת חלקים או ני

עשוי וזרוע  מדף  מהקו.  הוצאתו  פנימיים יללא  חלקים  מפלב"ם.  ם 
 מברונזה ופלב"ם. 
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 אופני מדידה ותשלום  -  5700.00

 הנחת צנרת מים  -  5700.01
בית    מחצר  הצינורות  הובלת  חפירה/חציבה,  כולל  צינור  אורך  מטר  מחיר 

" זויות,  החיתוכים,  הריתוכים,  כל  הנחתם  פריקתם,  מעבירי  Tהחרושת,   ,”
בעובי   חול  עטיפת  הסתעפויות,  רוחב   15קוטר,  ובכל  לצינור  מסביב  ס"מ 

הקו,  התעלה, כסוי, אספקת והנחת סרט סימון, בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי  
ופזור עודף האדמה החפורה, סילוק עודף האדמה   השלמת כסוי תוך הידוק 
החפורה אל מחוץ לאתר העבודה ובאחריות הקבלן כפוף אישורים באחריות 

 יצרני צינורות. 
כולל ביצוע העבודה ביבש   ויתגלו מי תהום מחיר מטר אורך צינור  במקרה 

ה ותשלום עבור עבודות  , אופני מדיד57015להנחת צינורות המפורטות בסעיף  
 עפר.

מחיר צינור פוליאתילן גלוי מעל פני הקרקע )גמל( להתקנת מפרטים עיליים  
מדד לפי יחידה משולב עם אביזרי פוליאתילן כמפרט בפרטי סטנדרטי למעט ית

 מגופים, שסתומי אוויר והידרנט. 
 

 התקנת אביזרים  -  5700.02
כל אביזרי מפרטים כגון: מגופים, מחברים, מאוגנים, ברז כיבוי אש, שסתומי 

כולל אטום, ברגים   57036ישלמו לפי הגדרות בסעיף    וכו'אוויר   מפרט הזה 
ואומים, בדיקת אטום, הרכבה כפוף אישורי יצרנים אם לא צוין אחרת בכתב 

 הכמויות. 
 

 הנחת צנרת ביוב  -  5700.03
נורות וקבלת האישורים. אספקת ייחס להנחת הצים מתקוויהתשלום להנחת    

והובלתם יהיו על חשבון הקבלן אלא   PE+100ו/או פוליאתילן    P.V.Cצינורות  
 אם כתוב אחרת בכתב הכמויות התשלום כולל:  

 
אחסון פיזור הצינורות, חפירה/חציבה בכל סוג הקרקע, הנחתם ומילוי  . 1  

ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים. החפירה,  
 איסוף צנרת עודפת והחזרתה למקום המאושר ע"י המפקח. 

    
מפורטים  . 2   ביוב  צינורות  בהנחת  עפר  לעבודות  ותשלום  מדידה  אופני 

במי   57015בסעיף   בעבודות  הדרושות  ההוצאות  כל  כולל  זה,  במכרז 
 תהום. 

    
סימון התוואי לכל אורכו ייעשה לפני תחילת ביצוע העבודה ע"י מודד  . 3  

 מוסמך שיאושר ע"י המפקח באתר.  
 הקבלן יהיה אחראי לשמירה ואבטחת הסימון במשך כל זמן הביצוע.    
    
וחפירה   . 4   וסלע  קשה  כורכר  חציבת  לרבות  הקרקע  סוגי  בכל  חפירה 

באספלט, עבודה במי תהום רואים את  הקבלן כאילו בדק באופן יסודי 
והסלע   הקרקע   לסוגי  בהתאם  הצעתו  את  ובסס  הקרקע  טיב  את 

 הקיימים.  שום תביעות נוספות לא תובאנה בחשבון. 
מיון   לבצע  צורך  יהיה  החפירה  עבודות  החומר במסגרת  את  חומרים, 

בשכבות   הצינור  מעל  המילוי  את  ולהחזיר  נפרדות  בערמות  לערים 
בהתאם למבנה השכבות לפני החפירה, עבור מיון החומר ומילוי חוזר 
כלול   העבודה  ומחיר  כספית  תוספת  תשולם  לא  שונות  שכבות  לפי 

 במחירי היחידה של הנחת הצנרת והרכבת שוחות.
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פינוי עודפי חפירה, סילוקן מהאתר מחירי היחידה של   . 5   כוללת  הצנרת 
 למקום שיורה מהנדס המועצה ופיזור האדמה העודפת. 

 
ם קווידראוליות ושטיפת  יבדיקות ה  ביצועאת כל ההוצאות הכרוכות ב . 6  

 לרבות  המים, אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים יסופקו ע"י הקבלן.  
 

יטציונית כולל את כל ההכנות לצילום. מחיר הצילום  בצילום הצנרת הגר . 7  
 כלול במחיר הנחת הצנרת.

יהיה כלול במחירי   וסיוע במהלך הצילום  לצילום  הכנת הקווים  עלות 
 הכמויות.הנחת הצנרת אלא אם צוין אחרת בכתב 

תשלום בגין בדיקות חוזרות בגין תוצאות לא טובות יחולו על הקבלן 
 בלבד.  

 
דרישות   . 8   על  עונה  אינו  ו/או  מקצועי  מביצוע  הנובעות  ההוצאות  כל 

 המפרט. 
    
סילוק עודפי אדמה חפורה ופסולת למקום מאושר ע"י המפקח ובמרחק   . 9  

 שלא יעלה על המפורט במפרט הכללי.  
    
 קווי טלפון , חשמל תת קרקעי ו/או    קוויאם העבודה מתבצעת בסביבת   . 10  

מים על הקבלן לתאם את ביצוע העבודה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר. 
ו יראו ככלולים במחירי היחידה  יידרשכל התיאומים וההשגחה במידה ו

 השונים ללא תמורה נוספת. 
 

ו . 11   פוליאתילן  הפלדה,  צנרת  אביזרי  קשתות,    P.V.C-כל  כגון:  לחץ 
, פקקים, טבעות חרוטות, פעמוני אוגן וכו' אלא אם  הסתעפויות, מופות 

אחרת בכתב הכמויות. למעט הצינורות עצמם יסופקו ע"י הקבלן   צויןכן  
וכל יתר   במחיר הנחת הצנרת  ולא ישולמו בנפרד אלא מחירם יהיה כלול

במפרטים ובתקנים, אם לא צוין אחרת בכתב   תוכניותהעבודות כנדרש ב
 הכמויות.  

 
שנגרם   . 12   הנזק  בתיקון  הכרוכות  ההוצאות  וכל  שייגרם  נזק  כל  תיקון 

ו/או מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על   למבנה, מתקן 
כל הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה   ביצועקיומה מראש ובין שלא וכן  

 טרם גרימת הנזק. 
המהנדס רצון  ולשביעות  הניזוק  הרכוש  בעלי  עם  בתיאום  גם  הכל   ,

 ועם א תשולם תמורה עבור ביצכללים במחיר היחידה ולעבודות אלו נ
 

מיקום הנחת חומר החפירה יעשה בתאום עם המהנדס ו/או נציג היישוב  . 13  
 לשביעות רצון המזמין מבלי לגרום להפרעה כלשהי. 

    
 מדידת הצנרת לצורך תשלום תהיה כדלקמן:  . 14  
יחידות המידה להנחת צינורות תהיה מטר אורך מסווגת בהתאם   א.    

 לסוג לקוטר ולעומק הקו. 
 

לפני  ב.    קיים  מצב  ו/או  הטבעית  הקרקע  מפני  יימדד  הצינור  עומק 
 ביצוע מצעים ועד תחתית הצינור, לאורך ציר הצינור. 

עומק יקבע כעומק הממוצע בין תחתית הצינור בין שתי שוחות ה
 סמוכות.  
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החיצוניים של שוחות   יטציהבגרבקווי   ג.    הדפנות  בין  יימדד האורך 

 ו/או מבנים סמוכים. 
ים לפי פרט וש.מחיר מ"א צינור כולל אספקת כל החומרים הדר 15
001- 3C ות השאיבה שיידרשו לשם כךדדיפון זמני כולל עבו 
 

 צילום צנרת גרביטציונית  -  5700.04
 כללי  . 1  
הקבלן   א.     ע"י  יבוצעו  טלוויזיוני  צילום  באמצעות    מבצעה עבודות 

 . קבלן שיש לו הסמכה ע"י רשות המים
 הקווים. כנה לצילום טלוויזיוני הכולל ניקיון ושטיפת ה
 

ויש  ב.    החוזה,  מסמכי  של  הכללי  מהמפרט  חלק  מהווה  זה  מפרט 
 לקוראו ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה.  

 
בדיקה  ג.    כל  של  מקומה  למלא  באה  אינה  הצנרת  צילום  פעולת 

אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות,  
 המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. המפרט ולפי הוראות נוספות של  

     
 ביצוע צילום יבוצע בהוראת המפקח בכתב בלבד.  ד.    
     
 מחיר עלות הצילום כלול במחיר הנחת הצנרת.   ה.    
     
 ביצוע העבודה  . 2  
 שטיפה  א.    

לפני ביצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהייה  
בניה וחומרים אחרים כנדרש במפרט ועלולים נקייה מכל חומרי  

יבוצע באמצעות שטיפת   קויגם לפגוע במהלך פעולת הצילום. הני
לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי 

 ולמפרט המיוחד המשלים אותו. 
 

 עיתוי העבודה  ב.   
והידוק   . 1     כיסוי  הצנרת,  הנחת  לאחר  ייעשה  הצילום  ביצוע 

העבודות   כל  והשלמת  לדרישות  בהתאם  העפר  שכבות 
 הקשורות בביצוע השוחות. 

      
הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפיקוח באתר   . 2    

 ונציג הקבלן. 
      
מועד הצילום   . 3     לצילום.  מועד  על הקבלן לתאם עם המזמין 

 צריך להיות מתואם שבועיים מראש.
      
המזמין  . 4     נוכחות  ללא  הצילום  ביצוע  את  יתחיל  לא  הקבלן 

 ו/או המפקח.  
      
 מהלך הביצוע  ג.   
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טל  . 1     החדרת מצלמת  באמצעות  יבוצע  במעגל  וו הצילום  יזיה 
סגור בקטעי אורך  מתאימים בהתאם למגבלות הציוד. מהלך 

 ויזיה במהלך ביצוע הצילום. והעבודה יוקרן מעל מסך טל
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 תיעוד  ד.    
רישום      לשם  וידאו  קלטת  גבי  על  יתועד  שלביו  כל  על  הצילום 

הסרט  גוף  על  מיקרופון,  בעזרת  קולי,  תיעוד  בעזרת  וכן  תמידי 
 .  וכו'בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים 

על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוחה בפנים ובחוץ לשם 
ר צילום זיהוי. סימון פנימי של השוחה ייעשה בצורה כזו שתאפש

 הסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי קלטת הוידאו.  
 

 תיקון מפגעים  . 3  
של   א.     חוזרת  בדיקה  במהלך  ו/או  הצילום  פעולת  ובמהלך  במידה 

יש  המהנדס  דעת  ולחוות  מפגעים  יתגלו  המתועדת  הקלטת 
לשביעות   הדרושים  התיקונים  לבצע  חייב  יהיה  הקבלן  לתקנם, 

 רצונו המלאה של המהנדס.  
 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  ב.   
     
הקו  ג.    קטעי  של  חוזר  צילום  יבוצע  המפגעים  תיקון  לאחר 

בסעיף  לנאמר  בהתאם  יהיה  החוזר  הצילום  תהליך  המתוקנים. 
 "ביצוע העבודה".  

     
 הצגת ממצאים במקרה של הזמנת צילום ע"י הקבלן   . 4  
 תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט לגבי ממצאים.    
וידאו שת א.     עוד מצולם של  יר ברשות המזמין תכלול תישאקלטת 

הקו, פס הקול  של הקלטת יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי  
 ביצוע הצילום.  

     
במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו.   ב.   

דו"ח  צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת תוכניות "בדיעבד".  
את   לפחות  ויכלול  ופשוטה  ברורה  בצורה  כתוב  יהיה   הדו"ח 

 הפרטים הבאים: 
מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו  . 1    

בהתאם לסימוניהם  בתוכניות הביצוע וכל סימן ותיאור אחר  
 על פני השטח, כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.  

      
הקו,   . 2     דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול: קטע 

ת וידאו,  המפגע  ינקודת  מיקום  וציון  הערות  המפגע,  אור 
 ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.  

      
מהות   . 3     לגבי  הצילום  מומחה  דעת  וחוות  ממצאים  סיכום 

 המפגעים.  
      
 מסקנות והמלצות.   . 4    
      
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה   . 5    

 יצולמו מעל גבי מסך הטלויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.  
      
 אחריות הקבלן  . 5  
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך     

צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים  
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כל  או  הצנרת  הכנת תשתית  עפר,  מעבודות  כתוצאה  לצינור  שנגרמו 
עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן,  

הנ  הצילום  על  עלות  תיקון תחול  הדורשים  נזקים  ויתגלו  במידה  וסף, 
 הקבלן. 

המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על 
של   חוזר  צילום  הקבלן  חשבון  על  ייערך  בהמשך  הקבלן.  של  חשבונו 

 הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכללים של החוזה. 
 

 התקנת שוחות  -  5700.05
מסווגות  . 1   ומוגמרות  שלמות  ביחידות  לתשלום  תימדדנה  השוחות 

 בהתאם לטיפוס השוחה, קוטרה ועומקה.  
 

במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות   . 2  
 . 57015במפרט לעיל סעיף 

 
במחירי היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים, חומרי    . 3  

מותקן   הזיון  ברזל  התבניות,  מבטון,  העשויים  החלקים  יציקות  העזר 
והתקנת  אספקת  השוחה,  את  המרכיבים  האלמנטים  כל  וכן  במקומו 
מחברי  שוחה, עיבוד תעלות ושיפועים, גושי עיגון אם נדרשים, מחברי  

ואטום תפרי חוליות עם איטופלסט לפי פרטים שוחה מסוג איטובי ב 
  .המצורפים במכרז

 
מדגם     EN-124))  489במידה ויידרש מחיר היחידה כולל תקרה לפי ת"י   . 4  

B-125  ,400D   .מיועדים למדרכות ולכבישים לפי פירוט מכתב הכמויות 
 

המוגדרות  מדרגות ו/או סולם ירידה    –מחיר היחידה כולל שלבי דריכה   . 5  
 בכתב הכמויות כולל הרכבתם. 

 
ן עם פתח ימ' מחיר יחידה כולל פודסט מבטון מזוי  4.25בעומקים מעל   . 6  

 חצי עגול מוגן עם מעקות בטיחות. 
 

ת עמחיר היחידה כולל הכנת ביסוס של השוחה לאחר עבודות עפר ומני . 7  
 במכרז זה.  5702- ו 57011מי תהום כמו שמוגדר בסעיפים 

 
 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי מתכת שבשוחה וגירוזם.   . 8  
    
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין   . 9  

 רום  פני מכסה השוחה לתחתית צינור היציאה. 
 

 מחירי היחידה יכללו בדיקת אטימות השוחות.   . 10  
    
מחירי היחידה כוללים סימון מספר השוחה על גבי תקרת השוחה כפי  . 10  

בצבע אדום מסוג אפוקסי  שמופיע בתנוחה ובחתך בהתאם לתוכניות  
 שכבות.   2-ב 308

  3ס"מ, מרחק בין ספרה לספרה    5ס"מ ורוחבה    10אורך הספרה יהיה  
 ס"מ, הסימון ייעשה בעזרת שבלונה. 

במברשת פלדה, סילוק כל הגופים    קויניהכנת השטח לצביעה יעשה ע"י     
 הזרים וכתמי השמן. המשטח יהיה נקי ויבש לפני הצביעה.

 מחיר הסימון נכלל במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד.  
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מחיר היחידה כולל התאמת מפלס סופי של השוחה לפי הכביש הקיים   . 11  
 ו/או מתוכנן.  

    
 גושי עיגון  -  5700.06

וצורת     גודל  הצינור,  ביחידות שלמות ללא תלות בקוטר  ימדדו  העיגון  גושי 
שבכתב   עיגון"  "גושי  בסעיף  האמור  כל  את  יכלול  היחידה  ומחיר  הגוש 

 הכמויות. כולל ברזל זיון לפי התוכניות.  
   

 מפלים חיצוניים  -  5700.07
 מפלים חיצוניים ימדדו ביחידות שלמות לפי קוטרן ותוכנית מפורטת.    

וקטע צינור   45מחיר היחידה יכלול אספקה והתקנה של הסתעפות "טע", קשת  
זקוף באורך הנדרש, תמיכות באמצעות שלה נירוסטה על קיר שוחה, אספקה  

מפלב"מ   וברגים  אומים  איטוביב,  מסוג  שוחה  מחברי  עשיית  316והתקנת   ,
 ורים בדופן  החוליות בביח"ר ועיבוד תעלות בשוחה. ח

   
 כריתה ועקירת עצים  -  5700.08

ו מראש ע"י המפקח  ינ צויכריתה ועקירת עצים תבוצע רק לעצים אשר יסומנו ו  
בהתאם להוראותיו מראש ובכתב. עץ לעניין זה פירושו צמח אשר היקף גזעו  

   ס"מ לפחות.  15מ' מעל לפני הקרקע הוא  1.0הממוצע בגובה  
כלל בעבודות החפירה האחרות  יכריתה ועקירת  עצים קטנים מהמוגדר לעיל ת

ת השורשים,  כריתת עצים ועקירתם תכלול גם את הוצא  ולא תשולם  בנפרד.
מהתעלות, החפורה  האדמה  במיטב  הבורות  סילוק    מילוי  בשכבות  ההידוק 

 שורשים וכל חומרי פסולת אחרת לכל מקום שיורה המפקח.  ענפים, גזעים,
תשומת ליבו של הקבלן  מופנית לעובדה כי כל טיפול בעץ, בכל גודל שהוא  

כריתה מהקרקע,    עקירה,,  לרבות  וכו'הוצאה  אישור גיזום  קבלת  מחייב   ,
המפקח מראש מנציג הישוב. במקרה של עקירת עצים יש לתאם עם רשות 

 שמורות הטבע וקק"ל.  
   

 הנחת קווי סניקה לביוב ואביזריה  -  5700.09
 הנחת צנרת מים.   - 5700.01מחיר מטר אורך צינור מתאם ומפורט בסעיף   

מחברים, מאוגנים, שסתומי אוויר, אל מחיר אביזרי מפרטים כגון: מגופים,  
במפרט זה אם לא צוין אלא    57038-ו  57036חוזר ישולמו לפי הגדרות בסעיפים  

 אחרת בכתב הכמויות. 
   

 אי קווי מים ו/או הביוב ו פתיחה ותיקון כבישים בתו  -  5700.10
בפתיחת כביש, מדרכה, דרך מצע, מתקנים ומבנים, ע"י חפירת תעלה להנחת   

צנרת מים ו/או ביוב יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לכך כדי להבטיח 
 שהנזק שיגרם יהיה מזערי.

מרוצפות  המדרכות  ואילו  האספלט  שכבות  ניסור  יבוצע  אספלט  במסעות 
 תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר. 
עבודות עפר   –  5102המילוי החוזר בכביש או במדרכה יעשה כמתואר בסעיף  

אך עם חומר מקומי מהודק בשכבות עד למפלס תחתית מבנה    במפרט כללי
מ יותר  לא  אך  הכביש,  זה    -50שכבות  ממפלס  הקיים  הכביש  מפני  ס"מ 

ס"מ מתחת לרום    5תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם הפירוק ועד לרום של  
שכב  לצפיפות  הסופי.  מהודק  א'  סוג  מצע  תכלולנה  הכביש  מבנה   98%ות 

ס"מ כל שכבה. ריסוס ביטומן   15  -מודיפייד אאשו בשלוש שכבות שלא יפחת מ
MC 70-  1    ס"מ. הנחת שכבות האספלט   5ק"ג למ"ר ושכבת בטון אספלט בעובי

 ו/או המרצפות תיעשה מיד לאחר סיום הידוק השכבות. 

450



 

 

45 

  החזרת כבישים לקדמותם
שולים(  = )מיסעה  הכביש  רוחב  כל  של  מאספים .  סלילה  ביצוע  במסגרת 

ביצוע טיפול נקודתי בקטעי   יידרשראשיים בתחום מיסעת האספלט ייתכן ו
 יטציה וקו סניקה. בכביש, דגש מיוחד ייבדק בקטעים בהם מבוצע קווי מים, גר

 
 ביצוע סלילת כביש יבוצע במקרים הבאים: 

אמצעי המניעה להתמוטטות הכביש ולא הצליח למנוע הקבלן נקט בכל   . 1  
 התמוטטות. 

    
וי . 2   המזמין  לידיעת  והובאו  תועדו  שננקטו  האמצעים  המזמין יכל  עוץ 

 בתחילת העבודה כל קטע וקטע בכביש. 
    
ומשרד   . 3   המתכנן  המזמין,  ידי  על  החתום  בכתב  אישור  קיבל  הקבלן 

כביש שנהרס    התשתיות : המוגדרת בפרטים  לרצועה    מעבר    לתיקון 
001-A 001-+ ג .  

    
מחירי היחידה לביצוע העבודה הם על בסיס מחירי חוזה וללא תלות   . 4  

 לספק.  יידרשבכמות החומר ש
    

 אופני מדידה ותשלום  -  5700.12
( ימדד לפי HDDהתשלום עבור אספקת צנרת ואביזרים וביצוע קידוח מכוונן )  

מטר אורך צינור בין מרכז תא בקרה אחד למרכז תא בקרה שני בניכוי שני  
 חצאיהם. )אורך נטו של הקידוח(. 

המצב  החזרת  כולל  העבודה  בתכולת  המפורטות  העבודות  כל  את  כולל 
 לקדמותו. 

עבודה   לביצוע  ההתארגנות  ושיטת  השטח  בדיקת  כולל  העבודה  מחיר 
 בשלמות. 
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 כלליות הנחיות   40.01

 כללי  - ועבודות מלאכות טיב   40.01.011

  מנהל  יהיה העבודה טיב לגבי דעות חילוקי בכל  .ובמקצועיות מעולה בטיב תעשה העבודה 

 שלא  עבודה  כל .  האחרון והפוסק  הבורר,  המתכנן אדריכל ה עם  בהתייעצות ,  הפרויקט

חומרים שיפורקו ויידרש להשתמש בהם שימוש    .מחדש ותעשה תפורק בדרישות  תעמוד

חוזר, יאופסנו במקום מוגן במהלך העבודות עד הרכבתם מחדש. על הקבלן חלה האחריות  

המלאה לשמר את כל האלמנטים השלמים המפורקים עד לשימוש החוזר. חומרים אשר 

וחדשים. בזהים  הקבלן  חשבון  על  יוחלפו  החוזרת,  בהרכבתם  פגומים  חומרים   ימצאו 

 שנפסלו בזמן פירוקם יחשבו כפסולת ויפונו מהאתר על חשבון הקבלן. 

 ומורשת טבע, נוף בערכי פגיעה-אי בדבר הוראות   40.01.012

 בערכים פגיעה כל ,  לפיכך   .ומורשת טבע ,  נוף ערכי  ל ש שמירהנדרשת הקפדה יתרה על  

 או צמחייה  וסימון  מדידותתעשנה    .הקבלן של  עבודתו להפסקת  עילה  תהווה  אלה

 את יזמן .מנהל הפרויקט  באתר בפועל  העבודות התחלת לפני  לשימור  או שטחים  מתקנים

או    מתקנים  או,  צמחים אותם וברור בולט באופן יסומנו  בו לסיור והקבלן המתכנן

 בין,  דין כל הוראות של מכוחם מתחייבת ששמירתם  או לשמרם הוראה שניתנה שטחים

"  נופי פיתוח תוכניות",  "והתארגנות  עפר-לעבודות  נופית תוכנית" כגון בתוכניות  אם

בשטח קיימים בשטח עצים בנוסף,    .והמתכנן הפרויקט  מנהל בהוראות  אם ובין,  ב"וכיו 

 כלול במחירי היחידה. –ועצים שהועתקו, אשר יבודדו משאר העבודות באמצעות גידור 

 מהם חריגה ואיסור עבודות לביצוע גבול-קווי 40.01.0

 גבול"  ובהם באתר עבודות לביצוע גבול-קווי:  הקבלן ידי על יסומנו  לעבודות כניסה טרם .א

-חישוף  שטחי,  לשימור שטחים גבולות,  העפר עבודות של דיקור -קווי"  עבודהה רצועת

 כל,  לחיפוי  קרקע  של זמני עירום שטחי,  שימור/כריתה/להעתקה עצים ,לחיפוי רקעק

 הגדרות לפי מיוחדת להתייחסות   הנדרש אזור  וכל  הנופיות  בתוכניות  הכלול נוסף אזור

 בולט ובצבע מודדים ביתדות היטב יסומנו   אלו שטחים,  ב"וכיו,  והמתכנן הפרויקט מנהל

הפרויקט  מנהל  הוראות   בכל בשטח  בולטים  ועצמים  ,עצים  ,סלעים על  לסמן  אין  .לפי 

 על  אלא באישור המפקח בכתב.  נופי פיתוח לעבודות   המיועדים בשטחים העבודות מהלך

 פקיד  - הרלבנטית   הרשות של מוסמכים נציגים עם זה  לעניין  מוקדם  תאום  לוודא הקבלן 

 ב "וכיוהרשות המקומית , ל"קק ,והגנים  הטבע רשות ,היערות

ורית  סק אי  גדר כגון  זמנית גדר באמצעות וישולטו  בפועל יגודרו,  יסומנו לשימור שטחים .ב

אוסטרלית גדר    הפרויקט מנהל הנחיות  או התוכניות  פי -על הקבלן  ידי -על שתותקן   או 

שילוט    כניסה תותר לא אלה שטחיםל.  לעיל האמור  בשטח הסיור לאחר עליהם  ויושם 

 )שלט או שלטים( המציין כי "השטח לשימור".

  עבודות  לצורך המתוכננים ,כאמור ,דיקור-קווי/גבול-מקווי  כלשהי חריגה תותר לא .ג

, גישה  דרכי,  זמניות דרכים התווית,  עבודה מחנה הקמת כן וכמו,  ומילוי חפירה חציבה

 .ב"וכיו  וחציבה חפירה  עודפי שפיכת, גריסה אתרי
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 מנהל  ידי-על יאושרו אם רק  גבול/דיקור מקווי לחרוג יהיה  ניתן  לעיל  האמור  למרות .ד

 .בחוק כנדרש ההיתרים כל  לקבלת ובכפוף הפרויקט

  אמצעי  כל נקיטת תוך,  מרבית בזהירות הנדרשות העבודות כל את לבצע  הקבלן על .ה

כלשהו של דרדור או העפה למניעת הזהירות  מעבר וחפירה מילוי חומרי ושפיכת חומר 

 .הדיקור לקווי

 הפרויקט  מנהל יהיו  ,הדיקור לקווי מעבר חומר לדרדור או לשפיכה  הקבלן וגרם היה .ו

 בשטח ריסוקו  או מכני או ידני איסוף י"ע  החומר סילוק לדרוש  רשאים הנוף ומתכנן

 .לקדמותו בשטח המצב להחזיר מנת על וקבירתו

  מנהל  של בכתב  מיוחד ובאישור חריגים  במקרים ,יהיה ניתן לעיל  האמור  למרות .ז

 מקווי  לחרוג ,הענייניות המוסמכות הרשויות ועם המתכנן עם בהתייעצות,  הפרויקט

 בהתניית  וזאת  בנוף  מהותית פגיעה  לצמצם  מנת-על או ביצוע  אילוצי עקב  הדיקור 

 .כאמור בחריגה הצורך בתום הקבלן חשבון על  לקדמותו המצב החזרת

לפני תחילת העבודות,   .ח כפי שהיה  הכוונה היא החזרת השטח  "החזרת המצב לקדמותו" 

דישון והשקיה לצורך ביסוס הצמחייה בשטח. לרבות תצורת שטח )עבודות עפר(, צמחייה,  

תבוצע תחזוקה של השטח למשך שנה עד להתפתחות מלאה של הצמחייה, לרבות אישור 

ההתבס תקופת  למשך  ההשקיה  מערכת  הבין  תקינות  מפרט  לפי  הנדרש  וכל  סות 

משרדי/משרד נתיבי ישראל. העבודה כוללת שיקום של השטחים המופרים ו/או הדרכים 

 ו/או הרחבת דרכים שבוצעו במהלך הפרויקט 

 ומורשת נוף ,טבע-בערכי פגיעה איסור 40.01.014  

 כל פי -על  המוגנים(  ודומם חי,  צומח) ומורשת נוף , טבע-בערכי פגיעה על  מוחלט איסור  חל     .א

 מוסמכות  רשויות של מוסמכים נציגים של בכתב ואישור מראש בתאום אלא  ,דין

 ל"קק או,  מקומיות  רשויות ,  והגנים הטבע  רשות,  הסביבה להגנת המשרד  כגון ,  ענייניות

 עם דין  כל פי-על הקבלן על המוטלות התאום חובות מלבד  .העניין לפי,  אחרות או

 נציגים עם מוקדם לתאום לדאוג חייב הקבלן יהיה הענייניות  המוסמכות הרשויות

 הפרויקט מנהל עם הנדרש לתאום בנוסף ,כאמור הענייניות הרשויות  של מוסמכים

 :כגון בנושאים

 הכביש. בתחום העבודות לתחום מחוץ שרות-ודרכי  גישה-דרכי פריצת .1

 ושיקום לגינון  הקרקע לכריית ואתרים ופסולת חפירה עודפי לסילוק אתרים קביעת .2

 או חומר כורכרי  נברר חומר כריית  או ושטחים המיועדים לגינון מדרונות לחיפוי נופי

 מחוץ הנופי  השיקום לצרכי או  הנדסיים לצרכים עפר של זמני לערום אתרים קביעת .3

 ש.יידר באם התכנית לגבולות

 ביצוע  בתום   החקלאי  ליעודם והחזרתם הביצוע לצרכי חקלאיים בשטחים שימוש  .4

 .העבודות

  פעולות  כל סיום לפני בשטח כלשהן בעבודות להתחיל הקבלן על מוחלט  איסור חל

 .לעיל האמורות התאום

453



 אתר נווה ים  – השלמת תשתיות ומרקם קיים   –  4/2022מכרז 
 עבודות נוף –מפרט טכני  

 סוכוי מרגלית"  -הוכן על ידי חברת " אדריכלות נוף  

 

 ערכי  על  כלשהי מוסמכת רשות מטעם כלשהו מוסמך נציג או הפרויקט מנהל והצביע היה  .ב

 תאום לאחר  אלא בהם פגיעה מכל הקבלן יימנע,  נדירים או מוגנים,  מיוחדים ונוף טבע

 .הפרויקט מנהל  עם או הרשויות עם לשימורם או לפינויים שינקטו הפעולות

  בליווי  הקבלן  יבצע  ,הפרויקט מנהל  הנחיית  או תוכניות  לפי או דין כל  פי-על ,הצורך במידת  .ג

 במהלך בהם פגיעה  למניעת בשטח קיימים עצים על הגנות  ,מטעמו זה לעניין מומחה

 .ולאחריהן והסלילה העפר  עבודות  ביצוע

 קיימת  צמחייה על הגנה   40.01.015

ולהגנה צמחייה לשימור  פעולות  .באתר קיימת בצמחייה  מפגיעה להימנע  נדרש .א  קיימת 

 המיוחד במפרט הטכני כמפורט (ותקנות צווים ,בחוקים למתחייב בנוסף)  יבוצעו ,עליה

 ההעברה פרט  ,מקום ההעברה ,ההעברה מועד  ,האתר בתחום צמחייה העברת   :לרבות

 ובכל לנטיעה השטח הכנת זאת במהלך .המועברים השיח או העץ לקליטת עד והטיפול

 , עד למסירתה למזמין/הרשות המקומית.  העבודה מהלך

 על יש לפעול ,בוגרים עצים  להעביר  או לעקור האחרים ההסכם ממסמכי  באחד נדרש אם .ב

המוסמכות וכן הפרויקט  ממנהל בכתב אישור ולקבל הדין הוראות פי  כגון מהרשויות 

להגנת  ,החקלאות במשרד  היערות  פקיד  ,המקומית הרשות  רשות ,הסביבה המשרד 

 כדוגמת הענייניות הרשויות המוסמכות עם בתאום תיעשה ההעברה  .'וכו ,והגנים הטבע

 "עבודות  –   41פרק/הכללי  במפרט המפורט -ולפי העניין לפי זה פרק /במפרט המנויות אלו

 ."ונטיעה  שתילה ,זריעה" 41.05 משנה -והשקיה"/פרק  גינון

  על  ב יהיה"וכיו העברה  או עקירה אגרת עבור ,יידרש אם ,המוסמכות לרשויות התשלום .ג

 . הקבלן חשבון

את כל השטחים והעצים או השיחים,    סקוריתאם לא נאמר אחרת, על הקבלן לגדר בגדר אי .ד

ככל שיידרש מתוכנית הפיתוח או מהמתכנן או מהמפקח או מנציגת הרשות המקומית או  

 רשות שמורות הטבע והשמירה החופית. 

 הוראות ביצוע לעבודות הפרויקט

 משטח בטון   40.1.050

ברזל  רשת  ס"מ, כולל 10לשבילים ומדרכות, יצוק באתר בעובי   30 -משטח בטון סרוק ב  

גבי מצעים ויריעת ניילון. תבנית  - ס"מ. יציקת הבטון תתבצע על  20כל  8מרותכת, קוטר "

  4התפרים יהיו לכל אשר ועיבוד פני הבטון בהתאם לדרישות הפרט כוללים מישקים לפי פרט. 

מ' לפחות כוון הסירוק של הבטון יהיה אחיד על פי דוגמא מאושרת מראש. אין לראות 

כי כל הבטון יהיה מסורק, אלא לפי דוגמא שתאושר ע''י  אדריכל. בטון שלא  בדרישה זו 

את עבודות   יסורק יוחלק עד לקבלת פנים חלקות ללא גבשושים וללא אגרגטים בולטים.

 הסירוק יש לבצע עד לאחר החלקת הבטון ב"הליקופטר". 

 חלק ונקי. עבור החלקת הבטון לא ישולם בנוסף.  חזותי גמר בטון יהיה בטון אדריכלי

ס"מ,   0.5ס"מ ולעומק  0.5ההפרדה בין בטון סרוק לבין בטון חלק תהיה במישק שקוע ברוחב 

 חלק ונקי, לפי דוגמה מאושרת.
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למניעת סדקים ונימים. בטון  ואשפרה ימים לפחות   3-העבודה כוללת הרטבת בטון במשך כ

 ה יפורק ויסולק מהאתר ולא ישולם עליו בנוסף. סדוק ובעל נימים בגמר העבוד

 מדידה ותשלום: 

וכל הנדרש    , סירוק, חלקת "הליקופטר", תפרים, זיון, התשלום יכלול יריעות מדידהלפי מ"ר 

 לביצוע מושלם. עבור שביל בטון ללא סדקים ונימים בלבד

 בטוןמדרגות    .10.1140

סרוק בשלח,  אדריכלי חזותי ההמדרגות יבוצעו לפי הוראות קונסטרוקטור עם גמר בטון  

. מדרגות בהן לא יתקבלו פנים כנדרש יפורקו ויבנו מחדש. בתבניות מאושרותאשר יעשה 

שקע מיוחד להדגשת כל שלח יבוצע ע"י   לתשומת לב הקבלן לא יאושרו תיקונים בשטח.

  תבנית במהלך החלקת הבטון.

, וכן בת"י  2חלק  1918בנוסף המדרגות יעמדו בכל דרישות הנגישות כפי שהן מצוינות בת"י 

בפסי האזהרה בכל שלח,  ידו. -. צבע המדרגות יתואם עם אדריכל הנוף ויאושר על6חלק   1918

 שנים לפחות בתנאי חוץ, הכל לפי אישור והמלצת היצרן.   10-סוג הצבע יהיה עמיד ל 

 הכל לפי דרישת קונסטרוקטור.  – ון והזיון העבודה כוללת את הבט

 מדידה ותשלום: 

לרבות צביעה   תפרים, זיון וכל הנדרש לביצוע מושלם.יריעות תבניות, לפי מ"א כולל יסוד,  

 ניגודית בכל שלח לפי התקן. 

 אבן סימון לאופניים    40.1.391

בגודל   מוטבע,  נירוסטה  אלמנט  כולל  אופניים,  למסלול  סימון  אפור,    40/40/70אבן  בגוון  ס"מ, 

. הקבלן יתקין  שטחמ"מ מעל פני ה  2על    לא יעלה  סימוןגובה אבני התוצרת איטונג או ש"ע מאושר.  

אבני הסימון  את האלמנט לפי כל הוראות היצרן על מנת להבטיח את יציבותו ומישוריותו. בין  

 . אבן הסימון  ווצר מישור רציף ואחיד ללא בליטות וחריגותיי

. אין לבצע את הריצוף לאחר ביצוע האספלט  יסוד בטון קודם לביצוע האספלטהאבן תבוצע על  

מומלץ לכסות את אריחי הסימון בחומר המונע  ואין לחתוך את האספלט לצורך ביצוע עבודה זו.  

 הידבקות האספלט לפני ביצוע האספלט. 

 

 ום ומדידה תשל

רק עבור אלמנטים שבוצעו לפני ביצוע האספלט. גמר העבודה כולל את    מדידה ותשלום לפי יחידה

פני האבן מכל שאריות אספלט/בטון.   והחומרים הדרושים  ניקוי  כל העבודות  כולל את  תשלום 

 לביצוע מושלם.   
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  אבן גן .701.140

 יסוד בטון   

ללא    ס"מ בגוון אפור  10/20/50אבן גן    תונחנה על גבי יסוד בטון לפי התכניות.  והגן  כל אבני השפה 

 תוצרת אקרשטיין או שו"ע.   2285מק"ט  פאזה

 ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן.  250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות  

של    ביחס  צמנט  בטיט  ביניהן  יחוברו  והגן  השפה  מסגרת/תבנית    .1:2אבני  בתוך  יבוצע  היסוד 

 המגדירה את גבולות יציקתו. 

 הנחה בקשתות   

אבנים קצרות מהאורך הסטנדרטי ותונחנה  חדות תסופקנה  ובקשתות  תוצרנה    .בפינות  האבנים 

בשטח. אבנים שבורות עם פאות לא  במפעל, או לחילופין תנוסר במסור חשמלי לפי המידה הנדרשת  

על חשבון הקבלן.  ויפונו מהשטח  כפסולת  יחשבו  אבנים קצרות    ישרות  עבור  תוספת  לא תשולם 

 והנחה לא יורשה השימוש בשברי אבן גן. 

לביצוע   הנדרשות  העבודות  כל  מיוחדות,  ואבנים  וההכנה  הבטון  עבודות  כל  את  כוללת  העבודה 

 מושלם של העבודה.  

 לום מדידה ותש  

 לפי מ"א כולל כל האבנים הקצרות וניסור האבן לפי הצורך. 

 מסלעות   .01.0240 

 מסלע לתמיכת קרקע: 

צהובה. גודל האבן  -, יובאו סלעים עליונים בעלי פאטינה אפורה ביצוע מסלעות ילצרכי 

מ  ייקטן  מעל  ס"מ  60/80-לא  עולה  שלא  ובגובה  בצורת  .  ס"מ  40,  ימוקמו  הסלעים 

בלוט ת  האבן. האבן  מגובה  1/4עד    1/5-בקרקע משורת סלעים תהיה שקועה  עורקים.  

 ס"מ.  10- ס"מ ובגב בכ 20-בחזית מעל הקרקע ב

 סלעים שלא מתאימים יפונו מהשטח.  

 

 הסלעים יסופקו ממחצבות מאושרות ודוגמא תובא לאישור האדריכל.   

 לאישור האדריכל והמפקח.   לפי פרט   שורות לפחות  3מ' בגובה    3תבנה דוגמה באורך   

 אין להמשיך בבניית המסלעה ללא אישור האדריכל לסוג האבן ודוגמת המסלעה.  

שלא יראו שרידי הבטון.  לפי הצורך ובאופן סמוי כך    15- איחוי בין הסלעים בבטון ב 

גן, אשר תוחדר    יהיו סמויים.צרורות האבן בגב הסלעים   בין האבנים תפוזר אדמת 

 למשיקים בין אבני המסלעה. 
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 מדידה ותשלום  

עבור האדמה,    לאורך אבנים המשיקות זו לזו.  רק בפני האבן ומדוד  א  המדידה לפי מ"  

כלולה בסה"כ העבודות ישולם בסעיף נפרד )אדמה גננית(. עבודות הפיזור וההחדרה  

 הכוללות בביצוע המסלעה.  

 

 פיתוח   –עבודות גינון והשקיה   41פרק 

עבודות בפרק זה  יבוצעו אך ורק בהוראה מפורשת של המזמין ועל פי תכנית  

תינת לביצוע. ההוראה  ותירש   ןהמסומנת    ם בכתב באמצעות מנהל הפרויקט 

 ביומן העבודה. 

  כללי: 

של המפרט הכללי ובנוסף, כל הצמחים יותאמו לתקנים של ועדת השתלנות    41כל המפורט בפרק  

 ויהיו מסוג "מעולה". 

 למפרט מע"צ.נטיעות העצים יהיו בהתאם  

לה המאושרת )לכל  העצים והצמחים יובאו לשטח עם ציון שמם המלא בלטינית ע"ג תווית המשת

לפחות   יסומנו  ומין  ואישור המשתלות    10%סוג  דוגמאות  אישור  לאחר  רק  וישתלו  מהשתילים( 

והמפקח.   האדריכל  ע"י  השתילים  את  שו"ע  המספקות  יהיו  שורשיהם  ובית  השתילים  גודל 

 . צמחים שיפסלו יורחקו על חשבון הקבלן ויוחלפו בצמחים אחרים.לדוגמאות המאושרות

. העצים ינטעו רק לאחר אישור  רק לאחר אישור האדריכל להכנת השטח והאדמהתלו  הצמחים יש

לא תבוצע שתילת צמחים ללא אישור האדריכל והמפקח לכל השלבים    האדריכל למיקומם הסופי. 

דוגמאות הצמחים  מעבדה לטיב הקרקע,  הקודמים כגון: פיתוח שטח, הכנת קרקע וכן ללא אישור  

 את השתילים.  ואישור המשתלות המספקות 

 אחריות הקבלן 

ל  אחריות  תכול  הקבלןעל   וכן על אחזקה  כל עבודות השתילה, הגינון והשקיה  .  חודשים  12  -על 

הפסקה    הקבלן אחראי על תהליך רציף של הכנת הקרקע וביצוע השתילה והנטיעה. במידה ותווצר

בין שני השלבים, יהיה על הקבלן לחזור ולהכין את השטח לפני הנטיעה והשתילה, הכל באישור  

 האדריכל או המפקח. 

 הקבלן אחראי לקליטת העצים והצמחים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה. 

 חודשים מיום אישור השתילה.   12 -משך תקופת האחריות לא תקטן מ

 יתר: הטיפול והאחזקה יכללו בין ה

 - השקיה בהתאם לצריכה.  א.

 השקיה בהתאם לצורך ולפי הנחיות המפקח.  

 עיבוד וניכוש סביב השתילים והעצים אחת לחודש לפחות. ב. 

 תיקון תחבושות היוטה או הסרתן לפי הוראת המפקח.  ג.

שתילים ועצים שלא נקלטו, יוחלפו על חשבון הקבלן בשתילים ועצים זהים ויחייבו את הקבלן   ד.

 בתקופת טיפול ואחזקה נוספת כנ"ל.

תהיה על חשבון    תשלום עבור אספקת המים לביצוע הפרויקט ואחזקתו עד למסירה הסופית,   ה.

 הקבלן. 
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הקבלן    על  יחול  המים  עבור  הראשונה  גם  תשלום  המסירה   בין  החלה  האחריות  בתקופת 

 חודשי אחזקה.  12, לאחר )לאחר אישור, נטיעה ושתילה( ובין המסירה הסופית של השטח

 לא תתבצענה מסירות חלקיות של הפרוייקט אלא בסיום כל עבודות הגינון  וההשקיה.  ו.

) ז. לעדות  תוכניות  העבודה  מסירת  ביום  לספק  הקבלן  ולהשקיה  AS MADEעל  לצמחיה   ,)

וימסרו לידי הרשות האחראית   חתומות ע"י מודד מוסמך , יהיותוכניות אלו יעשו על חשבונו 

 . קת השטחלהמשך אחז

 

3041. 

 הכשרת הקרקע  

 קומפוסט -זיבול   .560.341

  25%יבוצע רק בבורות לעצים. זיבול בזבל קומפוסט שעבר תהליך קומפוזיטציה ביחס  

 מסה"כ נפח מילוי בור הנטיעה.

כ למלא  בקומפוסט  5  -יש  ובדופנותיו  הבור  בתחתית  באדמת    ס"מ  לערבב  והיתר 

 המילוי. 

 טיב החומר ומקום אספקתו יאושר ע"י המפקח. 

 מדידה ותשלום 

 התשלום לפי מ"ק. 

כמות החומר המובא לשטח תימדד לפני ערבובו ופיזורו כנדרש לכמות הבורות שיוכנו  

 לנטיעת העצים.

 

 ריסוס .610.341

במקומות שעליהם יורה   המפקח  ריסוס בחומר קוטל  עשבים יבוצע באדמת גן וחישוף    

שבועות           3ובאישורו. העבודה כוללת ריסוס חוזר לפי הצורך לאחר הנבטה של  

 ברצף, ולפני ביצוע הזריעה/שתילה וכל עבודת גינון. 

קוטל     בחומר  ריסוס  כולל  הכללי,  במפרט  כמפורט  צמחיה  הורדת  לבצע  הקבלן  על 

 עשבים באישור המפקח. 

יבוצע ריסוס חוזר לאחר פיזור האדמה המובאת לשטח בחומר המונע נביטה  כמו כן,    

לאחר מכן. רק בתום תקופה זו   - שבועות    3ובאישור המפקח, האדמה תושקה במשך  

יורשה הקבלן לבצע את השתילה והנטיעה. במידה ויידרש ריסוס חוזר, יבוצע הריסוס  

 על חשבון הקבלן. 

 מדידה ותשלום   

הנחיות                                                     לפי  ו/או  התכניות  לפי  שבוצעה  עבודה  של  מ"ר  לפי  תיעשה  המדידה 

 המפקח ופעם אחת לפני ביצוע השתילה והנטיעה. 

 
 אדמת גן .0401.041

מאושר   מטיב  מקומית  לאדמה  הזהה  מסוג  תהיה  לשטח  המובאת  הגננית  האדמה 

מ יקטן  לא  המפוזרת  האדמה  עובי  עומק".  בכלים    40  -"אדמת  יהיה  ופיזורה  ס"מ 

מכניים או בעבודת ידיים לרום המתוכנן. דוגמת האדמה וסוג האדמה כולל אישור  

אתר. כמו כן במהלך  מעבדה של משרד החקלאות תובא לאישור המפקח לפני הבאתה ל
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אספקת האדמה יילקחו דוגמאות אדמה לאישור המעבדה לפני פיזור האדמה בשטח  

 מ"ק בדיקה אחת לפחות וזאת על חשבון הקבלן. 200לכל 

בשטח    תפוזר  האדמה  האדמה  לטיב  המעבדה  אישור  לאחר  במקומות  רק  ורק 

 לן. המאושרים ע"י המפקח. אדמה שלא תאושר תפונה מהשטח על חשבון הקב

חישוף   אדמת  מסוג  תהיה  חקלאיים  לשטחים  שתובא  האדמה  חקלאיים:  שדות 

ס"מ לפחות. אדמה זו תהיה אך ורק מסוג    60שפונתה מהשדות ותוחזר לשטח בעומק  

 הקרקע המקומית.

           

 בדיקת קרקע  

 הדגימה תילקח ע"י דוגם קרקע של מעבדת קרקע המאושרת ע"י המזמין.  .1  
דגימות מחלקה יעורבבו היטב, יאוחדו    5הבדיקה תילקח באופן מייצג, לפחות   .2  

 ק"ג למעבדה.  1-למדגם אחד ממנו תילקח דוגמה במשקל של כ
 ס"מ. את הדיגום יש לבצע בקרקע לחה.  0-30הבדיקה תילקח מעומק  .3  

 יש להקפיד שכל עומק הדיגום יהיה מיוצג במדגם במידה שווה.  .4   
 במקרים של ערימות קרקע יש לדגום את הערימות באופן אחיד.  .5   
 הבדיקה תבוצע במקדח תקני המשמש לבדיקות קרקע.  .6   
 בכל מקרה תבוצע גם אנליזה מכנית של הקרקע.  .7   

ס"מ, יש להבטיח שהקרקע דומה    40- כאשר מוסיפים שכבת קרקע בעובי קטן מ .8  
 שטח. בהרכבה המכנית לקרקע הטבעית הקיימת ב

 רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן: .9 
 מס'
 סד'

ערכים   יחידות  גורם נבדק 
 נדרשים 

 הערות 

  15עד  %  גיר כללי  1
2 PH  6-7.5  
מוליכות   3

 חשמלית 
 (EC) 

  2עד  דציסימוס/מ' 

4 SAR   יחס נתרן
 לסידן+מגנזיום 

 נמוך, כן ייטבככל שהערך יותר   5עד 

בשיטת   5 זרחן 
 אולסן 

   8-מ"ג/ק"ג. יש לדשן ב  15- ברמה נמוכה מ 15-100 מ"ג/ק"ג 
  1ק"ג סופרפוספט או שווה ערך לכל 

 מ"ג/ק"ג חסר 
אשלגן במיצוי   6

 סידן כלורי 
לפחות   מ"ג/ליטר 

10 
מ"ג/ל', יש לדשן   10-כאשר הרמה נמוכה מ

 מ"ג/ל' חסר  1אשלגן כלורי לכל  ק"ג 15-ב
- חנקן חנקתי   7

3 - NO 

לפחות   מ"ג/ק"ג 
15 

  1-מ"ג/ק"ג. יש לדשן ב  15- ברמה נמוכה מ
 מ"ג/ק"ג חסרים  2ק"ג חנקן צרוף לד' לכל 

 
 המלצות מעבדת הקרקע מחייבות.  .10

המעבדה       ובדיקות  החומרים  כל  של  ופיזור  הובלה  אספקה,  כוללת  העבודה 
ידי מע"צ, עד לקבל כיסוי אדמת גן מאושרת בכל אזורי הגינון, כפי  כנדרש על  

 שיורה עליהם המפקח. 
     

 
 אופן פיזור אדמת גן/אדמה מוחזרת  

 בשטחי הגינון  א. 

 יבוצע חריש עמוק לפני פיזור שכבת האדמה.  .1  

 ס"מ ותיושר לגבהים סופיים.  40-האדמה הגננית תפוזר בעומק שלא יקטן מ .2  

 בורות לעצים  ב.

 שטח הבורות ינוקה מכל פסולת כולל פסולת חפירה.  .1 

459



 אתר נווה ים  – השלמת תשתיות ומרקם קיים   –  4/2022מכרז 
 עבודות נוף –מפרט טכני  

 סוכוי מרגלית"  -הוכן על ידי חברת " אדריכלות נוף  

 

 הבור ימולא באדמה גננית בסמוך לחציבתו על מנת למנוע מפגע בטיחותי.  .2 

 עם גמר המצעים יושלם מילוי הבור עד גובה המצעים.    

 עם גמר הריצוף ימולא  הבור עד גובה פני הריצוף.     

ס"מ מפני הריצוף    5- הגננית, לכל גובהם, יהיה נמוך במילוי הבורות באדמה      

 או לחילופין מפני האדמה הגננית. 

 מדידה ותשלום  

  לאחר חישוף השטח ו   האדמה תובא בנוכחות המפקח בלבד. אפסון בשטח של האדמה 

 , פיזור האדמה ויישורה לגובה הנדרש. .  המחיר כולל חרישעבודות אלוייכלל במחיר 

  

  

 עבודות השקיה  .0241

 כללי 

 העוסק בנושא גינון והשקיה.  41פרק  משרדי-הכללי הבין מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט 

הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט,  

 . משרדי-הכללי הבין תבוצע העבודה לפי מפרט 

 

 תאומים והכנה לעבודה : 

 על הקבלן בתאום עם המפקח בשטח והמתכנן, לתאם חיבור ראשי המערכת למקור מים. א.

על הקבלן לבצע תאומים מקדימים עם כל הגורמים שמתקנים/קוים שלהם עלולים להיות   ב.

 נחצים בזמן חפירה לשם הנחת ציוד השקיה ) שרוולים, ראש מערכת, קווי צינורות(.  

 

 שרוולים :

 העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: 

 תבוצע  לאחר הידוק התשתיות . חפירת התעלה והנחת השרוולים 

מ"מ המשמשים    110או    75בקוטר    פ.ו.ס.יונחו שרוולי  , כבישים וגדרות  במעבר בתוואי מדרכות

 למים, עפ"י הנחיית אחראית הגינון של הקיבוץ.  4צינור מפוליאתילן דרג או למים 

 ס"מ נמוך מפני השכבה העליונה המתוכננת.  40 –עומק החפירה לשרוולים אלו 

 מ"מ.  125תעלות הניקוז יש לחצות עם שרוול פ.א. בקוטר את 

 בכל שרוול יעבור צינור אחד.   בכל שרוול יותקן חוט משיכה שיקשר היטב בקצותיו. 

 מיקום השרוול יודגש באופן בולט ע"י צבע או יתד או סימון אחר ע"ג המדרכה או אבן שפה. 

 

 As madeתוכנית 

(, ומסירת התוכנית  As madeעל הקבלן חלה  חובת סימון השרוולים ע"ג תוכנית לעדות )תוכנית  

 למתכנן ולמחלקת הגינון במועצה/ עירייה הרלוונטית. 
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 צנרת פוליאתילן ושלוחות טיפטוף : 

הנחיית אחראית  העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טיפטוף ומחברים ע"פ  

 ובהתאם להנחיות כדלהלן :   הגינון של הקיבוץ

כל החומרים, צינורות, אביזרים, מכשירים  וחומרי עזר אשר יותקנו במערכת, יהיו חדשים,   א.

 ותקינים.  

 ס"מ, הנחת הצנרת תתבצע ביום החפירה.  40של  יונחו בתוך הקרקע בעומק  .צינורות  פ.א ב.

 ס"מ.   20קוים מחלקים  יונחו בתוך הקרקע בעומק של  ג.

ס"מ מעל לצינורות    10ס"מ ירופדו התעלות עד    5בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרם מ    ד.

 בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים.  .הפ.א

שלוחות טפטוף יהיו מסוג אינטגרלי מווסת  רב עונתי ויונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתוכנית,   ה.

מטר ) יש להקפיד לא    4מ"מ מכופפים בצורת וו יעגנו את השלוחות כל    3יתדות ברזל בעובי  

(. העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק   לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון 

 טפטוף.בלתי נפרד משלוחות ה

ההנחיה כנ"ל ובהתאם למרווחים המתוכננים    שלוחות הטפטוף יש לפרוש במרווחים ע"פאת   ו.

 לנטיעת העצים.  

 אין להשתמש במחברי שן. בין צינורות הפ.א. יש להשתמש במחברי פלסים/פלסאון.        ז.

 כיסוי התעלות יהיה רק לאחר מדידה  ואישור המפקח.   ח.

 השקית עצים: 

 עצים מתוכננים להשקיה ע"י צינור טיפטוף מחובר טבעתית סביב העץ. 

והאביזרים     החומרים  והתקנת  אספקת  כוללת  של  העבודה  הגינון  אחראית  ובהנחיית  באישור 

 הקיבוץ. 

השקיית העצים בחודש הראשון תתבצע מדי יומיים, אלא אם אושר אחרת ע"י אחראית הגינון של  

 הקיבוץ. 

 נטיעה אביזרים ל  .0341

 יריעה מגבילת שורשים  .010.0341

 תאור ותכולת המחיר:

" או ש"ע מאושר ע"י  Rootcontrolהיריעה תהיה עשויה מפוליפרופילן אפור, מסוג  " 

 המפקח.   

 4062לא ארוגה, מצופה ובעלת עמידות מלאה לחדירת שורשים לפי התקן    –היריעה  

DIN   ואינה מיקרואורגניזם  חומצות,  רטיבות,  דשנים,  בפני  עמידה  תהיה  היריעה   .

 מתפרקת באדמה. 

בכל מקרה    לפי הנחיות של מפקח האתר.  לדפנות בוראו אופקית    היריעה תוצמד אנכית

 ס"מ.  60 –חק הקטן מ אין להתקרב עם היריעה אל הגזע, במר

ס"מ. בחיבורי הקצוות, יוצמד סרט הדבקה   50קצוות היריעה יהיו חופפים בשיעור של  

דרש,  יריעה בכל צורה שתידו צדדי מתאים, למניעת רווח בין שולי היריעה. התקנת ה

 תהיה על פי תנאי השטח והוראות המפקח. 

עפ"י   תהיה  לתשלום  היריעה  המותמדידת  היריעה  שטח  אזורי  מדידת  כולל  קנת, 

 ס"מ לפחות.  50  -החפיפה )לא תשולם תוספת עבור החפיפה(. החפיפה לא תקטן מ
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 מדידה ותשלום 

מדידה ותשלום לפי מ''ר. המחיר כולל כל האמור לעיל לרבות אספקה והתקנה וכל 

 האמצעים הדרושים לייצוב היריעה בתוך בור החפירה. 

 עבודות נטיעה 

 כללי 

של המפרט הכללי ובנוסף, כל הצמחים יותאמו לתקנים של ועדת השתלנות    41כל המפורט בפרק  

 ויהיו מסוג "מעולה". 

במידה וצוינה עבודה מסוימת בסעיף נפרד וגם בביצוע פרט ייחשב מחיר העבודה והחומר רק באחד 

 הסעיפים וייגרע מהאחר. 

 "משתלת אלון". נטיעות העצים יהיו בהתאם להמלצות המשתלה "גבעת ברנר" ו/או 

העצים והצמחים יובאו לשטח עם ציון שמם המלא בלטינית ע"ג תווית המשתלה המאושרת )לכל  

לפחות   יסומנו  ומין  ואישור המשתלות    10%סוג  דוגמאות  אישור  לאחר  רק  וישתלו  מהשתילים( 

והמפקח.   האדריכל  ע"י  השתילים  את  שו"ע  המספקות  יהיו  שורשיהם  ובית  השתילים  גודל 

 . צמחים שיפסלו יורחקו על חשבון הקבלן ויוחלפו בצמחים אחרים.ת המאושרותלדוגמאו

הצמחים ישתלו רק לאחר אישור האדריכל להכנת השטח והאדמה. העצים ינטעו רק לאחר אישור  

 האדריכל למיקומם הסופי. 

הקודמים כגון: פיתוח    לכל השלביםלא תבוצע שתילת צמחים ללא אישור האדריכל ו/או המפקח  

ואישור  שטח הצמחים  דוגמאות  אישור  ללא  וכן  המובאת  לאדמה  מעבדה  אישור  קרקע,  הכנת   ,

 המשתלות המספקות את השתילים.  

 אחריות הקבלן 

אחריות הקבלן תהיה  שנה לאחר אישור כל עבודות הגינון והשתילה. הקבלן אחראי על תהליך   

קה בין שני השלבים, יהיה על  רציף של הכנת הקרקע וביצוע השתילה והנטיעה. במידה ותווצר הפס

 הקבלן לחזור ולהכין את השטח לפני הנטיעה והשתילה, הכל באישור האדריכל או המפקח. 

 הקבלן אחראי לקליטת העצים והצמחים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה. 

 חודשים מיום אישור השתילה.   12 -משך תקופת האחריות לא תקטן מ

 הטיפול והאחזקה יכללו בין היתר: 

 - השקיה בהתאם לצריכה.  א.

 השקיה בהתאם לצורך ולפי הנחיות המפקח.  

 עיבוד וניכוש סביב השתילים והעצים אחת לחודש לפחות. ב.

 תיקון תחבושות היוטה או הסרתן לפי הוראת המפקח.  ג.

שתילים ועצים שלא נקלטו, יוחלפו על חשבון הקבלן בשתילים ועצים זהים ויחייבו את הקבלן   ד.

 בתקופת טיפול ואחזקה נוספת כנ"ל.

תשלום עבור אספקת המים לביצוע הפרויקט ואחזקתו עד למסירה הסופית, תהיה על חשבון   ה.

 הקבלן. 

בתקופת האחריות החלה בין המסירה הראשונה )לאחר אישור, נטיעה ושתילה( ובין המסירה   

 הסופית של השטח לעירייה, תשלום עבור המים יחול על היזם. 

 לא תתבצענה מסירות חלקיות של הפרוייקט אלא בסיום כל עבודות הגינון וההשקיה.   ו.

) ז. לעדות  תוכניות  העבודה  מסירת  ביום  לספק  הקבלן  להשקיה  AS MADEעל  לצמחיה   ,)

 תוכניות אלו יעשו על חשבונו וחתומות ע"י מודד מוסמך. 
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 נטיעת עצים  .100.341

 הכנת קרקע לשתילת עץ בוגר  

יש   מאושרת.  גננית  קרקע  ועם  המתוכנן  הסופי  בגובה  להיות  חייב  לשתילה  השטח 

ס"מ פחות מגובה כדור השורשים שיישתל. בור השתילה יהיה    5לחפור בור שעומקו    

השורשים     גוש  סביב  לקרקע  להוסיף  יש  הנשתל.  הכדור  מקוטר  כפול   20%בקוטר 

 ביוקומפוסט.   

 נטיעה 

בבוקר, ויינטעו מיד בבורות שהוכנו    08:00ח עד השעה  עצים חשופי שורש יובאו לשט

 מראש.

 הנטיעה תתבצע בעזרת מנוף ובהנחה איטית של העץ בתוך הבור. 

בעובי   קרקע  שכבות  מוסיפים  במקומו  הונח  שהעץ  ע"י    15לאחר  ומהדקים  ס"מ 

ומורידים את החלק   היוטה  כיסוי  דריכה. כאשר מגיעים סמוך לקצה, חותכים את 

ה עם  בקוטר  העליון  גומה  ויוצרים  הבור  כל  למילוי  עד  מוסיפים  ס"מ    120חבלים, 

 לפחות )אין לכסות את הכדור(.

 משקים עם גמר נטיעת כל עץ בנפרד. 

 ס"מ עליונים.  5יש לחפות עם טוף מסוע בעובי 

 את ענף השלד הנמוך ביותר יש להרחיק מהשבילים.  .1

 ות לכיוון הרוח. את החלק עם הנוף הגדול או הצפוף ביותר יש להפנ .2

 את החלק שנראה יפה ביותר יש להפנות לכיוון ממנו יראו את העץ.  .3

 תמיכה 

ס"מ    15מוטות במרחק של    3במקרה של גזע חלש יש לתמוך בשתי נקודות: ע"י   .1

לצדי העץ, כאשר כיוון הרוח ניצב לקו המחבר את המוטות. קושרים ע"י חוט עטוף  

 ץ בנפרד. מכל מוט לע   8בשרוול גומי בצורת 

 הקשירה לעץ תהיה במקום ההתפצלות של ענף השלד הראשון.  

 במקרה של גזע מעובה יש לתמוך ע"י כבלים מפלדה המעוגנים בקרקע ע"י יתדות.  .2

 מדידה ותשלום  

 לפי יח' וכולל את כל עבודת הנטיעה, הקשירה והסמוכות. 

 ריהוט רחוב      42.0

   כללי 

זה    בפרק  המוזכרות  העבודות  כל  ת"י א.  לפי  אם    יבוצעו  בין  שונים  עיבודים  בדרישות  ויעמדו 

לעבודות מתכת או עבודת עץ. במידה ויש סתירה בין התוכניות ובין ת"י יש לעדכן הביצוע לפי ת"י  

 מפרגנציה ויהיו מתאימים לריהוט חוץ. י כל חלקי העץ יעברו תהליך א  .הנוף אום עם אדריכליבתו

  להלן   44  לסביבה ימית כפי שמתואר בפרק    וצבועים בצבע עמיד  לוונים וכל חלקי המתכת יהיו מג 

 .או ש"ע  08-8525572"מצפא אפוקול בע"מ"  טל.   של חברת

 להלן סיעף "כללי"  44ראה  פרק  

 .יבוצעו ריתוכים בשטח  לא. מגולוונים לאחר ריתוךג.    כל חלקי המתכת יובאו לשטח 
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  נסטרוקטור. ו מחויבים באישור קכל המתקנים לרבות פרגולות, מתקני משחק, גדרות, מעקות  .ד

ועמידתו   ליציבות המבנה  ע"י  קונסטרוקטור  ופרטים מאושרים  על הקבלן החובה לספק תוכנית 

בדרישות הת"י, כולל פירוט מדויק של יסודות העמודים וביסוס המבנה. האישור יובא לשטח לפני  

 אישור יצורף ליומן העבודה. העיגון המתקן והעמדתו בשטח. 

.  אשר עבר תהליכי יבוש ואימפרגנציהחידות הספסלים שיבוצעו בעבודת נגרות יהיו מעץ  ה.   כל י

המושב   בין  מתכת  פרופיל  בעץ,  לברגים  הכנה  מכאניים,  ו כולל  ברגים  ברגים,  קידוחים,  הבטון, 

מיוחדים וחיתוכים  וכל  התאמות  ולמשענת  למושב  המוברג  מכופף  מתכת  מפלח  יד  משענות   ,

 צוע מושלם של הספסל. החומרים והעבודות לבי

אישור אדריכלו  רק לאחר  ויבוטנו  בשטח  ימוקמו  כל המתקנים  לת"י.    ,והמפקח  הנוף   .  בהתאם 

שיפורסם. האחרון  משחק,  למתקני  לת"י  בהתאם  ימוקמו  משחק  המתקנים    מתקני  וגווני  צבעי 

 יתואמו עם אדריכל הנוף ויאושרו ע"י אדריכל הנוף. 

 יש להתקין כל מתקן בהתאם לתוכנית המאושרת. 

 יהיו מותאמים מבחינת חומר וצביעה לסביבה ימית. של מתקנים ורהוט רחוב כל האלמנטים 

 ההרכבה תעשה בהתאם להוראות היצרן. 

 מוש בודקים כל מתקן: לאחר התקנת המתקנים ולפני הכנסתם לשי 

 . הצבה בהתאם לתוכנית מאושרת.1 

וכן  2  ורופפים,  רכיבים משוחררים  חדים,  קצוות  בליטות מסוכנות,  וכן העדר  הרכיבים  יציבות   .

 העדר כל גורם אחר העלול להיות מסוכן למשתמש. 

 . בטיחות הגדרות והמעקים.3

 . עיגון המתקן. 4

 לדוגמת הצבע.  הנוף אדריכל. צביעה תעשה רק לאחר אישור 5

 . בדיקת מכון תקנים ישראלי בשטח להתאמה לתו התקן.6

 

 דוגמאות 

יובאו לאישור המפקח ומהנדס הדוגמא    לפני התקנתם    רשות המקומיתמכל המתקנים והריהוט 

 הסופית בשטח. מתקנים אשר לא יאושרו יופנו מהשטח על חשבון הקבלן. 

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים

 המדידה לפי מ"ר, יחידה או קומפ', בהתאם לפרט. 

כל   על  העבודה  של  מושלם  לביצוע  הדרושות  העבודות  כל  ואת  החומרים  כל  את  כולל  התשלום 

 מרכיביה. 

 הצללות  42.6

 ממברנה   –אפיון מוצר 

 ממברנה שיפועית   להצללה דגם פירוט טכני

   .ממתכת מגולוונת וצבועה בצבע יסוד אפוקסי עשויהקונסטרוקציה   •

 מיוחד פוליאוריטני בגוון לפי בחירת האדריכל.  צבע •

 לפי מהנדס. " 6 -"8עמודים   •

 בטון לפי מהנדס. יסוד  •
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 . מ"מ  6/8  כבלי מתיחה •

                                                                     לצורך מניעת חיכוך  .P.V.Cתפירת רצועות או כבלי פלדה במעטפת  •

                                          הוספת חיזוק, בנק' החיבור.ו

   U.Vהעומד בפני  H.D.P.Eתפירה: חוט מוניפילמנט  •

 

 לממברנה תוספת 

לעמודים היקפיים )כתוספת   טון המקשרות בין עמוד מרכזי, 2רצועות חיזוק העומדות בעומס  •

 . חיזוק(

 . חישוק מצינור פלדה המושחל בחלק העליון של האריג •

 . הינו ממוחשב, ליצירת עבודה מדוייקת, וכו'..(   מערך תכנון של ייצור הרשת )פריסה, גזירה, תפירה •

  SAFRSHADE    -אראוסטרלי   מפרט 

 

 

SaFRShade    .גבוהה באיכות  סרוג  הצללה  בד  הוא 
סככות,   ולקירוי  לסוככים  מתיחה,  למבני  מיועד  המוצר 
ליישומים ארכיטקטוניים מסחריים. הבד מותאם   בעיקר 

האוסטרלי   מסדרת  AS4174לתקן  מוצר   .Synthesis 

Commercial 95  פוליאתילן עשוי   ,HD/PE    מחוט סרוג, 
 . UVינת הגנה מקר 95%מונופילמנט + טייפ, המבטיח 

 

 ( 2001.2.13ASָמָסת בד נומינלית )תקן אוסטרלי   −

 עובי מוערך  −
 ביצועים

 התארכות שבירה של חוטי השתי  – מאמץ מתיחה  -
התארכות שבירה של חוטי הערב   – מאמץ מתיחה  -

(AS2001.2.3.1 ) 
 חוטי שתי )ממוצע(  –חוזק קריעה  -

 ( 2001.2.10ASחוטי ערב )ממוצע( )  –חוזק קריעה  -

 (2001.2.4AS)ממוצע( )לחץ פקיעה  -

 (2001.2.19ASחוזק פקיעה )ממוצע( ) -
 

 20±מ"ר -גרם ל 295 −
 

 מ"מ  1.4-כ −
 

- 920 N/50mm 
 

- 1640N/50mm 

 

- 176 N 

- 236 N 
 

- 3,150 kPa 

- 1,597 N 

 החומר 
 חוט 

 הרכב 
 דוגמא 

 טווח הטמפרטורות 

 
  UVמיוצב  HD/PEפוליאתילן  

 ומעכב בעירה 
 [tape]מונופילמנט + סרט 

 [[lock-stitchלוקסטיץ' סריגת 

-30◦C  75עד◦C + 
 מאפיינים 

 חזק, לא מחליד ולא סופג לחות.   HDPEאריג 
[ להפחתת התכווצות  [heat-settingעובר תהליך אשפרה 

 הבד ולהקלת השימוש בו. 
 .UVשנים אחריות לדגרדציה עקב קרינת  8ַלַבד יש 

מהונדס באוסטרליה בהתאמה לתנאי האקלים הקשים  
 שם. 

 מאושר על ידי נציבות הכבאות של קליפורניה.  
 נטול עופרת ופתלטים.   100%

 מזיקות.  UVחסימה של קרני  95%
 ניתן למחזור. 

 
 

 דליקּות 

תעודה מס'   –לעמידות בדליקה  5093תקן ישראלי  −
9511913647 

 אישור משרדי ממשלת ישראל )חינוך + בריאות(  −

 AS1530.2דירוג רמת הדליקות  −

  [CSFM]תקנות נציבות הכבאות של קליפורניה  −
 19סימן  1237.1

מאפיינים של    -בדיקת תקן של חומרי בנייה  −
 [ASTM E-84]התפשטות דליקה 

בדיקות תקן של התפשטות אש בטקסטיל ובפילם   −
- NFPA 701  

תקן התעשייה היפנית לבדיקת דליקּות של   −
 A-1שיטה  JIS L 1091 :1999טקסטיל :  

היפנית לבדיקת דליקות של  תקן התעשייה  −
 A-3שיטה  JIS L 1091 :1999טקסטיל :  

מפרט לביצועי דליקּות של מוצרי טקסטיל   −
המשמשים להקמת אוהלי ענק למבנים ארעיים  

 .[BS7837]ולמבני טקסטיל דומים 
 

 

 עומד בתקן  −
 

 מאושר  −

 

− 3 

 

 מאושר  −

 Aסיווג  −

 

 עומד בתקן  −
 

 עובר  −
 

 עובר  −
 

 עומד בתקן  −

רוחב   קוד 
 נומינלי 

שקיפות   גורם צל 
 ממוצעת 

שקיפות ממוצעת  
 UVלקרינת 

שקיפות ממוצעת  
- לקרינה פעילה פוטו

 סינתטית 

 ב %  UVRחסימת 

456771 3.0 
 מקופל 

92.2 7.8% 6.6% 8.2% 93.4% 
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 ממברנה, מפרשים.סככות צל מדגם  .1

 יסוד בטון.  .2

 שנות אחריות כנגד התפוררות האריג.   8 .3

 . 268ערב   203חוזק קריעה: שתי  .4

 הצללה.  95%מינימום  .5

 . יש לצרף אישור מכון תקנים. 5093אריג עם חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן ת"י  .6

 ג' למ"ר.   325משקל האריג:  .7

 אישור קונסטרוקטור + חישובים סטטיים.  .8

 זית של האריג. על מגיש ההצעה לצרף מפרט יצרן מקורי בלוע .9

פירוק   .10 קיפול  כולל  השנה,  במהלך  כלשהיא  תחזוקה  תצריך  שלא  באופן  מותקנת  תהיה  ההצללה 

 מתיחה לפני גשמים רוחות וכד' )למעט במקרה של שלג וברד קיצוני ( 

₪  של הצללות כולל קונסטרוקציה    10,000,000על מגיש ההצעה יש לצרף הוכחות שביצע מינימום   .11

 נה החולפת. לשוק המוניציפאלי בש

ניסיון של    יצרן המשתתף הינו   .12 שנים לפחות בייצור והתקנה של סככות    5של סככות הצללה בעל 

 כדוגמת המוצעת. 

שנים  והוא מייצר את הסככות במפעלו. יש להציג אישור    7למשתתף יש מתפרה ומסגריה לפחות   .13

 רו"ח על עמידה בתנאים אלו.

 ות מסוג זה.רשויות על התקנת הצלל 5- יש לצרף המלצות מ  .14

 יש לצרף דוגמת אריג.  .15

רשאי להשתתף בעל אישורים על היותו קבלן רשום עפ"י חוק רישום הקבלנים בקבוצת סיווג ג' ענף   .16

 . 100ראשי 

שנים, יש    8על המציע להוכיח כי האריג המוצע הינו אריג עם עמידות לשמש לתקופה של לפחות   .17

שנים   5  –כי האריג נרכש מהיצרן המצוין ב  לצרף את שם היצרן, כתובתו, איש קשר וכן הוכחות  

 האחרונות  

 אין להעסיק קבלני משנה.  .18

תכנון מפורט של ההצללה יכלול תכנון קונסטרוקציה על ידי קונסטרוקטור מוסמך  מטעם הקבלן   .19

 . ובאחריותו

 

 גדרות ומעקות  –  44פרק 

 
 44.1תת פרק 

 
 מ' מהים  1000לכל המתקנים  הנמצאים בתווך של  עד   כללי

 כל חלקי המתכת שיובאו לשטח יהיו מגולוונים לאחר ריתוך וצבועים בתנור.  
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ריתוכים בשטח.  לא הגדרות  כל    יבוצעו  ימית   ושערים מעקות  ,מרכיבי  לסביבה  מותאמים    יהיו 

בו רבבצבע  שכבות    2צבועים  פנולי  מסידרה  -אפוקסי          תוצרת   9000שכבתי 

ושכבה נוספת שלישית על בסיס פוליאסטר טהור בעובי מיקרון    80"אוניברקול" בעובי  

הגרמני לדהייה.   G.S.Bמיקרון לפחות. כאשר אבקת הצביעה מאושרת לפי תקן      80

 הגוון לפי דרישת אדריכל הנוף.

  של חברת   עו מצורפים כאן במפרט טכנילביצווהאמצעים הנדרשים  החומרים  ,תהליך הצביעה  

 "מצפא אפוקול בע"מ"

  ש"ע לצביעה  כמצוין לעיל. תהיה צביעה  של כל חברה אחרת אשר   עהקבלן יכול להצי 

 שנים לפחות.   7הקבלן יגיש  את כל המסמכים להוככת ש"ע  למנה"פ וכן יגיש אחריאות  לצביעה ל

 חלודה בכל  המתקנים וכל   למניעת התפתחות  האחריאיות תהיה בין היתר לעמידות  מלאה ו 
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שכבות   108T  מפרט   בשלוש  מגולוונת  מפלדה  מוצרים  לצביעת  טכני  מפרט   :

 מ' מקו  החוף  10000המיועדים להיות באווירה ימית או עד  
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   מעוצבמעקה בטיחות        010.1.44

 מטר   1.2בהתאם לפרט בגובה  מפלחיםהמעקה יבוצע 

 בעלי עובי דופן לפי פרט.  הפרט כולל:  פלחיםכל 

 לפני הריצוף לפי הנחיות יצרן  עיגון מתחת  .א

 וון.  צביעה כולל פריימר לקישור הגיל  .ב

 צביעה מותאמת לסביבה ימית. .ג

 מדידה ותשלום 

מ"א,   הנדרשים  לפי  והחומרים  העבודות  כל  את  וכולל  ביסוס  והתקנה,  הובלה  כולל  התשלום 

 העבודה. לביצוע מושלם של  

 

 

 מעוצבפשפש        710.1.44

 מטר   1.2בהתאם לפרט בגובה  םמגולווני פלחים  מעוצב פשפש 

 בעלי עובי דופן לפי פרט.  הפרט כולל: הפלחים. כל 
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 לפני הריצוף לפי הנחיות יצרן  עיגון מתחת  .א

 וון.  צביעה כולל פריימר לקישור הגיל  .ב

 צביעה מותאמת לסביבה ימית. .ג

  .ד

 ותשלום מדידה 

התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע  לפי יח',  

 מושלם של העבודה. 

 

 מתקן חניה לאופניים          00.1.44

  2מלוטשת באישור מעבדה לטיב נירוסטה. קוטר   316מתקן חניה לאופניים מצינור נירוסטה מס' 

 " או ש"ע מאושר.  שחם אריכא ס"מ. תוצרת חברת " 90צול, גובה 

 

 מדידה ותשלום 

התשלום כולל הובלה והתקנה, ביסוס וכולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע  לפי יח',  

 מושלם של העבודה. 
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אתר נווה ים –תשתיות ומרקם קיים השלמת  – 4/2022מכרז   
עבודות ניקוז  –מפרט טכני   

"מהנדסים יועצים –הוכן על ידי חברת "חסון ירושלמי   
 

1 

 

 מבוא: .1
 

 בשכונת נווה ים.  תעלות ניקוז ,מכרז/ חוזה זה מתייחס לבצועתחום המפרט.  
 תעלה מרכזית , תעלה מערבית ותעלה מזרחית. 

 
 

מדידות. לפני התחלת העבודה יבצע הקבלן מדידת המצב הקיים  של מערכות ניקוז  
ותשתיות קיימות)כבל בזק , מקורות ..( אשר ישמש כבסיס  לביצוע . מקום הנקודות 

למדידת הגבהים יקבע מראש והן תהינה בצורת  רשת איזון או חתכי רוחב לאורך צירי  
 הכבישים.  

 
 עבודות בטון באתר  .2

 פרק 2.3 - עבודות בטון יצוק באתר- רכיבי בטון שונים

  

 כללי  .1

 תיאור כללי  

הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה בכפיפות   

במפרט הכללי. 02לדרישות פרק   

 סוג הבטון באלמנטים השונים יהיה כמסומן בתכניות הרלוונטיות.

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 

חלקי   כבישים מי תהום גבוים , בסמוך לחוף הים ,וכל עבודותיו של הקבלן נמצאים 

, מערכות שונות וכו'. על הקבלן לתאם את כל עבודותיו באמצעות המפקח עם קיימים 

 כל הגורמים המתאימים.

שאיבת כל עבודות הבטונים יבוצעו ביבש לרבות כל האמצעים שיידרשו לביצוע העבודה, 

ולם בנפרד. יש מי תהום   

   . ופירוט של פריטים שונים ביצועבנושאים מסוימים, נדרש הקבלן לבצע עבודות  

 הקבלן רשאי לבצע תעלות ניקוז מבטון טרומי ללא תוספת עלות ישולם עבור מ"ק לפי כתב כמויות. 

 על הקבלן לבצע פיגומים לפי צורך ללא תוספת עלות. 

 

 2. אשפרת הבטון    

 אשפרת הבטון תיעשה כדלקמן: 

 כ ל ל י

: בזמן עבודות ביצוע קיימות שתי שיטות לביצוע האשפרה  

בעזרת חומר אוטם והשנייה בעזרת הרטבה נמשכת.הראשונה   

בכל אחת מהשיטות יש למנוע הופעות סדקים פלסטיים שנובעים מהתייבשות מהירה )רוח, 

 חום( או מסדרי יציקה לקויים וכו'.

במקרה של הופעת סדקים כנ"ל רשאי המפקח,  להורות על פירוק וסילוק האלמנט הפגוע או 

 שיקומו ועל חשבון הקבלן. 

 אשפרה עם חומר אוטם 

אשפרה זו תבוצע ע"י נקיטה בשני אמצעי האשפרה הבאים, המשולבים זה בזה. אין לראות 

גם יחד: אמצעי אחד כתחליף לאמצעי שני, כי אם להשתמש בשני האמצעים   

 ציפוי שטחי הבטון בשכבת חומר אוטם נוזלי 

)Curing Compound ( 

ברציה, יישור וחספוס פני הבטון( ולפני  מיד אחרי גמר הטיפול בבטון היצוק )כולל וי

שנעלם ברק המים בפני הבטון, יצופו פני שטח הבטון הנראה לעין שכבת חומר אוטם  
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(Curing Compound מן הכלל יכוסה  )תוך הקפדה על כך כי כל השטח ללא יוצא 

    ויאטום בצורה מושלמת לחלוטין.

 Curing Compound - בתקןיהיה מטיפוס המכיל "פיגמנט" לבן ויעמוד 

 ASTM  C-309והצאתו האחרונה.    

מנת לערוך את הבדיקות הדרושות ע"י מעבדה מוסמכת לפני השימוש בחומר.   

מ"ר של  המפקח.  4.0הכמות הנדרשת תהיה לא פחות מאשר ליטר אחד עבור כל   

ובקווי הפסקת יציקה על הקבלן לסתת ולחספס את פני  במקומות בהם יש המשך יציקה 

 הבטונים, הכל לסילוק כל שיירי שכבת החומר האוטם עפ"י הנחיות המפקח. 

 הערה: 

יציקה נוספת של בטון )כגון:   -לאחר האשפרה הראשונה  -באותם השטחים שבהם תבוא 

  -כבות נפרדות יש לצקת בשלאורך הרצועות שעליהן יוצקו מעקות בטון או באותם שטחים ש

אין לבצע הציפוי בשכבת חומר אוטם נוזלי. שטחים אלה יקבלו )בתור אשפרה ראשונית(  

 התזה במים בלבד, שתתחיל אף היא לפני שנעלם ברק המים מהבטון.

 

 אשפרה עם הרטבה נמשכת 

ימים.  7משך האשפרה יהיה עד הגיע הבטון לגיל   

ללא   -הבטון היטב ולהחזיקו במצב לח משך כל תקופת האשפרה הנ"ל יש להרטיב את פני 

עד לגמר תקופת האשפרה.  -התייבשות חלקית   

שיטת האשפרה הנמשכת תוכתב ע"י המפקח, תוך נקיטה באחד האמצעים המתאימים  

 לשמירת הלחות המפורטים להלן: 

 

 מדידה ותשלום

, כולל כל הברזל בטונותתיעשה לפי משקל  לעבודות יצוק במקום המדידה   

. המתואר לעיל   

המחיר כולל הייצור את האספקה, ההנחה, הקשירה, הכיפוף, רשימות הברזל    

 וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה שפורטה לעיל. 

 המחיר לתעלה טרומיט כולל , האספקה , ההנחה. 

 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע 

 

 כללי  א.

איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע המילוי במבנה מובל הניקוז וקיר הבטון ייעשה 

 על ידי מערכת האיטום הבאה: 

הכנת השטח הכוללת בין השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני בטונים, וכן ביצוע  (1

 ס"מ לפחות.  x 5 5במידות  30 -רולקות משולשיות מבטון ב

מריחת יסוד )פריימר( באמולסיה ביטומנית מדוללת במים )בשיעור המצוין   ( 2

 בהוראת היצרן(.

 ק"ג/מ"ר.  1.50בשיעור  40/50מריחת ביטומן אספלט חם כגון  ( 3

 שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל, בחפיות, לפי הוראות המפרט הכללי.   ( 4

 לעיל.  3מריחת ביטומן אספלט כמו סעיף  ( 5

 מ"מ והדבקתם בכתמים להגנת האיטום.  20( בעובי p-30לוחות פוליסטרן מוקצף ) ( 6
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 המדידה לתשלום  ב.

שטחים אופקיים לאנכיים או  מ"ר, וללא הבחנה בין-האיטום הנ"ל יימדד לפי שטח ב

 משופעים. 

המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום הנ"ל על כל שכבותיה כולל הרולקות, האיטום,  

 לוחות הפוליסטרן וכו'.

 

 מכלול תפר התפשטות ובמובל המים קיר הבטון 2.3.950

 

 כללי  א.

יבצע הקבלן תפרי  במובל הבטון, קיר הבטון וכן בחיבור בין פלטות הגישה לגוף המובל, 

ס"מ יבוצע עפ"י הפרטים   2התפשטות כמתואר בתכניות וכדלקמן, התפר ברוחב 

 שבתכנית, כאשר המילוי בתפר יכלול את החומרים הבאים: 

 עיצוב שקע תקע בבטונים (1

 (. P-30מ"מ ) 20פוליסטרן מוקצף בעובי  (2

ושר ע"י  או חומר אלסטומרי שווה ערך שיא 3-סתימת בחומר אוטם מסוג סיקה פרו ( 3

 המפקח. 

תוצרת ריאל או שו"ע מאושר בפן החיצוני של המובל כולל רצפה,   P.V.Cעצר מים  ( 4

 קירות ותקרה. 

מוטות פלדה מיתדים מגולבנים בתוך שרוול מפלדה מגולוונים הגלוון יהיה בחם,   ( 5

 וכן כל יתר הפרטים המסומנים בתכניות. 918מיקרון לפי ת"י  80עובי גילון 

 

 מדידה ותכולת מחיריםאופני  ב.

התפר יימדד לפי מטר אורך והמחיר כולל את כל החומרים והמלאכות האמורים לעיל, 

במפרטים ובתכניות לקבלת מכלול תפר מוגמר ומושלם בכל הבטונים לרבות רצפות, 

 קירות, פלטות גישה הכל כמסומן בתכניות. 

 

 התעלהנקז אורכי משני צידי  2.3.960

 כללי  א.

,  5" בקוטר   PVCמשני צידי המובל יבצע הקבלן נקז אורכי הכולל צינור שרשורי  

  300במשקל  ס"מ עטוף יריעה גיאוטכנית מנקזת   x 35 35עטוף כיס חצץ במידות של 

 גרם למ"ר, הכל כמסומן בתכניות.

 

 המדידה לתשלום  ב.

  כלול צינורכניות, המחיר יואורך של נקז כמסומן בת יח' המדידה לתשלום תהיה לפי  

, כיס חצץ, יריעה גיאוטכנית, מכלול עבודות העפר הנדרשות לנקז כולל חפירה  פי.וי.סי

 ומילוי מצידיו וכן כל העבודות שידרשו לקבלת נקז מושלם כולל כל החיבורים הנדרשים. 

 עבודות סלילה  -  51פרק 
 

 הנחיות כלליות  51.00
 

"עבודות סלילה" במפרט הכללי של משרד השיכון והבינוי   51כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות שבפרק 

 במהדורתו האחרונה אלא אם כן צויין אחרת במפורש במפרט טכני מיוחד זה.
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המדידה לתשלום עבור כל העבודות המפורטות בפרק זה תתבצע לפי ההנחיות המפורטות בסעיפים  

והשיכון, אלא אם כן צויין אחרת  "עבודות סלילה" במפרט הכללי של משרד הבינוי 51המתאימים בפרק 

 במפורש במפרט טכני מיוחד זה.

תשומת לב הקבלן מופנית בין היתר להוראות פרק ט' "חפירות ועבודות עפר" של פקודת הבטיחות בעבודה 

ועל הקבלן לפעול בהתאם להוראות אלו. אין באמור לעיל  126עד  111)המעודכנות ליום הביצוע( סעיפים 

חובה או אחריות המוטלים על הקבלן לשמירה על הבטיחות בעבודה לפי כל חוק או   בכדי לגרוע מכל

פי התקנות והחוקים המעודכנים - הוראה אחרת, או לפי הנהוג והמקובל. בכל מקרה על הקבלן לעבוד על

ובהם: עמודים, מעקות,  ביותר לתקופת העבודה בפועל. כל אלמנטי הפירוק של הכביש הקיים או מדרכה

רחוב, פירוק כנפיים, מתקני ניקוז, צינורות יועברו למקום מורשה עפ"י הנחיית מנהל הפרוייקט.לא ריהוט 

תשולם כל תוספת בגין פינוי לאתר פסולת מאושר . מחירי היחידה כוללים את האגרות ויתר התשלומים 

 לאתר הפסולת .

 עבודות הכנה  - 51.01תת פרק  

 גישוש וגילוי מערכות תת קרקעיות

על הקבלן להביא בחשבון כי לצורך  00יצוע עבודת הכנה וחפירות בהתאם למפורט בפרק המוקדמות בעת ב

ביצוע החפירות השונות מכל סוג שהוא, יהיה עליו לאתר, לגלות ולהגן על מערכות קיימות שונות. על 

של  הקבלן מוטלת האחריות לבדוק את תחום עבודתו ולהצליב את הבדיקה עם תכניות תיאום מערכות

 לא תשולם בגין כך תוספת כלשהי . המתכנן הראשי. 

 במסגרת הפרויקט מבצעים עבודות בשכונת נווה ים, שכונה קיימת.  

 

 דיפון זמני   

מודגש במיוחד כי בכל מקום שבו יבצע הקבלן חפירה ו/או חציבה ע"י יסודות של מבנים כלשהם,  .1

כדי להקטין את בטיחות המבנה הנ"ל ו/או את  ו/או ע"י כביש פעיל ועפ"י קביעת המפקח יש בכך 

בטיחות כלי הרכב, )לפי הענין(, יבצע הקבלן את החפירה ו/או החציבה בעב' ידיים, תוך כדי ביצוע  

דיפון זמני מסוג שיאושר ע"י המפקח מראש ושאינו חלק מעבודות קירות כלונסאות דיפון קבועים  

 להלן.  23ו/או זמניים הכלולים במסגרת פרק 

פון זמני זה יכלול כלונסאות, פרופילים לתמיכה, לוחות פלדה ועץ, עוגני סלע דרוכים זמניים, עגני  די .2

סלע בלתי דרוכים זמניים, פחי כסוי, חביות מלאות בטון, גביונים וכיוב', הכל לפי תכנון הקבלן 

 ובכפיפות לאישור המפקח מראש.

מאחריותו הבלעדית של הקבלן לדיפון זה, ולכך שלא  אישור המפקח לדיפון זמני זה אינו גורע  .3

 ייגרמו שום נזקים למבנים הרלבנטיים הכל כאמור בפרק המוקדמות של מפרט זה. 

 כל הדיפון מלבד דיפון כלונסאות על חשבון הקבלן.   .4

 

 עבודות מילוי  51.02.05

   51.02.0081חוזר לתעלות צנרת   מילוי             

מידה ויאושר שימוש בחומר חפור / חצוב כחומר מילוי חוזר למבנים, לאחר התאמתו  ב                        

ימדד המילוי החוזר לתשלום לפי נפח, לדרישות המפרט הכללי ו/או הנחיות יועץ הקרקע, 

 התשלום עבור הידוק המילוי בשכבות כנדרש ולא עבור חומר המילוי. 

 רוב לדיונות    עבודות חפירה באזור הק

  חלק מהעבודה מבוצעת בקרבה לדיונות. בפרויקט הורחקו עבודות ביצוע של תעלות מבטון, תעלות מדופנות 
 . מפריד חול שמחובר לתעלה מרכזית

 . דיונות אין לבצע שום עבודת חפירה מעבר לקו
איכות   ממשרד  הנחיות  התקבלו  התכנון  במסגרת  כי  מודגש  מידע.  מהרשויות  התקבל  התכנון  במסגרת 
כל  וביצוע  רשמיים  היתרים  קבלת  על  האחריות  מוטלת  הקבלן  על  זאת,  עם  יחד  אך  הסביבה.  
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 התיאומים הנדרשים טרם ביצוע העבודות עפ"י חוק. 
תית מכל סוג שהוא הינן כלולות במחירי היחידה  מודגש כי כל עבודות הפיקוח הנדרשות ע"י גורמי התש

 ולא ישולם על כך תשלום נפרד ונוסף. 
 

מובהר כי עבודות אלו נדרשות לבצע בקיץ. מודגש כי לקבלן לא תהיה תביעה על עיכוב בלוחות זמנים ועל  
 ביצוע העבודות בחודשי החורף. 

לא תשולם לקבלן כל תוספת למחיר אם במהלך העבודה תתגלה שכבה רטובה והעבודה תמשך ב"רטוב",  
 היחידה.  

 
א,  בנוסף, מודגש ומובהר כי ככל ותידרש כניסת מתכננים ו/או קבלנים נוספים לביצוע עבודות מכל סוג שהו

 לא ישולם על כך תקורות לקבלן.
 

 שלבי ביצוע: 
 א. פינוי פסולת מכל שטח האתר.

בהתאם   נא לבצע העתקת תשתיות שבוצעו לא לפי פרויקט ) תכנון העתקה  ב. פירוק תשתיות ומטרדים,
 בניפרד .ישלמו ואישור מנהל פרויקט , מתכנן מערכות מים ביוב להנחיות 

 גדרות ושערים, מבנים, בסיס בטון, קווי תשתית וכו' ופינויים מהמקום.   
לא לבצע חפירת יתר על מנת   ג. ביצוע תעלה ראשית ותעלות משניות בהתאם לתכנון. הקבלן יקפיד

לשמור על יציבות הקרקע. שיטת החפירה תהיה ע"י הגעה לרומי החפירה הסופיים בכל קו חתך. 
עבודת החפירה תלווה במדידה צמודה באמצעות הקבלן אשר יהיו כלולים במחירי היחידה. לא  

 תתאפשר חפירה ללא מודד צמוד. 
 

 
 מבטון מזוין   טרומית  U ביצוע תעלה מרכזיתעבודות 

 .  H2X3ו   H2X2מתוכננת מבטון מזוין במידות  במסגרת הפרויקט התעלה הראשית 
ביצוע תעלה ראשית נא לבצע לפי הנחיות יועץ קרקע , בהתאם לחתכי לרוחב מהנדס ניקוז וחתכים 

 טיפוסיים אדר' נוף. 
  4-5ס"מ  ) 20קרקע , נא להדק לתוך קרקע מספר שיכבות אבן בקלש בעובי   ליציבות תחת  עכדי להגי

 ליציבות .  עשיכבות , כמה נדרש ( כדי להגי 
ס"מ. כל  30בעובי כי  שומשום-  העליונהושיכבה  1מקבוצה בשיכבה השניה נדרש לבצע בד גיאוטכני  

 שכבה ישולם בנפרד.  
 מגפסקל בהתםלחתך לרוחב .  1,2לחוזק   CLSMת באוחלל בין דפנות תעלה וקרקע יש למל

 גאוטכני. מ"מ כולל חצץ מסביב ובד  110בקוטר  PVCור נמטרים נא לבצע ניקוז שטח על ידי צי 2כל 
 נא לבצע בהתאם לתכנון אדריכלית נוף.    CLSMמילוי   חוזר עד חלק העיליון של 

בחלק העליון של   החפורההמדרון מיוצב,  באופןהמדרון טוענת כי כאשר  אופןהנחת היסוד בשריון ב
 המדרונות תימשך עד להשגת שיפוע דופן יציב. 

 
 המחיר כולל: 

   מבטון מזוין  Uתעלת בטון . 1
 .אספקה וביצוע הידוק אבן בקלש 2
 .  אספקה והתקנה בד גיאוטכני.3
 משום . אספקה וביצוע שכבת שו4
 CLSMוביצוע מילוי ב. אספקה 5
 כולל חיבור לתעלה, חצץ ובד גיאוטכני.  PVC.אספקה וביצוע ניקוז שטח על ידי צינורות 6
 . מרחק נסיעה. 7
 . עלות הובלה. 8
 ות שאיבה  . עלוי9

 עלות התקנה. 10
 טרומית מבטון מזוין    Uעבודות ביצוע תעלה מערבית 

 
 . H0.90X1,50מתוכננת תעלה במידות   

 המרכזית. שיטת ביצוע בהתאם להנחיות ביצוע תעלה 
 בזמן עבודות ביצוע נא לשים לב לקו דיונות.

 המחיר כולל: 
 

 טרומית מבטון מזוין     U. תעלת בטון 1
 .אספקה וביצוע הידוק אבן בקלש 2
 .  אספקה והתקנה בד גיאוטכני.3
 משום. אספקה וביצוע שכבת שו4
 CLSM. אספקה וביצוע מילוי ב5
 כולל חיבור לתעלה, חצץ ובד גיאוטכני.  PVC.אספקה וביצוע ניקוז שטח על ידי צינורות 6
 .  הובלה. מרחק 7
 . עלות הובלה. 8
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 תקנה. עבודת ה9
 ת שאיבה. עלויו10

 
 
 

 עבודות ביצוע תעלה מזרחית טרפזית מדופנת 
 

 ומגרשים מגוריים כולל שצ"פ.  52תעלה שהנ"ל מתוכננת בין כביש 
 לפי מפרט מש' השיכון. 20-כוורת( במילוי בטון בדיפון תעלה מתוכנן על ידי גיאו תא  )  

לבצע בהתם להנחיות יועץ קרקע , כמו תעלה מרכזית , ללא מילוי  ישעיבוד תחתית תעלה לצורך יציבות 
 .CLSMב

לפרק את דיפון תעלה הקיים , לסלק פסולת למקום המאושר ולבצע תעלה בהתאם  ישלפני תחילת ביצוע 
IL .מתוכנן וחתכי לרוחב בשילוב חתכים טיפוסיים של אדר' נוף 

במקומות קירבת תעלה לכביש נא לבצע את תמיכה מסלעים קונסטרוקטיבים . העתקות מערכות מים  
מהנדס מערכות מים ביוב והנחיות מנהל   לבצע בהתאם לתכנון יששבוצעו בתעלה או דפנות תעלה 

 הפרויקט. 
 תשלום העתקות לא כלול בעבודות ביצוע תעלות. 

 

 דיפון ע"י גיאו תא     51.05.2954

 משתמשים בדיפון של גיאו תא.   הלתשומת לב של הקבלן: בפרויקט ז

 יועץ קרקע.  הנחיותכולל  דיפון יש לבצע בהתאם לפרט שנמצא בגיליון דיפון תעלות

 תשלום 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, מודגש כי המחיר כולל את כל העבודות והחומרים הנדרשים לביצוע המתקן 

שתית וקרקע מסביב לחגורות, אספקת והובלת   ויבוש לרבות עבודות עפר, הכנת/יישור שטח, הרטבה 

 , עלויות שאיבה, אבן בקלשמשוםשו, שכבת חומרים, ביצוע דיפון כמפורט בתכניות, כולל בד גיאוטכני

 

 : עבודות חפירה לתעלות חדשות והסדרת תעלה קיימת

 לפני תחילת עבודות ביצוע נדרשת ישיבת התנעה בהשתתפות כל הצוות יחד עם קבלן מבצע עבודות. 

 הקבלן מתחייב לבצע סימון שטחים לשימור, גידור, שמירת חישוף עליון, התארגנות להתחלת עבודות עפר. 

ת או מילוי )לרבות חיפוי אדמה(, אמצעי ייצוב או תמיכה יש לבצע בהתאם למפרט טכני של  ביצוע סוללו
 משרד הבינוי והשיכון ומפרט מיוחד

 

 מוצרים גיאוסינטטיים   – 51.07תת פרק 

 

 יריעת גיאוטקסטיל   51.07.0230-51.07.0010

 , היריעה תהיה בצבע שחור. 51ו  40בנוסף לאמור במפרט הכללי פרקים 

 צינורות בטון מזוין 51.05.0715-51.05.0809 -

הכוונה היא לצינורות -  175או דרג  5למען הסר ספק בכל מקום בו כתוב כי הצינורות יהיו לפי קלס  (1

עם אטם מובנה  27ת''י  -. הצינורות יהיו אטומים למים מתאימים ל27עפ"י ת"י   5מבטון מזויין דירוג 

 . DIN-4060/EN-681מתאים לתקנים האירופיים 

עבודות עפר עבור צינורות ניקוז ותאי בקרה לניקוז יבוצעו עפ"י מפורט בגיליון פרטים מס'    (2

 והמפרטים כללי ומפרט המיוחד, והנחיות יועץ המבנה. 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, התשלום בגין ביצוע עבודות צנרת בקולטנים/תיעול/מעבירי מים כולל  (3

שלמת המבנה, לרבות חפירה/חציבה, מילוי חוזר מהודק בשכבות, עטיפת כל העבודות הנדרשות לה

 חול, תושבת מצעים, החלפת קרקע עפ"י פרט והנחיות יועץ הביסוס, סילוק עודפי עפר. 
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אינו כלול וישולם בהתאם לסעיף המתאים שבכתב    CLSMמילוי ע"י חול מיוצב בצמנט/  (4

 הכמויות. 

 

 תשלום 

נרת, כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי ותת בסעיף לעיל, בדיקת  מחיר יחידה של כל העבדות הצ  (1

 . 51.05.06.05אטימות לפי סעיף 

   בגמר העבודה יש לבצע צילום וידאו. התשלום בגין הצילום הינו עפ"י סעיף נפרד בכתב הכמויות (2

51.05.2653 . 
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נווה ים אתר   –רקם קיים תשתיות ומהשלמת   –  4/2022רז מכ  
 מפרט טכני  

" ויועצים בע"מ מהנדסים   –ל דורון אש" ון אשליועץ הקרקע דור הוכן על ידי  

 
 

 תיאור תנאי הקרקע במתחם נווה ים.   
 -   תנאי הקרקע. 1

 חתך הקרקע הטבעית במתחם, מבוסס על סקר אשר בוצע ע"י אחרים, בעבר.   אפיון
 קידוחי ניסיון לעומקים משתנים.  (  19)הסקר אשר נערך בכל מתחם נווה ים, כלל תשעה עשר  

 תיעוד של כל קידוח וקידוח לא נמצא.  
 

  , המורכב בעיקרו משתי  (בלשון המעטה) ללי של תנאי הקרקע מציג חתך בלתי אחיד  תיאור כ
מ', ומתחתיה חול כורכרי    6  -ל  3פורמציות; חרסית שמנה אשר מגיעה לעומק משתנה בין  

לים, נמצאת מעל   בעיקר באזורים מערביים, הסמוכים  בז' צהבהב. במקומות,  כורכר  עד 
 ק, ככל הנראה חולות נודדים אשר הוסעו עם הרוח.  לחרסית  שכבת כיסוי של חול ד

 
כלל בתכולת  ובדרך  רכה  לרוב  הינה  עומקים משתנה,  החרסית, המופיעה כאמור בתחום 
התהום  ממי  מים  של  קפילרית  ועליה  יניקה  תופעת  בגין  הנראה  ככל  גבוהה,  רטיבות  

 הקרובים לפני  השטח.  
+מ'    4  -+מ' בקרוב במערב לכ  2שתנות בין  מפלס פני הקרקע, לאורך תוואי הצנרת, עשוי לה

 במזרח.  
אחרים   של  בדיווח  שנרשם  כפי  למים,  בין  (  מהעבר)עומק  ככל    3  -ל  2משתנה  מ' בקרוב, 

 האבסולוטי.    0 -הנראה  קרוב למפלס ה
 

של מפלס המים, על מנת לאפשר עבודה     (השפלה)לצורך ביצוע העבודות יש להבטיח הנמכה  
 ביבש.

מבנים לתוואי או בצורך לפתח את התוואי מעל הצנרת, יש להבטיח כי לא     בהתחשב בקרבת
תבוצענה כל עבודות בחפירה פתוחה ללא דיפון וכן כי כל עבודות המילוי החוזר מעל לצנרת   

 תהיינה בשכבות, בחומרים תקניים, כמפורט להלן, בהידוק תחת בקרה צמודה.  
 .תנאים סיסמיים    2

 שנה:  50אתר באזור בעל המקדמים הבאים לתקופת חזרה של  מבחינה סיסמית מצוי ה
 

 Z 1S 0% –הסתברות 
10 0.10 0.06 

5 0.13 0.07 
2 0.18 0.10 
 
 

מצא בחלקו בתוך מי תהום לפיכך התוואי חשוף למצב התנזלות. ימפלס הצינור עשוי לה
 +מ'.  5 -כמו כן  המקום מועד לצונאמי בגין מפלסי קרקע נמוכים מ

 
השאיבה   לתחנות  המיועד  באזור  הקרקע  חתך  תיאור  הקרקע   )להלן  למפלסי  מתייחס 

 :   (המקוריים
מטר ומעומק זה אבן חול גירית   15.3ומק של חרסית שמנה עד לע  –  ת()מזרחי 1תחנה מס' 

מטר. מים הופיעו בעומק    8.13-12"כורכר" עם שכבות בייניים של חול חרסיתי בעומק של  
 אבסולוטי.    0.0מטר מפני הקרקע, בערך   9.2

מטר ומתחתיה שכבת חרסית     2.2שכבה עליונה חולית עד עומק    –)מערבית(  2תחנה מס'  
מעומק זה מתחילה שכבת חול כורכרי עד כורכר חולי קשה עד לקצה     מטר.  5.6שמנה לעומק  

 מ'!!!   5.0מטר בקרוב. מים בעומק  15הקדוח בעומק 
מטר    4מטר של מילוי ומעומק זה עד לתחתית הבור בעומק    5.1החתך כולל    –  חציית הרכבת

ב. לחרסית  מ' בקרו  6+מ' לכן מפלס המים צפוי בעומק    5.6חרסית רכה. מפלס פני הקרקע    –
 ק"ג/סמ"ר בבדיקת חוזק בלתי מופר במכנף  8.0-6.0ערכי חוזק נמוכים של 
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 לחוזה כתב כמויות
 )יצורף לחוזה לאחר אישור הזכייה(
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 רשימת תכניות
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 4/22מכרז  –ת רשימת תכניו 

 םינווה  -השלמת תשתיות ומרקם קיים 

 מרגלית סוכוי ף בע"מ", מתכננת: אדריכלות נו מרגלית סוכוי " –נוף 

 

 סטטוס  מהדורה קנ"מ תיאור תוכנית ' מס

  תכנית פיתוח כללית 307-50-1
 

 למכרז 0 1:250

307-50-2 
 

 למכרז 0 1:250  תכנית פיתוח כללית

307-50-3 
 

 למכרז 0 1:250 ליתכלח נית פיתוכת

307-60 
 

 למכרז 0 משתנה 603תוח שצ"פ ת פיתכני

307-70 
 

 למכרז 0 משתנה 640Aתוח שצ"פ ית פיתכנ

 לביצוע  0 לעיון  תחתכים דרך תעלה מערבי 307-07

307-80 
 

 למכרז 0 משתנה   641שצ"פ חתכים דרך תעלה מערבית

307-13 
 

 למכרז 0 500 :1 בשצ"פים עבודות עפר 

307-10 
 

 למכרז 0 משתנה חוברת פרטים 

 

 ר עוז מצ :מתכנן , "ץ הנדסיוייעו  וןתכנ   EDCS " –כבישים 

 קנ"מ תיאור מס' תכנית
 מהדורה 

 סטטוס

 מכרז 0 1:250 5ליון י ג -תנוחה וגבהים  2444

 מכרז 0 1:250 6ליון י ג -תנוחה וגבהים  2445

 מכרז 0 1:100/1000 חתכים לאורך  2438

 מכרז 0 1:200 1חתכים לרוחב כביש  2454-1

 מכרז 0 1:200 3חתכים לרוחב כביש  2456

 מכרז 0 1:200 4כים לרוחב כביש תח 2457

 מכרז 0 1:200 5,6חתכים לרוחב כבישים  2457-1

 מכרז 0 1:1500 גיליונות 2 -כותתכנית תאום מער 58

 לביצוע  0 1:1500 תכניות תנועה מאושרת  1
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 הןרבקה כ: נת מתכנ", ע"מרחית באזהנדסה   –רבקה כהן "  – יובמים וב

 סטטוס  מהדורה קנ"מ תיאור מס' תוכנית 

מערכת מים וביוב,  -תכנון מפורט  4985-022
 לביצוע  18 1:250 תנוחה 

מערכת מים וביוב,  -מפורט תכנון  4985-023
 לביצוע  16 1:250 תנוחה 

ם וביוב, מערכת מי -תכנון מפורט  4985-026
 לביצוע  14 1:250 תנוחה 

מערכת מים וביוב,  -תכנון מפורט  4985-027
 לביצוע  14 1:250 תנוחה 

חתכים  -תכנון מפורט, מערכת ביוב  4985-040
 לביצוע  8 1:100/1:500 לאורך

חתכים  -תכנון מפורט, מערכת ביוב  4985-041
 לאורך

 לביצוע  9 1:100/1:500

כים חת -ערכת ביוב תכנון מפורט, מ 4985-042
 לביצוע  6 1:100/1:500 לאורך

חתכים  -תכנון מפורט, מערכת ביוב  4985-045
 לביצוע  1 1:100/1:500 לאורך

 פרטים

 לביצוע  - ללא קנ"מ הסתעפות קוויםפרט  4985-50/1

פרט לשני מגופים עם הידרנט  4985-50/4
 וע לביצ - ללא קנ"מ 8,12,15,16,19,20,21,28a,37בנקודות: 

 לביצוע  - ללא קנ"מ 7,14,17פרט לשני מגופים בנקודות:   4985-50/4-1

 לביצוע  - ללא קנ"מ 17aפרט לשני מגופים בנקודה:  4985-50/4-2

 לביצוע  - ללא קנ"מ 8a,24aפרט לשני מגופים בנקודות:   4985-50/5

פרט לשני מגופים בנקודות:   4985-50/5-1
5a,10,16a,21d,21b,37a לביצוע  - ללא קנ"מ 

 לביצוע  - ללא קנ"מ 21aפרט לשני מגופים בנקודה:  4985-50/5-2

לשלושה מגופים עם הידרנט  פרט  4985-50/9
 לביצוע  - ללא קנ"מ 19a,24,25,26a,27aבנקודות: 

 לביצוע  - ללא קנ"מ 41פרט מגוף עם הידרנט בנקודה:  4985-50/12-1

4985-50/16a  פרט בסיס להתקנת שוחת בקרה במי
 לביצוע  - ללא קנ"מ תהום באזור קרקע חרסיתית 

001-1A  לביצוע  - ללא קנ"מ תעלה להנחת קו מים 

001-3C  לביצוע  - ללא קנ"מ פרט הנחת קו ביוב במי תהום 
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 לביצוע  - ללא קנ"מ עמוד סימון והגנה  9

 לביצוע  - ללא קנ"מ פרט עטיפת בטון לצינורות 14

 לביצוע  - ללא קנ"מ תמיכה לצינורות ואביזרים 45

 לביצוע  - ללא קנ"מ פרט חציית נחל עם קו מים/ביוב 141/1

141/2 
פרט משטח בטון להגנת צינור 

 לביצוע  - ללא קנ"מ ביוב/מים 

 לביצוע  - ללא קנ"מ מעבר כביש בקידוח 238

271-C " לביצוע  - ללא קנ"מ , כולל מתקן שבירה 3הידרנט 

 לביצוע  - ללא קנ"מ גן עם אוגן עיוור או 292

 לביצוע  - ללא קנ"מ מפרט מד מים לשני מגרשים 300

 לביצוע  - ללא קנ"מ מים למגרש מפרט מד  301

 לביצוע  - ללא קנ"מ מפרט הכנה למדי מים לשני מגרשים 302

 לביצוע  - ללא קנ"מ מפרט הכנה למדי מים  303

wyha_17509 
ומיות איטום בין חוליות טרפרטי 

מבטון בתחנת שאיבה לביוב בסביבת  
 מי תהום

 לביצוע  - ללא קנ"מ

 

 

 וס שרעבי עמ", מתכנן: חשמלהנדסת  –נג' שרעבי עמוס אי"  – חשמל

 סטטוס  הדורהמ קנ"מ תיאור תכנית  'מס
 חשמל ותקשורת  מתקן תאורה 21-876-01-1

 
 ביצוע  0 1:250

 קן תאורה חשמל ותקשורת מת 21-876-01-2
 

 ביצוע  0 1:250

 ביצוע  0 1:250 מתקן תאורה חשמל ותקשורת  21-876-01-3
 ביצוע  0 1:250 ל ותקשורת שמאורה חמתקן ת 21-876-01-4
 ביצוע  0 1:250 ה חשמל ותקשורת מתקן תאור 21-876-01-5
 ביצוע  0 1:250 מתקן תאורה חשמל ותקשורת  21-876-01-6

 - יםפרט 21-876-02
 

 וע ביצ 0

 - 1זיית תאורה מס' כמר 21-876-03-1-1
 

 ביצוע  0

 - 1מרכזיית תאורה מס'  21-876-03-1-2
 

 ביצוע  0

 - 2תאורה מס'  יתמרכזי 21-876-03-2-1
 

 ביצוע  0

 - 2תאורה מס'  מרכזיית 21-876-03-2-2
 

 ביצוע  0

 חצרות שירות  21-876-04
 

 ביצוע  0 1:50
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 פיסקון  האלאונור: נת", מתכנתכנון  -חסון ירושלמי "  – ניקוז

 

 סטטוס  מהדורה קנ"מ תיאור ת תוכני' מס

תנוחה כללית תעלות יקוז נהשלמת פתרון  1
 52מערבית, מזרחית וכביש מס' מרכזית,

 

 למכרז 0 1:1000

השלמת פתרון ניקוז תנוחה כללית, תעלה   2
, תעלה  317- 314מרכזית, תעלה מערבית חתך 

 52רחית, כביש מס' מז
 

 למכרז 0 1:500

השלמת פתרון ניקוז תנוחה כללית תעלה   14
 מערבית

 

 למכרז 0 1:500

השלמת פתרון ניקוז תנוחה כללית תעלה   14
 15 – 6חתך  52מזרחית כביש 

 למכרז 0 1:500

כים לרוחב תעלה מערבית על בסיס אז  חת 5
 מייד

 למכרז 0 1:200

מרכזית על בסיס אז   חתכים לרוחב לתעלה 6
 108  -100מחתך  ,2010 – 200מייד מחתך 

 למכרז 0 1:200

 12 -1 מס' – 52חתכים לרוחב כביש  7
 

 למכרז 0 1:200

 למכרז 0 1:200 26 -13מס'  -52חתכים לרוחב כביש  8

ה למי נגר השלמת פתרון ניקוז תחנת שאיב 9
 עילי 

 למכרז 0 1:200

 למכרז 0 1:50 טים"חפירה שלבי ביצוע ופרטי "סטאתכנית  10

תכנית כללת וחתך טיפוסי הצעה לפתרון  11
 נסאותכלו

 למכרז 0 1:50

מתחת  250* 150ל תרון ניקוז מובהשלמת פ 12
 ם פרטי –לכביש 

 למכרז 0 1:50

יה תעלות תעלה מרכזית ותעלה קונסטרוקצ 13
 דרומית

 למכרז 0 1:50

 

 

adeMs A –  נווה ים אתר  -עדות ת תכניו 

 

 תאריך  "מקנ מערכות גיליונות' מס

 ניקוז 2
 

 10.1.18 סברי בדארנה 

 1.5.19 סברי בדארנה  מים 3

 31.5.18 סברי בדארנה  פילרים  3

 30.8.20 ס.אשרף יובב 2
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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.
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 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
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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
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  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.
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  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 
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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               
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 1ז' 9נספח 

 2022/4' בני דרך למכרז מסא

 

השלמת תשתיות א', עבודות ניקוז לרבות ביצוע תעלות , תאורה, פיתוח שצ"פים, עבודות  לביצוע :  

 מים וביוב לרבות ביצוע בדיקות ותיקונים נדרשים, סלילת כבישים ועוד.. 

 

  לאכלוסעבודות לטובת : 

 

   .ממועד מתן צו התחלת עבודה חודשים 18 תקופת הביצוע הכללית היא .1
 

 :הנדרשיםלהלן אבני דרך  .2
 

 

 מס

 

 תיאור אבן דרך 

 –תקופת ביצוע אבן דרך 

 במספר חודשים

 מתחילת צו התחלה עבודה 

כנד  2.1 קבלן  מחנה  הקמת  כולל  חיבורי  התארגנות  לרבות  בחוזה  רש 

ומים אתר,חשמל  שלט  התקנת  אישור    ,  חפירה,  מרכזיות,  אישורי 

אישור מוצרים )עמודים,ף פנסים, שוחות, ציוד, אלמנטים טרומיים וכו'(,  

אישור נוהל  ,  ממונה בטיחות, מודד וכו'בקרת איכות,  אישור צוות לרבות  

בקרת איכות ודו"ח סיכונים, אישור לו"ז וכל הנדרש לצורך תחילת ביצוע  

 העבודות. 

 חודש  1

  עבודות במגרשי רמ"י ומפונים    2.2

שטיפה וצילום של כל קווי המים והביוב שבוצעו באתר כמסומן בתכניות    2.2.1

העדות, בדיקת אטימות לקווי ביוב ושוחות ביוב, שבוצעו באתר בשלב  

המים,   קודם, לקווי  לחץ  צילום    בדיקת  סרט  מעבדה,  תוצאות  קבלת 

 וידאו ודו"חות. 

 חודש  2

 חודשים  2 הכנת תכניות עדות ע"י מודד מוסמך  2.2.2

 חודשים  3 52בניית גמל מים בכביש    2.2.3

תיקונים במערכת המים והביוב במתחם מגרשי רמ"י ומגרשי המפונים    2.2.4

על פי הנחיות מנהל הפרויקט ולאחר איתור המפגעים שיתגלו על סמך  

לרבות שטיפה, צילום ובדיקת    הבדיקות הקודמות והנחיית המתכננים

אטימות/לחץ של כל קווי המים, שוחות ביוב וקווי הביוב שבוצעו שבוצעו  

 בשלב הנוכחי 

 חודשים5

 חודשים  6 השלמת תעלת ניקוז מרכזית, מזרחית ומערבית.   2.2.5

 חודשים  6 השלמת עבודות ניקוז בכבישים    2.2.6

כולל   המשולבים השלמת עבודות תשתיות תקשורת ותאורה ברחובות   2.2.7

 יסודות לעמודי תאורה 

 חודשים  5

 חודשים  6 השלמת ביצוע עבודות עפר בכל השצ"פים  2.2.8
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חשמל,    2.2.9 למערכות  כבישים  חציות  תאורה  תשתיות  עבודות  השלמת 

 תקשורת, שרוולים, גידי הארקה וכו'  

 חודשים  7

שרוולים,    2.2.10 חשמל,  למערכות  חציות  תאורה  תשתיות  עבודות  השלמת 

 כולל חציות השקייה  גידי הארקה וכו' בשצ"פים

 חודשים  10

 חודשים  9 השלמת עבודות מצעים בכבישים ובשצ"פים   2.2.11

מדרכות   2.2.12 והכנת  וגן,  שפה  אבני  ביצוע  בכבישים    השלמת  ושבילים 

 ובשצ"פים כולל הכנת תשתית למתקני משחקים 

 חודשים  14

 חודשים  12 והשלמת עבודות תאורה כולל חשמול   ושבילים  השלמת ביצוע מדרכות   2.2.13

 חודשים  12 כולל סימון כבישים ותמרור השלמת עבודות סלילת כבישים    2.2.14

  ובמגרשי השיווק ע"י הקיבוץ  הקיים ישובעבודות ב  2.3

 חודשים  3 מת עבודות פריצת דרכים  השל  2.3.1

 חודשים  6   השלמת עבודות ביוב  2.3.2

 חודשים  8 השלמת עבודות ניקוז    2.3.3

 חודשים  9 השלמת עבודות מים    2.3.4

חשמל,    2.3.5 למערכות  כבישים  חציות  תאורה  תשתיות  עבודות  השלמת 

 תקשורת, השקייה, שרוולים, גידי הארקה וכו' 

 חודשים  11

 חודשים  12 השלמת עבודות מצעים בכבישים   2.3.6

יציקת יסודות תאורה, השלמת הכנות    2.3.7 וגן,  השלמת ביצוע אבני שפה 

 השקייה והכנת מדרכות )למעט במגרשי השיווק ע"י הקיבוץ(. 

 חודשים  13

 חודשים  14 השלמת ביצוע מדרכות והשלמת עבודות תאורה כולל חשמול   2.3.8

 חודשים  15 השלמת עבודות סלילת כבישים כולל סימון כבישים ותמרור   2.3.9

רחוב,    2.4 ריהוט  משחקים,  מתקני  התקנת  בשצ"פים,  גינון  השלמת 

השלמת תיקונים לרבות כל הנדרש למסירה סופית של האתר, הכנת  

 תיק חשבון סופי ומסירת האתר למזמין 

 חודשים  18

 

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%

י  או  עמידה באחת  אי  גם אם בתום  בגין  יבוטל  ותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא 

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

ונספחיו,   3.1 המכרז  מסמכי  להוראות  לגבות  בכפוף  רשאית  אי  החברה  בגין  מקבלנים  קנסות 

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  20כל העבודות באבן דרך = ₪; ערך  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 = 
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ת הסיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, א 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
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  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:     
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 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                                                                                                
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  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           
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  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       
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  6ז' 9נספח 
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 ח' 9נספח 
 חוזהנוסח ערבות 

 

 שם הבנק/ חברת הביטוח______________________

 מס' הטלפון_______________________________

 מס' הפקס________________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 עדי הדר יזום, יעוץ וניהול כלכלי בע"מ

 

 הנדון: ערבות מס'__________________

 

₪ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________ אנו 
)במילים:___________( שיוצמד למדד ____________ מתאריך ____________ )תאריך 
תחילת תוקף הערבות( אשר תדרשו מאת _________________ )להלן: "החייב"( בקשר עם 

 חוזה___________.

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

 ________ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ___________ עד תאריך___

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חברת הביטוח שכתובתו ___________________

 מספר הבנק ומספר הסניף________________

 

 

 

                  ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת          
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 ' ט9נספח  

 

 נספח ביטוח קבלן

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, לפני מועד תחילת ביצוע העבודות או  .1

מייד לאחר פריקתו של כל רכוש באתר העבודה , המוקדם מבניהם, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים 

את הביטוחים, על כל תנאיהם,   ,מורשית כדיןישראלית , באמצעות חברת ביטוח על חשבונו

המפורטים בנספח ביטוחי הקבלן )להלן: "נספח ביטוח קבלן"( ובאישור קיום ביטוח הקבלן 

"( המצורפים להסכם זה ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה- אישור קיום ביטוחים)להלן: "

מוסכם בזאת  ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו  וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות ולאחריהן.

כי הקבלן יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית במשך כל תקופת ביצוע עבודות ולמשך תקופה 

 84ממועד קבלת תעודת השלמה. ביטוח חבות המוצר יערך לתקופה בת ים חודש 84  נוספת בת

 ממועד מסירת הפרויקט כולו או חלקים ממנו לפי המוקדם מבניהם. יםחודש

הקבלן מצהיר כי כל הרכוש בבעלות הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או  - ביטוח כל הסיכונים .1.1

, מבוטח בערכו )אשר אינם מהווים חלק מהעבודות(מי מטעמו בקשר עם ביצוע עבודות 

לי עבודה וכל ציוד מכל סוג ותיאור כהמלא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות מתקנים, 

 אשר משמש את הקבלן לביצוע העבודות. 

כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או  - ובהביטוח ח .1.2

 ו/או מי מטעמו.בשימושו של הקבלן 

וכל הקבלן  מצהיר כי כל כלי הרכב של הקבלן  ו/או קבלני המשנה ו/או  - ביטוח מקיף .1.3

מקיף  , מבוטחים בביטוחו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותומי מטעמו  הפועלים

ביטוח אחריות בגין ואשר כולל כיסוים לנזק תאונתי ,נזק גניבה, פריצה, הגנה משפטית 

₪  1,000,000פגיעה ברכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 

בגין אירוע אחד, הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל הביטוח גם 

מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  על נזקי גוף שאינם

ו/או מנהליו ו/או עובדיו  המזמין.  הביטוח מורחב לשפות את 1970-)נוסח חדש( התש"ל

היה ויתבעו בגין  ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו  ו/או בגין אחריותם למעשי ו/אואחריותם כמזמינים 

 והבאים בשמו ו/או מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת .

לכלים )צ.מ.ה(, ציוד, כלי עבודה, מכונות, מתקנים וכל   - ביטוח "כל הסיכונים ציוד מכני" .1.4

ציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט )למעט 

ד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט( ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מנופים, ציו

עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים, שופלים, באגרים, 

מחפרונים, מכבשים, דחפורים וכל ציוד הנדסי אחר ואשר אינו מהווה חלק מעבודות 

 בלה ו/או סייג בדבר נזקי פריצה, גניבה, שוד ונזק בזדון.  הביטוח אינו כולל כל מגהפרויקט. 
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כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע אחר   - ביטוח נזק לרכוש צד ג' .1.5

לרבות מנופים, עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים, 

כל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או שופלים, באגרים, מחפרונים, מכבשים, דחפורים ו

ציוד מכני הנדסי או אחר, המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ובגבול אחריות 

לנפגע, מקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח כאמור יורחב לשפות ₪   1,000,000 -שלא יפחתו מ

הבאים מטעמו ו/או ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או  המזמיןאת 

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים  כל הפועלים מטעמו

בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

חובה לבטחם בביטוח חובה ו/או עקב שימוש בציוד מכני הנדסי אשר אין  - ביטוח נזקי גוף .1.6

לתובע, ₪   4,000,000 -לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מ

 מקרה ולתקופה הביטוח.

כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים,  -משמע  1.2כלי רכב לעניין סעיף  .1.7

 נגררים וכלי רכב ממנוע מכל סוג.

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל מעשה ו/או מחדל  - מקצועיתביטוח אחריות  .1.8

מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של 

הקבלן , מנהליו, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, 

כם ו/או במסגרתם בגבולות אחריות ע"ס אשר ארע תוך כדי ו/או עקב עבודות ו/או במהל

הביטוח אינו כולל כל מגבלה ו/או לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.   __________ ₪*

יושר עובדים, אובדן מסמכים ומדיה מגנטי,  חריגה מסמכות, לשון הרע,  -סייג בדבר אי

על ידי מרמה או מעשה במתכוון  ,הפרת סודיות, פגיעה בפרטיות, פגיעה באוטונומיה 

או נזק  עיכובהקבלן ו/או הפועלים מטעמו, וכן אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן השימוש, 

 תוצאתי.  

הביטוח מורחב לכסות אחריות בגין תכון ופיקוח של הקבלן ועיכוב ושיהוי כתוצאה 

 ממקרה ביטוח מכוסה.

תאריך רטרואקטיבי ____________ או מועד התחלת תחילת העבודות המוקדם 

 בניהם.מ

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא,  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 

בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור 

בנספח זה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. המוארכת, ייחשב לכל נושא

ראשי לרכוש עבור  המזמיןבמקרה של ביטול פוליסת ביטוח מחמת אי תשלום פרמיה, יהיה 

ידי תשלום חוב הפרמיה בהתאם לסיכום  -עצמו את תקפת הגילוי במקרה כאמור על 

הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לחברת  .שיוסכם בין המזמין לחברת הביטוח
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יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. המזמין יודיע לחברת הביטוח  30הביטוח תוך 

 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.  30תוך 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי  המזמיןאת לכלול כמבוטח נוסף הביטוח כאמור יורחב 

בגין אחריותם למעשי ו/או  או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמוחברות הבקרה ו/

מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

)ובלבד צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 גש על ידי הקבלן כנגד המזמין(.שהכיסוי בפוליסה לא יחול בגין תביעה אשר תו

 ₪.  80,000ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה עולה על 

 * לשם קביעת גבול האחריות יש להיעזר בטבלה מטה בהתאם להיקף הפרויקט .

 

המבטח את חבות הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של  – ביטוח חבות המוצר 1.9

לאירוע ובסה"כ ____________₪ *ו/או כל צד שלישי בגבולות אחריות ע"ס  המזמין

בהיות המוצרים לקויים כהגדרתם על פי "חוק האחריות למוצרים , לתקופת הביטוח

 12תקופת גילוי של הביטוח כולל ועל פי פקודת הנזקים ) נוסח חדש (.   1980 –פגומים 

א, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהי

חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בנספח זה וכל אירוע שיארע בתקופת 

הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 

זק הנובע כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.  הביטוח מורחב לכסות גם נ

ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה, ובלבד שהנזק אירע 

 לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי .

במקרה של ביטול פוליסת ביטוח מחמת אי תשלום פרמיה, יהיה מזמין ראשי לרכוש עבור 

בהתאם לסיכום  ידי תשלום חוב הפרמיה –עצמו את תקפת הגילוי במקרה כאמור על 

שיוסכם בין המזמין לחברת הביטוח. הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר לחברת 

יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. המזמין יודיע לחברת הביטוח  30הביטוח תוך 

 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.  30תוך 

ות בשל מוות, פגיעה גופנית ו/או למען הסר הקבלן, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חב

 נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייעודו.

תאריך רטרואקטיבי ____________ או מועד התחלת תחילת העבודות המוקדם מבניהם 

. 

 ₪.  80,000ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה עולה על 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי  המזמיןאת לכלול כמבוטח נוסף הביטוח כאמור יורחב 

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי  חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים

הקבלן, מנהליו, והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב 
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יסוי בפוליסה לא )ובלבד שהכהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 יחול בגין תביעה אשר תוגש על ידי הקבלן כנגד המזמין(.

על אף האמור, הקבלן יהיה רשאי להמציא את האישור לקיום ביטוח המתייחס לפרק 

 "חבות המוצר", במועד מסירת הפרויקט כולו או חלקים ממנו לפי המוקדם מבניהם. 

 לשם קביעת גבול האחריות יש להיעזר בטבלה מטה בהתאם להיקף הפרויקט . *  

 
 טבלת עזר לקביעת גבולות אחריות בביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר. 

 
 

היקף הוצאה חזוי לבצוע 
 בפרויקטהעבודות 

 

 ביטוח אחריות מקצועית
גבול אחריות מינימלי 

 נדרש

לתובע, למקרה 
 ולתקופה

 ביטוח חבות מוצר
גבול אחריות מינימלי 

 נדרש

לתובע, למקרה 
 ולתקופה

 ₪ 2,000,000 ₪ 2,000,000 ₪ 10,000,000עד 

 ₪  10,000,001 -מ
 ₪  100,000,000 -עד

5,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

 ₪  100,000,001 -מ
 ₪ 300,000,000 -עד

20,000,000 ₪ 20,000,000 ₪ 

 

ביטוח עבודות - אישור קיום ביטוחיםקבלן וב)*(  ]יש לציין גבולות האחריות בנספח ביטוח 
 בהתאם לטבלה[ קבלניות /בהקמה

ו/או קבלני משנה מכל הנערך על שם הקבלן  -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים קבלנים"      1.10

דרגה שהיא ו/או המזמין ו/או מפקחים ו/או חברות בקרה ו/או מתכננים ו/או מנהלי 

 24לעיל , במשך תקופת תחזוקה מורחבת של  1 העבודה התקף במועד המפורט בסעיף

 תקופת הביטוח"(להלן יחד: " -חודשים )תקופת הביצוע ותקופת התחזוקה

המבטח את העבודות, במלוא ערכן  מפני אבדן או נזק הנגרם לעבודות במשך   א'-פרק 

חודשים. סכום הביטוח  24תקופת הביטוח  ו/או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת 

 פחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות.לא י
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הביטוח כולל גם כיסויים והרחבות על בסיס נזק ראשון לפי קטגוריות כמפורט בטבלה 

 להלן : 

 

 

ביטוח עבודות קבלניות - אישור קיום ביטוחים]יש לציין הרחבות על בסיס נזק ראשון  ב
 בהתאם לטבלה[ בהקמה/

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות הנובעת מהעבודות בגבול אחריות   -פרק ב' 

____________ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הפרק כאמור כולל סעיף אחריות 

צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בפרק 

שי. הפרק כאמור לא כולל כל מצוין במפורש כי רכוש המזמין נחשב לרכוש צד שלי

הגבלה לעניין הרחבות וכיסויים המפורטים לפי הקטגוריות כמפורט בטבלה להלן :

  

 קטגוריה א' 
 ערך עבודות

 ₪מיליון  2עד 

 קטגוריה ב' 
  2 -מ ערך עבודות

 ₪מיליון  20-עד 

 קטגוריה ג'
 ערך עבודות 

 ₪מיליון  20מעל 

נזק לרכוש סמוך או רכוש 
לא יפחות ששעליו עובדים 

  -מ

400,000 ₪ 1,000,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

הוצאות פירוק, פינוי 
הריסות, סחף פסולת, ניקיון, 
חילוץ, יישור קרקע בעקבות 

 -נזק מכוסה  שלא יפחות מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000 ₪ 400,000 ₪ 200,000  -רכוש בהעברה שלא יפחת מ

נזק עקיף כתוצאה מתכנון 
לקוי, עבודה לקויה וחומרים 

 לקויים: 

עפ"י ערך 
 עבודות

 עפ"י ערך עבודות עפ"י ערך עבודות

נזק ישיר כתוצאה מתכנון 
לקוי, עבודה לקויה וחומרים 

 :-לקויים שלא לא יפחת מ

500,000 ₪ 1,000,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

 , שוניםהוצאות מיוחדות למומחים 
 כר אדריכלים, מהנדסים ומומחיםש

 -אחרים, שלא פחות מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

 ₪ 2,000,000 ₪ 400,000 ₪ 200,000  -מבנה עזר שלא יפחת מ

עפ"י ערך  נזקי טבע ורעדת אדמה 
 עבודות

 עפ"י ערך עבודות עפ"י ערך עבודות

עפ"י ערך  פריצה 
 עבודות

 עפ"י ערך עבודות עפ"י ערך עבודות

הוצאות הכנת  תביעה שלא 
  -יפחת מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 

הוצאות נוספות הכרחיות 
 -שלא יפחת מ

200,000 ₪ 400,000 ₪ 4,000,000 ₪ 
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 קטגוריה א' 
 ערך עבודות

 ₪מיליון  2עד 

 קטגוריה ב' 
 ערך עבודות

 ₪מיליון  10-עד  2 -מ

 קטגוריה ג'
 ערך עבודות 

 ₪מיליון  10מעל 

גבול אחריות לתובע, 
מקרה ותקופת ביטוח 
   -שנתית שלא יפחת  מ 

5,000,000 ₪ 10,000,000 ₪ 20,000,000 ₪ 

ביטול חריג תביעות 
 מוסד לביטוח לאומי 

כולל בגבולות 
 האחריות

כולל בגבולות  כולל בגבולות האחריות
 האחריות

נזק ישיר לצנרת, 
כבלים או מתקנים תת 

 קרקעיים

כולל בגבולות 
 האחריות

כולל בגבולות  כולל בגבולות האחריות
 האחריות

נזק עקיף לצנרת, 
כבלים או מתקנים תת 
קרקעים שלא יפחת מ 

- 

1,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

נזק רכוש צד ג' בגין 
שימוש בכלי רכב שלא 

 -יפחת מ 

2,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

נזק גוף בגין שימוש 
 בציוד מכני הנדסי 

כולל בגבולות 
 האחריות

כולל בגבולות  כולל בגבולות האחריות
 האחריות

נזק עקב החלשות 
מהיקף  20%משען עד 

העבודה, אך לא פחות 
 -מ

1,000,000 ₪ 3,000,000 ₪ 5,000,000 ₪ 

 

בהתאם  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים]יש לציין גבולות האחריות  ב
 לטבלה.[

ביטוח אחריות מעבידים המבטח חבות כלפי מי מהמועסקים בביצוע  -פרק ג' 

העבודות, על פי פקודת הנזקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, 

די ועקב , בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך כ1980 -התש"ם 

לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪  20,000,000העסקתם כאמור, בגבול אחריות של 

הביטוח. ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, 

הביטוח פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער. 

 חשב למעביד של מי מהמועסקים ע"י הקבלן.כאמור מורחב לשפות את המזמין במידה וי
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 השתתפויות עצמיות המקסימליות לפוליסת קבלנים כמפורט בטבלת להלן : 

 

 

  -פרק א'  
 ושביטוח רכ

 מסכום שווי העבודות בפועל, 10% בגין רעידת אדמה
 ₪. 5,000,000 -מקסימום ₪,  30,000 -מינימום 

 בגין נזקי טבע אחרים
, ספטמבר –אפריל 

 בניהעבודות 

מהנזק, %5  
₪. 200,000 -מקסימום  ,₪ 20,000 -מינימום    

 בגין נזקי טבע אחרים
, ספטמבר –אפריל 

 עבודות אזרחיות

מהנזק,  %10  
₪. 400,000 -מקסימום  ,₪ 40,000 -מינימום   

 בגין נזקי טבע אחרים
 , מרץ -אוקטובר 

 בניהעבודות 

מהנזק,  %5  
₪. 400,000 -מקסימום  ,₪ 40,000 -מינימום   

 בגין נזקי טבע אחרים
 ,מרץ  -אוקטובר 

 עבודות אזרחיות

מהנזק,  %15  
₪. 500,000 -מקסימום , ₪ 100,000 -מינימום   

 מהנזק,  10% בגין פריצה / גניבה
 ₪. 50,000 -מקסימום  ,₪ 20,000 -מינימום 

רכוש בגין רכוש סמוך ו
 עליו עובדים

 מהנזק,  10%
 ₪. 100,000 -מקסימום  ,₪ 50,000 -מינימום 

בגין נזק ישיר מתכנון 
לקוי, חומרים לקויים 

 ו/או עבודה לקויה

 מגובה הנזק,  10%
 ₪. 150,000 -מקסימום ₪  100,000 -מינימום 

מתכנון  בגין נזק עקיף
לקוי, חומרים לקויים 

 ו/או עבודה לקויה

 מגובה הנזק,  10%
 ₪. 200,000 -קסימום מ₪  40,000 -מינימום 

 ₪  15,000 בגין כל נזק אחר

506



 

למעט  1.4ו  1.3,  1.1הקבלן רשאי לפי שיקול דעתו שלא לערוך את הביטוחים כאמור בסעיפים  .2

ו/או מנהליו ו/או  המזמיןאת פוטר  לעיל והוא מצהיר בזאת כי הוא  1.3ביטוח צד שלישי בסעיף 

מכל אחריות לנזק  עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

א זכאי או היה זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחים אלו בין אם נערכו במלואם או בחלקם ובין שהו

המזמין ו/או מנהליו אם לא נערכו כלל והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

ת , מכל אחריוו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא ו/או כלי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי המובא על 

המזמין ידי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו. בנוסף, יפצה וישפה הקבלן את 

 טעמוו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מ

על כל תביעה לרבות כל הוצאה ו/או דמי נזק שתוגש נגדו בקשר עם נזק כאמור לרכוש הקבלן ו/או 

פיצוי ו/או שיפוי לא יחול לטובת אדם  מי מטעמו. מובהר כי האמור לעיל בדבר פטור מאחריות,

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

דין, מתחייב הקבלן, כי בכל הנוגע מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה או על פי  .3

, כי לנספח ביטוח קבלן 1.9ו  1.8לפוליסות אחריות המקצועית וחבות מוצר המפורטות בסעיפים 

לגבי  פוליסות אלו תוחזקנה בתוקף גם לאחר תקופת ביצוע העבודות והקבלן מתחייב להציג

לעיל כל עוד קיימת  " כאמורביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים" פוליסות אלו 

 ( שנים.7לו אחריות על פי דין ולא פחות משבע )

אישור קיום הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ,כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות , את " .4

" המפורט במסמך זה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה- ביטוחים

חתום על ידי מבטחי הקבלן לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע  כשהוא ,קבלן"נספח ביטוח "מ

העבודות. המזמין יהיה רשאי למנוע מהקבלן להתחיל בביצוע עבודות או להפסקתם במידה 

 אישור קיום ביטוחים"-והאישור לא הומצא למזמין במועד. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת ה

ור בדבר התאמתו והמצאתו לא תטיל אחריות " כדי להוות אישביטוח עבודות קבלניות /בהקמה-

  –פרק ב' 
ביטוח אחריות 

 שלישיכלפי צד 

בגין תביעות תחלוף של 
 המוסד לביטוח לאומי 

40,000  ₪ 

בגין נזק פיזי ישיר 
מפגיעה במתקנים 

 קרקעיים-וכבלים תת

 מגובה הנזק,  15%
 ₪ 100,000 -מקסימום , ₪ 20,000 -מינימום 

 

בגין נזק תוצאתי מפגיעה 
 במתקנים וכבלים 

 קרקעיים-תת

 מגובה הנזק,  15%
 ₪  100,000 -מינימום 

בגין נזק על פי הרחבת 
 רעידות והחלשת משען 

 מגובה הנזק,  15%
 ₪  50,000 -מינימום 

 ₪  20,000 בגין כל נזק רכוש אחר

  –פרק ג' 
ביטוח חבות 

 מעבידים 

 10,000  ₪ 
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כלשהי על המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות בקרה מטעמם ולא תצמצם את 

 אחריותו של הקבלן על פי הסכם או על פי כל דין.

- באישור קיום ביטוחיםלפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן המפורטים " ימים 7-לא יאוחר מ .5

 אישור קיום ביטוחים" מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין את " ת קבלניות /בהקמהביטוח עבודו

בגין הארכת תוקפם לתקופת ביטוח נוספת. הקבלן מתחייב  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"-

במועדים הנקובים,  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- אישור קיום ביטוחיםלחזור ולהפקיד את "

 .3ל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מדי תקופת ביטוח וכ

ביטוח עבודות קבלניות - אישור קיום ביטוחיםהמצאת "-למען הסר ספק מובהר בזה כי אי .6

פי הסכם -, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על5ו  4" במועדים כאמור בסעיפים בהקמה/

בדבר לוחות זמנים ובנוסף אף מוסכם במפורש זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות 

אישור כי המזמין יהיה זכאי לעכב כל תשלום לקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי באם לא יומצא "

 במועד. ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- קיום ביטוחים

ביטוח עבודות קבלניות - אישור קיום ביטוחיםהמזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את " .7

" ואת נספח ביטוח קבלן שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל הקמהב/

שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 

 להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

ע את אם לא יבצע הקבלן את ביטוחי הקבלן הנדרשים, למזמין תהא הזכות אך לא החובה לבצ .8

את לנכות ו דמי טיפול ביטוחי הקבלן תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות,

, מכל סכום שיגיע מאת המזמין לקבלן בכל זמן שהוא, ולגבות דמי ועליות טיפול אלוביטוח הדמי 

 הביטוח בכל דרך אחרת, ודינם יהיה כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

קבלניות נכלל תנאי כי הפוליסה אינה ניתנה לביטול במהלך תקופת הביטוח בפוליסת ביטוח עבודות  .9

ובתקופת ההארכה. במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן, למזמין תהא זכות אך לא 

חובה להפוך להיות מבוטח ראשי , לשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, השתתפויות 

מכל סכום שיגיע מאת ודמי טיפול ו לרבות השתתפויות העצמיות  עצמיות ,לנכות דמי ביטוח אל

המזמין לקבלן בכל זמן שהוא, ולגבות דמי הביטוח בכל דרך אחרת, ודינם יהיה כדין חוב שיישא 

 ריבית והצמדה.

קבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ה .10

שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, מתחייב הקבלן לשתף ולא לעשות כל מעשה 

פי ביטוחי הקבלן, -פעולה עם המזמין, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על

ובכלל זה, להודיע למזמין ולמבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה ו/או על קרות 

יטוחי הקבלן. הקבלן מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח שווי העבודות, משך פי ב-מקרה הביטוח על

 העבודות וגבולות האחריות באופן שיהיו תואמים תמיד את היקף הסיכון.
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מסכום העבודות  10%אי הודעה של הקבלן למבטח על שינויים בהיקף שווי העבודות בשיעור שעד  .11

תגמולי  לקבלת מלאפגע בזכויות המזמין והרחבות בשטח הפרויקט לרבות משך העבודות לא י

 .הביטוח

כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסת ביטוח עבודות קבלניות פרק א', בין בגין נזקים למזמין  .12

ובין בגין נזקים לקבלן, ישולמו ישירות למזמין, או למי שהוא יורה בכך, והמזמין יעביר את תגמולי 

 הפרויקט כי הנזק תוקן לשביעות רצונו. הביטוח לקבלן כנגד אישור מאת מפקח 

מוסכם כי אין באמור לעיל, כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן על פי דין ו/או על פי  .13

הסכם זה, ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידי הקבלן כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו 

גוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק ל

 העבודות על פי ההסכם.

במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה  .14

כנגד הקבלן ו/או המזמין ו/או למשרד ואשר עילתה בעבודות, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו, 

 את גבולות האחריות לקדמותם.

בלן מתחייב למלא אחר המלצות סקר הביטוח שייערך, בקשר עם פוליסת ביטוח עבודות הק .15

קבלניות, ככל שייערך, ולנקוט בכל אמצעי להקלת הסיכון והנהלים המצוינים בו. בכלל זה טרם 

תחילת ביצוע העבודה הקבלנית מתחייב הקבלן לבדוק אצל הרשויות המתאימות את המיקום 

ר התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. כמו כן, המדויק בו מצויים באזו

הקבלן מתחייב לבצע סקר מקדים, באמצעות מהנדס בניין מורשה כדין בדבר מצב הרכוש/מבנה 

של צדדים שלישים המתאר פגמים ברכוש/מבנה ככל שקיימים והקובע הוראות לנקיטת אמצעים 

ם שלישים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי קיום תנאים, למניעת הפגיעה ברכושם/מבנה של הצדדי

נהלים ואמצעי להקלת הסיכון , הכרחי לשם מיצוי זכויות הקבלן והמזמין על פי פוליסה זו, והוא 

 ישפה את המזמין בגין הפרת דרישה זו.

ביטוח עבודות - ואישור קיום ביטוחיםהקבלן  מצהיר כי ידוע לו שהוראות "מפרט ביטוח קבלן" " .16

לרבות גבולות האחריות הן מזעריות ואין בהם בכדי להטיל אחריות כלשהי על   בלניות /בהקמה"ק

או לפטור את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריותם על פי הסכם זה ו/או  המזמין ו/או הבאים מטעמו 

המזמין ו/או על פי דין והוא מצהיר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי 

בדבר היקף הכיסוי על פי מפרט ביטוח  זה. אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוח אים מטעמו הב

נוסף ו/או משלים על האמור לעייל, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח כאמור. בכל ביטוח 

 המזמין ו/או מנהליו ו/אונוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

ובביטוחי החבויות  עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או ייכלל בנוסף סעיף שיפוי לטובת 

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

יחולו בלעדית על הקבלן. בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם את דמי סכומי ההשתתפות העצמית  .17

השתתפות העצמית שבפוליסת הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו, הקבלן 

מתחייב להחזיר למזמין את הסכום שיידרש על ידו. סכום זה יהווה חוב של הקבלן כלפי המזמין 

 .מן התשלום שיגיע לקבלן או בכל דרך אחרתויגבה על ידי המזמין על ידי ניכויו 
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)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  הקבלןכל סעיף ביטוחי  .18

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 

המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה לנו 

לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59ין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף זכות תביעה ממבטחי המזמ

 , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל. 1981 -

פיו לא יבוטלו ולא יחול בהם שינוי לרעה במשך תקופת -בביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על .19

 יום מראש.  60בדואר רשום, לפחות הביטוח, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודע על כך, 

המזמין כנגד ( SUBROGATIONבביטוחי הקבלן הנ"ל יכללו סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף ) .20

 ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו

יב המזמין בכתב טרם קרות הקשורים לביצוע עבודות ולבאים מכוחם וכלפי כל מי שכלפיו התחי

 ך כוונת זדון.למעט כלפי אדם שגרם לנזק מתומקרה הביטוח 

או כל נוסח  2016לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט   1.10ו  1.9,  1.4בביטוחי הקבלן  לפי סעיפים  .21

 אחר שיחליף אותם.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .22

ל סעיף הקובע, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, אך לא בביטוחי הקבלן  הנ"ל יכל .23

אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע  ,מוגבל

 בזכויותיו של המזמין על פי הפוליסות.

 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- באישור קיום ביטוחיםהתאמה בין האמור "-בכל מקרה של אי .24

להלן. לבין האמור בהסכם זה, ולדרישת  3לעיל ובסעיף  1שהומצאו על ידי הקבלן כאמור בסעיף 

אישור קיום המזמין, מתחייב הקבלן לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את "

בהסכם זה ובמפרט ביטוח  להתחייבויות הקבלן כאמור ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- ביטוחים

הקבלן לעיל וזאת מבלי לגרוע מהנחיות הפיקוח. מוסכם במפורש כי אין בעריכת הביטוחים 

ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה" ו/או -האמורים ו/או בהמצאת "אישור קיום ביטוח הקבלן 

א יטילו בדיקתו ו/או בשינויו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו למוסכם ול-בבדיקתו ו/או באי

המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו אחריות כלשהי על 

 ולא יצמצמו את אחריותו של הקבלן על פי ההסכם או על פי דין. ו/או כל הפועלים מטעמו

סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של  .25

 ה. החוז
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: האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  במקרה שלהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור  המבוטח מבקש האישור

עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול  .1
 כלכלי בע"מ

משרד הבינוי והשיכון  .2
 "המזמינה"()להלן: 

אחיות חברות בנות ו/או  .3
ו/או קשורות ו/או שלובות 
ו/או שותפויות ו/או גופים 

ו/או חברות בקרה מטעמם 
וכן, מי מעובדיו, מנהליו 

 ו/או בעלי מניות

 שם הקבלן:
 
 

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות

 
 

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמינת העבודותאחר: ☒

 ח.פ.
1 .512546011 ,2 .500100797 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 7177872 , מודיעין4המעיין . 1
 9118002ירושלים  18110. ת.ד. 2

   מען

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך סיום
)כולל תקופת 

תחזוקה 
 12מורחבת 
 (חודשים

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 ביט 
______ 

ויתור על תחלוף לטובת  309 ₪   
 מבקש האישור 

 כיסוי בגין נזקי טבע 313
גניבה פריצה  כיסוי בגין 314

 ושוד
 כיסוי רעידת אדמה 316
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף
 -מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור
 ראשוניות  328

עפ"י ערך      ופריצה גניבה
 עבודות

 

רכוש בהעברה 
 -שלא יפחת מ

      ₪ 

נזק לרכוש סמוך 
או רכוש שעליו 

עובדים שלא 
 -יפחות מ

      ₪ 

פירוק, הוצאות 
פינוי הריסות, 

סחף פסולת, 
ניקיון, חילוץ, 

יישור קרקע 
בעקבות נזק 

מכוסה  שלא 
 -יפחות מ

      ₪ 

נזק עקיף מתכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה, חומרים 
 לקוים

      

נזק ישיר מתכנון 
לקוי, עבודה 

לקויה, חומרים 
 לקוים

      ₪ 

הוצאות מיוחדות 
 למומחים שונים 
 שכר אדריכלים,

מהנדסים 
ומומחים אחרים, 

 -שלא פחות מ

      ₪ 

מבנה עזר שלא 
 -יפחת מ

      ₪ 

נזקי טבע ורעדת 
 אדמה

עפ"י ערך     
 עבודות

 

הוצאות הכנת  
תביעה שלא יפחת 

 -מ

      ₪ 

הוצאות נוספות 
הכרחיות שלא 

 -יפחת מ

      ₪ 

511



: האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות  - אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 תאריך סיום
)כולל תקופת 

תחזוקה 
 12מורחבת 
 (חודשים

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

 ביט  צד ג'
______ 

    ₪ 
 

 צולבת אחריות 302
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת   309

 מבקש האישור 
כיסוי נזק שנגרם  312

 כתוצאה משימוש בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף
 ראשוניות  328

 

אחריות בגין רעד, 
ויברציה, הסרת 

 תמיכות

      

אחריות בגין נזק 
לכבלים, צינורות 

-תת ומתקנים
קרקעיים, ונזקים 
עקיפים כתוצאה 

 מכך

      

 ביט  אחריות מעבידים
______ 

  20,000,000  ₪ 
 

 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תיחלוף מבקש  309

 האישור
 כיסוי לתביעות המל"ל 315
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם
 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית
 
 
 
 
 

ת. 
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ₪ 
 
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
דיבה, השמצה והוצאת  303

 לשון הרע
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף  309
מבוטח נוסף בגין מעשי  321

מבקש  -או מחדלי המבוטח 
 האישור

 מרמה ואי יושר עובדים 325
עיכוב /שיהוי עכב מקרה  327

 ביטוח
 ראשוניות 328
 חודשים 6תקופת גילוי  332

 אחריות צולבת  302 ₪       צמ"ה
ויתור על תיחלוף מבקש  309

 האישור
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
כיסוי בגין גניבה פריצה  314

 ושוד
הרשימה : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך פירוט השירותים
 ג': המפורטת בנספח

 בניה עבודות קבלניות גדולות  009
 השקיה והולכת מים מערכות 051
 צמ"ה 067
 צנרת והנחת קווי מים וביוב 068
  קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

 ביטול/שינוי הפוליסה*

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול  .1
 כלכלי בע"מ

משרד הבינוי והשיכון  .2
 )להלן: "המזמינה"(

אחיות חברות בנות ו/או  .3
ו/או קשורות ו/או שלובות 
ו/או שותפויות ו/או גופים 

ו/או חברות בקרה מטעמם 
וכן, מי מעובדיו, מנהליו 

 מניותו/או בעלי 

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐
 תכנון, הקמה,  : אחר

 בצוע של עבודות
______________ 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים 

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 
 

 ח.פ.
1 .512546011 ,2 .500100797 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 7177872 , מודיעין4המעיין . 1
 9118002ירושלים  18110. ת.ד. 2

 מען

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

ביט   חבות מוצר
______ 

 
 
 

 ת. רטרו: 
 

______ 

 אחריות צולבת  302   
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309
 האישור        
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  321

 מבקש האישור -המבוטח 
 ראשוניות 328
 חודשים  12תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה 
 (*:ג'המפורטת בנספח 

 בניה עבודות קבלניות גדולות  009
 השקיה והולכת מים מערכות 051
 צנרת והנחת קווי מים וביוב 068
  קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 
 
 
 
 

513



514



515



516



 
 
 
 יב' 9נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול סיור קבלנים/

 מסמך הבהרות למכרז
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