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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' 

     ; מכרזנוסח כתב ערבות ה   -למכרז   5נספח מס' 

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

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

 יח' + כתב כמויות עבור עבודות למועצה מקומית  76הר ציפייה מטולה  כתב כמויות     -למכרז ב' 8נספח מס' 

 עבודות במימון קק"ל  מטולה                                        

 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 
 בטיחות נספח   - 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 

   –חלק ג' 
 ביצוע( )כולל חוזה, ערבות עבודות במימון קק"ל –מכרז מועצה מקומית מטולה חוברת  -  10נספח מס' 
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 כללי-פרק א 

 כללי: 

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

  76  -ביצוע תשתיות שלב א', הר צפייה, מטולה  הצעות ללקבל    נת ימעוני(  "חברהה ")להלן    החברה המנהלת   .2

מיח"ד לבין  ,  הזוכה  הקבלן  בין  נפרדת  התקשרות  במסגרת  יבוצעו  מטולה  מ.מ  שיבוצעו  העבודות  כי  ובהר 

 במכרז זה. העבודות המפורטותע"פ    "(העבודה" או "הפרויקטלהלן: " המועצה

 הר צפייה:   באתר, מטולה: ישוב , מטולה: 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  4ג/סיווג  200ראשי 

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

 25.10.2022 ליום  עדתוקף בו (שקלים חדשים  חמש מאות ארבעים אלף ומאתייםבמלים:  ₪ ) 540,200

 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   )

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

 היה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי  סוכן הביטוח שלה. ערבות מחברת ביטוח ת  .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  

 - 23.6.22 פרסום המכרז 

 10:00 3.7.22 כנס משתתפים  

 12:00 10.7.22 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

 

פרוטוקול   להפצת  אחרון   - 14.7.22מועד 
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  טבלת מועדי המכרז   

 שאלות הבהרה 

 12:00 25.7.22 מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

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

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

   .לחוזה המצורףזמנים 

כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל   בקבלתביצוע הפרויקט, לרבות הוצאת צו התחלת העבודה, מותנה  .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,    ב הכמויותכלל העבודות הכלולות בכת  .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  

   .צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא חברהידי ה 

המכרנ .14 במסמכי  לעיין  ל  ,זיתן  תשלום,  קבלתםקודם  של  באתר  ,  ללא    בכתובת החברה  האינטרנט 

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

  4רח' המעיין  ,  וכתובתאשר    ,חברההבמשרדי    2022  שנת  6  לחודש  27  מיום, החל  לקבלמסמכי המכרז ניתן  את   .15

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

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

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

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

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

 וכיוצא באלה.   

 
   כנס משתתפים
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  מצפה דדולעיל במשרדי החברה/אתר העבודה,    7כנס משתתפים, ייערך במועד שנקבע בטבלת המועדים בסעיף   .18

 )לעיל ולהלן: "כנס משתתפים"(.  מטולה-

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.  

 . 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 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל הסבר או תשובה שימסרו  יחשבו    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  אי  הבהרות  שגיאות,  סתירות,  עם  בקשר  ספק  לרבות  או  התאמות 

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    1027/2022על 

    .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  שי  תאחראי  האינ  המטעמו/או  הסברים  ו/או  פירושים  ו/או  נתנו  ילמידע 

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

למשתתפים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות  ו/או לשלוח  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  באתרהשינויים ו/או התיקונים    את התשובות ו/או ההבהרות ו/או  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   שכאמור המעלה חשכל קשר  לפרט במסמך בכתב  על כל משתתף    .שלו

ולהמציאו לא יאוחר מן המועד האחרון שנקבע להגשת בקשות  ,  הקשרים, מועדם, וכל פרט נחוץ בקשר אליהם
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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  כרז.  המונע את השתתפות במ

 . 1968-תשכ"ח

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

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

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

 

 

 

 מציעים קשורים 

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

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

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

  25%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 ומעלה; )ב( ישות משפטית שהמציע או נושא

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 

  

_________________                                         _______________        
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  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

 

 

  

 

 

 

 

30



 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

 1027/2022המהווה 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

 דנה. ומבאששל 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. 

שם ע"י הקבלן כהצעת הקבלן,  נרש  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. 

מובהר כי הצעת הקבלן הינה מחייבת ותקפה הן להתקשרות עם החברה והמנהלת והן להתקשרות  .5

 . עם מועצה מקומית מטולה

 ה. ול על שני כתבי הכמויות המצורפים למכרז זמודגש כי הצעת הקבלן תח .6

 
מתוך   – הנושא ספרור

 כתב הכמויות

 ₪  אומדנא ע"פ ירמח

עבודות שלב א' הר 

 יח"ד  76יה מטולה ציפי

מחיר ע"פ אומדן  

לעבודות עבור מ.מ  

 מטולה במימון קק"ל

הנחה או  לפרקסה"כ 

תוספת  

באחוזים % 

(  -להנחה סמן )

לתוספת סמן 

)+( 

הצעת 

 הקבלן )₪( 
 הערות

2 
עבודות בטון  

 וקירות תומכים 
13,033,982.38 ₪   

2,900,148.77 ₪   15,934,131.15 ₪      

תשתיות  8

חשמל, תאורה  

 ותקשורת 

976,637.66 ₪   

- 

976,637.66 ₪   

 

 

 

      ₪ 958,737.65 -   ₪ 58,737.659 פיתוח האתר  40

 עבודות גינון  41
208,780.20 ₪   

- 208,780.20 ₪      

 גדרות ומעקות   44

 מפרופילי פלדה 
610.662,024, ₪   

- 
2,024,610.66 ₪   

   

 ופיתוח  כבישים 51
5,308,212.80 ₪   

167,906.35 ₪   5,476,119.15 ₪      

 פלט עבודות אס 52
609,874.60 ₪   

- 
609,874.60 ₪   

0% 
 

לא ניתן לתת  

 לפרק זה הנחה

 קווי מים וביוב  57
203,707,865. ₪   

- 3,707,865.20 ₪      

 הקצבים 92
791,446.65 ₪   

90,507.63 ₪   881,954.28 ₪   0% 
 

  לא ניתן לתת

 לפרק זה הנחה

  

 סה"כ 
27,620,147.80  ₪  3,158,562.75  ₪ 30,778,710.54  ₪ 

 

 

 

 

_________________    ___________________ 

 ח ת י מ ת  ה ק ב ל ן            ת א ר י ך  
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 (1027/2022חברה מנהלת )מס' 

34



21/06/2022 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

1027/2022מכרז מספר :

 יח"76הר צפיה מטולה 

יצחק אילוז מנהל פרוייקט: 27,620,147.79 אומדן (ללא מע"מ):

מטולה 59 פרוייקט:

ריכוז למכרז

1מבנה  1 תת כתב:

סה"כ נושא

הערות 1.1.1 תת פרק:

הערות כלליות למכרז 1.1 סה"כ לפרק:

1מבנה סה"כ לתת כתב: 1

פרק א' - כבישים שלב א' 2 תת כתב:

סה"כ נושא

2,650,133.90 קירות תומכים 2.2.1 תת פרק:

2,650,133.90 - עבודות בטון וקירות תומכים2פרק  2.2 סה"כ לפרק:

60,418.48 הכנות לתאורת חוץ 2.8.1 תת פרק:

5,558.00 אביזרי תאורה 2.8.3 תת פרק:

167,721.90 עבודות לחברת חשמל 2.8.7 תת פרק:

233,698.38 הכנות חשמל ותקשורת8פרק  2.8 סה"כ לפרק:

332,130.40 ריצוף שבילים ומדרכות 2.40.1 תת פרק:

492,000.00 קירות תומכים קונסטרוקטיביים וקירות גדר - בטון מזויין 2.40.2 תת פרק:

824,130.40 פיתוח אתר40פרק  2.40 סה"כ לפרק:

67,777.20 עבודות השקיה 2.41.2 תת פרק:

67,777.20עבודות גינון 2.41 סה"כ לפרק:

542,150.70 2.44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  תת פרק:

542,150.70 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44פרק  2.44 סה"כ לפרק:

92,762.88 2.51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

430,696.81 2.51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

1,135,184.67 2.51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  תת פרק:

1,080,816.40 2.51.6 עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  תת פרק:

33,538.53 2.51.9 שונות51.9פרק  תת פרק:

2,772,999.30 כבישים ופיתוח51פרק  2.51 סה"כ לפרק:

373,846.00 שכבות אספלטיות במסעה 2.52.1 תת פרק:

19,857.30 שונות 2.52.2 תת פרק:

393,703.30 שכבות אספלטיות במסעה52פרק   2.52 סה"כ לפרק:

פרק א' - כבישים שלב א'סה"כ לתת כתב: 27,484,593.17

פרק ב' - קירות תומכי שצ''פ וע''ע במגרשים 3 תת כתב:

סה"כ נושא

3,581,232.38 קירות תומכי שצ''פ 3.2.1 תת פרק:

3,581,232.38 קירות תומכים02פרק  3.2 סה"כ לפרק:
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סה"כ נושא

405,691.00 3.44.1 גדרות ומעקות44.1פרק  תת פרק:

405,691.00 גדרות ומעקות44פרק  3.44 סה"כ לפרק:

152,173.75 3.51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

759,000.00 3.51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

911,173.75 כבישים ופיתוח51פרק  3.51 סה"כ לפרק:

פרק ב' - קירות תומכי שצ''פ וע''ע במגרשיםסה"כ לתת כתב: 34,898,097.13

פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים 4 תת כתב:

סה"כ נושא

763,603.91 קירות תומכים 4.2.1 תת פרק:

763,603.91 קירות תומכים02פרק  4.2 סה"כ לפרק:

141,112.31 הכנות לתאורת חוץ 4.8.1 תת פרק:

153,946.69 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 4.8.2 תת פרק:

213,216.26 אביזרי תאורה 4.8.3 תת פרק:

84,664.80 גופי תאורה 4.8.4 תת פרק:

116,184.14 עבודות לחברת חשמל 4.8.7 תת פרק:

23,122.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק 4.8.8 תת פרק:

732,246.28 הכנות חשמל ותקשורת8פרק  4.8 סה"כ לפרק:

118,412.25 4.40.1 אבני שפה40.1פרק תת פרק:

16,195.00 מסלעות 4.40.2 תת פרק:

134,607.25 פיתוח אתר40פרק  4.40 סה"כ לפרק:

177,766.42 4.44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  תת פרק:

177,766.42 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44פרק  4.44 סה"כ לפרק:

101,691.49 4.51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

270,728.52 4.51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

806,016.08 4.51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  תת פרק:

108,552.47 4.51.6 עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  תת פרק:

14,732.70 4.51.9 שונות51.9פרק  תת פרק:

1,301,721.26 כבישים ופיתוח51פרק  4.51 סה"כ לפרק:

178,379.00 שכבות אספלטיות במסעה 4.52.1 תת פרק:

13,869.20 שונות 4.52.2 תת פרק:

192,248.20 שכבות אספלטיות במסעה52פרק  4.52 סה"כ לפרק:

587,951.30 קווי מים 4.57.1 תת פרק:

380,314.00 קוי ביוב 4.57.2 תת פרק:

968,265.30 קוי מים וביוב57פרק  4.57 סה"כ לפרק:

פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגוריםסה"כ לתת כתב: 44,270,458.62

פרק ד' - קירות תומכי מגרשים 5 תת כתב:

סה"כ נושא

6,001,832.09 קירות תומכי מגרשים 5.2.1 תת פרק:

6,001,832.09 קירות תומכים02פרק  5.2 סה"כ לפרק:

860,802.54 5.44.1 גדרות ומעקות44.1פרק  תת פרק:

860,802.54 גדרות ומעקות44פרק  5.44 סה"כ לפרק:

פרק ד' - קירות תומכי מגרשיםסה"כ לתת כתב: 56,862,634.63

8פרק ז' - דרך שירות מס'  6 תת כתב:

סה"כ נושא

38,200.00 6.44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  תת פרק:

38,200.00 גדרות ומעקות44פרק  6.44 סה"כ לפרק:

3,950.00 6.51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

67,512.00 6.51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

42,543.00 6.51.3 מצעים ומילוי מובא51.3פרק  תת פרק:

114,005.00 כבישים ופיתוח51פרק  6.51 סה"כ לפרק:
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סה"כ נושא

22,320.00 שכבות אספלטיות במסעה 6.52.1 תת פרק:

1,603.10 שונות 6.52.2 תת פרק:

23,923.10 שכבות אספלטיות במסעה52פרק  6.52 סה"כ לפרק:

8פרק ז' - דרך שירות מס' סה"כ לתת כתב: 6176,128.10

דרכי מצעים לביוב 7 תת כתב:

סה"כ נושא

78,246.00 7.51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  תת פרק:

78,246.00 כבישים ופיתוח51פרק  7.51 סה"כ לפרק:

דרכי מצעים לביובסה"כ לתת כתב: 778,246.00

מעברים, טיפול בשבר 8 תת כתב:

סה"כ נושא

37,180.10 מסלעות 8.40.2 תת פרק:

37,180.10פיתוח האתר 8.40 סה"כ לפרק:

140,147.80 מעקות 8.44.1 תת פרק:

140,147.80גדרות ומעקות 8.44 סה"כ לפרק:

10,604.40 עבודות הכנה ופירוק 8.51.1 תת פרק:

38,139.09 עבודות עפר 8.51.2 תת פרק:

18,981.00 מצעים ומילוי מובא 8.51.3 תת פרק:

67,724.49כבישים ופיתוח 8.51 סה"כ לפרק:

מעברים, טיפול בשברסה"כ לתת כתב: 8245,052.39

טיפול בעצים 9 תת כתב:

סה"כ נושא

855.20 שתילה ונטיעה 9.41.3 תת פרק:

855.20עבודות גינון 9.41 סה"כ לפרק:

62,343.00 עבודות הכנה ופירוק 9.51.1 תת פרק:

62,343.00כבישים ופיתוח 9.51 סה"כ לפרק:

טיפול בעציםסה"כ לתת כתב: 963,198.20

10 יח"ד76הר צפייה  תת כתב:

סה"כ נושא

1,043,286.90 קווי מים 10.57.1 תת פרק:

1,395,304.00 צנרת ביוב ואביזרים 10.57.2 תת פרק:

301,009.00 קווי סניקה . 10.57.3 תת פרק:

2,739,599.90קוי מים וביוב 10.57 סה"כ לפרק:

102,739,599.90 יח"ד76הר צפייה סה"כ לתת כתב:

חדר טרנספורמציה 11 תת כתב:

סה"כ נושא

10,693.00 ביצוע מכלול תט"פ 11.8.8 תת פרק:

10,693.00חשמל - חדר טרפו 11.8 סה"כ לפרק:

חדר טרנספורמציהסה"כ לתת כתב: 1110,693.00

הקצבים 12 תת כתב:

סה"כ נושא

482,916.56 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 12.92.1 תת פרק:

482,916.56בקרת איכות 12.92 סה"כ לפרק:

308,530.09 הקצב עבור בטיחות באתר 12.93.1 תת פרק:

308,530.09הבטחת איכות 12.93 סה"כ לפרק:

הקצביםסה"כ לתת כתב: 12791,446.65
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סה"כ נושא

27,620,147.79סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 5עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

1תת כתב: מבנה 

הערות כלליות למכרז 1 פרק:

הערות 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הערות 1.1 סה"כ לתת פרק:

הערות כלליות למכרז 1 סה"כ לפרק:

1מבנה  1 סה"כ לתת כתב:

39



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 6עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

2 - עבודות בטון וקירות תומכים2פרק  פרק:

קירות תומכים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר , את
המילוי החוזר , היסוד , הקיר , התפרים , הנקזים וכל הנדרש לביצוע

מושלם של הקיר.

קירות תומכים קונבנציונאלים-כובד

2,453,186.45 644.60 3,805.75 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.0, בגובה עד 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר

מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת
ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות

והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

2.2.1.0030

76,677.45 577.26 132.83 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.01, בגובה מעל 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר
מבטון עם פאזות וזיון,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת

ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות
והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

2.2.1.0040

120,270.00 80.18 1,500.00 מ"א  מ'3- מ"א בקירות מעל 6 5 מ'. נדרש כל 10קידוחי דרילים לעומק של עד 
 מ"א.9-10מ' כל 3ובקירות עד 

2.2.1.0050

2,650,133.90 קירות תומכים 2.1 סה"כ לתת פרק:

2,650,133.90 2 - עבודות בטון וקירות תומכים2פרק  סה"כ לפרק:

8 הכנות חשמל ותקשורת8פרק  פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

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

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

מובלים
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 7עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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 פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

שרוולים

13,042.00 65.21 200.00 יח'  בעובי8 מ"מ דרג 160 קשיח בקוטר P.V.Cשרוול לחציית כביש מצינור 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קצוות השרוול וסרט סימון תקני4.7דופן 

08.01.021כולל כל הנדרש לפי סעיף 

2.8.1.0120

27,195.36 1,699.71 קומפלט16.00 08.1.162תא בקרה לכבלים/צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ, מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ובעומק 80בקוטר פנימי 

 489

2.8.1.0130

7,354.72 459.67 קומפלט16.00 C250 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489לפי ת"י 

2.8.1.0140

7,696.00 38.48 200.00 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.

2.8.1.0150

1,282.00 6.41 200.00 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 

2.8.1.0160

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 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 8עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

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

3,848.40 192.42 קומפלט20.00 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.

2.8.1.0230

549.47 קומפלט התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי
הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים

והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה
בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב

לקדמותו.

2.8.1.0240

470.36 קומפלט התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת

 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת80שרוול שרשורי 
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות,

חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

2.8.1.0250

60,418.48 ות לתאורת חוץ הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים 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.

התקנת גוף תאורה

מגשים

42



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 9עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

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

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

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 

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 

5,558.00 27.79 200.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

2.8.3.0150

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 

5,558.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת 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.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 10עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.

עבודות חח"י

23,088.00 38.48 600.00 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).

2.8.7.0050

33,140.00 66.28 500.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

2.8.7.0060

26,938.00 134.69 200.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

2.8.7.0070

16,674.00 27.79 600.00 מ"א  בחפירה מוכנה עבור כבלים של4צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני.

2.8.7.0080

20,310.00 40.62 500.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים,
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות של "3 ס"מ ורוחב ל-100עודפי אדמה החפירה בעומק עד
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

2.8.7.0090

9,300.00 62.00 150.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים
כולל ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות בקוטר "5 ס"מ ורוחב ל-014עודפי אדמה החפירה בעומק עד 
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

2.8.7.0100

5,130.00 8.55 600.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 
 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 

08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון
 לפי פרט.08.03.07סעיף 

2.8.7.0110

7,698.00 12.83 600.00 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 

2.8.7.0120

5,988.00 14.97 400.00 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

2.8.7.0130

9,973.80 332.46 קומפלט30.00 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.

2.8.7.0140
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 11עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,795.00 379.50 קומפלט10.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י

כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד
 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

2.8.7.0150

5,687.10 568.71 קומפלט10.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

2.8.7.0160

167,721.90 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

233,698.38 ות חשמל ותקשורת8פרק  8 הכנ סה"כ לפרק:

40 פיתוח אתר40פרק  פרק:

ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון, תקף גם לאבנים

קשתיות.

224,476.00 80.17 2,800.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

2.40.1.0020

9,621.00 96.21 100.00 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

2.40.1.0030

3,988.40 398.84 10.00 יח'  כולל אספקה וסידור הזיון יריעות30ראש קצה  אי תנועה מבטון ב-
 מ'.1.5פוליאתילן מתחת, והחלקת פני הבטון. רדיוס אי מקסימלי 

2.40.1.0040

11,545.00 115.45 100.00 יח' .17 * 25אבן שפה טרומה קשתית פנימית או חיצונית מעוגל במידות  2.40.1.0050

72,153.00 80.17 900.00 מ"א 2.40.1.0060 ס"מ .23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 

10,347.00 103.47 100.00 מ"א 2.40.1.0070 ס"מ.23/25/23 מ' לאי תנועה במידות 1/4אבן שפה טרומה באורך 

332,130.40 ריצוף שבילים ומדרכות 40.1 סה"כ לתת פרק:

קירות תומכים קונסטרוקטיביים וקירות גדר - בטון מזויין 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
492,000.00 12,000.00 41.00 יח'  ק"ג/מ"ק.80מבנה שירות למערכות לפי פרט לרבות זיון ברזל בכמות כ-

דגם א' מגרש עולה.
2.40.2.0010

סטרוקטיביים וקירות גדר - בטון מזויין492,000.00 קירות תומכים קונ 40.2 סה"כ לתת פרק:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 12עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

824,130.40 40 פיתוח אתר40פרק  סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

עבודות השקיה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
25,017.20 48.11 520.00 מ"א .12.5 מ"מ בדרג 110 או 4. בקוטר "P.V.Cשרוול  2.41.2.0010

42,760.00 1,336.25 קומפלט32.00 2.41.2.0020 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.60שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

67,777.20 עבודות השקיה 41.2 סה"כ לתת פרק:

67,777.20 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44פרק  פרק:

44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
542,150.70 368.81 1,470.00 מ"א -ד' של אורלי גדרות6005מעקה חנן מק"ט  2.44.1.0010

542,150.70 44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  סה"כ לתת פרק:

542,150.70 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44פרק  סה"כ לפרק:

51 כבישים ופיתוח51פרק  פרק:

51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90,492.84 3.95 22,909.58 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
2.51.1.0010

748.00 7.48 100.00 מ"ר פירוק כבישים ומדרכות אספלט בכל עובי שיידרש לרבות פינוי וסילוק . 2.51.1.0020

1,522.04 761.02 קומפלט2.00 150פירוק והריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים ( עד קוטר צינור 
ס"מ) כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.

2.51.1.0030

92,762.88 51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  סה"כ לתת פרק:

51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 13עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

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

384,539.99 23.00 16,719.13 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע 2.51.2.0020

46,156.82 2.80 16,484.58 מ"ר יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת
 ס"מ.20 דרך), לעומק עד 

2.51.2.0030

430,696.81 51.2 עבודות עפר51.2פרק  סה"כ לתת פרק:

51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר סופי למילוי מובא ייקבע ע"י המתכנן לפי תנאי המקום ומרחק

הובלה.

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

מצעים ותשתית

618,080.67 61.00 10,132.47 מ"ק מצע סוג א' ממיטב החומר המקומי הגרוס באתר. המחיר כולל גריסה,
 לפי100% ס"מ והידוק מבוקר של 20פיזור בשכבות בעובי שכבה עד 

מודיפייד א.א.ש.טו.

2.51.3.0040

215,510.40 64.14 3,360.00 מ"ק  ס"מ לאחר15מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי -ספר כחול סעיפים

  (המחיר כולל ההידוק) סעיף זה06.51.04.09, 51.04.09.05 51.04.09.04,
יופעל במידת הצורך - לפי הנחיות יועץ הקרקע,שיוזמן לאתר עם הגעה

למפלס תחתית השכבות

2.51.3.0060

301,593.60 22.44 13,440.00 מ"ק טיפול בחומר חפור/חצוב לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר כולל מיון
וניפוי, גריסה , הפרדת הפסולת (אם ישנה) להתאמתו לחומר נברר כולל

 ס"מ לאחר ההידוק20הובלה,פיזור,הידוק מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
 בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מוד אאשטו (המחיר כולל

מ"ק.10,000הובלה לאזור המילוי) עד 

2.51.3.0070

1,135,184.67 51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  סה"כ לתת פרק:

51.6 עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  תת פרק:

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'.
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 14עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

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.15%

 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.

32,595.30 362.17 90.00 מ"א 2.51.6.0050 מ'.2.0 בעומק עד 2 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

204,606.00 682.02 300.00 מ"א 2.51.6.0060 מ'.2.0  בעומק עד 2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

227,760.00 759.20 300.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

2.51.6.0070

37,440.40 936.01 40.00 מ"א מ'3.0 כנ"ל בעומק  מ-5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.4.0עד 

2.51.6.0080

29,190.00 973.00 30.00 מ"א מ'4.0 כנ"ל בעומק  מ-5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.5.0עד 

2.51.6.0090

43,272.80 1,081.82 40.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-2 ס"מ דרג 80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

2.51.6.0100

6,796.70 1,359.34 5.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-2 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

2.51.6.0110

9,294.40 1,858.88 5.00 מ"א  כנ"ל בעומק 5 ס"מ דרג 100צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.4.0מ' עד 3.0מ-

2.51.6.0120

77,823.20 5,986.40 קומפלט13.00   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, 50קוטר 

2.51.6.0130

38,804.70 6,467.45 קומפלט6.00   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, 50קוטר 

2.51.6.0140

84,664.80 7,055.40 קומפלט12.00   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, 50קוטר 

2.51.6.0150

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 

2.51.6.0160
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 15עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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 
2.51.6.0170

17,638.50 8,819.25 קומפלט2.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.25 מ' ועד 2.75 בעומק מעל מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0180

9,727.90 9,727.90 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.75 מ' ועד 3.25, בעומק מעל  מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0190

10,700.00 10,700.00 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.4.75 מ' ועד 4.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ , 60קוטר 

2.51.6.0200

14,752.20 14,752.20 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'.3.75 מ' ועד 3.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0210

16,035.00 16,035.00 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'.4.25 מ' ועד 3.75, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0220

17,959.20 17,959.20 קומפלט1.00  ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פנים 
 מ'.4.75 מ' ועד 4.25, בעומק מעל D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

2.51.6.0230

19,883.40 19,883.40 קומפלט1.00  ס"מ , עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.150/150שוחה מרובעת במידות פנים 
5.25 ועד 4.75 ,בעומק D 400 טון ממין 40 ס"מ , 60קוטר 

2.51.6.0240

15,162.40 379.06 40.00 יח'  מברזל או חומרים מרוכבים כולל מסגרתD-400תוספת מחיר למכסה ממין 
 ס"מ.50 בקוטר 489 בכפוף לדרישות ת"י 

2.51.6.0250

41,749.80 2,087.49 20.00 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 או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י
489.

2.51.6.0260

36,048.80 1,802.44 20.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל או חומרים 

489מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י .

2.51.6.0270

39,510.00 197.55 200.00 מ"ר ריצוף אבן לניקוז (ריפ - ראפ). 2.51.6.0280

12,320.00 61.60 200.00 מ"ר 2.51.6.0290 ס"מ.10בטון רזה בעובי 
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 16עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,168.35 1,477.89 15.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזויין בהתאם למפורט

בתכניות.כולל פלדת זיון.
2.51.6.0300

1,080,816.40 51.6 עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  סה"כ לתת פרק:

51.9 שונות51.9פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תמרורים, צביעה ואביזרי דרך

על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י
הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

2,048.31 186.21 11.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 2.51.9.0030

1,593.24 144.84 11.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 2.51.9.0040

11,634.00 2.77 4,200.00 מ"א  ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
צביעה נטו).

2.51.9.0050

2,694.90 20.73 130.00 מ"ר  ס"מ, לבן/צהוב/כתום25 ס"מ עד 20צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-
מלא (מדידה לפי צביעה נטו).

2.51.9.0060

2,351.00 23.51 100.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה
לפי צביעה נטו).

2.51.9.0070

434.00 31.00 14.00 יח' צביעת חץ בודד. 2.51.9.0080

463.08 38.59 12.00 יח' צביעת חץ כפול. 2.51.9.0090

12,320.00 4.40 2,800.00 מ"א צביעת אבני שפה. 2.51.9.0100

33,538.53 51.9 שונות51.9פרק  סה"כ לתת פרק:

2,772,999.30 51 כבישים ופיתוח51פרק  סה"כ לפרק:

52 שכבות אספלטיות במסעה52פרק   פרק:

שכבות אספלטיות במסעה 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר באספלטים כולל הובלה, פיזור והידוק
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 17עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק א' - כבישים שלב א'

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
371,056.00 33.13 11,200.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 

PG70-10.
2.52.1.0020

2,790.00 279.00 10.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן25תא"צ 
PG70-10.

2.52.1.0030

373,846.00 שכבות אספלטיות במסעה 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
19,152.00 1.71 11,200.00 מ"ר 2.52.2.0010 ליטר/מ"ר.1ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

705.30 23.51 30.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש. 2.52.2.0020

19,857.30 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

393,703.30 52 שכבות אספלטיות במסעה52פרק   סה"כ לפרק:

7,484,593.17 פרק א' - כבישים שלב א' 2 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 18עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ב' - קירות תומכי שצ''פ וע''ע במגרשים

2 קירות תומכים02פרק  פרק:

קירות תומכי שצ''פ 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר , את
המילוי החוזר , היסוד , הקיר , התפרים , הנקזים וכל הנדרש לביצוע

מושלם של הקיר.

קירות תומכים קונבנציונאלים-כובד

740,039.48 644.60 1,148.06 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.0, בגובה עד 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר

מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת
ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות

והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

3.2.1.0030

2,841,192.90 577.26 4,921.86 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.01, בגובה מעל 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר
מבטון עם פאזות וזיון,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת

ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות
והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

3.2.1.0040

3,581,232.38 קירות תומכי שצ''פ 2.1 סה"כ לתת פרק:

3,581,232.38 2 קירות תומכים02פרק  סה"כ לפרק:

44 גדרות ומעקות44פרק  פרק:

44.1 גדרות ומעקות44.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
405,691.00 368.81 1,100.00 מ"א -ד' של אורלי גדרות (כולל עיגון בבטון לקרקע או6005מעקה חנן מק"ט 

לקירות)
3.44.1.0010

405,691.00 44.1 גדרות ומעקות44.1פרק  סה"כ לתת פרק:

405,691.00 44 גדרות ומעקות44פרק  סה"כ לפרק:

51 כבישים ופיתוח51פרק  פרק:

51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
152,173.75 3.95 38,525.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
3.51.1.0010

152,173.75 51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  סה"כ לתת פרק:

51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף 52מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 19עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ב' - קירות תומכי שצ''פ וע''ע במגרשים

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

759,000.00 23.00 33,000.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע 3.51.2.0020

759,000.00 51.2 עבודות עפר51.2פרק  סה"כ לתת פרק:

911,173.75 51 כבישים ופיתוח51פרק  סה"כ לפרק:

4,898,097.13 פרק ב' - קירות תומכי שצ''פ וע''ע במגרשים 3 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 20עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

2 קירות תומכים02פרק  פרק:

קירות תומכים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר , את
המילוי החוזר , היסוד , הקיר , התפרים , הנקזים וכל הנדרש לביצוע

מושלם של הקיר.

קירות תומכים קונבנציונאלים-כובד

234,221.86 644.60 363.36 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.0, בגובה עד 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר

מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת
ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות

והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

4.2.1.0030

529,382.06 577.26 917.06 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.01, בגובה מעל 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר
מבטון עם פאזות וזיון,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת

ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות
והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

4.2.1.0040

763,603.91 קירות תומכים 2.1 סה"כ לתת פרק:

763,603.91 2 קירות תומכים02פרק  סה"כ לפרק:

8 הכנות חשמל ותקשורת8פרק  פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

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

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

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
54מסמכי החוזה.



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 21עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
 במפרט הבין משרדי ולפי פרט.08.03.07ביצוע לפי סעיף 

צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו"

צינורות פלסטיים גמישים שרשוריים דו שכבתי

15,344.68 12.83 1,196.00 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 

4.8.1.0110

שרוולים

6,521.00 65.21 100.00 מ"א  בעובי8 מ"מ דרג 160שרוול לחציית כביש מצינור פי.וי.סי קשיח קוטר 
 מ"מ כולל סימון בר קיימא על קרקעי של קצוות השרוול וסרט4.7דופן 

.08.1.021סימון תקני כולל כל הנדרש לפי סעיף 

4.8.1.0130

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 

13,597.68 1,699.71 קומפלט8.00 08.1.162תא בקרה לכבלים /צינורות טרומי כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 לפי ת"יB125 ס"מ מסגרת ומכסה מסוג 100 ס"מ ועומק 80בקוטר פנימי 

489.

4.8.1.0170

3,677.36 459.67 קומפלט8.00 C250 ס"מ עבור תקרה ומכסה בטון 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
.489לפי ת"י 

4.8.1.0180

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 

4.8.1.0210

עבודות חפירה ו/או חציבה ומילוי
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

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

 במפרט הכללי, חול לריפוד הכבלים51מבנה הכביש/מדרכה/שצ"פ ופרק 
או הצינורות ולכיסויים, לרבות 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 

40,404.00 38.48 1,050.00 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.

4.8.1.0250

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 

4.8.1.0260

2,138.00 106.90 20.00 מ"א פתיחת מדרכה/שביל קיימים עבור הנחת צנרת לרבות ניסור
אספלט,שבירת בטון בעומק השכבות הקיימות ו/או פירוק ריצוף בשטח

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

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

4.8.1.0270

3,527.70 117.59 30.00 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.

4.8.1.0280

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 

39,884.39 972.79 קומפלט41.00  מ' יצוק8 בגובה 08.1.360יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 
 ס"מ.80/80/100 במידות 30מבטון ב- 

4.8.1.0330

עבודות פירוק וחיבורים
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

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

1,111.76 277.94 קומפלט4.00 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.

4.8.1.0360

1,069.00 534.50 קומפלט2.00  מ', כולל זרועות, פנסים וכל4-8פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

4.8.1.0370

1,710.40 855.20 קומפלט2.00  מ', כולל זרועות, פנסים וכל9-12פירוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה 
מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה ובידודם, והעברתו 

למקום שיורה המפקח.

4.8.1.0380

3,848.40 192.42 קומפלט20.00 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.

4.8.1.0390

2,138.00 106.90 קומפלט20.00 פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים, חיבורי
החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה המפקח.

4.8.1.0400

549.47 549.47 קומפלט1.00 התחברות למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת צנרת, כבלים ומוליכי
הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד, כל החיבורים

והתיאומים הנדרשים, תוספת ו/או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה
בהתאם להזנות חשמל והתוכניות, חיווט, איטום הצנרת והחזרת המצב

לקדמותו.

4.8.1.0410

940.72 470.36 קומפלט2.00 התחברות לעמוד תאורה קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד ועד לתא
האביזרים לרבות חפירה ו/או חציבה מסביב ליסוד, חדירה ליסוד, הכנסת

 מ"מ קוטר ביסוד, החלפת מגש, תוספת מאמ"ת תלת80שרוול שרשורי 
פאזי במגש קיים מתאים לחתך הכבל הקטן יותר, חיווט, מופות, סופיות,

חיבור מוליך הארקה, תיקוני בטון והחזרת המצב לקדמותו.

4.8.1.0420

1,389.70 277.94 קומפלט5.00 החלפת גוף תאורה על עמוד קיים כולל פרוק הגוף הישן והובלתו למקום
שיורה הפיקוח והתקנת גוף תאורה חדש במקומו כולל כל העבודות
והחומרים הנדרשים לפעולה מושלמת(לא כולל עלות הגוף החדש).

4.8.1.0430

1,175.90 235.18 קומפלט5.00 החלפת זרוע על עמוד קיים בזרוע חדשה והובלת הזרוע המפורקת למקום
שיורה הפקוח והתקנת זרוע חדשה במקומה כולל כל העבודות והחומרים

הנדרשים לפעולה מושלמת (לא כולל עלות הזרוע).

4.8.1.0440

141,112.31 ות לתאורת חוץ הכנ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

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.

 מ"מ עשוי מפלדה90) בחתך קוני עגול קוטר עליון 812עמוד תאורה (ת"י 
טבול באבץ חם לרבות פלטת בסיס עם חיזוקים בין הפלטה לגוף העמוד,

פתח לדלת, דלת, מעברים דקורטיביים, צלחת תחתונה מיציקת
אלומיניום, וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע

בראשו, עמוד התאורה צבוע בשיטה אלקטרוסטטית קלוי בתנור.

135,869.90 3,313.90 קומפלט41.00 עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף
 מ'.7 או 6.8 באורך 08.2.066

4.8.2.0110

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 

16,248.80 427.60 קומפלט38.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף150זרוע יחידה באורך 
08.2.348

4.8.2.0150

1,827.99 609.33 קומפלט3.00  ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף150זרוע כפולה באורך 
08.2.348

4.8.2.0160
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

153,946.69 עמודים וזרועות לתאורת חוץ 8.2 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:

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

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

בכבישים ובשטחים ציבוריים 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.

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 

10,155.50 267.25 קומפלט38.00 08.3.036מגש אביזרים לגוף תאורה אחד כולל כל הנדרש לפי סעיף  4.8.3.0090

1,026.24 342.08 קומפלט3.00 08.3.036מגש אביזרים לשני גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף  4.8.3.0100

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 

60,087.04 50.24 1,196.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X16 בחתך N2XYכבל מטיפוס 
 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").

4.8.3.0140
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,009.00 80.18 50.00 מ"א 08.3.057 ממ"ר כולל כל הנדרש לפי סעיף 5X25 בחתך N2XYכבל מטיפוס 

 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").
4.8.3.0150

מופות

1,229.35 245.87 5.00 יח'  או ש"ע לכבל מתח נמוךRaychemמופה מתכווצת בחום עם דבק תוצרת 
 ממ"ר.5X16בחתך עד 

4.8.3.0170

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 

26,725.00 26,725.00 קומפלט1.00 4.8.3.0210 לפי פרט.08.3.279 אמפר למאור כולל כל הנדרש לפי סעיף 3X80מרכזיה 

8,284.75 8,284.75 קומפלט1.00 שדרוג מרכזיית תאורה קיימת מכל סוג עבור מערכת החלפה ח''ח -
גנרטור ,כולל כל ציוד הנדרש מותקן במרכזיה, לרבות  ניתוקים וחיבורים,

לרבות כל ציוד העזר הנדרש.

4.8.3.0220

1,710.40 1,710.40 קומפלט1.00  או ש"ע מאושר,talento 752 pro דגם  Grsslinשעון אסטרונומי כדוגמת 
לרבות התקנה בלוח מרכזית תאורה קיימת, כולל כל שינויים המכאניים

והחשמליים הנדרשים  להתקנה והפעלה מושלמת.

4.8.3.0230

641.40 641.40 קומפלט1.00  ס"מ כולל בסיס בטון עבור פיקוד אלקטרוני אל - חוטי100תא ברוחב 
ללא ציוד.

4.8.3.0240

285.42 285.42 קומפלט1.00 טבעת הארקת יסוד היקפית למרכזיית תאורה כולל פס פלדה מגולוון
 מ"מ המרותך לברזל היסוד ומחובר לזיון היסוד של בסיס40X4בחתך 

המרכזייה ולפס פלדה מגלוון במרכזייה.

4.8.3.0250

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 

33,236.84 27.79 1,196.00 מ"א  ממ"ר כולל כל הנדרש לפי35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
08.3.327 סעיף 

4.8.3.0290
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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 

2,562.39 854.13 קומפלט3.00  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 

4.8.3.0320

3,043.44 1,014.48 קומפלט3.00  מ' תקועה אנכית בקרקע6 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 

4.8.3.0330

שונות

5,040.54 122.94 קומפלט41.00 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.

4.8.3.0350

26,240.00 640.00 קומפלט41.00 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 

4.8.3.0360

2,846.75 2,846.75 קומפלט1.00 בדיקה פוטומטרית של התאורה ע"י בודק המאושר ע"י משהב"ש והנפקת 
דו"ח על עמידת מתקן התאורה בת.י למאור.

4.8.3.0370

21,380.00 21,380.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול חח"י לביצוע חיבור חדש למתקן חשמל לתאורה,
כולל התשלום הנדרש עבור החיבור, התאומים והאישורים, הגשת תכניות,

 הזמנת ביקורת ולווי עד 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.

4.8.3.0380

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.

4.8.3.0390

1,950.00 65.00 30.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי מוסמך ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט
בכתב בלבד.

4.8.3.0400

1,693.20 56.44 30.00 ש"ע שעות עבודה של חשמלאי עוזר ברג'י לפי הנחיית מנהל הפרוייקט בכתב
בלבד.

4.8.3.0410
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

213,216.26 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

גופי תאורה 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.

מוצרי חברת 'ח.י פתרונות חכמים בע"מ'

84,664.80 1,924.20 44.00 יח' VIZULO מתוצרת MINI MARTIN דוגמת 78Wגוף תאורת רחובות לד, 
המשווק ע"י ח.י. פתרונות חכמים בע"מ, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש

.08.004.0018לפי סעיף 

4.8.4.0090

84,664.80 גופי תאורה 8.4 סה"כ לתת 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.

מידות הגומחות לפילרי חל"ב והרשת.

כל התאומים עם חח"י הינם כלולים במחירי יחידה.
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות לחברת חשמל

7,696.00 38.48 200.00 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).

4.8.7.0050

13,256.00 66.28 200.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ7.7 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 6הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

4.8.7.0060

26,938.00 134.69 200.00 מ"א שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של חח"י 
 מ"מ10.8 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 8הצינור בקוטר 

 מ"מ וסרט סימון תקני (סעיף זה יופעל במידה8כולל חוט משיכה מנילון 
וחח"י לא מספקת צנרת).

4.8.7.0070

2,779.00 27.79 100.00 מ"א  בחפירה מוכנה עבור כבלים של4צינור שרשורי דו שכבתי סטנדרט חח"י "
 חח"י, לפי דרישות חח"י כולל חוט משיכה מניילון וסרט סימון תיקני.

4.8.7.0080

6,093.00 40.62 150.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים,
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות של "3 ס"מ ורוחב ל-100עודפי אדמה החפירה בעומק עד
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

4.8.7.0090

6,200.00 62.00 100.00 מ"א חפירה וחציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים
כולל ריפוד וכסוי חול, מילוי התעלה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

6 צינורות בקוטר "5 ס"מ ורוחב ל-014עודפי אדמה החפירה בעומק עד 
מונחים בשכבה אחת המחיר ללא צינור.

4.8.7.0100

14,298.96 3,574.74 קומפלט4.00 תא בקרה לכבלים של חח"י בנויה מבטון יצוק או מבלוקים במידות
120X120 ס"מ כולל חפירה/חציבה ומכסה מסוג כבד100 ס"מ בעומק 

-טון) קומפלט כולל סמל חח"י טבועביציקה.25(

4.8.7.0110

2,886.30 1,443.15 קומפלט2.00 גומחת בטון מקורה עבור חברת חשמל (פילר מונים כפול) במידות: רוחב 
  ס"מ40  ס"מ, עומק 225 ס"מ, גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 80פנים 

כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס ופילוס .

4.8.7.0120

2,715.26 2,715.26 קומפלט1.00 גומחת מבטון מקורה לפילר מונים כפול של חברת חשמל במידות : רוחב
 ס"מ,50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 160פנים 

כולל חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.

4.8.7.0130

5,558.00 2,779.00 קומפלט2.00 גומחת מבטון מקורה לפילר רשת של חברת חשמל במידות : רוחב פנים
 ס"מ, כולל50 ס"מ עומק 225 ס"מ גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 200

חפירה/חציבה זיון ביסוס ופילוס.

4.8.7.0140

416.92 208.46 קומפלט2.00 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.

4.8.7.0150

63



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 30עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,420.00 8.55 400.00 מ"א הנחה בלבד של שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור 

 אינץ, כולל הובלה ממחסני4כבלים  של חברת חשמל. הצינור בקוטר של 
08 מ"מ וסרט סימון תקני, לפי מפרט 8חב' חשמל, חוט משיכה מניילון

 לפי פרט.08.03.07סעיף 

4.8.7.0160

5,132.00 12.83 400.00 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 

4.8.7.0170

5,988.00 14.97 400.00 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

4.8.7.0180

3,324.60 332.46 קומפלט10.00 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.

4.8.7.0190

3,795.00 379.50 קומפלט10.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח נמוך של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

4.8.7.0200

5,687.10 568.71 קומפלט10.00 בצוע הגנות בהצטלבות של מערכות שונות עם כבלי מתח גבוה של חח"י
כנדרש בחוק החשמל כולל שרוולים, בטון, חפירת גישוש ידנית לעומק עד

 מ' כולל בצוע הגנות מכניות ותרמיות הכל לפי פרט.2 מ' באורך עד 2 

4.8.7.0210

116,184.14 עבודות לחברת חשמל 8.7 סה"כ לתת פרק:

עבודות לתקשורת לחברת בזק 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עבודות תקשורת לבזק- צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת פרקים
 של הועדה הבין משרדית.08 וכן מפרט 1081 עד 1070

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

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

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני
של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה/או חציבה בכלים
או בידיים וללא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,338.00 41.69 200.00 מ"א  מ"מ  מסוג 40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים 

 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבלים13.5י.ק.ע. 
 קנים בשכבה אחת ללא הגבלה של מס'4טמונים, הצנרת תונח עד 

 ס"מ כולל ריפוד חול וכיסוי חול  לרבות  סרט 100השכבות בעומק עד 
סימון.

4.8.8.0070

8,340.00 13.90 600.00 מ"א  מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור פוליאתילן מסוג  י.ק.ע.  
 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר8מפוליפרופילן בקוטר 

פלסט או פלסטרו גבתסטנדרט בזקמונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט
 כולל כל חומרי האיטום1072ביצוע  ומפרט טכני מיוחד של בזק פרק 

4.8.8.0080

1,101.08 550.54 קומפלט2.00 חיבור צנרת חדשה מכל סוג וקוטר לתא קיים, או ארון סעף קיים לפי
 והנחיות המפקח באתר.1072,1071,1070מפרט בזק פרק 

4.8.8.0090

1,710.00 855.00 2.00 יח' ארון\קופסת מעבר לטלפון ו\או טל"כ מפוליאסטר משוריין להתקנה
C-43חיצונית משולב בקיר תומך או על גומחת הבטון , כדוגמת דגם : 

 עם דפנות מרובעות תוצרתDI-3-150תוצרת ענבר חמדיה או ש"ע דגם : 
 מ"מ מותקן20ע.ד.א פלסט בע"מ על פי בחירת המתכנן  , כולל : גב עץ 

בקופסה וברגי אל-חלד לחיזוק המכסה לקופסה הקופסה משולבת בקיר או
 על גומחת הבטון כמצויין בתכניות ובפרטי אדריכל הפיתוח.

4.8.8.0100

2,565.00 1,282.50 2.00 יח' ארון\קופסת מעבר לטלפון ו\או טל"כ מפוליאסטר משוריין להתקנה
חיצונית משולב בקיר תומך או בתוך ארון גומחת בטון (המדוד בנפרד) ,

 מ"מ20 תוצרת ענבר חמדיה או ש"ע , כולל : גב עץ C-64כדוגמת דגם : 
מותקן בקופסה וברגי אל-חלד לחיזוק המכסה לקופסה ,הקופסה משולבת

בקיר או על גומחת הבטון כמצויין בתכניות ופרטי אדריכל ה פיתוח.

4.8.8.0110

1,068.00 267.00 קומפלט4.00 פח הגנה לצינורות התקשורת (המטפסים לארון התקשורת\בזק) מפח
 מ"מ לפחות כולל החבקים ,בירגי נירוסטה2מגולבן באבץ חם בעובי 

והחומרים הדרושים לחיזוק הפח לקיר הבטון ,הפח יותקן מהקרקע לארון
 כנדרש.C-64 ו\או C-43התקשורת-

4.8.8.0120

23,122.08 עבודות לתקשורת לחברת בזק 8.8 סה"כ לתת פרק:

732,246.28 ות חשמל ותקשורת8פרק  8 הכנ סה"כ לפרק:

40 פיתוח אתר40פרק  פרק:

40.1 אבני שפה40.1פרק תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון, תקף גם לאבנים

קשתיות.

105,824.40 80.17 1,320.00 מ"א  ס"מ  עם ספייסרים וקיטום20/25 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע

4.40.1.0020

577.25 115.45 5.00 יח'  מעלות  במידות חתך135אבן שפה טרומה  פינתית חיצונית מעוגלת 
 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות  דגם חריש של אקרשטיין או20/25

ש"ע

4.40.1.0030

1,924.20 96.21 20.00 מ"א  ס"מ בגוון20/25/50אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 
 אפור.

4.40.1.0040
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 32עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
8,017.00 80.17 100.00 מ"א 4.40.1.0050 ס"מ .23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 

2,069.40 103.47 20.00 מ"א 4.40.1.0060 ס"מ.23/25/23 מ' לאי תנועה במידות 1/4אבן שפה טרומה באורך 

118,412.25 40.1 אבני שפה40.1פרק סה"כ לתת פרק:

מסלעות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,195.00 323.90 50.00 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.

4.40.2.0010

16,195.00 מסלעות 40.2 סה"כ לתת פרק:

134,607.25 40 פיתוח אתר40פרק  סה"כ לפרק:

44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44פרק  פרק:

44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
177,766.42 368.81 482.00 מ"א -ד' של אורלי גדרות6005מעקה חנן מק"ט  4.44.1.0010

177,766.42 44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  סה"כ לתת פרק:

177,766.42 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44פרק  סה"כ לפרק:

51 כבישים ופיתוח51פרק  פרק:

51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,185.30 3.95 9,414.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
4.51.1.0010

1,326.60 132.66 10.00 מ"ר פירוק משטחי בטון מזוין בעובי משתנה כולל סילוק הפסולת מהשטח. 4.51.1.0020

26,180.00 7.48 3,500.00 מ"ר פירוק כבישים ומדרכות אספלט בכל עובי שיידרש לרבות פינוי וסילוק . 4.51.1.0030

903.50 18.07 50.00 מ"ר פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. 4.51.1.0040
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
175.08 58.36 3.00 יח' פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות

פינוי וסילוק.
4.51.1.0050

2,086.46 1,043.23 2.00 יח' החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת(טבעת) קיימים למכסה ותושבת
 ס"מ.60 טון בקוטר 40 כביש 

4.51.1.0060

1,603.00 16.03 100.00 מ"א 4.51.1.0070 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.50ניסור אספלט ברוחב עד 

5,483.70 182.79 30.00 מ"א פתיחת כביש אספלט/משתלבות, ע"י ניסור/או פירוק לצורך הנחת
 ס"מ, והחזרת המצב300 ס"מ ועד 120תשתיות קוויות לעומק של מ-

לקדמותו, כולל שכבת האספלט/ריצוף משתלב. רוחב הפתיחה כנדרש.

4.51.1.0080

3,345.90 334.59 10.00 מ"ק  (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בהיקף תאים בגודלCLSMמילוי מבטון מסוג 
 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש100כלשהו. סעיף זה מוגבל עד כמות של 

.51.1.405בסעיף 

4.51.1.0090

322.83 322.83 1.00 יח' פירוק תא קליטה בודד (כולל אבן קולטת) לרבות פינוי וסילוק, איטם
.CLSMהצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת 

4.51.1.0100

761.02 761.02 קומפלט1.00 150פירוק והריסת מתקני כניסה יציאה של מעבירי מים ( עד קוטר צינור 
ס"מ) כולל רצפה, כנפיים, ריפרפ וכל הדרוש לרבות פינוי וסילוק.

4.51.1.0110

1,373.60 137.36 10.00 מ"ק פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק. 4.51.1.0120

12,934.50 258.69 50.00 מ"א  מ' כולל חפירה4 ס"מ בעומק עד 100פירוק צינור ניקוז (מבטון) בקוטר עד 
 וכל העבודות הדרושות לרבות פינוי וסילוק.

4.51.1.0130

8,010.00 8.01 1,000.00 מ"ר  ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק.1-5קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 
 מ"ר.1,000המחיר הינו לשטח עד 

4.51.1.0140

101,691.49 51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  סה"כ לתת פרק:

51.2 עבודות עפר51.2פרק  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

234,076.52 23.00 10,177.24 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע 4.51.2.0020

36,652.00 2.80 13,090.00 מ"ר יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת
 ס"מ.20 דרך), לעומק עד 

4.51.2.0030

270,728.52 51.2 עבודות עפר51.2פרק  67סה"כ לתת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 34עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר סופי למילוי מובא ייקבע ע"י המתכנן לפי תנאי המקום ומרחק

הובלה.

מצעים ותשתית

206,439.03 130.41 1,583.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ או 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 

4.51.3.0030

279,729.45 130.41 2,145.00 מ"ק  ס"מ, לאחר ההידוק מבוקר של20מצע סוג א'  במדרכות בעובי שכבה עד 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%

4.51.3.0040

175,743.60 64.14 2,740.00 מ"ק  ס"מ לאחר15מילוי מובא מחומר נברר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 
ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי -ספר כחול סעיפים

  (המחיר כולל ההידוק) - לפי06.51.04.09, 51.04.09.05 51.04.09.04,
הנחיות יועץ הקרקע,שיוזמן לאתר עם הגהה למפלס תחתית השכבות

4.51.3.0050

92,004.00 22.44 4,100.00 מ"ק טיפול בחומר חפור להתאמתו לחומר נברר כולל הובלה,פיזור והידוק
 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק15מבוקר, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 

מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי מוד אאשטו (המחיר כולל הובלה
לאזור המילוי)

4.51.3.0060

52,100.00 52.10 1,000.00 מ"ר אספלט מקורצף וגרוס לשבילים, רחבות ודרכים חקלאיות 4.51.3.0070

806,016.08 51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  סה"כ לתת פרק:

51.6 עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  תת פרק:

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'.

עבור חציבה בסלע מוצק רצוף ובכל עומק שהוא תינתן תוספת בגובה
 למחיר היחידה הבסיסי של צינורות ותאי בקרה.15%

 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.

3,621.70 362.17 10.00 מ"א 4.51.6.0050 מ'.2.0 בעומק עד 2 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

20,460.60 682.02 30.00 מ"א 4.51.6.0060 מ'.2.0  בעומק עד 2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

22,776.00 759.20 30.00 מ"א מ' עד2.0 בעומק  מ-2 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
 מ'.3.0

4.51.6.0070
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 35עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,680.05 936.01 5.00 מ"א מ'3.0 כנ"ל בעומק  מ-5 ס"מ דרג 60צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

 מ'.4.0עד 
4.51.6.0080

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 

4.51.6.0090

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 

4.51.6.0100

9,727.90 9,727.90 קומפלט1.00   ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב.120/140שוחה מלבנית במידות פנים 
 מ'.3.75 מ' ועד 3.25, בעומק מעל  מעל  D400 טון ממין 40 ס"מ, 60קוטר 

4.51.6.0110

11,010.70 11,010.70 קומפלט1.00  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 

4.51.6.0120

1,895.30 379.06 5.00 יח'  מברזל או חומרים מרוכבים כולל מסגרתD-400תוספת מחיר למכסה ממין 
 ס"מ.50 בקוטר 489 בכפוף לדרישות ת"י 

4.51.6.0130

665.30 665.30 קומפלט1.00 תוספת עבור הקמת תא ניקוז על קו קיים (התא ישולם בנפרד). 4.51.6.0140

6,262.47 2,087.49 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 או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י
489.

4.51.6.0150

9,012.20 1,802.44 5.00 יח'  ס"מ כדוגמת65 בגובה 48/78קולטן צדדי צמוד לאבן שפה במידות פנים 
MD-2של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית מברזל או חומרים 

489מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י .

4.51.6.0160

108,552.47 51.6 עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  סה"כ לתת פרק:

51.9 שונות51.9פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
תמרורים, צביעה ואביזרי דרך

על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י
הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות .

1,117.26 186.21 6.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 4.51.9.0030

869.04 144.84 6.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 4.51.9.0040

69



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 36עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,770.00 2.77 1,000.00 מ"א  ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 

צביעה נטו).
4.51.9.0050

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).

4.51.9.0060

705.30 23.51 30.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה
לפי צביעה נטו).

4.51.9.0070

186.00 31.00 6.00 יח' צביעת חץ בודד. 4.51.9.0080

77.80 38.90 2.00 יח' צביעת חץ כפול. 4.51.9.0090

8,800.00 4.40 2,000.00 מ"א צביעת אבני שפה. 4.51.9.0100

14,732.70 51.9 שונות51.9פרק  סה"כ לתת פרק:

1,301,721.26 51 כבישים ופיתוח51פרק  סה"כ לפרק:

52 שכבות אספלטיות במסעה52פרק  פרק:

שכבות אספלטיות במסעה 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר באספלטים כולל הובלה, פיזור והידוק

175,589.00 33.13 5,300.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 
PG70-10.

4.52.1.0020

2,790.00 279.00 10.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן25תא"צ 
PG70-10.

4.52.1.0030

178,379.00 שכבות אספלטיות במסעה 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
11,799.00 1.71 6,900.00 מ"ר 4.52.2.0010 ליטר/מ"ר.1ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

1,600.00 1.60 1,000.00 מ"ר 4.52.2.0020 ליטר/מ"ר. (בעבודת ריבוד כבישים).0.4-0.5ריסוס ביטומן בשעור 

470.20 23.51 20.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש. 4.52.2.0030
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,869.20 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

192,248.20 52 שכבות אספלטיות במסעה52פרק  סה"כ לפרק:

57 קוי מים וביוב57פרק  פרק:

קווי מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים: פינוי סלעים , מטרדים שונים בתוואי , חישוף

מצמחיה ועצים , גיזום עצים, פריצת תוואי , חפירה/חציבה, הנחת צינור ,
 ומפרט , הרחקת עודפים,412 ריפוד, ועטיפת חול, מילוי חוזר לפי פרט ת-

 חיטוי ובדיקת לחץ ואת כל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה
מושלמת כולל החזרת השטח לקדמותו .

2,894.00 144.70 20.00 מ"א אספקה , הובלה ,  חפירה / חציבה והנחה של צינור פלדה עם עטיפה
 וציפוי פנים מלט צמנטAPC GALחיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי 

)APC3" מ'1.25 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 53.6 ועובי דופן 2) בקוטר 
וכל הספחים והאבזרים הדרושים להתקנה מושלמת  , רפוד חול , מילוי

 .412חוזר לפי פרט ת-

4.57.1.0020

18,774.00 268.20 70.00 מ"א אספקה , הובלה ,  חפירה / חציבה והנחה של צינור פלדה עם עטיפה
חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס וציפוי

 מונח בקרקע עד5/32 ועובי דופן "4) בקוטר "APC4פנים מלט צמנט ( 
 מ' .1.25עומק 

4.57.1.0030

123,546.50 320.90 385.00 מ"א אספקה , הובלה ,  חפירה / חציבה והנחה של צינור פלדה עם עטיפה
חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס וציפוי

 מונח בקרקע עד5/32 ועובי דופן "6) בקוטר "APC4פנים מלט צמנט ( 
 מ' .1.25עומק 

4.57.1.0040

264,485.00 406.90 650.00 מ"א אספקה , הובלה ,  חפירה / חציבה והנחה של צינור פלדה עם עטיפה
חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס וציפוי

 מונח בקרקע עד5/32 ועובי דופן "8) בקוטר "APC4פנים מלט צמנט ( 
 מ' .1.25עומק 

4.57.1.0050

17,930.50 3,586.10 קומפלט5.00 4.57.1.0060  .4 ומגוף טריז "4הכנת חיבור לבית  בודד כולל זקף  "

מחירי היחידה כוללים: אספקה,הרכבה ואת כל האביזרים והספחים
הדרושים להתקנה מושלמת לפי הפרטים השונים

30,303.00 3,367.00 קומפלט9.00  מאוגן תוצרת430 דגם 3 כולל : הידרנט "205מפרט מים לפי פרט ת- 
 תוצרת זאט לחץ עבודה4 אטמ' כולל מתקן שבירה "16הכוכב לחץ עבודה 

 אטמ' או ש"ע .16 

4.57.1.0080

4,184.00 4,184.00 קומפלט1.00  כפול מאוגן תוצרת הכוכב3 כולל : הידרנט "203מפרט מים לפי פרט ת- 
16 תוצרת זאט לחץ עבודה 4 אטמ' כולל מתקן שבירה "16לחץ עבודה 

אטמ' או ש"ע .

4.57.1.0090

9,054.20 9,054.20 קומפלט1.00  דגם אקו צר6 הכולל : שני מגופי טריז "101-1מפרט מים לפי פרט ת-
2 כולל ש.א "61 אטמ' נושא תו תקן ישראל 16תוצרת הכוכב לחץ עבודה 
 או ש"ע .2 אטמ' ומגוף שגיב "16תוצרת א.ר.י לחץ עבודה 

4.57.1.0100
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,176.20 10,176.20 קומפלט1.00  מאוגן תוצרת430 דגם 3 הכולל : הידרנט "101-2מפרט מים לפי פרט ת-

 דגם אקו צר תוצרת6 אטמ'  ושני מגופי טריז "16הכוכב לחץ עבודה 
 תוצרת2 כולל ש.א "61 אטמ' נושא תו תקן ישראל 16הכוכב לחץ עבודה 
 או ש"ע .2 אטמ' ומגוף שגיב "16א.ר.י לחץ עבודה 

4.57.1.0110

9,323.00 9,323.00 קומפלט1.00  מאוגן תוצרת430 דגם 3 הכולל : הידרנט "110מפרט מים לפי פרט ת-
 דגם אקו צר תוצרת הכוכב8 אטמ' ומגוף טריז "16הכוכב לחץ עבודה 

 תוצרת א.ר.י2 כולל ש.א "61 אטמ' נושא תו תקן ישראל 16לחץ עבודה 
 או ש"ע .2 אטמ' ומגוף שגיב "16לחץ עבודה 

4.57.1.0120

5,544.00 2,772.00 קומפלט2.00 .403 קיים כולל חיוץ לפי פרט ת-8 חדש לקו פלדה "8חיבור צינור פלדה " 4.57.1.0130

683.50 683.50 קומפלט1.00 4.57.1.0140 הכנה לגינון/ לעתיד .2זקף ומגוף שגיב  "

234.80 234.80 קומפלט1.00 4.57.1.0150 הכנה לעתיד.4אוגן ואוגן עיוור "

775.00 387.50 קומפלט2.00 4.57.1.0160 הכנה לעתיד.6אוגן ואוגן עיוור "

27,336.00 13,668.00 קומפלט2.00  מ"ר כולל חפירה16 ס"מ בשטח בשטח של עד 20משטח בטון מזוין בעובי 
 ס"מ, בטון רזה, גדר, פשפש20והידוק שתית, שכבת מצע מהודק בעובי 

.1602 ו ת-1600 מ' וכו' הכל קומפלט כמפורט בפרט ת-1ברוחב 

4.57.1.0170

62,707.60 62,707.60 קומפלט1.00 ,  ארבע מגופי טריז4 הכולל: שני שוברי לחץ "340מפרט מים לפי פרט ת-
, מלכודת2, שני מגופי טריז "2, שובר לחץ "4, שתי מלכודות אבנים "4"

 ואת כל הספחים2, שסתום אוויר ומגוף שגיב "2, פורק לחץ "2אבנים "
והאבזרים והמוצרים להתקנה מושלמת- הכל כמפורט בתכנית הפרטים

בשלמות

4.57.1.0180

587,951.30 קווי מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

קוי ביוב 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה הובלה פיזור והנחת צנורות כולל : פינוי סלעים , מטרדים שונים

בתוואי , חישוף מצמחיה ועצים , גיזום עצים, פריצת תוואי לפי פרט
, חפירה/חציבה, הנחת צינור , ריפוד, ועטיפת חול, מילוי חוזר לפי541ת-

 ומפרט , הרחקת עודפים הכנת דרך גישה ושירות .412פרט ת-

6,858.00 180.00 38.10 מ"א  ,חלק884 קשיח לביוב ,סוג עבה,המיוצרים לפי ת"י P.V.Cצנרת ביוב מ- 
 מ"מ ,מונח בקרקע בעומק עד160 ,קוטר SN-8, דרגת קשיחות טבעתית 1

 מ' .1.75

4.57.2.0020

47,460.00 210.00 226.00 מ"א  ,חלק884 קשיח לביוב ,סוג עבה,המיוצרים לפי ת"י P.V.Cצנרת ביוב מ- 
 מ"מ ,מונח בקרקע בעומק עד200 ,קוטר SN-8, דרגת קשיחות טבעתית 1

 מ' .1.75

4.57.2.0030
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 39עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,934.00 223.00 58.00 מ"א 4.57.2.0040 מ'.2.25 מ' עד עומק 1.75כנ"ל, אך בעומק מעל 

128,520.00 255.00 504.00 מ"א  ,חלק884 קשיח לביוב ,סוג עבה,המיוצרים לפי ת"י P.V.Cצנרת ביוב מ- 
 מ"מ ,מונח בקרקע בעומק עד250 ,קוטר SN-8, דרגת קשיחות טבעתית 1

 מ' .1.75

4.57.2.0050

21,420.00 306.00 70.00 מ"א 4.57.2.0060 מ'.2.75 מ' עד עומק 2.25כנ"ל, אך בעומק מעל 

25,920.00 648.00 40.00 מ"א  ללא ציפוי פנימי וללא3/16 עובי דופן "14שרוול פלדה שחור קוטר "
 מ' .3.75ציפוי חיצוני , מונח בקרקע בעומק עד 

4.57.2.0070

1,852.00 926.00 קומפלט2.00 4.57.2.0080 .918 מ"מ לפי פרט 160תוספת עבור תא בקרה עם  מפל פנימי בקוטר 

1,065.00 1,065.00 קומפלט1.00 4.57.2.0090 .918 מ"מ  לפי פרט 200תוספת עבור תא בקרה עם  מפל פנימי בקוטר 

1,198.00 1,198.00 קומפלט1.00 4.57.2.0100 .918 מ"מ  לפי פרט 250תוספת עבור תא בקרה עם  מפל פנימי בקוטר 

כל שוחות הבקרה תהיינה טרומיות מובאות עם חוליה ראשונה ותחתית
כיחידה אחת והחבור בין החוליות ע"י איטופלסט ,חבור הצנורות לשוחה
יהיה עם מחברי "אוטוביב". הקידוחים בשוחות יעשו במפעל . הכנה עם

160 מ"מ או פ.א P.V.C 160עיבוד סניטרי לקליטת שפכי הבתים בצנור 
מ"מ לפי התוכנית, תקרות שוחות הבקרה בכבישים ומדרכות יה יו עם

 חלקים ואלו שוחות בקרה בשטחים פתוחים יהיו עם3צוארון תקרה 
10 חלקים תהיה הגבהה ( לפי פרט ) לפחות 3 חלקים , בתקרות 2תקרות 

 ס"מ .30ס"מ ולא יותר מ 

92,575.00 3,703.00 25.00 יח'  ס"מ עם תקרה100אספקה והנחת שוחת בקרה עגולה בקוטר פנימי 
 מ', כולל כל1.75), ובעומק עד B125 ס"מ (60בינונית ומכסה ב.ב קוטר 

חומרי העזר הנדרשים .

4.57.2.0120

4,511.00 4,511.00 1.00 יח' 4.57.2.0130 מ'.2.50 מ' עד 1.75שוחה כנ"ל, אך בעומק מעל 

4,939.00 4,939.00 1.00 יח'  ס"מ בעומק60 ס"מ ומכסה ב.ב. קוטר 125שוחה כנ"ל, אך בקוטר פנימי 
 מ'.3.25 מ' עד 2.50מעל 

4.57.2.0140

5,413.00 5,413.00 1.00 יח' 4.57.2.0150 מ'.3.75 מ' עד 3.25שוחה כנ"ל, אך בעומק מעל 

1,201.00 1,201.00 1.00 יח' תוספת למחיר שוחה עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר ובכל עומק על קו
קיים בכל קוטר ובכל עומק .

4.57.2.0160

22,156.00 764.00 29.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב100תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 
).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 

4.57.2.0170

2,292.00 764.00 3.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב125תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 
).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 

4.57.2.0180
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 40עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

380,314.00 קוי ביוב 57.2 סה"כ לתת פרק:

968,265.30 57 קוי מים וביוב57פרק  סה"כ לפרק:

4,270,458.62 פרק ג' - כביש גישה מזרחי  לשכונת המגורים 4 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 41עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: פרק ד' - קירות תומכי מגרשים

2 קירות תומכים02פרק  פרק:

קירות תומכי מגרשים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר , את
המילוי החוזר , היסוד , הקיר , התפרים , הנקזים וכל הנדרש לביצוע

מושלם של הקיר.

קירות תומכים קונבנציונאלים-כובד

4,586,586.84 644.60 7,115.40 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.0, בגובה עד 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר

מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת
ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות

והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

5.2.1.0030

1,415,245.25 577.26 2,451.66 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.01, בגובה מעל 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר
מבטון עם פאזות וזיון,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת

ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות
והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

5.2.1.0040

6,001,832.09 קירות תומכי מגרשים 2.1 סה"כ לתת פרק:

6,001,832.09 2 קירות תומכים02פרק  סה"כ לפרק:

44 גדרות ומעקות44פרק  פרק:

44.1 גדרות ומעקות44.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
860,802.54 368.81 2,334.00 מ"א -ד' של אורלי גדרות6005מעקה חנן מק"ט  5.44.1.0010

860,802.54 44.1 גדרות ומעקות44.1פרק  סה"כ לתת פרק:

860,802.54 44 גדרות ומעקות44פרק  סה"כ לפרק:

6,862,634.63 פרק ד' - קירות תומכי מגרשים 5 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 42עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

8תת כתב: פרק ז' - דרך שירות מס' 

44 גדרות ומעקות44פרק  פרק:

44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,200.00 191.00 200.00 מ"א גדר בטיחון לפי דרישות פיקוד העורף 6.44.1.0010

38,200.00 44.1 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה44.1פרק  סה"כ לתת פרק:

38,200.00 44 גדרות ומעקות44פרק  סה"כ לפרק:

51 כבישים ופיתוח51פרק  פרק:

51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
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.
6.51.1.0010

3,950.00 51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  סה"כ לתת פרק:

51.2 עבודות עפר51.2פרק  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

63,750.00 25.50 2,500.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע 6.51.2.0020

2,800.00 2.80 1,000.00 מ"ר יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת
 ס"מ.20 דרך), לעומק עד 

6.51.2.0030

962.00 4.81 200.00 מ"ק  ס"מ20הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים. בשכבות בעובי עד 
(לאחר הידוק).

6.51.2.0040

67,512.00 51.2 עבודות עפר51.2פרק  סה"כ לתת פרק:

51.3 מצעים ומילוי מובא51.3פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחיר סופי למילוי מובא ייקבע ע"י המתכנן לפי תנאי המקום ומרחק

הובלה.

מצעים ותשתית

39,123.00 130.41 300.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ או 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 

6.51.3.0030
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 43עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

8תת כתב: פרק ז' - דרך שירות מס' 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,420.00 17.10 200.00 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) .

6.51.3.0040

42,543.00 51.3 מצעים ומילוי מובא51.3פרק  סה"כ לתת פרק:

114,005.00 51 כבישים ופיתוח51פרק  סה"כ לפרק:

52 שכבות אספלטיות במסעה52פרק  פרק:

שכבות אספלטיות במסעה 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר באספלטים כולל הובלה, פיזור והידוק

22,320.00 31.00 720.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

6.52.1.0020

22,320.00 שכבות אספלטיות במסעה 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,368.00 1.71 800.00 מ"ר 6.52.2.0010 ליטר/מ"ר.1ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

235.10 23.51 10.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש. 6.52.2.0020

1,603.10 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

23,923.10 52 שכבות אספלטיות במסעה52פרק  סה"כ לפרק:

176,128.10 8פרק ז' - דרך שירות מס'  6 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 44עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: דרכי מצעים לביוב

51 כבישים ופיתוח51פרק  פרק:

51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
78,246.00 130.41 600.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ או 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה 

 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 
7.51.3.0010

78,246.00 51.3 מילוי מובא מחומר נברר51.3פרק  סה"כ לתת פרק:

78,246.00 51 כבישים ופיתוח51פרק  סה"כ לפרק:

78,246.00 דרכי מצעים לביוב 7 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 45עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: מעברים, טיפול בשבר

פיתוח האתר 40 פרק:

מסלעות 40.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,195.50 323.91 50.00 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.

8.40.2.0010

20,984.60 161.42 130.00 מ"א  ס"מ כולל כל החומרים והעבודה40שורת אבני מסלעה ארגזיות עד גובה 
כנדרש עפ"י התוכנית.

8.40.2.0020

37,180.10 מסלעות 40.2 סה"כ לתת פרק:

37,180.10 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

גדרות ומעקות 44 פרק:

מעקות 44.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
140,147.80 368.81 380.00 מ"א מעקה בטיחות לפי פרט של מתכנן כבישים. 8.44.1.0010

140,147.80 מעקות 44.1 סה"כ לתת פרק:

140,147.80 גדרות ומעקות 44 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
6,534.00 3.96 1,650.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
8.51.1.0010

4,070.40 25.44 160.00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג שהוא לרבות פינוי וסילוק. 8.51.1.0020

10,604.40 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
38,139.09 24.59 1,551.00 מ"ק 8.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

38,139.09 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מצעים ומילוי מובא 51.3 79תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 46עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: מעברים, טיפול בשבר

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,981.00 17.10 1,110.00 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) .

8.51.3.0010

18,981.00 מצעים ומילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

67,724.49 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

245,052.39 מעברים, טיפול בשבר 8 סה"כ לתת כתב:
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: טיפול בעצים

עבודות גינון 41 פרק:

שתילה ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
855.20 855.20 1.00 יח'  ס"מ ובגובה20-40העתקה ושתילה מחדש של עץ בוגר קיים בקוטר גזע 

 מ' בתחום הרשות כולל כל ההכנות הנדרשות עפ"י  המפרט3מעל 
המצורף.

9.41.3.0010

855.20 שתילה ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

855.20 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

כבישים ופיתוח 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
62,343.00 230.90 270.00 יח' כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים, לרבות בית השורשים

 מ' כולל פינוי וסילוק.1.0בעומק עד 
9.51.1.0010

62,343.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

62,343.00 כבישים ופיתוח 51 סה"כ לפרק:

63,198.20 טיפול בעצים 9 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 48עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

 יח"ד76תת כתב: הר צפייה 

קוי מים וביוב 57 פרק:

קווי מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי היחידה כוללים: פינוי סלעים , מטרדים שונים בתוואי , חישוף

מצמחיה ועצים , גיזום עצים, פריצת תוואי , חפירה/חציבה, הנחת צינור ,
 ומפרט , הרחקת עודפים,412 ריפוד, ועטיפת חול, מילוי חוזר לפי פרט ת-

 חיטוי ובדיקת לחץ ואת כל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה
מושלמת כולל החזרת השטח לקדמותו .

77,414.50 144.70 535.00 מ"א אספקה , הובלה ,  חפירה / חציבה הנחה צינור פלדה עם עטיפה חיצונית
)APC3 וציפוי פנים מלט צמנט (APC GALפוליאתילן שחול תלת שכבתי 

 מ' וכל1.25 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 3.65 ועובי דופן 2בקוטר "
הספחים והאבזרים הדרושים להתקנה מושלמת  , רפוד חול , מילוי חוזר

 .412לפי פרט ת-

10.57.1.0020

92,797.20 268.20 346.00 מ"א כנ"ל  אך צינור פלדה עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי
4) בקוטר "APC4ועטיפה חיצונית בטון דחוס וציפוי פנים מלט צמנט ( 

 מ' .1.25 מונח בקרקע עד עומק 5/32ועובי דופן "

10.57.1.0030

699,882.90 320.90 2,181.00 מ"א 10.57.1.0040 .6כנ"ל אך צינור פלדה בקוטר "

12,303.00 683.50 קומפלט18.00 10.57.1.0050 .1346  לפי פרט ת- 1 ומגוף שגיב "2הכנת חיבור לבית  בודד כולל זקף  "

36,310.30 1,171.30 קומפלט31.00   לפי פרט ת-1 ושני מגופי שגיב "2הכנת חיבור לזוג בתים כולל זקף  "
1347. 

10.57.1.0060

מחירי היחידה כוללים: אספקה,הרכבה ואת כל האביזרים והספחים
הדרושים להתקנה מושלמת לפי הפרטים השונים

124,579.00 3,367.00 קומפלט37.00  מאוגן תוצרת430 דגם 3 כולל : הידרנט "205מפרט מים לפי פרט ת- 
 תוצרת זאט לחץ עבודה4 אטמ' כולל מתקן שבירה "16הכוכב לחץ עבודה 

 אטמ' או ש"ע .16 

10.57.1.0080

1,043,286.90 קווי מים 57.1 סה"כ לתת פרק:

צנרת ביוב ואביזרים 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
191,205.00 180.00 1,062.25 מ"א  ,חלק884 קשיח לביוב ,סוג עבה,המיוצרים לפי ת"י P.V.Cצנרת ביוב מ- 

 מ"מ ,מונח בקרקע בעומק עד160 ,קוטר SN-8, דרגת קשיחות טבעתית 1
 מ' .1.75

10.57.2.0010

61,750.00 190.00 325.00 מ"א 10.57.2.0020 מ'.2.25 מ' עד עומק 1.75כנ"ל, אך בעומק מעל 

167,370.00 210.00 797.00 מ"א  ,חלק884 קשיח לביוב ,סוג עבה,המיוצרים לפי ת"י P.V.Cצנרת ביוב מ- 
 מ"מ ,מונח בקרקע בעומק עד200 ,קוטר SN-8, דרגת קשיחות טבעתית 1

 מ' .1.75

10.57.2.0030
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

 יח"ד76תת כתב: הר צפייה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
69,799.00 223.00 313.00 מ"א 10.57.2.0040 מ'.2.25 מ' עד עומק 1.75כנ"ל, אך בעומק מעל 

41,583.00 249.00 167.00 מ"א 10.57.2.0050 מ'.2.75 מ' עד עומק 2.25כנ"ל, אך בעומק מעל 

8,401.00 271.00 31.00 מ"א 10.57.2.0060 מ'.3.25 מ' עד עומק 2.75כנ"ל, אך בעומק מעל 

28,320.00 295.00 96.00 מ"א 10.57.2.0070 מ'.3.75 מ' עד עומק 3.25כנ"ל, אך בעומק מעל 

36,166.00 338.00 107.00 מ"א 10.57.2.0080 מ'.4.25 מ' עד עומק 3.75כנ"ל, אך בעומק מעל 

64,728.00 372.00 174.00 מ"א 10.57.2.0090 מ'.4.75 מ' עד עומק 4.25כנ"ל, אך בעומק מעל 

11,716.00 404.00 29.00 מ"א 10.57.2.0100 מ'.5.25 מ' עד עומק 4.75כנ"ל, אך בעומק מעל 

9,900.00 198.00 50.00 מ"א  מ"מ עובי160 קוטר 100צנור מפוליאתילין מצולב או מפוליאתילן מסוג 
 במוטות ,כולל ריתוך הצינורות יהיהSDR 17 10 מ"מ דרג 9.5דופן 

) ,הריתוכים יבוצעו ע"י צוותE.Fבמופות ריתוך בטכניקת חיבור חשמלי (
 מ' , כולל1.75העבודה של יצרן הצנרת בלבד , מונח בקרקע בעומק עד 
 ומפרט  .412חפירה/חציבה רפוד ועטיפת חול מילוי חוזר לפי פרט ת -

10.57.2.0110

4,600.00 230.00 20.00 מ"א  מ"מ עובי200 קוטר 100צנור מפוליאתילין מצולב או מפוליאתילן מסוג 
 במוטות ,כולל ריתוך הצינורות יהיהSDR 17 10 מ"מ דרג 11.9דופן 

) ,הריתוכים יבוצעו ע"י צוותE.Fבמופות ריתוך בטכניקת חיבור חשמלי (
 מ' , כולל2.25העבודה של יצרן הצנרת בלבד , מונח בקרקע בעומק עד 
 ומפרט .412חפירה/חציבה רפוד ועטיפת חול מילוי חוזר לפי פרט ת-

10.57.2.0120

18,520.00 926.00 קומפלט20.00 10.57.2.0130 .918 מ"מ לפי פרט 160תוספת עבור תא בקרה עם  מפל פנימי בקוטר 

4,260.00 1,065.00 קומפלט4.00 10.57.2.0140 .918 מ"מ  לפי פרט 200תוספת עבור תא בקרה עם  מפל פנימי בקוטר 

82,764.00 2,508.00 קומפלט33.00 אספקה והנחת מפל בנישה/ אחרי קיר תומך ,במרחק תאים משוקלל של
 מ' ( על מרחקים גדולים יותר תשולם6 מ' ובהפרש גובה של  עד 10עד 

תוספת לפי מחיר מ"א צנור כמופיע לעיל ) מצנור פוליאתילין מצולב או
 מ"מ בכל9.5 עובי דופן 10 מ"מ , דרג 160  קוטר 100פוליאיתילין מסוג  

עומק,כולל ריתוך הצינורות יהיה במופות ריתוך בטכנ יקת חיבור חשמלי
)E.F, הריתוכים יבוצעו ע"י צוות העבודה של יצרן הצנרת בלבד, (

חפירה/חציבה, ריפוד חול גושי עיגון , קדיחה/חציבה בקיר התומך הקיים
 וכל האביזרים והספחים412למעבר צנורות , מילוי חוזר לפי פרט ת-
.929, ת- 925 , ת-928הדרושים להתקנה מושלמת לפי פרט ת-

10.57.2.0150
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1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

 יח"ד76תת כתב: הר צפייה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00 אספקה והנחת מפל אחרי/ גלוי על קיר תומך ,במרחק תאים משוקלל של

 מ' ( על מרחקים גדולים יותר תשולם6 מ' ובהפרש גובה של  עד 10עד 
 100תוספת לפי מחיר מ"א צנור כמופיע לעיל ) מצנור פוליאיתילין מסוג 

 מ"מ בכל עומק,כולל ריתוך11.9 עובי דופן 10 מ"מ , דרג 200קוטר 
) ,הריתוכיםF .Eהצינורות יהיה במופות ריתוך בטכניקת חיבור חשמלי (

יבוצעו ע"י צוות העבודה של יצרן הצנרת בלבד , חפירה/חציבה, ריפוד
חול גושי עיגון , קדיחה/חציבה בקיר התומך הקיים למעבר צנורות ,

 וכל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה412מילוי חוזר לפי פרט ת-
.929, ת- 925 , ת-928מושלמת לפי פרט ת-

10.57.2.0160

4,000.00 4,000.00 קומפלט1.00  מ'10אספקה והנחת מפל מסלעה/ מדרון ,במרחק תאים משוקלל של עד 
 מ' ( על מרחקים גדולים יותר תשולם תוספת לפי6ובהפרש גובה של  עד 

200  קוטר 100מחיר מ"א צנור כמופיע לעיל ) מצנור פוליאיתילין מסוג 
 מ"מ בכל עומק,כולל ריתוך הצינורות יהיה11.9 עובי דופן 10מ"מ , דרג 

) ,הריתו כים יבוצעו ע"י צוותE.Fבמופות ריתוך בטכניקת חיבור חשמלי (
 העבודה של יצרן הצנרת בלבד , חפירה/חציבה, ריפוד חול גושי עיגון ,
קדיחה/חציבה בקיר התומך הקיים למעבר צנורות , מילוי חוזר לפי פרט

 וכל האביזרים והספחים הדרושים להתקנה מושלמת לפי פרט241ת-
 .902ת-

10.57.2.0170

כל שוחות הבקרה תהיינה טרומיות מובאות עם חוליה ראשונה ותחתית
כיחידה אחת והחבור בין החוליות ע"י איטופלסט ,חבור הצנורות לשוחה
יהיה עם מחברי "אוטוביב". הקידוחים בשוחות יעשו במפעל . הכנה עם

160 מ"מ או פ.א P.V.C 160עיבוד סניטרי לקליטת שפכי הבתים בצנור 
מ"מ לפי התוכנית, תקרות שוחות הבקרה בכבישים ומדרכות יה יו עם

 חלקים ואלו שוחות בקרה בשטחים פתוחים יהיו עם3צוארון תקרה 
10 חלקים תהיה הגבהה ( לפי פרט ) לפחות 3 חלקים , בתקרות 2תקרות 

 ס"מ .30ס"מ ולא יותר מ 

229,586.00 3,703.00 62.00 יח'  ס"מ עם תקרה100אספקה והנחת שוחת בקרה עגולה בקוטר פנימי 
 מ', כולל כל1.75), ובעומק עד B125 ס"מ (60בינונית ומכסה ב.ב קוטר 

חומרי העזר הנדרשים .

10.57.2.0190

103,753.00 4,511.00 23.00 יח' 10.57.2.0200 מ'.2.50 מ' עד 1.75שוחה כנ"ל, אך בעומק מעל 

29,634.00 4,939.00 6.00 יח'  ס"מ בעומק60 ס"מ ומכסה ב.ב. קוטר 125שוחה כנ"ל, אך בקוטר פנימי 
 מ'.3.25 מ' עד 2.50מעל 

10.57.2.0210

16,239.00 5,413.00 3.00 יח' 10.57.2.0220 מ'.3.75 מ' עד 3.25שוחה כנ"ל, אך בעומק מעל 

35,304.00 5,884.00 6.00 יח' 10.57.2.0230 מ'.4.25 מ' עד 3.75שוחה כנ"ל, אך בעומק מעל 

19,062.00 6,354.00 3.00 יח' 10.57.2.0240 מ'.4.75 מ' עד 4.25שוחה כנ"ל, אך בעומק מעל 

21,082.00 10,541.00 2.00 יח'  ס"מ בעומק60 ס"מ ומכסה ב.ב. קוטר 150שוחה כנ"ל, אך בקוטר פנימי 
 מ'.5.25 מ' עד 4.75מעל 

10.57.2.0250

45,000.00 15,000.00 3.00 יח'  ס"מ בעומק60 ס"מ ומכסה ב.ב. קוטר 150שוחה כנ"ל, אך בקוטר פנימי 
 מ'.5.75 מ' עד 5.25מעל 

10.57.2.0260

64,940.00 764.00 85.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב100תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 
).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 

10.57.2.0270
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 51עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

 יח"ד76תת כתב: הר צפייה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,752.00 764.00 18.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב125תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 

).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 
10.57.2.0280

7,870.00 1,574.00 5.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב150תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 
).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 

10.57.2.0290

1,395,304.00 רת ביוב ואביזרים צנ 57.2 סה"כ לתת פרק:

קווי סניקה . 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
אספקה הובלה פיזור והנחת צנורות כולל : פינוי סלעים , מטרדים שונים

בתוואי , חישוף מצמחיה ועצים , גיזום עצים, פריצת תוואי לפי פרט
, חפירה/חציבה, הנחת צינור , ריפוד, ועטיפת חול, מילוי חוזר לפי541ת-

 ומפרט , הרחקת עודפים הכנת דרך גישה ושירות .412פרט ת-

240,350.00 230.00 1,045.00 מ"א  מ"מ עובי200 קוטר 100צנור מפוליאתילין מצולב או מפוליאתילן מסוג 
 במוטות ,כולל ריתוך הצינורות יהיהSDR 17 10 מ"מ דרג 11.9דופן 

) ,הריתוכים יבוצעו ע"י צוותE.Fבמופות ריתוך בטכניקת חיבור חשמלי (
 מ' , כולל1.75העבודה של יצרן הצנרת בלבד , מונח בקרקע בעומק עד 
 ומפרט .412חפירה/חציבה רפוד ועטיפת חול מילוי חוזר לפי פרט ת-

10.57.3.0020

כל שוחות הבקרה תהיינה טרומיות מובאות עם חוליה ראשונה ותחתית
כיחידה אחת והחבור בין החוליות ע"י איטופלסט ,חבור הצנורות לשוחה
יהיה עם מחברי "אוטוביב". הקידוחים בשוחות יעשו במפעל . הכנה עם

160 מ"מ או פ.א P.V.C 160עיבוד סניטרי לקליטת שפכי הבתים בצנור 
מ"מ לפי התוכנית, תקרות שוחות הבקרה בכבישים ומדרכות יה יו עם

 חלקים ואלו שוחות בקרה בשטחים פתוחים יהיו עם3צוארון תקרה 
10 חלקים תהיה הגבהה ( לפי פרט ) לפחות 3 חלקים , בתקרות 2תקרות 

 ס"מ .30ס"מ ולא יותר מ 

4,800.00 800.00 6.00 יח'  מברזל מזוין בקוטר פנימי לפי קוטר פנימי של200יציקת טבעת בטון ב- 
 ס"מ, הטבעת וכל שטח החפירה40 ס"מ וגובה 30השוחה ועובי דופן 

ימולא בחצץ לכל גובה הטבעת.

10.57.3.0040

8,000.00 8,000.00 קומפלט1.00 60 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 125תא בקרה יבש קוטר פנימי 
"T מ' מתועש עם בקורת כולל מסעף "1.75 ) ובעומק עד B125 ס"מ (

 ס"מ עם קדוח65פעמון אוגן ואוגן עוור ,החוליה הראשונה תהיה בגובה 
ונסורים משיקים לקדוח כלפי מטה, החוליה התחתונה תונח על טבעת

 לביוב תוצרת2 ומגוף סכין " D020 לביוב תוצרת א.ר.י דגם 2בטון ,וש.א "
.510/4 ופתח אוורור לפי פרט ת-T4001 רפאל דגם 

10.57.3.0050

28,000.00 7,000.00 קומפלט4.00 60 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 125תא בקרה יבש קוטר פנימי 
"T מ' מתועש עם בקורת כולל מסעף "1.75 ) ובעומק עד B125 ס"מ (

 ס"מ200פעמון אוגן ואוגן עוור ,החוליה הראשונה והתחתית תהיה בגובה 
 .510/3  לפי פרט ת-

10.57.3.0060

10,000.00 10,000.00 קומפלט1.00  ס"מ עם תקרה125אספקה והנחת תא בקרה לניקוז קו סניקה בקוטר פנימי 
 מ', החוליה1.75 ), ובעומק עד B125 ס"מ (60 בינונית ומכסה ב.ב קוטר 

 ס"מ עם קדוח ונסורים משיקים לקדוח כלפי65הראשונה תהיה בגובה 
6מטה, החוליה התחתונה תונח על טבעת בטון, ומגוף טריז סכין לביוב "

, ציר נירוסטה עם מינימום שלTRL רחב DIN 3202 F5תוצרת רפאל דגם 
 מיקרון וציפוי300 וציפוי פנים אמאייל בעובי ST.ST316 כרום, 13%

 מיקרון, כולל כל חומרי העזר150חיצוני אפוקסי קלוי בתנור בעובי 
.519הנדרשים לפי פרט ת-

10.57.3.0070
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 52עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

 יח"ד76תת כתב: הר צפייה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,511.00 4,511.00 קומפלט1.00  ס"מ עם100אספקה והנחת שוחת בקרה -תא שאיבה- עגולה בקוטר פנימי 

 מ', כולל2.50 ) ובעומק עד B125 ס"מ (60תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 
 כל חומרי העזר הנדרשים.

10.57.3.0080

764.00 764.00 1.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב100תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 
).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 

10.57.3.0090

4,584.00 764.00 6.00 יח'  ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב125תוספת למחיר שוחה מבטון בקוטר 
).B125) במקום (D400 ס"מ (60בקוטר 

10.57.3.0100

301,009.00 קווי סניקה . 57.3 סה"כ לתת פרק:

2,739,599.90 קוי מים וביוב 57 סה"כ לפרק:

2,739,599.90 10 יח"ד76הר צפייה  סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 53עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: חדר טרנספורמציה

חשמל - חדר טרפו 8 פרק:

ביצוע מכלול תט"פ 8.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,693.00 10,693.00 קומפלט1.00 טיפול של הקבלן מול חברה מאושרת ע"י חח"י לביצוע חדר שנאים, כולל

תאומים וכל האישורים הדרושים, הזמנת ביקורת  ולווי חח"י בזמן
הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  חח"י, עד לקבלת החיבור

הנדרש ואישור חח"י לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור הבדיקות, כולל
קבלת היתר בניה מוועדה לתכנון ובניה.

11.8.8.0010

. קידום הכנות תכניות,כולל מדידה,הגשה לקבלת היתר,תכניות עבודה1
ופרטי חח"י השונים.

. תיאומים ואישורים מכל הגורמים הרלוונטיים לקבלת היתר2
בניה,תשלומי כל האגרות הנדרשות (אגרות הועדה,אגרות מינהל מקרקעי

ישראל וכו'.ישולם ע"י אחרים).

. הסדרת ובצוע ביוקרטיית זכויות בקרקע ממנהל מקרקעי ישראל3
לחח"י,בבסיס מדידה ותשלומי האגרות/שכר ורו"ח/עו"ד.

. הכשרת השטח למפלסים,לפי תכניות פתוח יועצים אחרים.4

. מסירה מושלמת וקבלתו ע"י חח"י-מושלם, ללא ליקויים.5

10,693.00 ביצוע מכלול תט"פ 8.8 סה"כ לתת פרק:

10,693.00 חשמל - חדר טרפו 8 סה"כ לפרק:

10,693.00 חדר טרנספורמציה 11 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 54עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: הקצבים

בקרת איכות 92 פרק:

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הפעלת מערכת בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי

) התשלום ינתןX.X במבוא למחירון זה (7%האחוז שנקבע על פי סעיף 
בכל חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות 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.

434,624.90 434,624.90 קומפלט1.00 12.92.1.0040 בלבד לצורך מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

48,291.66 48,291.66 קומפלט1.00 . 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.

12.92.1.0050

482,916.56 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 סה"כ לתת פרק:

482,916.56 בקרת איכות 92 סה"כ לפרק:

הבטחת איכות 93 פרק:

הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או

 במבוא למחירון זה8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 
%)X.X(

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
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 55עמוד: 21/06/2022 חסוי

1027/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"76הר צפיה מטולה 

תת כתב: הקצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
308,530.09 308,530.09 קומפלט1.00 הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר. ישולם לאחר הגשת דוח

בטיחות תקין אחת לחודש יחד עם החשבון של הקבלן ויהווה תנאי
לאישור החשבון

12.93.1.0050

308,530.09 הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 סה"כ לתת פרק:

308,530.09 הבטחת איכות 93 סה"כ לפרק:

791,446.65 הקצבים 12 סה"כ לתת כתב:
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 כתב כמויות לעבודות במימון קק"ל  
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19/06/2022 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 1עמוד: חסוי

1030/2022מכרז מספר :

 יח"ד - עבודות במימון קק"ל מ.מ מטולה76הר ציפייה מטולה 

יצחק אילוז מנהל פרוייקט: 3,158,562.75 אומדן (ללא מע"מ):

מטולה 59 פרוייקט:

ריכוז למכרז

1מבנה  1 תת כתב:

סה"כ נושא

1.1.1 תת פרק:

הערות כלליות למכרז 1.1 סה"כ לפרק:

1מבנה סה"כ לתת כתב: 1

עבודות במימון קק"ל 2 תת כתב:

סה"כ נושא

2,900,148.77 קירות תומכים 2.2.1 תת פרק:

2,900,148.77 - עבודות בטון וקירות תומכים2פרק  2.2 סה"כ לפרק:

24,057.16 2.51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

143,849.19 2.51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

167,906.35 כבישים ופיתוח51פרק  2.51 סה"כ לפרק:

עבודות במימון קק"לסה"כ לתת כתב: 23,068,055.12

הקצבים 3 תת כתב:

סה"כ נושא

55,225.00 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 3.92.1 תת פרק:

55,225.00בקרת איכות 3.92 סה"כ לפרק:

35,282.63 הקצב עבור בטיחות באתר 3.93.1 תת פרק:

35,282.63הבטחת איכות 3.93 סה"כ לפרק:

הקצביםסה"כ לתת כתב: 390,507.63

3,158,562.75סה"כ לכל כתב הכמויות:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 2עמוד: 19/06/2022 חסוי

1030/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - עבודות במימון קק"ל מ.מ מטולה76הר ציפייה מטולה 

1תת כתב: מבנה 

הערות כלליות למכרז 1 פרק:

1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כתב הכמויות זה מתייחס למכרז שלב א'

 -  פרק א'-2 - הערות ,מבנה 1כתב הכמויות מחולק למבנים כדלקמן:מבנה 
  -כבישים שלב א'

 - פרק ב' - קירות תומכי שצ''פ וע''ע במגרשים3מבנה 

1 -  פרק ג' - כביש מס'4מבנה 

 - פרק ז' - דרך שירות מס'6 - פרק ד' - קירות תומכי מגרשיםמבנה 5.מבנה 
 8

 - פרק ח' - כביש גישה לשכונה קיימ,מכיוון7מבנה 
צפון-מערבפירוק/העתקה אלמנטים של מערכות :

מים,חשמל,תאורה,בזק,סלקום,פרטנר, וכו, באחריות היועצים
הרלוונטייםכתב הכמויות מבוסס על עובי מבנה שכבות לפי הנחיות

02.01.2014משהב''ש מתאריך 

מודגש כי עם הגהה למפלס תחתית השכבות, יוזמן יועץ הקרקע לקביעת
החלטה האם נדרש עיבוי מבנה,יהיכןכתב כמויות לא כולל ריצוף
מדרכות, לא כולל שכבת אספלט עליונה, לא כולל אדמת גן, גינון

אינטנסיבי, אבן גן ורהוט רחוב כתב הכמויות כולל העתקות ועקירות
עצים - באחריות אדריכל הנוף.כתב הכמויות כולל סלילת דרכי ביוב

 .3ממצע ונכלל במבנה 

1.1 סה"כ לתת פרק:

הערות כלליות למכרז 1 סה"כ לפרק:

1מבנה  1 סה"כ לתת כתב:

92



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 3עמוד: 19/06/2022 חסוי

1030/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - עבודות במימון קק"ל מ.מ מטולה76הר ציפייה מטולה 

תת כתב: עבודות במימון קק"ל

2 - עבודות בטון וקירות תומכים2פרק  פרק:

קירות תומכים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
בסעיפי קירות כובד המחיר כולל את עבודות העפר ליסוד ולקיר , את
המילוי החוזר , היסוד , הקיר , התפרים , הנקזים וכל הנדרש לביצוע

מושלם של הקיר.

קירות תומכים קונבנציונאלים-כובד

1,920,908.00 644.60 2,980.00 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.0, בגובה עד 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר

מבטון עם פאזות וזיון, מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת
ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות

והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

2.2.1.0030

979,240.77 577.26 1,696.36 מ"ק  מ' עם חזית אבן פראית/ אבן לקט.4.01, בגובה מעל 20קיר כובד בטון ב-
התשלום כולל עב' חפירה/חציבה, יסוד, נקזים, תפרים, עיבוד ראש קיר
מבטון עם פאזות וזיון,מילוי גרנולרי בגב הקיר, נקז מבניה יבשה/יריעת

ניקוז, האבנים ובנייתן, כיחול וכל הנדרש לביצוע הקיר לפי התכניות
והמפרט וימדד לפי נפח הבטון יצוק נטו.

2.2.1.0040

2,900,148.77 קירות תומכים 2.1 סה"כ לתת פרק:

2,900,148.77 2 - עבודות בטון וקירות תומכים2פרק  סה"כ לפרק:

51 כבישים ופיתוח51פרק  פרק:

51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
24,057.16 3.95 6,090.42 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 

צמחיה לרבות פינוי וסילוק.
2.51.1.0010

24,057.16 51.1 עבודות הכנה ופירוק51.1פרק  סה"כ לתת פרק:

51.2 עבודות עפר51.2פרק  תת פרק:

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

מילוי ו/אולאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של
הפרויקט ופיזורבשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן

והסדרי תנועה.

126,796.01 23.00 5,512.87 מ"ק חפירה ו/או חציבה בכל סוגי סלע וקרקע 2.51.2.0020

17,053.18 2.80 6,090.42 מ"ר יישור והידוק מלא של שתית לכבישים ומדרכות לאחר עבודות עפר (צורת
 ס"מ.20 דרך), לעומק עד 

2.51.2.0030

143,849.19 51.2 עבודות עפר51.2פרק  93סה"כ לתת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 4עמוד: 19/06/2022 חסוי

1030/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - עבודות במימון קק"ל מ.מ מטולה76הר ציפייה מטולה 

תת כתב: עבודות במימון קק"ל

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

167,906.35 51 כבישים ופיתוח51פרק  סה"כ לפרק:

3,068,055.12 עבודות במימון קק"ל 2 סה"כ לתת כתב:
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 5עמוד: 19/06/2022 חסוי

1030/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - עבודות במימון קק"ל מ.מ מטולה76הר ציפייה מטולה 

תת כתב: הקצבים

בקרת איכות 92 פרק:

הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הפעלת מערכת בקרת איכות יהיה ללא הנחה ו/או תוספת וישולם לפי

) התשלום ינתןX.X במבוא למחירון זה (7%האחוז שנקבע על פי סעיף 
בכל חשבון חלקי ויחושב לפי האחוז הנ"ל כפול התשלום החלקי בפועל.

כמו כן מודגש כי הנ"ל הינו הקצב להשתתפות 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.

49,702.50 49,702.50 קומפלט1.00 3.92.1.0040 בלבד לצורך מערך הסעיף כפי שמפורט מעלה90%בסעיף זה ישולמו 

5,522.50 5,522.50 קומפלט1.00 . 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.

3.92.1.0050

55,225.00 הקצב עבור ביצוע מערך בקרת איכות 92.1 סה"כ לתת פרק:

55,225.00 בקרת איכות 92 סה"כ לפרק:

הבטחת איכות 93 פרק:

הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
התשלום בגין השתתפות המשרד בבטיחות באתר יהיה ללא הנחה ו/או

 במבוא למחירון זה8תוספת וישולם לפי האחוז שנקבע על פי סעיף 
%)X.X(

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
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עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 6עמוד: 19/06/2022 חסוי

1030/2022כתב כמויות למכרז מספר 
m יח"ד - עבודות במימון קק"ל מ.מ מטולה76הר ציפייה מטולה 

תת כתב: הקצבים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
35,282.63 35,282.63 קומפלט1.00 הקצב השתתפות המשרד עבור בטיחות באתר. ישולם לאחר הגשת דוח

בטיחות תקין אחת לחודש יחד עם החשבון של הקבלן ויהווה תנאי
לאישור החשבון

3.93.1.0050

35,282.63 הקצב עבור בטיחות באתר 93.1 סה"כ לתת פרק:

35,282.63 הבטחת איכות 93 סה"כ לפרק:

90,507.63 הקצבים 3 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, 
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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

105



 

 

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 
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  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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 טכני עבודות חשמל  מפרט
 תכנון חשמל  -א.א הוכן על ידי: 

 ולה מט יח"ד הר צפייה  76  – 1027/2022מכרז/חוזה 
 

 ות חשמל ,תקשורת ותאורת חוץ  עבוד  08    
 
 

 תנאים כלליים    08.1  
 

 כל העבודות החשמל  תבוצענה בכפיפות:    08.1.1
 לדרוש בחוק החשמל.  -
 לדרישות במפרט הכללי האחרון בהוצאת משרד    -            

 .  08הבטחון/ההוצאה לאור, במיוחד הפרקים       
 .  ןלדרישות משרד הבינוי והשיכו -
 ישות של תקני ישראל מכון התקנים.לדר   -   
 לדרישות של חברת החשמל וחברת בזק  .  -
 .  ((HOTלדרישות חברת הטל"כ בעלת הזיכיון באזור  -
  

 
 שיון  יבעל ר מל יהיהעבודות החשמבצע   08.1.2
 מלאי מוסמך"  יו בעלי רשיונות "חשיה  חתיות העובדיםוי"  "חשמלאי ראש            

 "וחשמלאי עוזר".             
 

 קרקעיים, -הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכרת התנאים בשטח מכשולים תת 08.1.3
 כגון: צנרת חשמל, טלפונים, תקשורת )טל"כ( , מים ,ביוב, ניקוז וכדמ'.             
 ורר בקשר לזה. תביעות העלולות להתען העבודה מכל פוטר בזה את נות הקבלן           

 
 אור העבודה ית  08.2 
 

חשמל , הקמת מתקן                      -ביצוע תשתיות  חשמל והכנות לחברת העבודה כוללת : 08.2.1
 וטל"כ    וביצוע עבודות תקשורת טלפון )בזק( כבישים,תאורת               

 ,ולהיה במטבהר צפיח"ד   76דשה בשכונה ח יםחדשוקיימים   בישים כ ב            
 קרקעיים -והתקשורת הינם תת  מתקני החשמל , התאורה           
 בתכנית ובכתב הכמויות .   כמפורט  על כל מרכיביו           

 
החשמל ,חברת בזק , חברת הטל"כ,   -הקבלן יתאם עם המוסדות השונים כגון  : חברת 08.2.2

  חפירה  .זור את תוואי ה וכל הרשויות באולה עצה מקומית מט ומ               
 על הקבלן לקבל את אישור החפירה מכל הגורמים הדרושים לפני התחלת העבודה. 

 
   על הקבלן לתאם את זמני הביצוע של כל שלב  מזמני העבודה, עם המפקח  08.2.3

 . צהועהמלשכת מהנדס  להמועצה מקומית מטויקט  ,של הפרו            
 

 יה על הקבלן לקבל את אישור יה תם,וכבלים, ריפודם והגנלאחר הנחת הצנרת   08.2.4
 המפקח של הפרויקט  ו/או המתכנן לפני כיסוי החפירה , האישור יינתן בכתב             
 ביומן העבודה ,המפקח יהיה רשאי לפתוח תעלות שכוסו לפני מתן האישור .            

     
 החשמל -ברתת חראולמפרטים הטכניים והוהחשמל יותקנו בהתאם עבודות וצנרת            
 החשמל לבדיקת     -בעת ביצוע עבודות החשמל על הקבלן להזמין את נציגי חברת            

         הצנרת והנחתה לפני כיסוי החפירה ,אין לכסות את החפירה ללא אישור                       

 י של חברת החשמל .והנחת סרט סימון תקנ החשמל -חברת              
   
 עבודות וצנרת הטלפון יותקנו בהתאם למפרטים הטכניים לעבודות בינוי של רשת             

 ( . HOT-ו )פרט לסעיפים באספקה ע"י חברת בזק HOT-והטלפון בהוצאת חברת בזק            
 בזק  -י חברתון וטל"כ על הקבלן להזמין את נציג ודות התקשורת טלפבעת ביצוע עב            

   החפירה ללא אישור  הצנרת והנחתה לפני כיסוי החפירה ,אין לכסות את לבדיקת               

 . תקשורת תקניחברת בזק והנחת סרט סימון                
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 תאורה יתואם בשטח ע"י האדריכל והמפקח בשטח.סימון מיקום עמודי ה  08.2.5
 

 .   מ.מ מטולההנדס כל עמודי התאורה יסומנו במספר על פי הנחיית משרד מ  08.2.6
 עמודי התאורה יהיו מגולוונים באבץ  חם במפעל יצרן העמודים ,           
 אסור לבצע ריתוכים לאחר הגילוון.           

 
                                 ל הכמויות או ש"ע ע-מהתוצרת ומהדגם המפורט בכתבגופי התאורה יהיו    08.2.7

 התאורה יהיו רשומים שם היצרן מספרם הקטלוגי ואישור תו תקן בו עומד      -גופי               

 גוף התאורה , הגופים יסופקו עם ציוד מקורי . על הקבלן להמציא דוגמאות                
 מנהל הפרוייקט לפני רכישתם.של גופי התאורה לאישור המתכנן האדריכל ו            

 
 ערך לציוד המוכתב במכרז  -הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה   08.2.8

 הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתיחס לציוד  -בכל מקרה ,ההצעה בגוף כתב            
      ה כזו ,   ערך לפי הצעת הקבלן ,באם תהי -הצעה לציוד שווההמוכתב במכרז וה            

 תמצא ביטוייה בדף נספח למכרז בנפרד ,תוך ציון הציוד המוצע ,פרטיו ,             
 נתוניו הטכניים ,שם הספק וכו'..              
  ז        ערך לא תידון כלל אלא אם כן הוצעה יחד עם המכר-כל הצעה לציוד שווה            

 כמפורט לעיל.                  
 ההחלטה באם הציוד אמנם ש"ע או לא הינה בהחלטת המתכנן והמזמין בלבד.             
 

 , ות הלדאלקטרוני מתאים לנור דרייברלכל הנורות יהיה     08.2.9
 צע  מושהציוד ההמורשה שלו , בליווי אישור בכתב מאת יצרן הנורות או הסוכן            
 . ות לגוף התאורה ולנוראכן מתאים             

 
 .    N2XYהכבלים בין העמודים יהיו מנחושת טיפוס   08.2.10

 ,  הכבל בין עמוד לעמוד יהיה מחתיכה אחת )ללא מופה(             
 הכבל יסתיים בקצוות במפלצת מתכווצת בחום )"כפפה"( עם דבק.              

 
 לעמודי  למרכזייות תאורה שיוקמו בשטח ויחובר  מתקן התאורה  08.2.11

 תאורה קיימים כמצויין בתכניות ובהתאם להנחיות המתכנן בשטח .             
              
 בבקורת  : לאחר השלמת העבודה על הקבלן להעביר את המתקן    08.2.12

 בדיקה ע"י חברת החשמל . –הכנות לחברת החשמל  -א
 בזק . -"י חברתבדיקה ע –תשתיות טלפון  -ב
 . (HOTחברת הוט )בדיקה ע"י   –תשתיות טל"כ )טלויזיה בכבלים(  -ג
 מתכנן החשמל ,  , בדיקה ע"י מפקח -תאורת כבישים  -ד

 . מועצה מקומית מטולהנציגי מהנדס  החשמל ,  -בודק 
 כל הוצאות הבדיקות כלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות ,        -ה              

 ושה סטים של תכניות ( שלAS-MADEכולל הכנת תכניות כפי שבוצע  )                  
 למזמין העבודה וסט אחד למתכנן.                  
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 הנחיות כלליות    –מערכת ביוב      57.2.00ק    פר 
 

 עבודות עפר להנחת צינורות     2.00157.
 

 כללי  57.2.001.1
 

ב"מפרט   01במפרט הכללי ופרק    301תאם לפרק  עבודות עפר להנחת צינורות תבוצענה בה 
 הבינמשרדי". 

 
 צינורות חפירה של תעלות להנחת  57.2.001.2

 
 ו חציבה.מתייחסים לחפירה ו/א -ה בכל מקום שרשום חפיר  - 

 
  לבניית השוחות והמילוי   החפירה של תעלות להנחת צינורות, הרחבת החפירה א. 
של ה"מפרט  01  -ו  5701של ה"מפרט הכללי" ופרק   301.2החוזר יבוצעו בהתאם לסעיף   
 הבינמשרדי".  

 
 רטי.שבפרט סטנד לחתך טיפוסי ים נוספים יהיו בהתאםפרטי ומידות החפירה ופרט  

 
 של ה"מפרט הכללי". בסמוך    301.2.4תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  ב.             

ביוב, ניקוז, קווי מים וקווי טלפון  וחשמל   למבנים, כבישים ודרכים, בסמוך או מתחת לקווי 
ת, עיליות או תת קרקעיות, סמוך לגדרוקרקעיים, מעבירי מים, מערכות שירותים קיימות  -תת

ים מכניים בלתי אפשרי, בלתי  ומות בהם יהיה השימוש בכלקירות לעצים ושיחים וכד', ובמק
בעבודת ידיים. כל הדרישות מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא , תבוצע חפירת התעלות 

 המפורטות לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. 
 

  ת יו בלבד מוטלת החובה והאחריו לב הקבלן מופנית לעובדה שעל תשומת ג.   
  לתמוך ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולתן התקינה והרצופה של כל המערכות    
 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן   שבסמוך להן או מתחתיהן תחפרנה התעלות.  
  יבות לבצע החפירה בעבודות ידיים אם לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויצ  
 המערכות.   

 
 ך לבניינים, על הקבלן לוודאוע חפירות סמולפני ביצ ד.  
 קורות יסוד. את עומק היסודות כדי למנוע שקיעות היסודות או  

 
 עוברי דרך נעים.  עובדיו ושל על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות של ה.  
   
 ת התעלה. התמוטטות קירו ציפוי דפנות התעלה בקורות על מנת שתמנע . 1  
 לכסות את התעלה. כך שעם תתמוטט, לא תוכל הקרקע החפורה תערם . 2  
 התעלה תסומן בסרט אדום לאזהרה.  . 3  
 . התעלה תסומן באורות מהבהבים בלילה כדי למנוע נפילה לתוכה . 4  
  הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור נקיטת אמצעי זהירות ועליו   . 5  
 היחידה שלו.  לכלול אותם במחירי   

 
 לתודפי חומרים ופסוסילוק ע 57.2.001.3

 
 עודפי החפירה יפוזרו באזורי המילוי או יסולקו לפי הוראות המפקח.

רוכים בעבודתו. לצורך סעיף זה,  הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכ
 יוגדרו כפסולת: 

 
 ן. עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבל א.
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 טת המפקח. שימוש חוזר כמילוי, לפי החלכל חומר חפור שאינו מיועד ל ב. 
 
ופסולת   ג. פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו בשטח,  

 נרת שתסופק לקבלן. אריזות של הצ 
 
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.  ד.
 

 לאתר. רה לסלקו אל מחוץלת אחרת שהמפקח יוכל חומר זר או פסו ה.
 

בכל הקשור לסלוק עודפי חומר מהאתר הקבלן אחראי לקבל את כל האישורים וההנחיות מהרשות , 
 .ן  מנהל מקרקעי ישראל או מכל גורם אחר עפ"י כל די

  סילוק הנ"ל בכל מרחק מתבקש הינו על חשבון הקבלן ויש לכלול זאת במחירי היחידה , לא תשולם
 . כל תוספת עבור סלוק עודפים מהאתר 

 
 חפירה עודפת  57.2.001.4

 
תהיה על חשבון הקבלן. כל חפירה כזו  כל חפירה עודפת בהתאם לתכניות ושלא נדרשה ע"י המהנדס 

 קבלן על חשבונו בכורכר, חול, או בטון רזה, לפי הוראות ה תמולא ותהודק על ידי 
 המהנדס ללא תשלום נוסף.

 
 מילוי חוזר    2.00257.

 
ב"מפרט  הבינמשרדי", על הקבלן לנקות את   570כללי" וסעיף של ה"מפרט ה  301.7  בנוסף לנדרש לפי סעיף

, עליו להביא את תחתית החפירה  תחתית החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן 
 הדקי יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווהלרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המפקח במרטטי יד או במ

ס"מ לכל  20בעובי  מחצבה. ריפוד התעלה בחול  מחצבהמולא בחול ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת יתר ת
שיפוע אחיד. המילוי החוזר של התעלות לאחר הנחת רוחב התעלה יהיה בכל סוגי הצנרת על מנת להבטיח 

קדקד הצינור,   ס"מ מעל 20חול לכל רוחב התעלה עד  עטיפה ומילוי -הצנורות יהיה: בצנורות פלסטיק 
כנ"ל אך במצע סוג א'. המילוי מעל עטיפת החול או המצע, יעשה   –יפת בטון דחוס בצינורות פלדה עם עט 

תוך הבאת החומר לרטיבות האופטימלית. הכל  98גת צפיפות של %  בהתאם לחתך הטיפוסי ויהודק לדר
האפשרי אולם לא לפני בדיקת  משרדי". המילוי החוזר יבוצע בהקדם ב"מפרט הבינ 570.13כנדרש בסעיף  

 כי ניתן לבצע את המילוי החוזר. אלא באשור המפקח קת אטימות  ל בדיהקו כול
מכל סוג  או מובאת שבפרט סטנדרטי הכוונה לקרקע מקומית בכינוי "חומר מתאים" המופיע בחתך החפירה, 

כחומר   איננה נחשבת .  חרסית2אבנים בגודל העולה על "  שהוא שאינה כוללת חומר אורגני, אשפה או
 מתאים.

 
 כיסוי התעלות לצינורות     2.00357.

 
57.2.003.1  

 

ס"מ יונח בתחתית  התעלה  20בעובי  מחצבה מצע של חול .א
רוחבה. תחתית התעלה תחפר לעומק  אשר יאפשר  החפורה לכל 

לשיפוע  את הנחת המצע הנ"ל. מצע החול ייושר ופניו  יותאמו
וה תמיכה טובה לצינורות לכל  וצורת הצינור כך שהמצע יהו

 אורכם.
לאחר הנחת הצינורות, בהתאם לתכניות  על מצע חול, תונח  .ב

ב סביב הצינורות משני צדדיו לכל רוח מחצבה -עטיפת חול
ס"מ  מעל גב הצינורות הפלסטיים.   20התעלה עד לגובה של  

הצינורות לסרוגין בשכבות   עטיפת החול תונח ותהודק  משני צידי
 יד.  ס"מ לאחר ההידוק  במהדקי 15עלו על אשר לא י

 כנ"ל אך במצע סוג א' עבור צינורות פלדה עם עטיפת בטון דחוס. .ג
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טחים פתוחים או  בשמעל שכבת החול ) או המצע (  מילוי חוזר  .ד
יהיה מחומר מתאים, נקי מאבנים  וחומרים אורגניים, ובמצע סוג  

 כות. א' בכבישים ומדר
 

 -לשכבה הנ"ל יעשה כדלקמן:מילוי התעלה מעל  57.2.003.2
 

  20בתווי כבישים קיימים ומתוכננים ובשולי הכביש, יעשה המילוי במצע סוג א' בשכבות של        א.
פנאומטי, או בדרך אחרת אשר תאושר ע"י המפקח, תוך הרטבה במים.   ס"מ עם הידוק במכשיר

ההידראולית.  הצפיפות  בלת הקווים מבחינת גובהם והבדיקה  המילוי כנ"ל יבוצע רק לאחר ק 
הקבלן    MOD.AASHOמהצפיפות שתיקבע לפי בדיקת . 98ההידוק תהיה לפחות % הנדרשת לאחר 

הדרושות לקביעת הצפיפות בשדה. מספר הבדיקות,   ינהל עבודתו בצורה שתאפשר את הבדיקות
בממוצע מ'   100א יעלה על בדיקה אחת לכל  עיתוין ומקומן יקבע ע"י  המפקח. אולם, מספרן ל

מהאורך הכללי של הצינורות. הבדיקות הנ"ל תהיינה  על חשבון הקבלן, ומחירן יהיה כלול במחירי 
הבדיקות תמצאנה נמוכות  מהנדרש, תהיינה   היחידה השונים שברשימת הכמויות. באם תוצאות

 הדרושה.הבדיקות הנוספות על חשבון הקבלן, עד לקבלת הצפיפות 
 

נעשה הכיסוי  לאחר משטחים )בטון , אספלט וכדומה ( קיימות ומתוכננות  כנ"ל רק בתוואי מדרכות ב. 
ס"מ מפני קרקע   30  ס"מ יעשה המילוי בעפר נקי ללא  אבנים ופסולת עד גובה 20שכבת החול בעובי 

 סופיים. 
או בכל מכשיר אחר אשר   ס"מ תהיה מכורכר ותהודק במכשיר פנאומטי 25שכבה עליונה בעובי   

מודיפייר אששו. בכל מקרה שהכיסוי    98יפות של % די המפקח תוך הרטבה במים לצפיאושר על י
רשראות או גלגלי המכונות  ס"מ נאסר על הקבלן לעלות על התעלה עם ש 100  -מעל הצינורות קטן מ

 וכל נזק שיגרם בגלל  אי מילוי הוראה זו יחול על חשבון הקבלן. 
 
ת הכיסוי בעזרת כלים מפקח, יהיה רשאי הקבלן לגמור אידי ה-ם פתוחים ואשר יאושרו עלשטחיב ג. 

מ   ס" 100  -מכניים, אולם יש לסקל אבנים מאדמת  הכיסוי. בכל מקרה שהכיסוי מעל הצינורות קטן מ
י נאסר על הקבלן לעלות על התעלה עם שרשראות או גלגלי  המכונות, וכל נזק שיגרם בגלל אי מילו

  ם יישארו  גלויים לצרכיכל החיבורים, אוגנים ואביזרים אחרי הוראה זו יחול על  חשבון הקבלן. 
בדיקת   בדיקת הקו. הכיסוי הסופי של החיבורים יעשה באותה צורה כמו כיסוי הצינורות, רק לאחר

 הקווים.  
גמר העבודה   בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לשקיעות שתתהווינה לאורך  התעלות במשך שנה מיום 

 כל שקיעה בקרקע, דרכים או רצוף. כולה, ויתקן על חשבונו
 

 עבודה בכבישים, שבילים ובמדרכות     -מבנה הכביש         2.00457.
 

לפתוח כבישים, שבילים או מדרכות ללא קבלת רשות מאת  בנוסף למפורט במפרט הכללי אין להרוס או
דרכות שאותם חוצים ון הקבלן. כל הכבישים, השבילים והמהמהנדס גם אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשב

 וחב מינימלי אפשרי.הקווים יפתחו בר
 
 
 

ך חודש מיום  הקבלן יתקן את כבישי האספלט מקסימום בתוך חודש מיום פתיחת הכביש , למען הסר ספק בתו
 כניסה לרחוב , הרחוב יוחזר לקדמותו . 

 קטע , ת בכל יים  בתוך חודש וחצי מתחילת העבודוהחזרת  כל השטח לקדמותו , כולל שטחים פרט
 ₪ .  500היות והעבודות מתבצעות בשטח בנוי יחוייב הקבלן עבור כל יום פיגור בסך 

 
מ'; כאשר  0.80מ' לא יעלה על   1.25חפירה עד  רוחב מקסימלי של החפירה בחלק העליון, כאשר עומק ה

לא יעלה  3.25מ' עד   2.26מ' וכאשר עומק חפירה   1.10  מ' לא יעלה על  2.25מ' עד   1.26עומק החפירה  
 מ'.  1.40על  

 
תיקון הכבישים יעשה על ידי הידוק המילוי מעל עטיפת החול המהודק, לפי דרישות פרט סטנדרטי, במילוי 

מ' מתחת  0.30מ' מתחת לרום הכביש. במקרה של שביל או מדרכה יעשה המילוי עד   0.50א'  עד   במצע סוג
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 הודק בהידוק מלא שכבות, י המהודק יבוצע מילוי מצע סוג א' מום השביל או המדרכה. מעל גבי המילולר
ת המקסימלית מהצפיפו 100ס"מ לאחר הידוק, בתוספת מים, עד צפיפות של %   15בעובי אשר לא יעלה על   

 לפי מודיפייד אששו.
 

ס"מ,    8מסעה מאספלט בעובי של   באותם מקומות שהכביש היה מצופה באספלט על המצע המהודק תונח
  C.M.70ס"מ וביניהם ריסוס ביטומן   3ס"מ והשכבה המקשרת תהא בעובי   5ה הנושאת תהא בעובי  כבהש(
מצע. מסעת האספלט תונח אך ורק לאחר אישור המפקח ק"ג/מ"ר(  שתינתן מיד עם תיקון הכביש בשכבות ה 1

 בכתב כי המצע בוצע והודק כנדרש. 
ות המצע המהודק יוצק משטח  ו מצופים בבטון, על שכבחוצה משטח או שביל שהי ת שקו הביובבאותם מקומו

 בטון. עבודות הבטון תבוצענה בהתאם לנדרש, כהגדרת המפרט הכללי. משטח הבטון שיבוצע ע"י הקבלן, 
 ו/או בהתאם להוראות המהנדס.

 
ה, ויחויב לבצע את כל התיקונים הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שייווצרו בכביש, בשביל או במדרכ

 חדשים מיום קבלת העבודה הגמורה על ידי המהנדס. 12היא  רשו עד תום תקופת אחריותו ששיד
 
 
 שימוש בחומרי נפץ    5.2.0057
 

 .ומרי נפץ הקבלן לא יורשה להשתמש בח
 
 
 

 מי תהום     57.2.006
 

י , יהיה על הקבלן להוציא את המים כדבמקומות שתחתית החפירה הנדרשת תמצא מתחת למפלס מי התהום
כולל שאיבה בנקודות שאיבה  (. הקבלן ירחיק את המים ע"י ניקוז, שאיבה וכו' שתתאפשר עבודה ביבש

(WELL POINTS לצורך החזקת החפירה יבשה כדרוש לביצוע .  שאיבת המים תהיה רצופה ומספקת
 חר על אחריותו הוא.העבודה. הקבלן ידאג גם להרחקת המים הנשאבים למקום שיב

 
יהיה יציב לגבי כוחות העילוי הנגרמים ע"י מי תהום רק לאחר השלמתו. לכן  שבון כי מבנה הקבלן ייקח בח

ו ואח"כ להבטיח את המבנה המושלם יש להמשיך בשאיבה לאחר יציקת הבטון ברצפה עד לאחר התקשות
השאיבה של מי התהום עד להשלמת  חלקית בפני כוחות העילוי באחת משתי השיטות הבאות: ע"י המשכת

ת המבנה כולו. בחירת השיטה להבטחת קרקעי במים, עד השלמ-תתנה כולו, או ע"י מילוי חלק המבנה בהמב
 . יציבות המבנה בפני כוחות העילוי תהיה בידי המהנדס

 
מצעים הקבלן יגיש למפקח לאישור, לפני תחילת העבודה, תכנית ביצוע בה יפרט את שלבי הבנייה ואת הא

רק לאחר  בפני כוחות העילוי. ב ושלב ליבוש החפירה ולהבטחת המבנהבהם הוא מתכוון לנקוט בכל של 
 קבלת אישור המהנדס בכתב ייגש לעבודה.

 
הציוד יכלול משאבות,  לסלק ולהרחיק מים מהחפירה.  על הקבלן להמציא את כל הציוד הדרוש כדי
עבור כל הנ"ל לא ישולם  יבה" וכל אשר יידרש לביצוע העבודה.מובילים, צינורות ניקוז, מערכת "נקודות שא

 ד וכלול במחיר היחידה.בנפר
 
 
 הגנה וניקוז לצרכי ביצוע העבודה     7.2.0057
 

נוזלים אחרים מכל מקור אחר ע"י נקיטת אמצעים מתאימים כגון  החפירות יוגנו בפני חדירת מי גשם או מים ו
 וכיו"ב. סוללות הקפיות, תעלות להטיית המים

האמצעים שנקט הקבלן, יסלק הקבלן את המים מתוך  ם, מי שופכין וכד', על אףגש-אם יצטברו בחפירות מי 
ס"מ,   15   -של לא פחות מ החפירה ויחליף את השכבה הבוצית בקרקע יבשה או מצע גרנולרי מנקז בעובי

ת הקו, יפרק הקבלן את הקו, יחליף בטרם ימשיך בעבודה. אם חדרו מים או נוזלים אחרים לחפירה, לאחר הנח
 ת הקרקע כאמור לעיל ויניח קו חדש.א
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זה. עבור כל הנ"ל לא ישולם  על הקבלן להמציא את כל הציוד הדרוש כדי לבצע העבודות הכלולות בסעיף
 במחיר היחידה.  בנפרד וכלול

 
 
 

 קווים ומתקני ביוב   –מערכת ביוב   4.3.00פרק  
 

 צינורות לביוב    3.00157.
 

 5707  -ו  5705,  5704רקים  במפרט הכללי ובהתאם לפ 304, 301ם  הצינורות לקוי ביוב יהיו לפי סעיפי
 במפרט הבין משרדי וכדלקמן:

 . 8SNמסוג  884יהיו בעלי תו תקן  C.V.Pצינורות .
תב י כ לפ SDR או פוליאתילין מצולב ו  100PE  מסוג מחומר גלם 499צינורות פוליאתילן יהיו בעלי תו תקן 

 . כמיות
"איטוביב" המורכב ע"י   -אמצעות "מחבר מיוחד לקיר שוחה" השוחה הטרומית יהיה בחיבור הצינורות לקיר 

ו יהיה כלול במחיר השוחה הטרומית בזמן הרכבת השוחה או תאים משולבים עם בית החרושת וולפמן ומחיר
 תחתית ועיבוד סניטרי מתועשת עשויה מפוליאתילן מסוג מגנופלסט. 

 
, יהיה באמצעות "מחבר מיוחד לקיר השוחה" )על קו קיים(באתר  חיבור הצינורות לקיר השוחה היצוקה

 ים" ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה היצוקה. המיוצר ומסופק ע"י בית החרושת תוצרת "פלס
 

 צינורות פוליאתילן .    57.3002
 

 .   או פוליאתילין מצולב  100PE מסוג מחומר גלם 499צינורות פוליאתילן יהיו בעלי תו תקן 
 יסופקו במוטות ) ולא בגליל (.  ורותהצינ

 
 הובלה פריקה ואחסנה : .א

ישרים ללא עצמים חדים העלולים לפגוע בצנרת ,   צינורות פוליאתילין יהיו מונחים על משטחים
הפריקה יכולה לעשות ע"י מלגזה או מנוף , בכל מקרה יש לדאוג שהמגע בין הצנורות לכלי  

 ני לא יעשה ע"י קצוות חדים . המכ
לה להיעשות כערומה או לאורך התוואי בו יונחו הצינורות , יש להימנע מהנחה על ה יכוהאחסנ

מטר , אין  3ן בערמות יעשה על משטחים ישרים וגובה הערמה לא יעלה על עצמים חדים , איחסו
 חשש להשפעת מזג אויר על הצנרת .  

 
 : התעלה . ב
 

תשתית התעלה  ינור המיועד להרכבה.ס"מ בתוספת קוטר הצ 30היות לפחות  רוחב התעלה צריך ל
תעלה. בכל קרקע יש  ב כו חייבת להיות ישרה ללא אבנים ובליטות, כך שהצינור יהיה מונח לכל אור

ס"מ. במקרה   20 -לרפד את תשתית התעלה בשכבת חול או אדמה נקייה מאבנים ורגבים בשכבה של כ 
 המיועד להרכבה. ס"מ בתוספת קוטר הצינור 80ינימלי  זה יהיה עומק התעלה המ

 
 ג.        ריתוך צינורות :        

 
 (.     E.Fריתוך הצינורות יהיה בטכניקת ריתוך חשמלי ) 

 
הריתוכים יבוצעו ע"י צוותי עבודה של היצרן הצנרת בלבד , על הקבלן להביא בחשבון שלא תשולם  

 ים שיהיו כלולים במחיר הצנור .תוספת מחיר עבור האבזרים וצוות הרתכ
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 SN-8עבה   P.V.C  -צינורות ביוב מ    3.00357.
 

 אכסון הצינורות: א.
 

שכבות. רצוי לאכסן   10ר כאשר גובה הערמה אינו עולה על  יש לאחסן את הצינורות על משטח יש
לאכסן   . את הגומיות ישאו לפחות לכסותם כך שלא יהיו חשופים לשמש הצינורות במקום מוצל

 ק בזמן הרכבת הקו. אל תוך הפעמון ר יר ויבש ולהכניסםבמקום קר
 

 טעינה ופריקה  ב. 
 

 אנשים תוך הימנעות   טעינת ופריקת הצינורות צריכה להיעשות על ידי שני 
 מ"זריקת" הצינורות על האדמה ואגב שמירה מפגיעה בקצות הצינור.

 
 התעלה  ג. 
 

ת התעלה . תשתיתוספת קוטר הצינור המיועד להרכבהס"מ ב 60רוחב התעלה צריך להיות לפחות  
ש  תעלה. בכל קרקע יב חייבת להיות ישרה ללא אבנים ובליטות, כך שהצינור יהיה מונח לכל אורכו 

ס"מ. במקרה זה יהיה עומק התעלה   20 -לרפד את תשתית התעלה בשכבת חול בשכבה של כ
 ס"מ בתוספת קוטר הצינור המיועד להרכבה.  80המינימלי  

 
 הפעמון הכנסת טבעת האטימה אל מצמד  ד.
 

לפני הכנסת הטבעת יש לנקות את פנים הפעמון ואת הטבעת בעזרת מטלית רטובה, אחרי כן מכניסים 
 טבעת אל תוך התושבת כאשר חלקה הצבוע של הטבעת מופנה כלפי חוץ. את ה

 
 חיבור הצינורות  ה.
 

. )ניקוילאחר (את הקצה המושחז של הצינור  )המסופקת ע"י המפעל(יש למרוח במשחת סיכה מיוחדת 
עד קצה המצמד. לאחר זאת יש  -לאחר המריחה מחברים את הצינורות אגב סיבוב קל ודחיפה פנימה 

א את הצינור מתוך המצמד עד לסימן הצבוע בקצהו החלק של הצינור. לצורך חיבור צינורות  להוצי
 אל ע"י המפעל.מ"מ ניתן להשתמש במכשיר המוש 110 -בקוטרים שמעל ל

 
 יניים התקנת אורכי ב ו.
 

ניתן לנסר אותו מתוך צינור קיים, בעזרת משור בעל שיניים  -במקרה וישנו צורך לחבר קטע קצר 
מעלות, להחליק בשופין דק   15, לאחר זאת יש לשייף את הקצה בעזרת שופין גס לזווית של  קטנות

 ולסמן את עומק התקיעה. 
 
 סימון עומק התקיעה  ז. 
 

מנת  ;מחייב השארת מרווח חופשי בתוך הפעמון על  P.V.C   -דם ההתפשטות הטרמית הגבוה של הקמ
לכן, יש להקפיד כראוי על תקיעת הצינור עד  לאפשר לצינור התפשטות חופשית בחילופי חום וקור. 

 לעומק המסומן בלבד. 
 
 
 

 אוגן מחבר ח.
 

ש דנים, ניתן להשתמלאביזרים עם אוגלצנרת אחרת או  P.V.Cבכל מקרה שצריך לעבור מצינורות  
 במסעף עם אוגן. באוגן מחבר או 
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 האוגן עשוי משני חלקים:
 פלסטי.עשוי מברזל יציקה מצופה בחומר  -האוגן  1.   
 הגומייה.  2.   

 
את האוגן מלבישים על הצינור, הצינור חייב להיות: נקי, יבש וישר בקצה. במקרה שישנה השחזה 

שחה על לבישים את הגומייה, מורחים קצת מריד אותה בעזרת משור או שופין. מבקצה הצינור יש להו
 הגומייה. השטח החיצוני ומותחים את האוגן מעל 

 
 מצמד כפול  ט.
 

 מקרה שצריך לחבר שני צינורות בעלי קצוות חלקים: משתמשים באביזר זה. בכל
 
 מצמד תיקון י.
 

ים  ור שני. משתמשולהחזיר אחרי כן את חציו על צינ אביזר זה ניתן להעלותו לכל אורכו על קצה צינור
 בו לצורך הכנסת אביזר נוסף לקו גמור או לצורך החלפת קטע צינור במקרה של צורך. 

 
 ון הסתעפויות קשתות וקצוות קויםעיג יא.

 
הסתעפויות, קשתות וקצוות קוים יש לעגון נגד כוחות ציריים. כוחות אלה תלויים בקוטר הצינור  

 . (P)דיקה ובלחץ הב
 

 אביזרים כבדים יב.
 בטון. קרה של שימוש באביזרים כבדים, מנופים וכו'. יש להשעין את האביזר על פלטתמב

 
 אטימות  בדיקת  יג. 
 

 .4.4.002ו   4.4.001י סעיפים לפ
 

 כיסוי התעלה  יד.
י אפשר  את החול מסביב לצינור. את השלמת הכיסו הכיסוי הראשוני נעשה בעבודת ידיים. רצוי להדק

 לבצע בעזרת כלי מכני. 
 
 
 

 צינורות פלדה    3.00457.
 

ללא ראש פעמון צינורות הפלדה יהיו עם ציפוי פנים בטון מסוג צמנט אלומינה ו א.   57.3.004.1
 . 530לפי ת.י    

 צינורות פלדה ירותכו בהצמדה מלאה אך ורק בתוך התעלה. ב.   
 

3.004.2 .57  
ין משרדי, תחולנה מפרט הבב 57042 במפרט הכללי וסעיף 304  301בנוסף להוראות בסעיפים  

פרט הכללי  בין המ . במקרה של סתירה4.4במפרט מיא"מ לצינורות פלדה סעיף   ההוראות המפורטות
 לאמור מיא"מ קובע האמור במפרט מיא"מ.

 
 צינורות עם מעטפת בטון דחוס   

 
תוך  והם יבודדו באתר לאחר ביצוע הרי ס"מ  15  -קצוות הצינורות יושארו ללא בידוד לאורך כ

לפחות. טיב הבידוד  ס"מ 10וד הקצוות יהיה זהה לבידוד הכללי ויחפה עליו בשיעור  והבדיקות. ביד
 ייבדק בדיקה חזותית ובדיקת מתח חשמלי במכשיר "הולידי תיקוני הבידוד המפורטים להלןלרבות 

 לה.דיטקטור". בדיקה סופית תעשה לאחר הנחת הצינור בתע
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ס"מ, מכל  5הפגום עד לפלדה ברוחב   דה יש לתקנו תוך גילוי המקוםנפגם הבידוד בזמן ביצוע העבו
בודד המקום בצורה זו לבידוד המקורי לפי הפירוט להלן  צד שנפגם ולכל הקף הצינור. לאחר הגילוי י

 ס"מ לערך. 10עם חיפויים בשיעור  
 במפרט מיוחד. יות אודרישה לעטיפה כפולה או מוגברת תצוין בכתב הכמו

 
 .   בהתזת חול לדרגת ניקוי  השלמת הבידוד ותיקונו יעשו כדלקמן. ניקוי המתכת יעשה 57.3.004.3

 מסחרית )כמעט לבן( או בעזרת מברשת מכנית .                       
 

 עטיפת בטון דחוס  
 

  טון בדבק  ניקוי אזור הריתוך והסרת גופים זרים ומריחת פני המתכת וקצוות ב .1 
 . 1:1ם ביחס אקרילי מדולל עם מי   
  במרחק   )המסופקות על ידי המפעל(ליפוף האזור החשוף ברשת זיון מגולוונת  .2 
 מ מפלדת הצינור.מ" 10  -של כ   
 יש להיעזר באבנים בודדות לשמירת מרווח.   
יה מחומר כריכת עריסה או תבנית יציקה סביב קטע החיבור. העריסה חייבת להיות עשו .3 
 ון הלח. ניתן ם מן הבטאת משקל המלט וימנע את אידוי המי חזק ואטום, אשר יישא   
 ון, פח מגולוון דק, נייר טול. יש להשתמש ביריעת ניילון מחוזקת על ידי  רשת נייל  
 ס"מ בחלקו העליון של הצינור לאורך כל אזור   5   -להשאיר  פתח יציקה ברוחב של כ  
 היציקה.  
  (  2ני )( צמנט + ש1הבא: חלק אחד ) ין תערובת מלט נוזלית בהרכבש להכי .4 
  לקבלת  (מנפח הצמנט  50+ מים  בכמות של עד %  )לפי נפח(חלקים חול   
 מנפח הצמנט. 20+ דבק אקרילי בכמות %  )תערובת נוזלית  
  יציקת תערובת המלט לחלל שבין הצינור לעריסה. בעת היציקה יש להקיש   .5 
       חדור היטב לכל הפינות.קלות על העריסה, על מנת שהחומר י  
  לאחר הסרת העריסה יש למרוח את פני המעטפת באזור החיבור בתערובת של   .6 
  או  יריעת ניילון סביב אזור החיבור. פני הבטון  1:1דבק אקרילי וצמנט ביחס     
 לו. באזור זה יהיו חלקים ואחידים לחלוטין כפני הצינור כו  

 
 ם בטון:תיקון ציפוי פני 57.3.004.4

  
 תיקון בטון פורטלד רגיל בציפוי פנימי יבוצע בהתאם להנחיות הרגילות.  א.

 ון מסוג צמנט אלומינה. יש לעשות תיקון בט ב.  
 

   צמנט   ( 1חלק אחד ) 2:1להכין תערובת סמיכה של חומר ביחס   .1  
 ( חלקים של חול. 2אלומינה ושני  )   
 על ידי מברשת  ח מלכלוך ובליטותלסלק כל בטון רופף ולנקות את השט .2  
 פלדה.    
 לנקות מאבק ולהרטיב קצוות מיפוי הבטון והפלדה. .3  

 רוח תערובת מלט צמנט באזור התיקון. למ .4    
  להרטיב את אזור התיקון ולכסות בסמרטוטים רטובים ולשמור על  .5  
 שעות.  8רטיבות מתמדת במשך     

 
 

 חיתוך צינורות  57.3.004.5
 

זהירה  וך צינורות יבוצע באמצעות מכשיר "ארק אייר" בלבד, תוך קטום הקצה החתוך ושבירה יתח 
 מי.של הציפוי הפני 

 
 ריתוך   57.3.004.6
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רתכים   הריתןך יהיה ריתוך חשמלי בהצמדה מלאה ) ללא פעמון ( והוא יבוצע אך ורק על ידי
שות לגבי רתכים והריתוך ר הדרילכל ית כי שדה של צינורות ובהתאם מוסמכים ומנוסים בריתו

 19המפורטים בפרק 
 של התקן הישראלי, "מפרט כללי למסגרות חרש וסיכוך". 

ואילו  (BUTT WELD)נורות עם קצוות מתואמים וקטומים יחוברו באמצעות ריתוכי השקה  צי  
הסמוך ש של קצה הפעמון עם דופן הצינור צינורות עם פעמון ירותכו ריתוך פנימי לאורך קו המפג

ש לחבר ולתקן לפי הצורך את קצוות הצפוי הפנימי במשחה מתאימה בהתאם  אליו. בשני המקרים י
רן הצינורות. כל חיבור יעשה בשני מחזורי ריתוך לפחות, תוך העתקת מקומות התחלה להוראות יצ

 ממחזור למחזור. 
 

התפסים עד לגמר   מיוחדים. אין להסיר את ם חישוקיםלפני הריתוך יש לתפוס הצינורות בתפסי
 ך בשורש.הריתו

של   19פרק  . בדיקת הריתוכים תבוצע כאמור בAWWC-C-202הריתוכים יעמדו בדרישות תקן   
 .19038התקן הישראלי סעיף  

 
 

 הנחת הצינורות     3.00557.
 

 כללי  57.3.005.1
 

שרדי"  ב"מפרט הבינמ  57ב"מפרט הכללי" ופרק    306, 304,305הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרקים 
רט להלן  . נוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפו 5705, 5707, 5704ובעיקר בסעיפים  

 ובהתאם להנחיות היצרן והספק. 
 

על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד מוסמך של הקבלן יהיה 
 חת הצינורות. כל זמן החפירה והנ  וכח באתר במשךנ
 

חתית  פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שתי שוחות סמוכות בבת אחת. ת
 מהודק, לפי הנדרש  לעיל.  מחצבההתעלה תיושר ותהודק היטב. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול 

קווים יונחו במעלה . הפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצוןאין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמ
 מהמקום הנמוך אל הגבוה. השיפוע, כלומר,

בשיפועים ובגבהים המסומנים בתכניות ובחתכים האורכיים   כל הצינורות ואביזרים יונחו בקוויים ישרים
ת הצינור במקומו  ולפי הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידה במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד. קביע

ובעזרת הוספת חומר מתחתיו   )ולא ע"י הרמת הצינור (רת התחפרות קטנה מתחת לצינור המדויק תעשה בעז
הצינור במקומו הנכון, ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמך  שיהודק היטב. לאחר שיונח

 בלבד, ויקבע מיד במקומו ע"י הידוק חול מצדיו לכל אורכו.
 
. הצינורות )אינברט(.I.L -ינורות  ייחסים אל התחתית הפנימית של הצפרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתסמ

כל קטע יהווה צינור אחר עם תחתית ישרה וחלקה ללא קפיצות יונחו בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש כך ש
 מקומיות.

 
 פרוט עבודות הנחת צינורות 57.3.005.2

 
תוספת מחיר. וזרו בשטח ע"י הקבלן ללא , פ"א ופלדה  יובלו, ויפ P.V.C  -צינורות ביוב עשויים מ א.

 ע"ח הקבלן.  צינורות פגומים יוחלפו
 
 ידי מודד מוסמך. סימון תוואי הנחת הצינור על . ב
 במידת הצורך.או דרך גישה פריצת תוואי  . ג
 
 . פיזור הצינורות בתוואי הנחת הצינורות .ד
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עבודה  רכות אספלט, כולל  דמ ים אוך שימוש בסכין דיסק בכבישחפירה/חציבה הדרושים תו  .ה 
 במפרט הכללי.  300.17  301.1.9סעיפים   בשטחים עירוניים לפי 

 
 , חיתוך ההבלטות הפנימיות של הריתוך ע"י ציוד מתאים . ים ובזויות הדרושיםחיתוכים ישר .ו
 
 ריתוכים ישרים ובזויות הדרושים. . ז
 
 יגים מכל סוג וגודל. עשיית הברגות ותבר .ח
 
 ביזרים שונים. ו פירוק אהרכבה א .ט
 
 עשיית בדיקת לחץ. .י
 
 שטיפת צנרת. .אי
 
 פקח והחזרת פני השטח לקדמותם. פינוי הפסולת וכו' למקום שיראה למ .בי
 
בשכבת חול  ובצינורות פלסטיים כיסוי הצינור   ס"מ, 20אספקת חול לצורך יצירת ריפוד חול בעובי   . גי

 א'.  4.2.003.1ף ס"מ לכל רוחב התעלה לפי סעי 20י בעוב
 

 ד' .    4.2.003.1מודיפייר אששו לפי סעיף  %98  -יד.       כיסוי והידוק תוך הרטבה ל 
           

 טו.      החזרת השטח לקדמותו בהתאם לנספח הנופי של הרשות , באישור קק"ל , מוא"ז מרום הגליל.   
 

 קווי ביוב  שוחות בקרה על   3.00657.
 

 כללי    57.3.006.1
 
 בשוחות הנמצאות בשטחי כבישים ומשטחי חניה, שבילים ו/או מדרכות מתוכננים,  .1

 רון טרומי שיותקן בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה. רום  המכסים יותקנו בתוך צווא  
 חלקים. 3המכסה יותאם לפני האספלט ולשיפוע הכביש. תקרת  
 ס"מ. 30ס"מ לפחות ולא יותר מ  10גובה הצווארון יהיה  

 
לפני  ס"מ מעל  20רום המכסה  בקווי ביוב הנמצאים בשטח המגרשים ו/או בשטחים פתוחים יהיה  .2

 חלקים.  2הקרקע ויותקן בלי צווארון. תקרת 
 
 
  בשטחי כבישים, חניה, שבילים ו/או מדרכות  489קוטר מכסי השוחות לפי ת"י   .3

 מתוכננים יהיה כדלקמן:  
 

 ס"מ. 40המכסה בקוטר   -   מ'  0.60בשוחות עד עומק   א.   
 ס"מ. 50המכסה בקוטר   - מ'    1.25בשוחות עד עומק   ב.    
 ס"מ.  60המכסה בקוטר   - מ' 1.26בשוחות בעומק מעל   ג.    

 
 קוטר מכסי השוחות בשטחים פתוחים יהיה כדלקמן:  .4
 

 ס"מ.  60המכסה בקוטר   - מ'   1.75בשוחות עד עומק     א.   
 ס"מ.  60המכסה בקוטר   - מ' 1.76בשוחות בעומק מעל    ב.    

 היו בהתאם לתקן הישראלי: תאי הבקרה י . 5
 

 מ'.  0.4עד עומק   40תא ביקורת קוטר  
 מ'.  0.6עד עומק   50תא ביקורת קוטר  
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 מ'.  0.8עד עומק   60תא ביקורת קוטר  
 מ'.  1.25עד עומק    80תא ביקורת קוטר  

 מ'. 2.75עד עומק   100   תא ביקורת קוטר
 . מ' 3.75עומק  עד   125תא ביקורת קוטר  

 מ'. 3.75 בעומק מעל 150רת קוטר  תא ביקו
 
 מכסים לשוחות הבקרה .6
 

  60,  בקוטר  489  , לפי תקן ישראלי ת"יB 125או   D ,250C   400  המכסים לשוחות יהיו דגם ב.ב.  
בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה. רום המכסה יותאם לפני  ס"מ, ויותקנו בתוך צוארון טרומי שיותקן 

 2התכניות ו/או לפי הוראות המפקח, ובלי צווארון בשטחים פתוחים, תקרת הכביש המתוכננים, עפ"י 
 חלקים.

  
.   

 שוחות בקרה טרומיות     57.3.006.2
 
 
ראשונה    ומובאות חוליה ה  תהינה שוחות בקרה טרומיות המיוצרות במפעלשוחות הבקר . 1  

 .  489ת"י  ת לפי  ותקרו 658או שווה ערך לפי ת"י   וולפמן ותחתית כיחידה אחת דוגמת 
 קדחים לכניסת ויצאית הצנרת מהשוחה הבקרה יבוצעו רק במפעל  לפי תוכנית .              
 ת יהיה רק במקום שיורה עליו המפקח ו/או המהנדס.השימוש בשוחות יצוקולא יורשה  

 
"איטופלסט"   בלן לדאוג שבין החוליות הטרומיות יהיה אטם מגומי סינטטי  המסופק ע"י היצרןעל הק .2 

. 
 
 .קדיחת חורים בשטח . לא  יורשה יבוצע רק במפעל קדיחת חורים בחוליות הטרומיות על  . 3  
 
    .תוך שימוש במחברי "איטוביב"חיבור הצינורות לשוחה יהיה  .4 
 
 שלבי ירידה .5 

 מ' יוסדרו שלבי ברזל.  1.25עומק מעל  בכל שוחה ב
יותקנו במפעל המייצר את  החוליות הטרומיות מדרגות  לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות 

המדרך ס"מ מינימום ומשני צידי  25. רוחב המדרך של המדרגה יהיה  X) דגם  (רחבות בצורת סולם 
ס"מ.   13.5יר תא הבקרה פנימה לפחות  תהיינה בליטות למניעת החלקה לצדדים. המדרגה תבלוט מק

 ס"מ אחת מהשנייה.   33פוי פלסטי בצבע זוהר במרחק של  המדרגות תהיינה בנויות מליבת ברזל וצי
יהיו   . המדרגות  658השלבים יותקנו ע"י יצרן החוליות ועיגונם ייבדק לפי הוראות ת"י מס'  
 השוחה. מוזאיקה או שווה ערך. המחיר יהיה כלול במחיר תוצרת  

 
 

 שונותעבודות    57.3.006.3
 
 מפלים חיצוניים  .1
 

התכניות ו/או יורה המפקח יתקין הקבלן בצמוד  לשוחות הבקרה לביוב מפלים במקום אשר תורה 
 לפי הפרטים המצורפים .חיצוניים 

 
 כניסות צדדיות לשוחות  .2
 

ת צדדיות לחיבור בעתיד של ות המצוינות בתכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תקבענה כניסובשוח
ה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים קווי ביוב ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים. כל כניס

או שוחות משולבות מסוג רומלוד, עיגון מחבר לשוחת בטון בקיר השוחה וקטע צינור בקוטר וברום  
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לאטום ע"י פקק מטיט צמנט, כדי יסומן בתכניות. את הצינורות של ההכנות לכניסות הצדדיות יש ש
 שלא יחדרו דרכם מים לתוך השוחות.

 
 
 
 חיבור לשוחה קיימת  .3
 

עבודות החיבור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות  והבטיחות ובהתאם להוראות  
א התיאור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של ותקנות משרד העבודה. בשום מקרה לא  ב

 חות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן. הקבלן, לבטי
של ה"מפרט הכללי" ובסעיף     300.18חיבור לשוחה קיימת, יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, בסעיף   

 המפקח ובאישור המזמין. של ה"מפרט הבינמשרדי", ו/או לפי הוראות 570827
 
 עיבוד סניטרי לרצפת השוחה  .4

הזרימה  בקרקעית התא העובד עם אפיקיעיבוד סניטרי  יבוצעו  שוחות בקרה טרומיות תאיל
התואמים לקוטרי הצינורות והשיפוע של האפיק הראשי יהיה לפחות שווה לשיפוע הצינורות  

 .2% -הנכנסים והיוצאים, אבל לא פחות מ
 בדיקת קווי ביוב לאחר הביצוע  57.4.00פרק  

 
 ביובושוחות  לקווי   בדיקת אטימות    57.4.001

 
 במנהלת הכנרת ות הקווים והשוחות המפקח של הפרויקט צריך לבדוק ולאשר בדיקת אטימ 

 ממולץ להתחיל הבדיקה במעלה הקו ובהמשך לנייד את המים במורד מקטע לקטע .
 

 עד גובה ראש שוחה .יש למלא קטע של צנרת ושוחות במים  .1
ז השוחה הנמוכה שביניהן מבחינת תחתית שוחה במידה ולא כל השוחות באותו גובה מכסה א .2

ס"מ מעל  20כאשר השוחה האחרונה תהיה מלאה עד לפחות  תמולא עד גובה ראש השוחה ,
 20תפר חיבור החוליה העליונה . בכל קטע נבדק , תהיינה כל השוחות מלאות עד לפחות 

מלאה עד ראש תפר חיבור החוליה העליונה , כאשר לפחות שוחה אחת מהשוחות   ס"מ מעל
 שוחה .

ס"מ מעל המדרגה העליונה ולא  10למלא עד במידה ויש מדרגות בשוחות , התנאי המגביל הוא שיש 
 ס"מ מעל תפר חיבור חוליה עליונה. 20להסתפק ב 

 עות משלימים החסר עד למפלס ראש  ש 24שעות לספיגה של המים בבטון לאחר  24.  יש להמתין 3
 שעות והשלמת המילוי החסר ,   24את מפלס המים לאחר השוחה , המפקח יבדוק      
 הדקות , הקטע יאושר כאטום . 30ת במידה ואין שינוי בגובה המים במהלך דקו 30וימתין      

בה ראש  דקות יש ירידה במפלס , יש למלא שוב ) ממלאים את החסר עד לגו 30אם אחרי  .4
 דקות .  30שוחה (   ולהמתין שוב 

 הקטע יאושר  –זרת על עצמה סימן שיש תקלה , אם אין שינוי במפלס אם הירידה במפלס חו .5
 כאטום .       

 
 בדיקה חוזרת למקרי נזילות    002.4.57

 
רת.  אם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים או יוחלפו הצינורות הפגומים ולאחר מכן תעשה בדיקה חוז 

 ם, המכשירים והציוד לבצוע הבדיקות.הבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח. הקבלן יספק את כל החמרי
 

 יקת צילוםשטיפה וניקוי לפני בד   03.4.057
 

לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חמרי בניה וחומרים 
 ת הצילום.אחרים כנדרש במפרט, העלולים גם לפגוע בפעול

 

211



 מים וביובמפרט טכני עבודות 
 יח"ד הר צפייה מטולה  76 – 1027/2022מכרז/חוזה 

13 

 

מתאים לכך. הכל בהתאם למפרט הכללי,  הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור 
ת המפקח. הוצאות השטיפה של הצנרת יהיו כלולות בהצעת למפרט המיוחד המשלים אותו ולהוראו

 הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים לביצוע העבודה ולא ישולם עבור פעולה זו בנפרד. 
 
 
 

 צילום צנרת ביוב גרביטציונית     04.0.457
 
, בהתאם המזמין ועל חשבון  המפקחאת הצילום תהיה באחריות  הזמנת החברה המבצעת  .א

 . בדיקות לפרוגרמה ל
כל עבודות השטיפה והניקוי של הצנרת ייעשו ע"י הקבלן והן יהיו כלולות   -

ולא  בהצעות הקבלן כחלק ממחירי היחידה השונים שהציע לביצוע העבודה,
 עבור פעולה זו בנפרד. ישולם

 
 ביצוע העבודה  .ב
 

 ה. עיתוי העבוד
 

בהתאם לדרישות והשלמת כל ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצנרת, כיסוי והידוק שכבות העפר 
 פיקוח באתר.הבנוכחות נציג העבודות הקשורות בבצוע תאי הבקרה. הצילום ייערך 

 
מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני  על המזמין להודיע למפקח ולקבלן באתר על

קשור לביצוע  דה. הקבלן יהיה נוכח בעת ביצוע הצילום ויסייע בידיו של המפקח בכל הביצוע העבו
 הצילומים הנ"ל.

 
 מהלך הביצוע

 
הצילום יבותע האמצעות החדרת מצלמת טלויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם  

 הלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלויזיה במהלך ביצוע הצילום. למגבלות הציוד. מ
 

 תעוד 
 

י וכן בעזרת תיעוד קולי, בעזרת המילום על כל שלביו יתןעד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמיד 
 מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכדומה. 

 
ה בפנים ובחוץ לשם זיהוי. סימון פנימי של השוחה על מבצע הצילום לדאוג לסימון מספר השוח

 לטת הוידאו. כזו שתאפשר צילום וסימון במהלך התיעוד ויאפשר זיהוי חוזר מעל גבי ק ייעשה בצורה 
 
 תיקון מפגעים .ג
 

במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו מפגעים 
הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו שלחוות דעת המפקח יש לתקנם, 

 אה של המפקח. המל
 

שירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום  הקבלן יתקן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי י
חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע העבודה"  

 הצילום החוזר תהיה ע"י המזמין והמפקח ועל חשבון הקבלן.  למעלה. הזמנת
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 הצגת הממצאים  .ד
 

רק לאחר מסירת תעוד הצילום,  קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף 
שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי  

 הממצאים.
 
 

 יות הקבלן אחר  005.4.57
 

ן לעצמו זכות לערוך  צילום חוזר לפני פקיעת בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמי
במידה ויתגלו  נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תוקף האחריות של הקבלן. 

עלות  תשתית הצנרת או  כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, 
תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון,  

ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון  הקבלן,   הקבלן לפי דרישת המזמין  ו/או
 צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 

 
 שמירה על הניקיון   006.4.57

 
מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. בכל ערב, לאחר    הקבלן יכין תריסים מעץ או מחומר אחר

תום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בתריסים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה  גמר העבודה יס
 או בעלי חיים לתוך הצינור.  

הפסקת עבודה לזמן ממושך  או בגמר כל קטע. על   כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של
עריכת  ת באופן שוטף את הצינור והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. לפניהקבלן לנקו

 הבדיקה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו של המפקח. 
 
 

 מערכת מים       57.5.00פרק   
 הנחת צינורות     0157.5.

 
 , 5705י" ובעיקר בסעיפים ב"מפרט הבינמשרד  57הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק  

 נוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן ובהתאם להנחיות    5707,  5704  
 היצרן והספק.   

 פרוט עבודות אספקה והנחת צינורות     0257.5.
 

 לאתר העבודה.  הובלה ממחסן הספק או בית החרושת א.
 

 מוסמך.סימון תוואי הנחת הצינור על ידי מודד  ב. 
 
 במידת הצורך. פריצת תוואי ג. 
 
 פיזור הצינורות בתוואי הנחת הצינורות. ד.
 

 חפירה/חציבה הדרושים תוך שימוש בסכין דיסק בכבישים או מדרכות   ה.
 אספלט. 

 רשת סימון . , והנחת מודפייר אששו %98  -כיסוי והידוק תוך הרטבה ל ו.
 

 חיתוכים ישרים ובזויות הדרושים. ז. 
 

 רושים.תוכים ישרים ובזויות הד רי ח.
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 עשיית הברגות ותבריגים מכל סוג וגודל.  ט.

 
 הרכבה או פירוק אביזרים שונים.  י.
 

 עשיית בדיקת לחץ. יא.
       

 שטיפה וחיטוי צנרת.  יב.
 

 פני השטח לקדמותם.  פינוי הפסולת וכו' למקום שיראה למפקח והחזרת יג. 
 

            וחב התעלה ומלוי חוזר ס"מ ולכל ר 20ל בעובי  אספקת חול לצורך יצירת ריפוד חו יד.
 ס"מ מעל קדקד הצינור. 20עד לגובה   

 עטיפות ותושבות לצינורות     0357.5.
 

פרט סטנדרטי.   מצע ועטיפות מחול מתחת ומסביב לצינורות לכל אותם אורכם יותקנו לפי החתך הטיפוסי,
ואבנים. על קרקעית החפירה תפוזר מר אורגני, אשפה, חצץ העטיפה תהיה מחול דיונות נקי חופשי מכל חו

שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת מים. על שכבה זו יונחו  
ע עטיפת החול עד לגובה הסופי  לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצו הצינורות. 

ס"מ שתהודקנה היטב בתוספת מים, פיזור שכבות  15  -בשכבות של לא יותר מבהתאם לתכניות. החול יפוזר 
 עד לגב הצינור והידוקן יעשה במקביל משני צדדי הצינור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצינור.

ים בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שיקבעו על ידי תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורט
וזאת בניגוד לנדרש בפרט הסטנדרטי, המתאים לתקן   20, -הבטון תהיינה מבטון בהנדס. תושבות ועטיפות המ

או לפי המסומן בתכניות. פרטי התושבות והעטיפות יהיו בהתאם לפרט   466   -ו 118הישראלי ת"י מס'  
 ת היציקה. וצור 96סטנדרטי מס'  

דה, לפני כיסוי כל קטע וקטע. מני העבודה במהלך העבוהמדידה לצרכי תשלום עבור סעיפים אלו תאושר ביו 
 אי מילוי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.

 גושי עיגון מבטון     0457.5.
 

די המהנדס, לפי פרט  יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שיקבעו על י
בהתאם לתקני 20 -לתכניות. הבטון יהיה בון מזויין תהיה בהתאם סטנדרטי צורת גושי עיגון מבטון או בט

 וביצוע גוש העיגון. 466  -ו188ישראל  

 צינורות פלדה  0557.5.
 

 עטיפה פלסטית 57.5.05.1
 

ות. להוריד את ציפוי הריתוך  תיקון ראשים יעשה עם סרט תיקונים מתכווץ המסופק ע"י יצרן הצינור
יש לנקות היטב את אזור "הראש" עד לשטח  ת מכנית ובמברשת פלדה.ולנקות את התפר במברש )שלקה(

 העטוף בעטיפה חיצונית במברשת פלדה ואח"כ לנקות מאבק. 
התיקונים. יש להמתין מספר דקות עד להתייבשות  למרוח פריימר מתוצרת אותה חברה שממנה נרכש סרט

פה על כל יקפית. להשלים את העטיימר. למרוח היטב את הסרט ולהדק חזק באזור הריתוך בצורה ההפרי
הקיימת  מ"מ מכל צד על העטיפה 100מ"מ בכל סיבוב. יש לבצע חפיפה של    25הראש תוך חפיפה של  

 של הצינור.
 עם השלמת העטיפה יש לחמם את הסרט מכל צדדיו עפ"י הוראות יצרן הצנורות.
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 חיתוך צינורות  57.5.05.2
טום הקצה החתוך ושבירה זהירה של  ארק אייר" בלבד. תוך קחיתוך צינורות יבוצע באמצעות מכשיר "

 הציפוי הפנימי. 

 ריתוך  57.5.05.3
ריתוך יהיה ריתוך חשמלי והוא יבוצע אך ורק על ידי רתכים מוסמכים ומנוסים בריתוכי שדה של צינורות 

רט כללי  של התקן הישראלי, "מפ 19י רתכים והריתוך המפורטים בפרק  ובהתאם לכל יתר הדרישות לגב
 סיכוך". למסגרות חרש ו

ואילו צינורות  (BUTT WELD)צינורות עם קצוות מתואמים וקטומים יחוברו באמצעות ריתוכי השקה  
ני עם פעמון ירותכו ריתוך פנימי לאורך קו המפגש של קצה הפעמון עם דופן הצינור הסמוך אליו. בש

להוראות יצרן י במשחה מתאימה בהתאם המקרים יש לחבר ולתקן לפי הצורך את קצוות הצפוי הפנימ
 הצינורות. כל חיבור יעשה בשני מחזורי ריתוך לפחות, תוך העתקת מקומות התחלה ממחזור למחזור. 

לגמר הריתוך  לפני הריתוך יש לתפוס הצינורות בתפסים חישוקים מיוחדים. אין  להסיר את התפסים עד    
 תבוצע כאמור  . בדיקת הריתוכים  AWWC-C-202בשורש. הריתוכים יעמדו בדרישות תקן 

 . 19038של התקן הישראלי סעיף   19בפרק      
 

 חומרי אטימה  57.5.05.4
 החומר הינו חד קומפוננטי.  1+ פריימר   SIKAPLEX  IIFCחומר למי שתייה, מים מלוחים ומי ביוב הוא 

 סטיקפל  רת צנר  57.5.06

 כתב הכמויות.לפי  "16 " דרג  RC 100PE מחומר גלם 499בעל תו תקן צנרת פלסטיק תהיה      

כל חיבורי הצנרת יהיו בריתוך. לא יורשו ריתוכים אלא במקומות בהם יש אביזרים לצורך יציאות או   
 צמתים. בין היציאות ו/או הצמתים הצינור יהיה רציף.   

 עלה. כל הריתוכים יבוצעו מחוץ לת 

רות השדה שלה. נדרשת  ת את הצינור, בליווי שכל העבודות ייעשו ע"י קבלן מורשה ע"י החברה המייצר 
 שנים. 10קבלת תעודת אחריות של החברה המייצרת ל 

 למרות כל האמור לעיל אחריות הקבלן הינה בלתי תלויה ומוחלטת.  

 כיסוי תעלות   57.5.07

 של פרק הביוב.  2.003עיף כיסוי התעלות לצנרת ייעשה לפי ס     

 ים מתכתי-אלקווים  -י מיםרשת סימון קוו מפרט  57.5.07.01
  ברוחב  RACIולכל אורכו, תונח רשת סימון תוצרת  מס"  30מתכתיים מעל גבי הצינור בגובה  אלמים  בקווי

בר שע סימון סרט ימוקםהרשת  במרכז . ממ" 1.5עשוייה פוליאטילן , עובי הרשת  כחולבצבע  מס" 50

( שני תיילי נירוסטה,  RACIהיצרן )  יע" ימוקמו סףבנווערבית. בעבריתקו מים"  זהירותלימינציה עם כיתוב "

. מעל תיילי  ממ" 0.5גלאי מתכות . קוטר תיילי הנירוסטה  יגל מתאימים לקריאה ע" ובאורךבצפיפות 

    RACI. הכל מתוצרת   הנירוסטההנירוסטה תוצמד שכבת לימינציה נוספת לשם חיזוק נוסף בין הסרט ותיילי 

.מ".א.ח.פ הנדסה בעש היבואן.  WTדגם  איטליה
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 ראשי מערכת ומפרטים    08.557.

 
 מפרט ראש בקרה מעל פני האדמה  57.5.08.1

 
 מקום המפרט בתוכניות הינו סכמטי בלבד. מקום מדויק יהיה עפ"י הנחיות מתכנן הנוף ובאישור המפקח.

 : עבודת התקנת המפרט כוללת

 חפירה או חציבה הדרושים וכיסוי בתום העבודה.  א.
 

פנדו בצינורות פלדה עם ציפוי    Xהדרושה תוך שימוש במשחת  לחמות הישירות ובזוויתהה ב. 
 פנים בטון.

 התאמות וחיתוכים הדרושים תוך שימוש במכשיר חשמלי ארך ג. 
 .3אייר ובמכשיר חותך צינורות בצינורות בקוטר עד "

 גים מכל הקטרים והסוגים. עשיית תברי ד.
 

 וטר.סגירת ברגים מכל סוג ובכל ק ה.
 

 ים וחלקי המתכת בשתי שכבות צבע יסודצביעת הריתוכ ו.
 ושתי שכבות צבע עליון סינטטי בגוון לפי הוראת המפקח. 

 המפרט יתמך כך שניתן יהיה לפרק ממנו כל חלק מבלי שיהיה  ז. 
 צורך בפירוק יתר המפרט.

 באביזרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע מושלםאספקה ושימוש  ח.
 של המפרט. 

 תם.החזרת פני השטח לקדמו ט.
 
 

 חבור קווי מים     0957.5.
 

חבור מערכת המים החדשה הינה למערכת מים קיימת ופעילה. בכל חיבור בין המערכת החדשה          
 למערכת הקיימת יש לבצע חיוץ.  

 המפקח. שעות לפחות ובאישור   48בהתראה מראש של  הפסקת המים לצורך החבור תהיה קצרה 

 חיבור מגרשים  57.5.01

ההתחברות של המשתכנים עד למיקום מונה המים תהיה באחריותם .             
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 בדיקת קווי מים    -   57.6.00פרק   

 שמירה על הניקיון    0157.6.
 

בכל ערב, לאחר   פתחי הצינור.  הקבלן יכין תריסים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של
עלה בתריסים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה או  פתחי הצינור המונח בתגמר העבודה יסתום הקבלן את 

בעלי חיים לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך 
שוחות מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות באופן שוטף את הצינור וה

 קבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו של המפקח. הסופית ישטוף וינקה הלפני עריכת הבדיקה  

 בחינת המערכות, ציוד ואביזרים    0257.6.
 

 המערכות תבחנה ע"י הקבלן אשר יספק את הכלים והמכשירים הדרושים.  א.
 

 לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן לפני את המבחנים יש לבצע מיד  ב. 
 צינורות גלויים לעין.ד כיסוי וכו', כאשר ההצביעה והבידו   

 בדיקה חזותית    0357.6.
 

הצינורות והאביזרים יבדקו חזותית על מנת לוודא שלמות הצינורות והאביזרים ואי מציאת מפגעים 
בצינורות. כל צנרת תהיה חייבת להיות נקייה  פיזיים, סדקים וכו' באביזרים, נקעים, שריטות וכו' 

 לחדור לצינורות. חיים זעירים העלולים מלכלוך, ומבעלי

 שיפועים    0457.6.
 

 יש לבצע בדיקות שיפועים של הצנרת כל עוד הצנרת חשופה. 

 בדיקת לחץ     0557.6.
 

אטמוספירות.   15  -צנרת מים תנותק מכל מקור מים אפשרי, והלחץ בה יעלה באמצעות משאבה ל
 משמעותה שיש נזילות.שעות ירידת הלחץ   24  -הרשת תחזיק את הלחץ כ

 חיטוי ושטיפת מערכות     0657.6.
 

 העבודה   חברה שאושרה והוסמכה ע"י משרד הבריאות חיטוי ושטיפת מערכת מים תבוצע ע"י  . 1 

 תבוצע לפני שמערכת המים תכנס לשימוש.              

 י  טיפה יהיה נוכח אישית מנהל העבודה ומומחה שמוכרים לו אמצעבעת ביצוע הש .2  
 הבטיחות.   

 

 חיטוי הקו     07.57.6
 

 חיטוי קווי המים יבוצע ע"י חברה שאושרה והוסמכה ע"י משרד הבריאות ,         
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 צילומי רנטגן   0857.6.

 
 בדיקות .ה תבהתאם לפרוגרמהבדיקה  לבצע אתיש 

 
 שרות שדה  0957.6.

 
הצינור ויש לספק למפקח   צרת אתשל החברה המיי כל עבודות צנרת המים יהיו מלוות בשרות שדה
 תעודות בדיקה לטיב הביצוע לכל אורך הצנרת.

 הסתייגויות   57.7 פרק  
 

העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם לתוכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולה  א.
על  ן בבתוכניות שקבל  המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאותתקינה של 

 ידע מקצועי מסוגל לגלותן.
 
 

והמפקח  על הקבלן ללמוד ולבדוק את התוכניות המנחות לפני חתימת החוזה, ולדרוש מהמתכנן  ב.    
 לקבלן ע"י     הסברים עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקנים. במקרה וההסברים שינתנו  
פעולתם התקינה של המתקנים, בי ו עוד ספקות לג המפקח לא יהיו מקובלים על הקבלן, ויהיו ל   
 חייב הקבלן לפרט את ספקותיו במכתב רשום על שם המפקח.  

 
 
העובדה שהמתכנן והמפקח הביעו דעתם בזמן בחירת הציוד החומר או חלק מהמתקן או   ג. 

 וע או בזמן הבדיקה לא משחררת את הקבלן מאחריותו.שיאשרו את העבודה בזמן הביצ 
 

 ותשלום   ה אופני מדיד   57.8 פרק  
 
 כללי   00157.8. 
 

 כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים "במפרט הכללי",  
 ב"מפרט הבינמשרדי" ובסעיפים להלן. במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה  

כלליים, או אינם מוצאים את ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הוהתשלום לכל אותם הנושאים ש
 דים אותם. בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן. גהנו

 
 רשיונות ואישורים   00257.8. 
 

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות, הרשיונות והאישורים 
לם וכמויות, ולא ישן הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב ההשונים יהיו על חשבו

 עבורן בנפרד. 
 
 (AS MADE)תכניות בדיעבד   00357.8. 
 

ע"י מודד מוסמך כולל כל החומר והעבודה שידרשו    (AS MADE)עבור הכנת ואספקת תוכניות בדיעבד  
 היחידה השונים שבכתב הכמויות.  להכנתם לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי

 
 עבדה בדיקות שדה ומ  00457.8. 
 

של תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן, כל ההוצאות של ביצוע הבדיקות  2.41  -ו 2.40אמר בסעיפים  נבניגוד ל
 שפורטו לעיל תהיינה על חשבון הקבלן. 

ועד השלמתה עקב בדיקות על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להגרם לעבודה ו/או למ
הוא ו/או הארכת זמן ביצוע העבודה עקב הנ"ל לא שעות לפיצוי כל המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהן. תבי

 תובאנה בחשבון. 
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 חפירת תעלות לצינורות   00557.8.

 
חפירת תעלות לא תימדד בנפרד לתשלום אלא תהיה כלולה במחירי הנחת הצינורות, לפי המפורט בסעיף  

של   301.9.2ף  יוזר כמפורט בסעשל ה"מפרט הכללי". המחיר יכלול גם את החפירה והמילוי הח  305.5
 ה"מפרט הכללי" ואת עטיפת החול.

 
עבור עבודות הכשרת משטח עבודה במקום שהדבר יידרש ע"י המפקח ופינוי התוואים ממכשולים לא ישולם 

 כמויות.בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב ה
 

ך ציר הצינור, לפי שלבי עומק כמצוין  רדוד אופקית לאוהמדידה תהיה במ"א, מסווג לפי קוטר וסוג צינור, מ
בכתב הכמויות. עומק החפירה לצרכי תשלום יימדד מרום הקרקעית הפנימית של הצינור ועד רום פני השטח 

 בעת ביצוע החפירה. 
 

 שוחות סמוכות, בניכוי המידה הפנימית של השוחות. ביבים גרביטציונים ימדדו לתשלום בין מרכזי
 

תידרש חפירת ידיים ו/או נקיטה באמצעים מיוחדים שידרשו ע"י המזמין, המפקח,   םירה במקומות בהעבור חפ
או משטרת ישראל במהלך העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחיר העבודה יחשב ככלול במחירי היחידה של  

 החפירה. 
             

 
 מילוי חוזר   0067.85. 
 

תו בין אם נחפר במקום ובין אם הובא ממחפרה לא פקדרש, כולל אסעבור המילוי החוזר והחומר המתאים הנ
 ישולם בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות ולא ישולם בנפרד.

 
 עטיפת חול   00757.8. 
 

בור הספקת והתקנת עטיפת חול לא ישולם בנפרד  ב' של ה"מפרט הכללי" ע 301.9.3בניגוד לנאמר בסעיף  
 )או החציבה(ידה של החפירה. המחיר יכלול גם את תוספת החפירה יחלול במחירי הוהמחיר יהיה כ

 הדרושה.
 
 הנחת צינורות   00857.8. 
 

 פלדה. כמו כן, יכלול את , פ.ו.ס , פוליאתילן והתשלום עבור הנחת הצינורות, יכלול הובלה עבור צינורות 
כולל המפורט לעיל, הנחת ת  עלות לצינורוהדברים הבאים: פיזור הצינורות בשטח, חפירת ו/או חציבת הת

הצינורות בתעלות, אספקת חומרי העזר הדרושים, לרבות חומרי האטימה הדרושים לפי הנחיות היצרן, ביצוע  
ון פגמים בעטיפה החיצונית עבודות החיבור, עיגון המחברים בדופן השוחות, שמירת הצינורות ואחסונם, תיק

כל שאר החומרים, הציוד והעבודה הדרושים לביצוע  ו המפורט לעיל של הצינורות, המילוי החוזר כולל
 מושלם של הנחת הצינורות עפ"י המפרטים והתכניות ולשביעות רצון המפקח. 

 
 צילום הצנרת לאחר הביצוע  .8.00957 
 

 הצילום יבוצע רק לפי דרישת המפקח.
 הצנרתה של ידל במחירי היחהשטיפה והצילום של הצנרת לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלו תוצאות

 לעיל.  57.7.006 ויכללו את כל שלבי ההכנה והביצוע הנדרשים עפ"י המתואר בסעיף  
 
 שוחות בקרה  01057.8. 
 

 של   302.11.3התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה הטרומיות יהיו לפי סעיף  
 יטופלסטא טוביב" ואטמיכללי". המחיר כולל: הספקה, הובלה והתקנה של מחברי קיר "איה"מפרט ה
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לכל שוחה או שוחה עם תחתית משולבת מסוג רומלוד , אספקה והתקנה של שלבי ירידה פלסטיים ומכסי  
 שוחה לפי המפורט בסעיפים לעיל. עבור עבודה ביבש במשך כל זמן בניית השוחה לא ישולם בנפרד והמחיר

 יחשב ככלול במחיר השוחה.
 
 מפלים חיצוניים   01157.8. 
 

ישולם בנפרד ומחירם לא יהיה כלול במחיר השוחה היצוקה, אלא יסווג כתוספת לפי קוטר י ור מפל חיצונעב
הצינור ועומק המפל וכולל את כל החומר והעבודה הדרושים להשלמת המפל לפי התוכניות והוראות 

י לפהדרוש מסווג הדרושה, הבטון, ברזל הזיון, המילוי החוזר, העיבודים וכל  המפקח, כולל תוספת החפירה
 טיפוס מפל, קוטר, וללא התחשבות בעומק המפל.

 
 כניסות צדדיות לשוחות   01257.8. 
 

המדידה לצרכי תשלום  המחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל כל האביזרים, החומר והעבודה הדרושים. 
י ונאו במפל חיצ ג לפי קוטר ללא התחשבות אם ההנחה היא לחיבור בתחתית השוחהתהיה לפי יחידה מסוו

 הצמוד לה, בעומק מפני הקרקע או במקום השוחה.
 

 חיבור לשוחת ביוב קיימת     01357.8.
 

התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל ביחידות שלמות שיכלול את כל החומר והעבודה  
 . הדרושים כמפורט לעיל

מצעי הזהירות וכן עבור  א  ות ונקיטת כלעבור שאיבה זמנית כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיק
 סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה לא ישולם בנפרד ומחיר עבודה זו יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 

 
 גושי עיגון  01457.8.

 
יהיה לפי יחידות קומפלט ללא תלות בעומק  תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור גושי העיגון

 הנעגן. החפירה וקוטר הקו
 
 תיקון בטון פגום  015.857. 
 

 לא ישולם בנפרד עבור תיקון בטון פגום וכל ההוצאות לכך תחולנה על הקבלן לבדו. 
 
 הכנת חיבור ביתי   01657.8. 
 

מ"מ', החפירה,   160צינור בקוטר  המחיר עבור הכנת חיבור ביתי כולל את כל האמור לעיל וכן את קטע ה
כבות המצע והאספלט במידה ונדרש, עיבודי השוחה, מעבר  ש ילוי המהודק,הנחת הקו, עטיפת החול, המ

 למגרשים. 2נור מים "יגדרות, קירות וכו' והחזרת המצב לקדמותו. כנ"ל לגבי כניסות צ
 .נור ימ"א של הנחת צהתשלום יהיה לפי 

 
 עם מפל פנימי חיבור ביתי   01757.8. 
 

 יבור למגרש ויכלול את כל האמור לעיל. תוספת למחיר החהתשלום עבור מפל פנימי בחיבור למגרש יהיה כ
 
 

220



 נוףטכני עבודות  טרמפ
 יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ הוכן על ידי: 

 ולה יח"ד הר צפייה מט  76  – 1027/2022מכרז/חוזה 
 
 
 

 פיתוח האתר   -  40פרק  
 

 כללי  40.0
 

המפרט המיוחד מבוסס על הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי לעבודות בנין   40.0.01
 ופיתוח בהוצאת משרד הבטחון. 

 

 סימון  40.0.02
 

לאחר ביצוע הסימון, לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור  
 המפקח לסימון. הסימון יבוצע ע"י מודד מוסמך. 

 

 כלי עבודה  40.0.03
 

העבודה תבוצע באזור שבו מתקנים, מבנים, צמחיה ותשתיות הקיימים בשטח,  
לכן תנועת כלים עלולה להיות מוגבלת. לפיכך  לשמרו,    שחובה  ו/או חורש טבעי  

העבודה תבוצע בכלים מכניים מדגם מאושר על ידי המפקח או בעבודת ידיים,  
ת בגין  תשולם תוספ הקבלן. לא  הכל עפ"י הוראות ואישור המפקח וכלול במחירי  

 עבודה בשטחים מוגבלים. 
 

 ופירוק   ה עבודת הכנ  40.1
 

 הסרת צמחיה וניקוי  40.1.01
 

בהעדר הוראה אחרת )כתב כמויות(, עבור ביצוע זה לא ישולם בנפרד והתשלום  
העבודה כוללת בנוסף גם הפרדה ואיסוף ושמירתה    יכלל ביתר מחירי היחידה. 

יקום שטחים  וש חוזר לש לצורך שימ   בערמות האדמה מתוך כלל חומר החישוף 
 יש לאסוף סלעים איכותיים/מיוחדים לצורך שימוש חוזר.   באתר. 

 

 עצים לשימור:  40.1.02
 

מ'    3  –כלל: אין להתקרב ולבצע עבודות עם כלים כבדים במרחק הקטן מ  כ  . א 
 בצמרתו, גזעו, ענפיו ושרשיו.   –מן הגזע. אין לפגוע בעץ  

 

ם קשיחים  גדר מחומרי "י הקפתם ב בשלב הפיתוח יש להגן על עצים קיימים ע  . ב 
כדי למנע פגיעה בשורשים, גזע ונוף. במידה ויש סכנה לפגיעה    –ואטומים  
יש לקבל אישור המפקח / מתכנן לגיזום חלקי של הנוף לפני    –בנוף העץ  

 ע"י גוזם מומחה.   –ביצוע הגיזום    . תחילת העבודה 
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  לבצע קודם   במקרים בהם נדרשת חפירה באזור בית השורשים של העץ יש  . ג 
  ב' קל של נוף העץ לדילול הצמרת. הגיזום עפ"י האישורים בסע'    לכן גיזום 

גיזום כל    מיידי לעיל. בנוסף, במהלך העבודה יש לבצע במקביל ובאופן  
רשים שבורים / קרועים, לרסס  ו רשים החורגים לתחום החפירה, או ש ו הש 

 אותם בחומר חיטוי נגד מחלות, ולמרח במשחת גיזום. 
 

 : להעתקה עצים  
בין משרדי להעתקה ללא הכנה  ה עפ"י המפורט במפרט הכללי    –וע  יצ הב 

או במידת האפשר להעתקה לאחר הכנה קצרה  (    41.04.07.02מוקדמת )סע'  
 חלופת הביצוע תקבע ע"י פקיד היערות.   (. 41.04.07.03של גוש השרשים )סע'  

 המחיר לפי יחידה כולל את שתי האפשרויות הנ"ל. 
 

 חישוף 
 

יות(, עבור ביצוע זה לא ישולם בנפרד  ת )כתב כמו הוראה אחר   בהעדר 
העבודה כוללת בנוסף גם הפרדה    והתשלום יכלל ביתר מחירי היחידה. 

ואיסוף האדמה מתוך כלל חומר החישוף ושמירתה בערמות לצורך שימוש  
 חוזר לשיקום שטחים באתר. 

 
 איסוף סלעים  40.1.03

 
ים ללא  עים עליוני ני השטח סל בשטחים בהם יבוצעו עב' עפר יאספו בזהירות מפ 

פגיעה בהם לשימוש בביצוע מסלעות באתר. עבודה זו לא תמדד בנפרד ומחירה  
 יכלל ביתר מחירי היחידה. 

 

 סילוק פסולת  40.1.04
 

סילוק פסולת אחרת וחומרים עודפים משטח האתר, לפי הוראות המפקח, עד  
 לאתר פסולת מורשה, כלול במחירי הקבלן. 

 

 עבודות חפירה ומילוי  40.2
 

 פירה בשטח ח  40.2.01
 

העבודה תבוצע ממצב קיים למצב רצוי ומתוכנן, ועד לתחתית המצעים ו/או עד  
למפלסים שיורה המפקח. מיטב העפר החפור שיאושר לצרכי מילוי, יועבר משטחי  

החפירה, יפוזר בשכבות ובמפלסים לפי המצויין בתכנית ו/או באזורים שיסומנו  
יל. המחיר  לע   40.1.04ראה סעיף    -ע"י המפקח בלבד. העודפים יסולקו מהאתר  

לחפירה כולל הסרת צמחיה וניקוי, חישוף השטח, פיזור והידוק רגיל בשטח אליו  
 יסולקו העודפים על פי הוראות המפקח. 

 חפירת תעלת ניקוז תימדד כחפירה בשטח. 
 מחושב תיאורטית מהתכניות.   -המדידה במ"ק  

 

 מילוי  40.2.02
 

 רה המפקח. למפלס שיו   המילוי יבוצע עד לתחתית המצעים ו/או עד 
 

המילוי יעשה בחומר מובחר נקי מחרסית, מפסולת אורגנית או אחרת, ואשר   . א 
מכלל    40%ס"מ. אחוז האבן לא יעלה על    10לא יכיל אבנים בגודל העולה על  

 . 25%חומר המילוי. אחוז הדקים לא יעלה על  
 

הנחת המילוי תבוצע בצורה שתבטיח שכל שכבה תהיה בעלת תכונות   . ב 
י אבנים, ותבטיח חלוקתן בכל השטח תוך מילוי  תמנע ריכוז ת. כמו כן  אחידו 

החללים ביניהם בחומר דק יותר, כדי ליצור שכבה צפופה. המילוי יונח  
 ס"מ.   20בשכבות אופקיות בלבד שעוביין לאחר הכבישה לא יעלה על  
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 מחושב תיאורטית מהתכניות.   -המדידה במ"ק  
 

 / קירות נקיון   גדרות אבן  40.3
 

 יון נק קיר   40.3.01
 

 הקיר בנית  
 

הקיר יבוצע בשילוב של בנית אבן ציקלופית בחזית עם יציקת בטון בגב )בקטעים שגובהם  
 ס"מ(.   -60כ 

ס"מ מעל פני הבטון כדי לחבר היטב בין שכבות    5-10יש לדאוג שהאבן בחזית תבלוט  
 הבטון. 

 
 בטון 

 
 באתר.   ממפעל מאושר ע"י המפקח. לא יותר שימוש בבטון שהוכן   30-ב יהיה מסוג  

 
 האבן ג  סו 
 

בהעדר דרישה אחרת, אבן בחזית קירות תומכים תהיה אבן גיר קשה במידות כדלקמן:  
 ס"מ.   20-30ס"מ, פני האבן:    10-15עובי:  

 לפני תחילת הבניה.   -יש לקבל אישור האדריכל לסוג האבן  
ו  האבנים תהיינה נקיות, בעלות פנים טבעיות, ותשובצנה בקירות באופן שפניהן אשר הי 

ן הטבעי, יופנו כלפי חוץ. השימוש בשברי אבנים או באבנים בעלות  מקור במקומ חשופות ב 
 אסור בהחלט.   -סדקים ופיאות שבורות  

 
 מישקי התפשטות 

 
ס"מ, לכל גובה ועומק הקיר, לרבות    2יבוצעו באמצעות לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  

היסוד. לאחר סיום ביצוע הקיר, יפורר ויפרק הקבלן את חלק לוח הפוליסטירן כנ"ל,  
ס"מ לפחות באופן שלא יראה כלפי חוץ. הנ"ל    5הקרוב אל פני הקיר החיצוניים עד לעומק  

 כלול במחירי הקבלן. 
 

 לפי תכניות או הוראות באתר.   -מטר    5וח בין מישקים  המרו 
 

 חורי ניקוז 
 

, או בהתאם  3חורי ניקוז בקירות תומכים יהיו מצינורות פי.וי.סי. אפור קשיח בקוטר " 
ס"מ מפני קרקע סופיים    -20מטר זה מזה, ובגובה כ   2.0לתוכניות, במרחקים שלא יעלו על  

מטר, יש להתקין שתי שורות של חורים    1.2לרגלי הקיר. בקירות שגובהם עולה על  
 לסירוגין. 

ס"מ    30ס"מ לפחות. סביב לקצה וברדיוס    10הצינורות יבלטו מצידו הפנימי של הקיר  
יסודרו צרורות אבן מודרגת נקיה מעפר עטופים ברשת מגולוונת. כלפי חוץ לא יבלוט  

ורות ניקוז בסמוך  נ מנע מהכנסת צי י צינור הניקוז מפני המישקים שבין אבני הקיר. יש לה 
 לתפרים. 

 
 המישקים בבניית האבן 

 
ס"מ בחתך מרובע מעובד וחלק. חומר    3המישקים )"פוגות"( בין אבני הקיר יהיו שקועים  

ללא תוספת פיגמנט. הקבלן יקפיד על ביצוע    או לבן   המילוי יהיה על בסיס של צמנט אפור 
ו בכתמי צמנט וחומר  ס נקי של עיבוד המישקים באופן שפני האבן הטבעיים לא יכו 

 המילוי. 
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 אופני מדידה ותשלום: 
 

ס"מ    5המחיר לקירות כולל: חפירה ליסודות לכל עומק שהוא, מצע בטון רזה בעובי  
ליסוד )אם יידרש(, הידוק השתית, יסוד בטון, גב בטון, בנית חזית האבן, מישקי  

גדר/מעקה )אם    התפשטות, חורי ניקוז, איטום, כיחול המישקים, הכנות להתקנת 
יידרשו(, מילוי בחומר גרנולרי מאחורי הקיר וכל יתר העבודות הדרושות להשלמת  

 הקירות, כנדרש בתכניות ובפרטים. 
 . טר אורך התשלום לפי מ 

 
 סלעיות  40.3.02

 
האבן לבניית המסלעות תהיה אבן מקומית בעלת פטינה טבעית, במימדים  

 כדלקמן: 

 . ס"מ לפחות   50X80X100 בגושי מסלעות צפופים  . א 

 ס"מ לפחות.   60X90X120  סלעים בודדים  . ב 
 

מסלעות יבנו לשם חיזוק שיפועים בקטעים המסומנים בתכנית ו/או במקומות שיסומנו  ה 
 ע"י המפקח. הבניה תהיה בכלים מכניים ובעבודת ידיים. 

 
 חישוף מסלעות / סלעים קיימים 

 
עבודה  ה חישוף יעשה במקומות בהם קיימים עורקי סלע טבעיים או מסלעה קיימת.  

תעשה בכלים מכניים ובעיקר בעבודת ידיים. העבודה תכלול: ניקוי מעשביה, ריסוס נגד  
עשבייה בהתאם להוראות המפקח, ניקוי וגילוי הסלע הטבעי )או הקיים(, השלמות סלעים  

 לצורך יצוב שיפועים, תוספת אדמת גן במקומות הנחוצים. 
 

 אופני מדידה ותשלום: 
 

ת הקרקע הדרושה, חיצוב עבור תושבת לסלעים המונחים על  ד המחיר לסלעיות כולל עבו 
 ומילוי אדמה גננית בין האבנים . יריעת בד גיאוטכני  גבי סלע,  

 המחיר לפי מ"ר מחושב בהתאם למפרט הכללי . 
 

 דות שונות עבו  40.4
 

 : חצר משק )לתשתיות(  40.4.01
עבודות העפר והחלפת הקרקע מתחת לחצר יבוצעו עפ"י הנדרש בדו"ח הקרקע  

 הקונסטרוקטור.   ובתכנית 
לפי    –בגימור שליכט צבעוני וקופינג אבן טבעית    30-קירות החצר מבטון מזוין ב 

 פרט. רצפת החצר מאבני ריצוף כדוגמת המדרכה הצמודה אליו. 
עפ"י תכנית יועצי    –יש להכין חורים והכנות לכניסת / יציאת צנרת תשתיות  

 התשתיות.  
 הנדרש לגמר מושם של הפרט.   ל המחיר כולל בנוסף את המפורט בתכניות וכ 
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 עבודות גינון והשקיה   –  41פרק  
 

 עבודות השקייה  41.1
 

 כללי  41.1.01
 

העוסק    41מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק  
בנושא גינון והשקיה. הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות  

 עבודה לפי המפרט הכללי. ה , תבוצע  המיוחד   במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט 
 

העבודה כוללת את כל התאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל  
החומרים, אביזרים, עבודות קרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בניה,  

 מסגרות, צביעה, לפי פרטים ומפרטים.  
 

תנת  י בתוכנית ההשקיה, ובמפרט זה ישנה התייחסות לציוד  של יצרנים שונים. נ 
הבחירה לקבלן בתאום ואישור המפקח, להשתמש בציוד שווה ערך, אולם  

 האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד, לכן מומלץ להתייעץ עם המתכנן. 
 

 שרוולים :  41.1.02
 

 העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: 
 

 התשתיות .   חפירת התעלה והנחת השרוולים תבוצע  לאחר הידוק 
כולל שוחת אביזרים    10דרג    110Øפ.ו.ס  במעבר מתחת כביש אספלט יונחו שרוולי  

  ההנחה עומק    . בכל צד   ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה   60מבטון בקוטר  
  מפני השכבה ס"מ נמוך    40תחתית מבנה הכביש או  ס"מ נמוך מ   60  –לשרוולים אלו  

   . של המדרכה   העליונה המתוכננת 
 

 היו רציפים וללא מחברים. י השרוולים  
בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון שיקשר היטב בקצוות השרוול על מנת למנוע  

 בריחתו לתוך השרוול. 
 

הקבלן המבצע את השרוולים, יכין תוכניות "לאחר ביצוע" ע"י מודד מוסמך  
 ויעבירה למתכנן ולקבלן הגינון. 
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 יח"ד  76 –מטולה  -השלמות שלב א' הר צפייה 

 
 

 חשמל 
 סטטוס שם התוכנית  מס' תוכנית 

 תכנית תשתיות חשמל תאורה ותקשורת   479-01 -ח
 1-גיליון –  1:500 -קנ"מ  

 ביצוע 

 תכנית תשתיות חשמל תאורה ותקשורת   497-02 -ח
 2-גיליון –  1:500 -קנ"מ  

 ביצוע 

 ביצוע  1 - תכנית פרטים  479-03 -ח
 ביצוע    2 - תכנית פרטים  479-04 -ח
 ביצוע  תכנית מרכזיית מאור ופרטים  479-05 -ח
 תכנית תשתיות חשמל תאורה ותקשורת   479-06 -ח

 3-גיליון –  1:500 -קנ"מ  
 ביצוע 

 ביצוע  תכנית מרכזיית תאורת בטחון ופרטים  479-07 -ח
 
 
 

 כבישים 
 
 

 סטטוס  שם תוכנית  מס' תוכנית 

3326-300 
 ומראה מקום תנוחה כללית 

 ביצוע 
 )שלב א'( 

3326-301 
 תנוחה כללית ומראה מקום 

 ביצוע 
 )שלב א'( 

3326-380 
 תנוחה כללית תאום מערכות 

 ביצוע 
 )שלב א'( 

RM3326-

311 
 תכנית פירוקים )שלב א'( 

 ביצוע 
 1גיליון מס' 

RM3326-

312 

 תכנית פירוקים )שלב א'( 
 ביצוע 

 2גיליון מס'  

RM3326-

313 

 תכנית פירוקים )שלב א'( 
 ביצוע 

 3גיליון מס'  

RM3326-

314 

 תכנית פירוקים )שלב א'( 
 ביצוע 

 4גיליון מס'  

EW3326-311 
 עבודות עפר )שלב א'( 

 ביצוע 
 1גיליון מס' 

EW3326-312 
 עבודות עפר )שלב א'( 

 ביצוע 
 2גיליון מס'  

EW3326-313 
 עבודות עפר )שלב א'( 

 ביצוע 
 3גיליון מס'  
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EW3326-314 
 עבודות עפר )שלב א'( 

 ביצוע 
 4גיליון מס'  

3326-321 
 תכנית תנוחה )שלב א'( 

 ביצוע 
 1גיליון מס' 

3326-322 
 תכנית תנוחה )שלב א'( 

 ביצוע 
 2גיליון מס'  

3326-323 
 תכנית תנוחה )שלב א'( 

 ביצוע 
 3גיליון מס'  

3326-324 
 תנוחה )שלב א'( תכנית 

 ביצוע 
 4גיליון מס'  

3326-381 
 תכנית תאום מערכות       

 ביצוע 
 1גיליון מס' 

3326-382 
 תכנית תאום מערכות  

 ביצוע 
 2גיליון מס'  

3326-383 
 תכנית תאום מערכות      

 ביצוע 
 3גיליון מס'  

3326-384 
 תכנית תאום מערכות  

 ביצוע 
 4גיליון מס'  

3326-391 
 תמרור וצבע  

 ביצוע 
 1גיליון מס' 

3326-392 
 תמרור וצבע  

 ביצוע 
 2גיליון מס'  

3326-393 
 תמרור וצבע  

 ביצוע 
 3גיליון מס'  

 ביצוע  1כביש מס'  - חתכים לאורך 3326-341

 ביצוע  2,3,4,5,6,8,33כביש מס'  - חתכים לאורך 3326-342

B3326-343  )'ביצוע  חתכים לאורך קווי ביוב )שלב א 

 ביצוע  חתכים לאורך קווי ניקוז    )שלב א'(  3326-371

 ביצוע  חתכים לאורך קווי ניקוז    )שלב א'(  3326-372

 ביצוע  1פריסת קירות )שלב א'(  3326-361

 ביצוע  2פריסת קירות )שלב א'(  3326-362

 ביצוע  3א'( פריסת קירות )שלב   3326-363

 ביצוע  4פריסת קירות )שלב א'(  3326-364

 ביצוע  5פריסת קירות )שלב א'(  3326-365

 ביצוע  6פריסת קירות )שלב א'(  3326-366

 ביצוע  7פריסת קירות )שלב א'(  3326-367
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 ביצוע  8פריסת קירות )שלב א'(  3326-368

 ביצוע  1גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-351

 ביצוע  2גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-352

 ביצוע  3גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-353

 ביצוע  4גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-354

 ביצוע  5גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-355

 ביצוע  6גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-356

 ביצוע  7גיליון מס' - חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-357

 ביצוע  כביש שרות  -חתכים לרוחב )שלב א'( 3326-358

  B  3326-

351 
 ביצוע  1דרך שרות ביוב מס' - חתכים לרוחב )שלב א'(

 B 3326-352 )'ביצוע  2דרך שרות ביוב מס' - חתכים לרוחב )שלב א 

 B  3326-353   ביצוע  3דרך שרות ביוב מס' - )שלב א'(חתכים לרוחב 

 ביצוע  חלופות שלב א' -1-1,2-2,3-3חתכים טיפוסיים:  3326-334

 ביצוע  חתכים טיפוסיים/תאום מערכות שלב א'  3326-335

 ביצוע  פרטים )שלב א'(  3326-331

 ביצוע  פרטים )קירות תומכים(  3326-332

 ביצוע  )שלב א'( פרט חניות בצד המורד/בצד מעלה   3326-333

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :מים וביובתכניות 
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 סטטוס  שם התוכנית  מס' תוכנית
 ביצוע  ביוב כללית  תוכנית 1
 ביצוע  ביוב תנוחה  תוכנית 2
 ביצוע  ביוב תנוחה  תוכנית 3
 ביצוע  מים כללית  תוכנית 4
 ביצוע  מים תנוחה  תוכנית 5
 ביצוע  מים תנוחה  תוכנית 6

 פרטים 
  איטוביב  מחברי 1
 ביצוע              באיטופלסט שימוש 2
 ביצוע     3"  הידרנט 3
 ביצוע  כפול  3הידרנט " 4
 ביצוע  פרט מגוף  5
 ביצוע  6פרט שני מגופים " 6
 ביצוע      8+  מגוף " 3פרט הידרנט "  7
 ביצוע       6+ושני מגופים " 3פרט הידרנט "  8
 ביצוע  מפרט שובר לחץ   9
 ביצוע  לבית בודד   הכנה 10
 ביצוע  הכנה לזוג בתים  11
 ביצוע  תעלה לצנור    12
 ביצוע  תעלה לשני צנורות  13
 ביצוע  בקרה עגול  תא 14
 ביצוע  ומכסי שוחות  תקרות 15
 ביצוע  שוחה בכביש  הגבהת 16
 ביצוע  מדרון  –מסלעה ב מפל 17
 ביצוע  פנימי  מפל 18
 ביצוע  בנישת קיר תומך  מפל 19
 ביצוע  פנימי לקיר תומך  מפל 20
 ביצוע  תא בקרה יבש  21
 ביצוע  תא בקרה יבש + ש.א  22
23 
 

 ביצוע  ז תא ניקו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 נוף:  תכניות
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 סטטוס  תוכן הגיליון  שם התכנית 
La-5508-11-01  ביצוע  תכנית עבודות עפר 
Lb-5508-11-01  ביצוע  תכנית בינוי 
Lb-5508-12-01  ביצוע  כביש דדו 
Ld-5508-11-01  ביצוע  פרטי פיתוח .מבנה שירות למערכות 
Le-5508-11-01  ביצוע  פרישת קירות 
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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 

   1027/2022' 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
 

תיאור תמציתי של הפעילות )מובהר כי מדובר בעיקרי העבודות בלבד ולא   מס 

 בכל מה שנדרש עפ"י התכניות, כתב הכמויות והמפרטים(

מועד סיום נדרש מיום הוצאת צו 

 התחלת עבודה )חודשים(

 עבודות עפר והכנה 

התארגנות כולל הקמת מחנה קבלן כנדרש בחוזה לרבות חיבורי חשמל ומים,   1

קבלת כל האישורים הנדרשים   , קבלת אישור בודק מוסמך לחיבור החשמל

לתחילת העבודה והיתרים מכל הגורמים הרלוונטיים, קבלת פוליגונים וקבלת  

ה,  , אישור צוות, אישור נהלי איכות, מסירת פוליגונים, אישור מעבדהשטח

 פרוגרמת בדיקות ולו"ז והתקנת שלט אתר. 

 חודשים  1

עבודות הכנה, חישוף ופריצת דרכים בעבודה גסה לרבות אישור ציוד מלא לכל   2

 הפרוייקט 

 חודשים  2

 חודשים3 126-144בין חתכים     1השלמת ע"ע בכביש מס'  3

 חודשים  4 1+2כולל קירות תומכים בכבישים מס'     2השלמת ע"ע בכביש מס'  4

כולל במגרשים לאורך הכביש וכולל קירות תומכים    6השלמת ע"ע בכביש מס'   5

וקירות תומכים למגרשים   6ומעקות + השלמת ע"ע במגרשים לאורך כביש מס'  

 אלה+ גומחות וחצרות שירות  

 חודשים  5

כולל במגרשים לאורך הכביש   3+ דרך שירות מס'    5השלמת ע"ע בכביש מס'   6

 תומכים כבישים+ מגרשים + מעקות + גומחות וחצרות שירות וכולל קירות 

 חודשים  6

כולל במגרשים לאורך הכביש וכולל קירות   3+4השלמת ע"ע בכבישים מס'    7

 תומכים כבישים+ מגרשים + מעקות + גומחות וחצרות שירות 

 חודשים  8

+ כביש שירות+ ביוב כולל במגרשים  1+2השלמת ע"ע בדרכי שירות מס'   8

לאורך הכביש וכולל קירות תומכים כבישים+ מגרשים + מעקות + גומחות  

וחצרות שירות+ השלמת עבודות עפר, תימוך ומעקות בכל השצ"פים/מעברים  

 ציבוריים 

 חודשים  9

כולל קירות תומכי כבישים +  144-172בין חתכים  1השלמת ע"ע בכביש מס'  9

 מגרשים + מעקות. 

 חודשים  11

)יש לקחת בחשבון שביצוע ע"ע לאורך כלל כביש יתמקד בתחילה   לביצוע במקביל -עבודות תשתיות תת קרקעיות

 בכבישים על מנת לאפשר עבודות על תשתיות תת קרקעיות במקביל(

 חודשים  7 כולל שרוולים והכנות.   2+6השלמת תשתיות תת קרקעיות בכבישים מס'  10
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כולל    3+כביש שירות מס'   5השלמת תשתיות תת קרקעיות בכביש מס'   11

 שרוולים והכנות. 

 חודשים  8

ודרך   1+2+ דרכי שירות    3+4השלמת תשתיות תת קרקעיות בכביש מס'   12

 השירות לביוב כולל שרוולים והכנות. 

 חודשים  12

 חודשים  13 כולל שרוולים והכנות.  1השלמת תשתיות תת קרקעיות בכביש מס'   13

השלמת עבודות פיזור מצעים, בכל הפרוייקט כולל בניית אבני שפה + הכנות   14

 תאורה בכביש דדו והכנה לאספלט 

 חודשים  16

 כללי

ביצוע אספלט, תמרור וסימון, השלמת תאורה וכל יתר העבודות כולל כל   15

  מסירת הפרוייקט,  האישורים, תכניות העדות וכל הנדרש למסירה סופית

 והגשת תיק מתקן כולל חשבון סופי 

 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%

גם אם בתום   יבוטל  יותר מאבני הדרך החוזיים הללו, הקיזוז לא  עמידה באחת או  אי  בגין 

 תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע הכללית.  להלן בכפוף להסבר מטה.

 

ונספחיו,   3.1 המכרז  מסמכי  להוראות  לגבובכפוף  רשאית  אי  ת  החברה  בגין  מקבלנים  קנסות 

. בגין אי עמידה בלו"ז לפי אחת או יותר  בהתאם לקבוע לעיל  עמידה באבני דרך של המכרז

 (. הקנס –בגין כל יום איחור )להלן  0.05%זז מערך החוזה סך של ומאבני הדרך יק

מערך   0.05%רשאית על פי שיקול דעתה, לקזז עבור כל יום איחור סך של  החברה המנהלת   3.2

מערך החוזה   0.05%החוזה בהתחשב בחלק היחסי שלא בוצע באבן הדרך, קרי: ניתן לקזז  

 בניכוי ערך העבודות שכבר בוצעו על ידי הקבלן במסגרת אותה אבן דרך בגין כל יום איחור.  

₪; ערך העבודות שכבר  20העבודות באבן דרך = ₪; ערך כל  100: ערך החוזה = דוגמא

₪; ערך העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן באבן  15בוצעו על ידי הקבלן באבן הדרך = 

   ₪(.  5כפול  0.05%)בחישוב:   ₪  ₪0.0025; הקנס לכל יום איחור =  5הדרך = 

סיבה לאי החברה המנהלת רשאית להביא בחשבון בקבלת החלטה כאמור, בין היתר, את ה 3.3

 עמידה באבני הדרך.

כאמור מחשבונות הקבלן בגין אי עמידה באחת או יותר מאבני  כי במידה ויהיה קיזוז  ,יובהר 3.4

הדרך החוזיים, הקיזוז לא יבוטל גם אם בתום תקופת הביצוע עמד הקבלן בתקופת הביצוע  

 . הכללית
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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  

ביטוח  על חשבונו כדין ישראלית  , באמצעות חברת  את הביטוחים, על כל תנאיהם,     ,מורשית 

הקבלן   ביטוח  קיום  ובאישור  קבלן"(  ביטוח  "נספח  )להלן:  הקבלן  ביטוחי  בנספח  המפורטים 

" ביטוחים)להלן:  קיום  בהקמה-  אישור   / קבלניות  עבודות  זה  ביטוח  להסכם  המצורפים   )"

ולאחריהן. מוסכם בזאת  ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו  וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות 

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    -  הסיכוניםביטוח כל   .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    -  ביטוח חובה .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

בשליחותו מי מטעמו    הפועלים  ו/או  בעבורו  ו/או  בשמו  מקיף    מבוטחים בביטוח ,  ו/או 

,נזק גניבה, פריצה, הגנה משפטית   ביטוח אחריות בגין  ואשר כולל כיסוים לנזק תאונתי 

₪   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  

נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי  על  

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 אחריותם למעשי    בגין  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

)למעט  ציוד ורכוש אחר שהובאו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפר  ויקט 

ציוד המובא לאתר ומהווה חלק מהפרויקט( ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות מנופים,  

עגורנים, מתקני הרמה, מעליות משא, מעמיסים, טרקטורים, מערבלים, שופלים, באגרים, 

מעבודות   חלק  מהווה  אינו  ואשר  אחר  הנדסי  ציוד  וכל  דחפורים  מכבשים,  מחפרונים, 

 ינו כולל כל מגבלה ו/או סייג בדבר נזקי פריצה, גניבה, שוד ונזק בזדון.   הביטוח אהפרויקט.  
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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, 

שים, דחפורים וכל כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי ו/או  שופלים, באגרים, מחפרונים, מכב

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

ות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או  ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי חבר   המזמיןאת 

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים    כל הפועלים מטעמו 

נערך   כאילו  הביטוח  נחשב  לפיו  צולבת  אחריות  לסעיף  בכפוף  וזאת  מטעמו,  ו/או  בשמו 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

הנדסי אשר אין חובה לבטחם בביטוח חובה ו/או  עקב שימוש בציוד מכני    -  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. 

מקצועית  .1.8 אחריות  מחדל    -  ביטוח  ו/או  מעשה  בשל  דין  פי  על  הקבלן  חבות  את  המבטח 

מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של 

הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו,    הקבלן , מנהליו, עובדיו ובגין כל

אשר ארע תוך כדי ו/או עקב עבודות ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבולות אחריות ע"ס  

הביטוח אינו כולל כל מגבלה ו/או  לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.     __________ ₪*

חריגה מסמכות, לשון הרע,   יושר עובדים, אובדן מסמכים ומדיה מגנטי,   -סייג בדבר אי 

באוטונומיה   פגיעה  בפרטיות,  פגיעה  סודיות,  ידי    ,הפרת  על  במתכוון  מעשה  או  מרמה 

או נזק  עיכובהקבלן ו/או הפועלים מטעמו, וכן אינו כולל כל מגבלה בדבר אובדן השימוש, 

 תוצאתי.   

ושיהוי ועיכוב  הקבלן  של  ופיקוח  תכון  בגין  אחריות  לכסות  מורחב  כתוצאה   הביטוח 

 ממקרה ביטוח מכוסה. 

המוקדם  העבודות  תחילת  התחלת  מועד  או   ____________ רטרואקטיבי  תאריך 

 מבניהם. 

של   גילוי  כולל תקופת  סיבה שהיא,    12הביטוח  תוקף הביטוח מכל  תום  חודשים לאחר 

בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור  

ה וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי  בנספח ז

 המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

ראשי לרכוש עבור    המזמין במקרה של ביטול פוליסת ביטוח מחמת אי תשלום פרמיה, יהיה  

על   כאמור  במקרה  הגילוי  תקפת  את  לסיכום    -עצמו  בהתאם  הפרמיה  חוב  תשלום  ידי 

הביטוח לחברת  המזמין  בין  לחברת   .שיוסכם  תימסר  הזכות  הפעלת  על  המזמין  הודעת 
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יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. המזמין יודיע לחברת הביטוח    30הביטוח תוך  

 סת ביטול הביטוח לתוקף.  יום ממועד כני  30תוך 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או גופי    המזמיןאת  לכלול כמבוטח נוסף  הביטוח כאמור יורחב  

בגין אחריותם למעשי ו/או    חברות הבקרה ו/או הבאים מטעמו ו/או כל הפועלים מטעמו 

יות  מחדלי הקבלן ו/או מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחר 

המבוטח.   מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  הביטוח  נחשב  לפיו  )ובלבד צולבת 

 שהכיסוי בפוליסה לא יחול בגין תביעה אשר תוגש על ידי הקבלן כנגד המזמין(. 

 ₪.   80,000ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח זה אינה עולה על 

 להיקף הפרויקט . * לשם קביעת גבול האחריות יש להיעזר בטבלה מטה בהתאם  

 

המבטח את חבות הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגופו ו/או רכושו של    –   ביטוח חבות המוצר 1.9

*   המזמין ע"ס  אחריות  בגבולות  שלישי  צד  כל  ובסה"כ  ____________₪  ו/או  לאירוע 

הביטוח למוצרים ,  לתקופת  האחריות  "חוק  פי  על  כהגדרתם  לקויים  המוצרים  בהיות 

(.     1980  –פגומים   ) נוסח חדש    12תקופת גילוי של  הביטוח כולל  ועל פי פקודת הנזקים 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח מכל סיבה שהיא, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח  

בנ מהאמור  למתחייב  מקביל  כיסוי  המעניק  בתקופת  חלופי  שיארע  אירוע  וכל  זה  ספח 

הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין  

כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.  הביטוח מורחב לכסות גם נזק הנובע  

רע  ישירות מעבודה שביצע הקבלן ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה, ובלבד שהנזק אי

 לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי . 

במקרה של ביטול פוליסת ביטוח מחמת אי תשלום פרמיה, יהיה מזמין ראשי לרכוש עבור  

על   כאמור  במקרה  הגילוי  תקפת  את  לסיכום    –עצמו  בהתאם  הפרמיה  חוב  תשלום  ידי 

ל תימסר  הזכות  הפעלת  על  המזמין  הודעת  הביטוח.  לחברת  המזמין  בין  חברת שיוסכם 

יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף. המזמין יודיע לחברת הביטוח    30הביטוח תוך  

 יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף.    30תוך 

למען הסר הקבלן, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בשל מוות, פגיעה גופנית ו/או  

 ודו. נזק לרכוש מוחשי אשר נגרם עקב אי התאמת "המוצר" לייע 

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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פוליסה לא  )ובלבד שהכיסוי בהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  

 יחול בגין תביעה אשר תוגש על ידי הקבלן כנגד המזמין(. 

לפרק   המתייחס  ביטוח  לקיום  האישור  את  להמציא  רשאי  יהיה  הקבלן  האמור,  אף  על 

 "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  
 בפרויקט העבודות  

 

  ביטוח אחריות מקצועית 
גבול אחריות מינימלי  

 נדרש 

לתובע, למקרה  
 ולתקופה 

 מוצר ביטוח חבות  
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 ביטוחיםבנספח ביטוח קבלן וב )*(  ]יש לציין גבולות האחריות  
 בהתאם לטבלה[  קבלניות /בהקמה

ו/או קבלני משנה מכל  הנערך על שם הקבלן    -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים קבלנים"        1.10

מנהלי   ו/או  ו/או מתכננים  בקרה  חברות  ו/או  ו/או מפקחים  ו/או המזמין  דרגה שהיא 

  24לעיל , במשך תקופת תחזוקה מורחבת של    1במועד המפורט בסעיף  העבודה התקף  

 תקופת הביטוח"( להלן יחד: " -חודשים )תקופת הביצוע ותקופת התחזוקה

המבטח את העבודות, במלוא ערכן  מפני אבדן או נזק הנגרם לעבודות במשך     א'-פרק  

. סכום הביטוח  חודשים  24תקופת הביטוח  ו/או במשך תקופת התחזוקה "מורחבת" בת  

 לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של העבודות. 
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הביטוח כולל גם כיסויים והרחבות על בסיס נזק ראשון לפי קטגוריות כמפורט בטבלה 

 להלן :  

 

 

ביטוח עבודות קבלניות  - ביטוחיםאישור קיום ]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  

כל אחד   עבור  בנפרד  נערך  נחשב הביטוח כאילו  לפיו  בפרק  צולבת  מיחידי המבוטח. 

כל   כולל  לא  כאמור  הפרק  שלישי.  צד  לרכוש  נחשב  המזמין  רכוש  כי  במפורש  מצוין 

 : לפי הקטגוריות כמפורט בטבלה להלן  וכיסויים המפורטים  לעניין הרחבות  הגבלה 

  

 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  ₪ 

 ,  הוצאות מיוחדות למומחים שונים
 כר אדריכלים, מהנדסים ומומחים ש

 - 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 

 ערך עבודות עפ"י   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 

לצנרת,  נזק ישיר 
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- קיום ביטוחיםאישור ]יש לציין גבולות האחריות  ב 
 לטבלה.[ 

ג'   בביצוע    - פרק  מהמועסקים  מי  כלפי  חבות  המבטח  מעבידים  אחריות  ביטוח 

העבודות, על פי פקודת הנזקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  

מי מהם תוך כדי ועקב  , בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית שתיגרם ל 1980  - התש"ם  

של   אחריות  בגבול  כאמור,  לתקופת    20,000,000העסקתם  ובמצטבר  לאירוע   ₪

ובעומק, שעות עבודה,   בגובה  כל הגבלה בדבר עבודות  זה אינו כולל  הביטוח. ביטוח 

נוער.   העסקת  בדבר  וכן  ועובדיהם  משנה  קבלני  קבלנים,  ורעלים,  הביטוח  פיתיונות 

 מין במידה ויחשב למעביד של מי מהמועסקים ע"י הקבלן. כאמור מורחב לשפות את המז 
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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 

 בניה עבודות 

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  

 בניה עבודות 

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
 עובדים עליו 

 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 -₪ מקסימום  40,000  -ינימום מ

 ₪   15,000 בגין כל נזק אחר 
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למעט    1.4ו    1.3,    1.1הקבלן רשאי לפי שיקול דעתו שלא לערוך את הביטוחים כאמור בסעיפים   .2

ו/או מנהליו ו/או    המזמין את  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  

 טעמו ו/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. 

פי   .3 על  או  זה  פי הסכם  על  הקבלן  של  מאחריותו  לגרוע  הנוגע  מבלי  בכל  כי  הקבלן,  דין, מתחייב 

, כי  לנספח ביטוח קבלן  1.9ו    1.8לפוליסות אחריות המקצועית וחבות מוצר המפורטות בסעיפים  

להציג מתחייב  והקבלן  העבודות  ביצוע  תקופת  לאחר  גם  בתוקף  תוחזקנה  אלו  לגבי    פוליסות 

לעיל כל עוד קיימת   " כאמור ביטוח 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

/בהקמה-  ביטוחים קבלניות  עבודות  נפרד  ביטוח  בלתי  חלק  מהווה  אשר  זה,  במסמך  המפורט   "

ביטוח  "מ ביצוע    , קבלן"נספח  תחילת  ממועד  יאוחר  לא  הקבלן  מבטחי  ידי  על  חתום  כשהוא 

במידה   להפסקתם  או  עבודות  בביצוע  להתחיל  מהקבלן  למנוע  רשאי  יהיה  המזמין  העבודות. 

  אישור קיום ביטוחים "- והאישור לא הומצא למזמין במועד. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת ה

ת אישור בדבר התאמתו והמצאתו לא תטיל אחריות  " כדי להווביטוח עבודות קבלניות /בהקמה-

  –פרק ב' 
ביטוח אחריות  

 שלישי כלפי 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   ₪ 

254



את  תצמצם  ולא  מטעמם  בקרה  חברות  גופי  ו/או  עובדיו  ו/או  מנהליו  ו/או  המזמין  על  כלשהי 

 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 "  עבודות קבלניות /בהקמהיטוח  ב

/בהקמה"- עבודות קבלניות  נוספת. הקבלן מתחייב    ביטוח  ביטוח  תוקפם לתקופת  בגין הארכת 

במועדים הנקובים,   ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- אישור קיום ביטוחיםלחזור ולהפקיד את "

 . 3וח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מדי תקופת ביט 

אי .6 כי  בזה  מובהר  ספק  הסר  "- למען  ביטוחיםהמצאת  קיום  קבלניות  -  אישור  עבודות  ביטוח 

פי הסכם  -, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על5ו    4" במועדים כאמור בסעיפים  בהקמה/

התחייבויות בדבר לוחות זמנים ובנוסף אף מוסכם במפורש  זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות  

אישור  כי המזמין יהיה זכאי לעכב כל תשלום לקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי באם לא יומצא "

 במועד. ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"- קיום ביטוחים

7. " את  לבדוק  חייב,  לא  אך  רשאי,  יהא  ביטוחים המזמין  קיום  עבודות-  אישור  קבלניות    ביטוח 

" ואת נספח ביטוח קבלן שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן מתחייב לבצע כל  בהקמה/

הביטוחים   את  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי 

 להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

א החובה לבצע את  אם לא יבצע הקבלן את ביטוחי הקבלן הנדרשים, למזמין תהא הזכות אך ל .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. 

טוח עבודות קבלניות נכלל תנאי כי הפוליסה אינה ניתנה לביטול במהלך תקופת הביטוח  בפוליסת בי .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  מי ביטוח אלו לרבות השתתפויות העצמיות   עצמיות ,לנכות ד 

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

לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. כמו כן, מתחייב הקבלן לשתף  ולא  

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  

פי ביטוחי הקבלן. הקבלן מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח שווי העבודות, משך  -הביטוח על מקרה  

 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

מש לרבות  הפרויקט  בשטח  המזמין  והרחבות  בזכויות  יפגע  לא  העבודות  מלאך  תגמולי    לקבלת 

 . 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  

 ישור מאת מפקח הפרויקט כי הנזק תוקן לשביעות רצונו.  הביטוח לקבלן כנגד א

פי   .13 על  ו/או  דין  פי  על  ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן  לגרוע  כדי  לעיל,  כי אין באמור  מוסכם 

מהתחייבויותיו   להפחית  ו/או  לגרוע  כדי  הקבלן  ידי  על  הפוליסה  עריכת  בעצם  ואין  זה,  הסכם 

בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע    ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי

 העבודות על פי ההסכם. 

ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה   .14 בפוליסה  במקרה שגבולות האחריות הנקובים 

כנגד הקבלן ו/או המזמין ו/או למשרד ואשר עילתה בעבודות, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו,  

 ות לקדמותם.את גבולות האחרי 

עבודות   .15 ביטוח  פוליסת  עם  בקשר  שייערך,  הביטוח  סקר  המלצות  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

קבלניות, ככל שייערך, ולנקוט בכל אמצעי להקלת הסיכון והנהלים המצוינים בו. בכלל זה טרם  

המיקום   את  המתאימות  הרשויות  אצל  לבדוק  הקבלן  מתחייב  הקבלנית  העבודה  ביצוע  תחילת 

בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. כמו כן,  המדויק  

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  

לו כי קיום תנאים,  /למניעת הפגיעה ברכושם מבנה של הצדדים שלישים. הקבלן מצהיר כי ידוע 

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     קבלניות /בהקמה"

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  הבאים מטעמו  

נוסף ו/או משלים על האמור לעייל, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח כאמור. בכל ביטוח  

או מנהליו ו/או  המזמין ו/ נוסף 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 

שתתפות העצמית יחולו בלעדית על הקבלן. בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם את דמי  סכומי הה .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  

 . על ידי ניכויו מן התשלום שיגיע לקבלן או בכל דרך אחרתויגבה על ידי המזמין 
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)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר    הקבלןכל סעיף ביטוחי   .18

ראשוני",   "ביטוח  הוא  הנ"ל  הפוליסות  ולגבי המזמין  כלפי המזמין,  יופעל  לא  ביטוח אחר  קיים 

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 -

יכללו תנאי מפורש על .19 לרעה במשך תקופת  -בביטוחי הקבלן  יחול בהם שינוי  ולא  יבוטלו  לא  פיו 

 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  

" את  להתאים  מנת  על  שיידרש  תיקון  או  שינוי  כל  לבצע  הקבלן  מתחייב  קיום  המזמין,  אישור 

בהסכם זה ובמפרט ביטוח    להתחייבויות הקבלן כאמור  ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה"-  ביטוחים

הביטוחים   בעריכת  אין  כי  במפורש  מוסכם  הפיקוח.  מהנחיות  לגרוע  מבלי  וזאת  לעיל  הקבלן 

הקבלן   ביטוח  קיום  "אישור  בהמצאת  ו/או  ו/או  -האמורים  /בהקמה"  קבלניות  עבודות  ביטוח 

באי ו/או  ול-בבדיקתו  למוסכם  התאמתו  בדבר  אישור  להוות  בכדי  בשינויו  ו/או  יטילו  בדיקתו  א 

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 

של   .25 יסודית  הפרה  יהוו  מתנאיהם  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתם  החוזה  מעיקרי  הינם  אלה  סעיפים 

 ה.  החוז

 

257



:  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות    -  אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
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. 

 מעמד מבקש האישור   המבוטח מבקש האישור

עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול  .1
 כלכלי בע"מ 

משרד הבינוי והשיכון  .2
 )להלן: "המזמינה"( 

 מועצה מקומית מטולה   .3
אחיות  חברות בנות ו/או  .4

ו/או קשורות ו/או שלובות 
ו/או שותפויות ו/או גופים  

ו/או חברות בקרה מטעמם  
מנהליו וכן, מי מעובדיו, 
 ו/או בעלי מניות 

 שם הקבלן:
 
 

מען הנכס המבוטח / 
 כתובת ביצוע העבודות

 
 

 

 קבלן הביצוע☐ 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמינת העבודות אחר: ☒

 ח.פ. 
1 .512546011 ,2 .500100797 
3 .500200431 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 7177872 , מודיעין4המעיין . 1
 9118002ירושלים  18110. ת.ד. 2
 , מטולה 8. הראשונים 3

   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
כיסוי בגין גניבה פריצה  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

      ₪ 

הוצאות פירוק, 
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

      ₪ 

שלא מבנה עזר 
 - יפחת מ

      ₪ 

נזקי טבע ורעדת  
 אדמה

עפ"י ערך      
 עבודות

 

הוצאות הכנת  
תביעה שלא יפחת 

 -מ

      ₪ 
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:  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות    -  אישור קיום ביטוחים
 ___________________ 

הוצאות נוספות 
הכרחיות שלא 

 - יפחת מ

      ₪ 

 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'
 ______ 

    ₪ 
 

 אחריות צולבת 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  

- תתומתקנים 
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
השירות מתוך הרשימה : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד 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 ביטוח אישור 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 מבוטח ה מבקש האישור 

עדי הדר ייזום, יעוץ וניהול  .1
 כלכלי בע"מ 

משרד הבינוי והשיכון  .2
 )להלן: "המזמינה"( 

 מועצה מקומית מטולה   .3
אחיות  חברות בנות ו/או  .4

ו/או קשורות ו/או שלובות 
ו/או שותפויות ו/או גופים  

ו/או חברות בקרה מטעמם  
מעובדיו, מנהליו וכן, מי 

 ו/או בעלי מניות 

 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 
3 .500200431 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען
 7177872 , מודיעין4המעיין . 1
 9118002ירושלים  18110. ת.ד. 2
 , מטולה 8. הראשונים 3

 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
   תשתיות(קבלן עבודות אזרחיות )לרבות  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:
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 יב' 9נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 פרוטוקול סיור קבלנים/

 מסמך הבהרות למכרז
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 10נספח מס'  –חלק ג' 
 

 חוברת חוזה לעבודות במימון קק"ל 
 עבור מ. מקומית מטולה 
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 חוזה לביצוע עבודות קבלניות   
 ר צפיה, מטולה  הביצוע  תשתית להקמה שכונה חדשה 

 2022בשנת  ביום ____ לחודש  ______ שנערך ונחתם 
 

 מועצה מקומית מטולה   בין :
 , מטולה 8רח' הראשונים   
 מצד אחד      " ועצה המ": שתיקרא להלן 

 
 _______________________________, מספר זיהוי  לבין:

 כתובת: ___________________________________

 טלפון: __________, פקסימיליה:________________

 מצד שני                                                     "קבלןהקרא להלן: " י אשר
 
 

תשתיות להקמת שכונה חדשה ועצה פרסמה מכרז לביצוע עבודות קבלניות לביצוע  והמ הואיל  
- " ו1בר צפיה, מטולה הכל כמפורט בכתב הכמויות והתוכניות המצורפים כנספחים "

 "(;העבודות", בהתאמה, לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "2"

המועצה ביצעה הליכי מכרז פומבי, ובסיומם של הליכים אלה הומלץ על התקשרות עם ו והואיל
 ע העבודות; הקבלן לביצו 

לבצע את וכוח אדם  יכולת    כישורים, אמצעים,ניסיון,  ידע, א בעל וכי ה   ,מצהירהקבלן  ו והואיל
 העבודות, וכי הוא רשום בפנקס הקבלנים בסיווגים המתאימים לביצוע העבודות; 

 ;ולהתקשרות על פי חוזה זה ניתנה הרשאה תקציבית כדין  והואיל

הצדדים   והואיל זה וברצון  חוזה  בתנאי  כמפורט  המשפטיים  יחסיהם  את  ולהסדיר  להגדיר 
 להלן; 

 כדלקמן:  ,הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים ,לפיכך
 

 א, נספחים והגדרותמבו .1

כותרות  , והמבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 1.1
 הצדדים בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות החוזה. לנוחיות נועדו הסעיפים 

 לחוזה זה מצורפים הנספחים הבאים:  1.2
 

 נספח א'.      הצעת הקבלן למכרז:  *

 נספח ב'.     הצהרת המציע בקשר לתנאי המכרז: *

 נספח ג'.        הצהרת ניסיון:  *

 נספח ד'.      תצהיר קיום זכויות עובדים:  *

 נספח ה'.     עסקאות גופים ציבוריים: תצהיר לפי חוק  *

 נספח ו'.   תצהיר העדר קרבה לחבר מועצה או עובד המועצה:  *

 נספח ז'.  נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן )ערבות ביצוע(:  *

 נספח ח'.     נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק: *

 נספח ט'.     נוסח אישור עריכת ביטוחים: *

  נספח י'.        ות: הוראות בטיח  *

'. יא  נספח       תעודת השלמה:  *
  

 האחרונה  במהדורה"(, הכחול )"הספר  בניה לעבודות  כללי מפרט *
  .מצורף אינו    :המכרז לפרסום  בסמוך פורסמה  אשר
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 למונחים הבאים תהא המשמעות הבאה:  1.3

 מועצה מקומית מטולה.    המועצה:

 לפקח על העבודות.   המועצהמי שימונה על ידי  המפקח:

 מנכ"ל המועצה, או מי שימונה על ידו.  :המנכ"ל

 המקומות בהם יבוצעו העבודות נשוא חוזה זה וסביבתם. האתר:

כל   העבודות:  לרבות  והתוכניות,  הכמויות  לכתב  בהתאם  באתר,  שיבוצעו  העבודות  כל 
אם היא לא פורטה במפורש  פעולה הצריכה לשם ביצוע מושלם של העבודות, גם 

בחוזה זה, ובכלל זה התקני בטיחות זמניים לצורך הסדרי תנועה, התקני בטיחות  
 לצורך הגנה על עבודות וחלקיהן.  

 לרבות עובדי הקבלן, וכל מי שפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות.   הקבלן:

 חוזהה .2

וסרת בזה לקבלן את ביצוע העבודות כקבלן עצמאי, לכל דבר ועניין, והקבלן יבצע עבור  המועצה מ
 חוזה קבלני, והכל בהתאם להוראות חוזה זה.   במסגרת המועצה את העבודות, 

 והתחייבויות הקבלן ת והצהר .3

 כדלקמן:  ,מצהיר בזה הקבלן

לא הוצג לו מצג כלשהו על ידי המועצה בקשר עם העבודות וההתקשרות בין הצדדים, כי  כי   3.1
וביצוען,  הוא מכיר את   הדין החלות על העבודות  וכי הוא מסוגל  עבודות  מהות ההוראות 

 , לשביעות רצון המועצה.  פי חוזה זהל לבצע את התחייבויותיו ע

ה 3.2 בעל  הוא  הכי  המומחיות,  ההניסיון,  יכולתידע,  לביצוע  והמשאבים    אמצעים,  הדרושים 
הוראות  בהתאם ל ויבוצעו על ידו בנאמנות    , וכי העבודותברמה מקצועית ונאותהעבודות  ה

 כל דין. 

רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע העבודות, וכי אין כל מניעה,  הוא  כי    3.3
 יו. מכל מין וסוג שהוא, להתקשרותו בחוזה זה ולקיום התחייבויותיו לפ

 לוח זמנים  .4

תוך   4.1 ישלים את העבודות  אותן    18הקבלן  ויבצע  עבודה  צו התחלת  חודשים ממועד קבלת 
 ברציפות.  

, והדבר לא תוקן תוך  פקחו/או הממועצה  קרה והתקדמות העבודה אינה לשביעות רצון הבמ 4.2
להפסיק את עבודת הקבלן ולסיים    ת רשאיתהא המועצה    לאחר מתן התראה,  ימי עבודה   5

לא יהיה הקבלן רשאי להוציא כל  כזה  ח הקבלן. במקרה  ", עהאת העבודות לפי ראות עיני 
וכ ציוד  הנוספות שת ותעד לסיום העבוד  צ"בויחומר,  כל התוצאות  גרמנה כתוצאה מכך  י. 

 על הקבלן.  וחול י

כדמי נזק מוסכמים    ועצהלמבמועד, יהיה עליו לשלם    ותהקבלן לא יסיים את העבוד ו ה  הי 4.3
 בגין כל יום של איחור.    )אלף( ₪, בתוספת מע"מ, 1,000של  סך מראש, ומוערכים 

מצהיר   4.4 בבזה,  הקבלן  והעמידה  הזמנים  לוח  חשיבות  לו  ידועה  והוא  כי  לסכום  ו,  מסכים 
, והוא לא יהיה רשאי, בשום מצב, להשבית או להפסיק את העבודה, מכל הפיצוי כאמור לעיל

 סיבה שהיא, לרבות מחמת ויכוח על תשלום כספים.   

  – על אף האמור בסעיף זה, מובהר בזה כי לוח הזמנים האמור כפוף לכוח עליון )"כוח עליון"   4.5
מצב מלחמה, מבצע צבאי, גיוס כללי או גיוס נרחב שיש בהם להשפיע על    –לצרכי חוזה זה  

כס העבודות  ביצוע  המונעות  וסערות  סופות  המביא  הקבלן,  במשק  חירום  מצב  או  דרן, 
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העיכוב   את  למנוע  הקבלן  באפשרות  שאין  ובלבד  במשק,  הכללית  הפעילות  להשבתת 
 באמצעים סבירים(.

השבית או הפסיק הקבלן את העבודות, מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית להעסיק   4.6
קבלן אחר להשלמת העבודות, תוך חיוב הקבלן בהוצאותיה ולנכות/להפחית/לקזז מהכספים  
המגיעים לקבלן לפי חוזה זה, או מכל חוזה אחר בין הצדדים, ולחלט את הערבות הבנקאית  

 שהקבלן מסר לה.  

 ובטיחות   ייםתנאים כלל  .5

לפני תחילת ביצוע העבודות ידאג הקבלן לקבל את כל הרישיונות והאישורים הדרושים )אם  5.1
 דרושים( לשם כך, ויטפל בכל הדרוש לקבלתם, והכל על חשבונו. 

לצורך  - " רשויות הנוגעות בדברעל הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר )" 5.2
הם: המועצה, משרדי ממשלה, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' בזק, נת"י,    -חוזה זה  

מקומית   ועדה  העירוני,  והביוב  המים  תאגיד  מקורות,  הכבאות,  שירותי  ישראל,  משטרת 
לתכנון ובניה, רשות העתיקות, רשות הניקוז, רשות הטבע והגנים, הוט וכל רשות מוסמכת 

אישורה   אשר  מהן  אחרת  ולבקש  העבודות(  ביצוע  לשם  נדרש,  אם  התחלת    לפנינדרש, 
העבודות הנחיות ו/או היתרים / אישורים למיניהם )אם נדרשים( לביצוע העבודות. כן, יקבל  
הקבלן מהרשויות הנוגעות בדבר אישורי מעבר וכל המידע בקשר למיקום ומפלס מתקנים  

 קרקעיים.  -וקווי תשתית תת

כן, על הקבלן לזמן מפקח מהרשויות הנוגעות בדבר, כהגדרתן לעיל, אשר יהיה נוכח במקום  
במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו. בשום מקרה, לא יתחיל  
 הקבלן בביצוע העבודות לפני קבלת אישורים / הנחיות כאמור של הרשויות הנוגעות בדבר. 

בסעיף זה, באחריות הקבלן לקבל היתרים )אם צריך( מכל הרשויות  מבלי לגרוע מהאמור  
 המוסמכות לביצוע העבודות, והעתק הימנם יימסר למועצה. 

קרקעי, או עבודה הכרוכה בחציה של  -בכל מקרה של עבודה בסמוך לתשתיות או מתקן תת 5.3
המפקח.     מתקן כזה, יבצע הקבלן חפירת גישוש ידנית לגילוי המתקן, והכל בהתאם להוראות

מובהר בזה, כי נוכחות המפקח לא משחררת את הקבלן לכל הנזקים שייגרמו עקב פגיעה  
 במתקן כאמור. מובהר בזה, כי לא ישולם תשלום נוסף עבודה ידנית. 

כל נזק    -על חשבונו    -קרקעי ולתקן  -באחריות הקבלן למנוע פגיעה בתשתיות ובמתקן תת 5.4
 שייגרם להם במהלך ביצוע העבודות.  

על הקבלן לספק יהיו באיכות וסוג  אשר  לביצוע העבודות    ונועדשהחומרים והמוצרים    כל 5.5
ו תקן  בעלי  מעולים  ובהעדרישראליתו  ומקובלים  -  ו,  שונים  תקנים  ש  לפי  פקח  המובלבד 

מראש.   אישרם 
המ  דרישת  לאישורפקח  לפי  הקבלן  חומרים  וימציא  חומר    דוגמאות  חשבונו  על  ויחליף 

 שייפסל.   

אחריות  הנם ב   -ונספחיו ושטרם הותקנו    חוזהוצרים שהקבלן סיפקם לאתר לפי החומרים ומ  5.6
 .  הקבלן

הקבלן יבצע, על חשבונו, בדיקות מעבדה )ככל שידרשו לצורך העבודות(, וימציא למועצה,   5.7
חשבונו   על  הקבלן  יספק  כן  כאמור.  בדיקה,  מכל  העתק  תמורה,  כל  הציוד,  ללא  כל  את 

אתר  ם מהרשאי להוציאיהיה  א  עבודותיו ולהדרושים לביצוע  המתקנים חומרי העזר והכלים  
 .מועצהמבלי לקבל את רשות ה

  לביצוע   אחראי  שיהיה  בתוקף  רישיון  ובעל  מוסמך  מודד  הקבלן  יעסיק  העבודות  ביצוע  במהלך 5.8
לרבות    וסימונים  מדידות מתן  גובה  ונקודת  סימון  נקודות   סימוןלמיניהם,    קורדינטות , 

 וגבהים וכיוצ"ב. 

 מים וחשמל הדרושים לביצוע העבודות.   -על חשבונו   –הקבלן יספק  5.9
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והוא מקבל על עצמו  , ללא יוצא מן הכלל,  הבטיחותוהסדרי  הקבלן ימלא אחר כל הוראות   5.10
  ה יפצ, והוא  דיןכל  לפי הוראות  ו/או מנהל עבודה  את כל החובות המוטלות על מבצע בניה  

עקב הפרת    הועל כל נזק והפסד שייגרמו ל   הד נגכעל כל תביעה שתוגש  מועצה  את ה ו/או ישפה  
 התחייבות זו. 

אתר, מזמן לזמן במהלך ביצוע העבודות, את עודפי החומרים  המ   -על חשבונו    -הקבלן יסלק  5.11
ביצוע העבוד עקב  שנוצרו  פסולת  והאשפה  הדין לאתר  להוראות  יעשה בהתאם  הפינוי  ות. 

כל זכות לקבל תוספת כלשהי בגין  מוכרז, או לכל מקום מותר בדין. לקבלן אין ולא תהא  
מרחק ההובלה של עודפי החומרים והאשפה לאתר. לפי דרישת המועצה, יציג הקבלן חוזה  

 התקשרות עם אתר פסולת כאמור.  

 על הקבלן לקבל את אישור המועצה, בכתב ומראש, בכל מקרה של סטייה מהוראות החוזה.  5.12

. לא  חריגה, אם תהא, תהא על חשבון הקבלןאין לחרוג מההיקף הכספי של העבודות, וכל   5.13
 ישולם לקבלן תשלום בגין עבודות נוספות / חריגות ללא אישור בכתב של המועצה. 

לעיל, לפני ביצוע עבודה נוספת / חריגה יגיש הקבלן ניתוח    5.13מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   5.14
יבצע אותן לפני אישור  מחירים למפקח לצורך קבלת אישורן לרכיבי העבודה ולעלותן, ולא  

 המפקח בכתב. 

קבלן מאחריותו המלאה  המתן הוראות על ידי המפקח או היעדר הוראות, לא ישחרר את   5.15
לא    .חוזהחובות המוטלות עליו, לפי הוראות ההיתר  ל והעבודות  לטיב  מאחריותו  ולא יגרעו  

  ת, אירשא המועצה  האו לא ביצע עבודה כלשהי, ת,  פקחהוראות המהוראה מביצע הקבלן  
  20%בתוספת  הוצאותיה,  ב  אותוולחייב    ההבלעדי, לבצע העבודות בעצמ   הפי שיקול דעתל

 הוצאות כלליות. )עשרים אחוז( ומע"מ בתור  

להנחיות 5.16 יבוצע אותו חלק בהתאם  לביצוע העבודות,  ואין בחוזה הוראה  והוראות    במידה 
אות המועצה, יגברו  המועצה. במקרה ויתגלו סתירות בין האמור בחוזה ונספחיו לבין הור

 הוראות המועצה. 

במשך ביצוע העבודות ידאג הקבלן לסידורים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות, לרבות,   5.17
גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, תמרורי עבודה, בהתאם  אך לא רק, 

רוך בהפעלת  להוראות כל דין ולהוראות המפקח או המועצה. ככל שביצוע עבודה מסוימת כ
 שוטרים בשכר, הסדרי תנועה זמניים וכיוצ"ב, יישא הקבלן בעלויות אלה בעצמו ועל חשבונו. 

במהלך ביצוע העבודות יאפשר הקבלן גישה נוחה ובטוחה לבתי התושבים ולכל נכס אחר,  5.18
 לרבות מבני ציבור, ויאפשר פינוי אשפה מהבתים ובתי העסק שבאתר. 

לראות   5.19 שניתאין  הפיקוח  עליון  למפקח  הנ בזכות  בפיקוח  כי  ו/או  להבטיח  אמצעי  אלא   ,
 .חוזה, ואין בכך כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו לפי החוזהההעבודות יבוצעו לפי  

אחרים )אם   םקבלנימועצה ו/או המפקח ו/או  עבודות לפי הוראות ה ביצוע הבלן יתאם  הק 5.20
 יהיו(.

ככל שתינתן הוראה להפסיק את העבודות לפרק זמן מסוים, או לצמיתות, לפי הוראה בכתב   5.21
מהמפקח, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים לשם אבטחה של האתר והעבודות, בהתאם  

 להנחיות המפקח.  

יום    30הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת עבודות לתקופה שאינה עולה על   5.22
 רצופים.  

יום רצופים, יהא הקבלן זכאי להחזר הוצאות, בלבד,   30ככל שתקופת ההפסקה עולה על  
ואילך. שיעור ההוצאות ייקבע על    31-שנגרמו לו כתוצאה מההפסקה, וזאת החל מהיום ה 

 ידי המפקח, לאחר שתינתן לקבלן אפשרות להציג את טענותיו בפניו.  

ל  5.23 הוא  הקבלן,  באשמת  נגרמה  העבודות  שהפסקת  תשלום  ככל  או  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  א 
 שהוא. 
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בביצוע   5.24 החל  שהקבלן  לאחר  לצמיתות,  מלא,  או  חלקי  באופן  העבודות,  ביצוע  הופסק 
מדידות,    / כמויות  לפי  בפועל,  שבוצע  עבודה  כל  בגין  לתשלום  זכאי  יהיה  הוא  העבודות, 

ילוק,  בהתאם למחירים הקבועים בחוזה זה, והכל לפי קביעת המפקח. תשלום זה יהווה ס 
מלא, סופי ומוחלט של כל טענות ודרישות הקבלן, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם העבודות,  

 הפסקת ביצוען וכיסוי כל הוצאה שנגרמה לו בקשר לכך. 

נוגעים   5.25 המהותיים  הפרטים  כל  ירשום  ובו  העבודות  עם  בקשר  עבודה  יומן  ינהל  הקבלן 
 לעבודות.  

ידי   על  ייחתם בכל שבוע של עבודה  ידי המפקח. עותק חתום של היומן  היומן  ועל  הקבלן 
 יימסר למפקח. 

מובהר בזה, כי אין ברישום של הערה או הסתייגות של הקבלן ביומן משום צידוק כלשהו או   5.26
מילוי   אי  או  כלשהי,  עבודה  של  ביצוע  אי  או  או חלק מהן,  העבודות,  ביצוע  לעיכוב  סיבה 

 ל או הוראות החוזה. "הוראות המפקח, המנכ

על חשבונו,  ככל שה 5.27 באתר שלט,  יכין הקבלן  ביצוע העבודות,  מועצה תבקש, טרם תחילת 
בהתאם להנחיות המפקח. השלט יכלול את סוג העבודה, פרטיי המועצה, שם המפקח, שם 

 מנהל העבודה באתר, בצירוף כתובות ומספרי טלפון. 

סביבתו,  הקבלן לא יגרום נזק לצמחיה טבעית באתר ולא יעקר עצים או צמחים באתר וב 5.28
ונתקבל   לו, בכתב ומראש, לעשות כן  אלא אם הדבר דרוש לצרכי העבודה והמפקח התיר 
 אישור כריתה מקק"ל ו/או מכל רשום מוסמכת אחרת, לאחר תשלום האגרות על ידי הקבלן. 

 התמורה .6

 "(. התמורההסך הנקוב בהצעתו )להלן: "תמורת ביצוע העבודות ישולם לקבלן   6.1

לכל חודש, יגיש הקבלן למפקח חשבון מפורט, של העבודות    15  -אחת לחודש, ולא יאוחר מ 6.2
שבוצעו על ידו, בצירוף כל הפרטים המהותיים והמסמכים הדרושים )לרבות חישוב כמויות,  

יום ויאשר לתשלום את החלק    15ניתוח מחירים וכיוצ"ב(. המפקח יבדוק את החשבון תוך  
ו/או ללא המצורפים הנדרשים לא  שבוצע כהלכה. חשבון שיו גש ללא הפרטים המהותיים 

 ייחשב כחשבון שהוגש לבדיקה.

התשלום 6.3 והכל  יום    80:  תנאי  לבדיקה,  החשבון  הוגש  בו  החודש  לעיל    כפוףמתום  לאמור 
   ולהלן.

ככל שיהא צורך, מכל סיבה שהיא, לתקן את החשבון, לא יבוא במניין הימים לתשלום פרק 
 שבון מתוקן.  הזמן עד שיומצא ח

מתקציב שיתקבל    במלואוהקבלן מאשר בזה, כי הובא לידיעתו, כי ביצוע העבודות ממומן   6.4
ממקור חיצוני, וכי תנאי לקבלת המימון על ידי המועצה הוא כי העבודות תבוצענה בהתאם  
להתחייבויות הקבלן לפי החוזה ונספחיו. כן, מאשר בזה הקבלן, כי חשבונותיו ייפרעו רק 

יביא  לאחר קב  בקבלת הכספים, או חלקם,  עיכוב  כל  וכי  לת הכספים האמורים במועצה 
לדחייה בפירעון החשבון/ות, והכל כפוף להוראות כל דין. עם קבלת המימון ישולם החשבון 

 ימי עסקים ממועד קבלתו בפועל.   10הרלוונטי תוך 

אישור או הסכמה    אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע תשלומים אלה אין ולא יהיה בהם משום 6.5
לטיב העבודות שבגינה נדרש התשלום או לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם  

 עליהם מבוססים תשלומים הביניים. 

כל   6.6 את  כוללת  והיא  שהיא,  סיבה  מכל  תשתנה  ולא  סופית  לקבלן  שתשולם  התמורה 
התשלומים וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, להן זכאי הקבלן בקשר עם העבודות, לרבות,  
ביצוע   יהיו(,  )אם  הלילה  בשעות  לרבות  שגרתיות,  לא  בשעות  עבודות  ביצוע  רק,  לא  אך 

בי בדבר,  הנוגעות  הרשויות  עם  שייגרמו  תיאומים  נזקים  תיקון  לרבות  תיקונים,  צוע 
והובלתו   פסולת  וסילוק  העמסה  פינוי,  שמירה,  מכולות,  חומרים,  של  אחסנה  לתשתיות, 

קיים   עדות  מצב  תוכניות  הכנת  מורשה,  העבודות    (as made)לאתר  השלמת  ולאחר  לפני 
 וכיוצ"ב.  
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ונית מס כחוק,  תהא כנגד קבלת חשב   –לאחר אישור המפקח    –התמורה שתשולם לקבלן   6.7
 אישור על ניהול ספרים, אישור על גובה ניכוי מס במקור וכל מסמך נחוץ אחר. 

 בטיחות .7

נספח   7.1 להוראות  ובהתאם  דין  כל  פי  על  הנדרשים  הבטיחות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 
הבטיחות, ויבצע כל עבודה באמצעות עובדים מיומנים ובעלי ניסיון. מבלי לגרוע מחובה זו  
של הקבלן, הוא יגדר את השטח בו יבוצעו העבודות על פי דרישות הרשויות השונות והוראות  

 כל דין.  

מהוראות נספח הבטיחות, ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת    מבלי לגרוע 7.2
תאונות עבודה ובכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר ובסביבתו  

 בעת ביצוע העבודות. 

הקבלן יתקין מעקות, גדרות, שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר כדי להזהיר את הציבור מפני   7.3
ות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, מכשולים, מצבורים של חומרי עבודה  תאונות העלול 

 וכיוצ"ב. 

עבודה,   7.4 מנהל  היתר,  בין  ימנה,  רשום ויוודאהקבלן  הממונה  העבודה  מנהל   במשרד כי 

. מנהל העבודה ימצא באתר וישגיח עליו ברציפות  הכלכלה, וזאת לאורך כל תקופת הביצוע
 העבודות. במשך ביצוע  

הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לנושא הבטיחות באתר וימלא אחר כל הוראות הבטיחות   7.5
לפי הדין ויחולו עליו כל הוראות הדין החלות בנושא בטיחות, לרבות בטיחות בעבודה, חוק  

, והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות תקנות ארגון  1954  – ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  
. הקבלן יפצה ו/או ישפה  1999  -על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט    הפיקוח

את המועצה על כל הוצאה שתיגרם לה בגין כל הליך שיינקט נגדה ועל כל נזק והפסד שייגרמו  
  לה בשל הפרת התחייבות זו. 

 ביצוע העבודות, מסירתן ותקופת הבדק .8

 את העבודות ביומן העבודה.   במהלך ביצוע העבודות יתעד הקבלן   8.1

העבודות יבוצעו על פי הוראות שיקבל, מעת לעת, הקבלן מאת המפקח ועל פי הנחיותיו. בכל   8.2
מקרה של ספק או אי בהירות, יפנה הקבלן למפקח, כדי לקבל הבהרות, וימלא אחריהן כאילו  

 היו חלק מהוראות החוזה. 

תוכניות מצב עדות קיים    2ות ויצרף להודעתו  הקבלן יודיע למפקח בכתב על השלמת העבוד  8.3
(AS MADE  רצון לשביעות  הושלמו  לא  העבודה  באם  מוסמך.  מודד  ובידי  ידו  על  חתומות   )

המפקח, תימסר לקבלן רשימת תיקונים ועבודות להשלמה הדרושים לדעת המפקח, והקבלן  
 יבצעם תוך פרק הזמן שנקבע.

 העבודות וממועד זה תחול תקופת הבדק בקשר לעבודה. המפקח יאשר ביומן העבודה קבלת   8.4

לא תיקן הקבלן את הליקויים או לא השלים את החסרים הנדרשים, רשאית המועצה, אך   8.5
לא חייבת, לעשות זאת במקום הקבלן ולחייב אותה בהוצאותיה, בצירוף הוצאות כלליות  

 ומע"מ מעלות העבודה.   20%בשיעור 

להשלמת   8.6 תעודת  כפוף  לקבלן  תינתן  המפקח,  רצון  לשביעות  התיקונים  ו/או  העבודות 
לפי שיקול   זה, רשאי המפקח,  זה. על אף האמור בסעיף  השלמה הנוסח המצורף לחוזה 
דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, כנגד התחייבות הקבלן לבצע  

 ולהשלים את התיקונים בפרק הזמן שיקבע המפקח. 

ובנאמנות,   8.7 יבצע את העבודות באופן הטוב ביותר, במיומנות ובמקצועיות מעולה  הקבלן 
 תוך הקפדה ושמירת האינטרסים של המועצה וענייניה. 

מובהר ומוסכם בזה, כי חוזה זה לא יהווה ולא יתפרש בשום מקרה כמתן ייפוי כוח או   8.8
תחייבויות, מכל מין וסוג  כהרשאה לקבלן להציג עצמו כמי אשר מוסמך לקבל על עצמו ה

 שהוא,  בשם המועצה. 
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 ניקיון וסילוק פסולת  .9

העבודה,   9.1 יום  כל  בתום  ונקי  מסודר  במצב  וסביבתו  העבודה  מקום  את  ישאיר  הקבלן 
 לשביעות רצון המפקח.  

עם השלמת העבודות ובטרם מסירתן למועצה, יסלק הקבלן מהאתר עודפי חומרים ואשפה,   9.2
ה מקום  את  העבודה  ינקה  אתר  את  וימסור  ואשפה  חומרים  ציוד,  ממנו  ויסלק  עבודות 

 כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לשביעות רצון המפקח.  

לגרוע מהאמור בסעיף   9.3 יסלק,  9.2מבלי  אתר, מזמן לזמן במהלך  המעל חשבונו,    , הקבלן 
התאם ות. הפינוי יעשה בביצוע העבודות, עודפי חומרים ואשפה שנוצרו עקב ביצוע העבוד

להוראות הדין לאתר פסולת מוכרז, או לכל מקום מותר בדין. לקבלן אין ולא תהא כל זכות  
לקבל תוספת כלשהי בגין מרחק ההובלה של עודפי החומרים והאשפה לאתר. לפי דרישת  

לא ביצע הקבלן הוראות  המועצה, יציג הקבלן חוזה התקשרות עם אתר פסולת כאמור.  
  ו על פי שיקול דעת  , רשאייה המזמין  ה יביעות רצונו המלא,  כאמור בסעיף זה ולש  פקח המ

)עשרים אחוז(    20%בתוספת  הוצאותיו,  הקבלן באת  ולחייב    והבלעדי, לבצע העבודות בעצמ
 הוצאות כלליות. ומע"מ כ 

 אחריות, נזיקין, ביטוח  .10

 אחריות לעבודות 

קבלן אחראי לאיכות העבודות ויישא באחריות מוחלטת בגין פגמים וליקויים, ללא קשר ה 10.1
גילויים, ויתקן על חשבונו, בהקדם האפשרי, כל נזק לעבודות. כן,     הקבלןאחראי  למועד 

  על פי אישור בכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור  ועצה,מ הלעבודותיו עד לקבלתם על ידי  
ה גם בגין נזק על רקע לאומני  ות ולחלקיל נזק שיגרם לעבוד הקבלן לכאחראי  ,  בסעיף זה

 עד למועד מסירתם כאמור לעיל. 

הקבלן אחראי באופן בלבדי כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייחסת   10.2
 לבטיחות בקשר לעבודות, ובשום מועד לא תועלה כל טענה נוגדת או סותרת מצדו.  

נזק או הפסד שיגרמו למועצה, עקב הפרת תנאי חוזה זה, לרבות, אך הקבלן אחראי לכל   10.3
 –לא רק, ביצוע בלתי מיומן ו/או רשלני של העבודות, והוא יפצה את המועצה על כל נזק  

 ובגין כל הפסד, מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לה, כאמור.    –ישיר או עקיף 

הקבלן כלפי המועצה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן  אחראי  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   10.4
נזקים הנובעים ו/או הקשורים  ,ו/או קלקול ובין בעקיפין  ,לרבות  תוך כדי    ,בין במישרין 

הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר  לרבות נזקים    ,ביצוע העבודות או בקשר עמן
התאמתו לדרישות המועצה ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו  
לגוף ו/או לרכוש של המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים במקום בצוע  

ו/או כל מי שפועל    העבודות ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו
מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם 

 ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

פי פרק זה, רשאית וזכאית המועצה לקבל   10.5 בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על 
צוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה  , לפי דרישה ראשונה בכתב, פימנומ

ו/או   יתוקנו  שלא  המוחלט  דעתה  שיקול  לפי  החליטה  שהמועצה  נזקים  ועבור  המועצה 
י המועצה וקביעותה תהיינה  "שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו ע 

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
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 נזיקין 

באופן מוחלט  אחראי    -שהנו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין בקשר עם ביצוע העבודות    -קבלן  ה  10.6
ו,  נזקים לגוף או לרכוש מכל מין וסוג שהם שייגרמו לעובדיה לכל  ובלעדי וללא כל סייג  

, כתוצאה מביצוע  וכן לכל צד שלישי שהוא  מי שיועסק מטעמו או עבורוכל  ול  למועסקיו 
ה  יבגין כל סכומים שיהא עלועצה  את המיפצה ו/או ישפה  והוא    ן,הו/או בקשר אלי  עבודותה

בקשר עם תביעות    השיהיו ל  , מכל מין וסוג שהוא,הוצאותהלשלם עקב נזקים כנ"ל ובגין כל  
 המתייחסות לנזקים כנ"ל. 

כל מי מטעמה מאחריות  ושלוחיה    ,עובדיה  ,את המועצה  -ללא זכות חזרה    – הקבלן פוטר    10.7
זה ו/או על פי דין, למעט    חוזהפי  - חבלה לגוף ולרכוש שהם באחריותו על  ,ונהתא  ,לכל נזק

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה בו המועצה תידרש או תתבע לשלם לצד שלישי    10.8
כלשהו בהליך משפטי, שהיא תראה את הקבלן כנושא באחריות, מלאה או חלקית, היא  

ודיע לו על כך, תוך זמן סביר, ותהא רשאית לפעול לצירופו כנתבע נוסף או כצד שלישי  ת
 דעתה.  לתובענה, לפי שיקול

 ביטוח

הקבלן מצהיר בזאת, כי ברשותו פוליסות ביטוח הבאות: חבות מעבידים, עבודות קבלניות,    10.9
אבדן מסמכים, בחברת ביטוח  אחריות לצד שלישי )גוף ורכוש(, ביטוח כל הסיכונים וביטוח  

מוכרת, בתוקף, כמפורט באישור עריכת ביטוח המצורף כנספח לחוזה זה. לקבלן אין ולא  
כאמור   האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  מטעמה,  מי  או  המועצה,  כלפי  טענה  כל  תהיה 

 באישור עריכת ביטוחים. 

צולבת וויתור המבטחים    הפוליסות יכללו את המועצה כמבוטח נוסף עם סעיף של אחריות  10.10
 על זכות שיבוב )חזרה( כל המועצה, והן יתייחסו במפורש לחוזה זה.  

 הקבלן ישלם את כל פרמיות הביטוח, על פי הפוליסות האמורות לעיל, וימציא, מעת לעת,  10.11
למועצה, הוכחות על תשלום הפרמיות. כן, יישא הקבלן בתשלום דמי השתתפות העצמית  

 ות הביטוח במקרה של נזק.הקבועה בפוליס 

הקבלן אחראי באופן בלעדי לנזקים אשר היו מבוטחים לפי הפוליסות הנ"ל אילולא מעשה   10.12
או מחדל של הקבלן או הפועלים בשמו או מטעמו, אשר יגרמו להפחתה, מלאה או חלקית,  

ופן  של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. כן, יהיה הקבלן אחראי בא
בלעדי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים אשר מתחת לגובה סכום ההשתתפות העצמית  

 לפי הפוליסות הנ"ל. 

הקבלן יגרום שכל המבטחים על פי הפוליסות האמורות יתחייבו כלפי המועצה שלא לבטלן   10.13
 יום מראש. 45ולא לשנות את תנאיהן, אלא אם יודיעו על כוונתם למועצה, לפחות, 

מובהר ומוסכם בזה, כי אין באמור בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי על   10.14
 פי הוראות כל דין בגין כל נזק שהוא חב בו כדין, בין אם הוא מכוסה בפוליסה ובין אם לאו. 

עמידתו    10תוך    10.15 על  המבטחים  אישור  הקבלן  ימציא  זה,  חוזה  חתימת  מתאריך  ימים 
המפורטות לעיל. ככל שהוא לא יערוך ביטוחים כאמור, תהא המועצה  בדרישות הביטוח  

רשאית )אך לא חייבת( לערוך ביטוחים כאמור על חשבונו ולנכות את עלות הפרמיה מכל  
 תשלום שיגיע לו או לגבותם ממנו בכל דרך. 

 עריכת הביטוח ומסירת העתק הפוליסה הינם תנאי יסודי בחוזה זה.  10.16

 מים סוציאלייםתשלועובדים ו  .11

ו  הוא בלבד אחראי לעובדי, ובאמצעות עובדים המועסקים על ידו  ותהקבלן יבצע את העבוד  11.1
הקבלן לא יעסיק    לפי הדין.  כלפי עובדיו  קיס יקיים כלפיהם כל חובות מעהוא  , וומועסקיו

 בני נוער או עובדים שאינם תושבי מדינת ישראל לצורך ביצוע העבודות. 

י  11.2 עובדיםהקבלן  העבודה  בביצוע  ו  עסיק  אדיבים  המועצה    מיומניםמקצועיים,  ולבקשת 
יחליף כל עובד אשר המפקח או המועצה לא יהיו שבעי רצון מהתנהגותו. כן, יעסיק הקבלן  

 מנהל עבודה מוסמך במשך כל תקופת ביצוע העבודות.  
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"עוסק מורשה", וכי  במסגרת עסק עצמאי ורשום כפועל  הוא  כי  ומאשר בזה,  מצהיר  קבלן  ה 11.3
עמו   נעשית  המועצה  עם  עצמאיההתקשרות  יהיה  כקבלן  ולא  אין  וכי  ועניין,  דבר  לכל   ,

בהתקשרות זו ליצור יחסי עובד מעסיק בין הקבלן, עובדיו וכל מי מטעמו לבין המועצה, 
דין.   פי  על  מעסיק  עובד  יחסי  מקיום  הנובעת  זכות  או  תשלום  לכל  זכאי  יהיה  לא  והוא 

כי הפ  מוסכם,  בזכות  לראות  היאין  פעילויות  על  המועצה  של  כאמצעי    קבלןקוח  אלא 
 . מעסיק בין הצדדיםיחסי עובד   הא בכך כדי ליצורלא י אין ולהבטחת התחייבויותיו ו

כל המסים והתשלומים הסוציאליים החלים  את  במלואם ובמועדם    קבלןה  ישלםהקבלן   11.4
פנסיוני,    ביטוחביטוח הלאומי,  ל  מוסד לתשלומים  , לרבות  לפי כל דין  על עובדיו או  /עליו ו

הקבלן מתחייב כי השכר שישלם לעובדיו לא יפחת משכר המינימום    "ב.יוצמס הכנסה וכ 
 שיקבע, מעת לעת. 

דרישתה,  11.5 לפי  למועצה,  ימציא הקבלן  של הקבלן,  לגרוע מהתחייבויותיו האמורות  מבלי 
 תשלום זכויות עובדיו לפי הדין. מעת לעת אישור רו"ח בקשר לעמידתו ב

הקבלן יפצה וישפה את המועצה על כל סכום והוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שתיגרם לה,   11.6
בשל קביעה שיפוטית שתקבע כי חרף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעסיק בין המועצה  

 לבין מי מעובדי הספק או מי ממועסקיו.  

 אחריות ובטוחות .12

יהיה  העבודה(, לא יתאים לתנאי החוזה,    - להלן בסעיף זה  במקרה וטיב העבודה והחומרים ) 12.1
  ת. במידה ולא עשה כן, רשאימועצההפקח/הקבלן חייב לתקן את העבודה לפי דרישות המ

הוצאות  את  לתקן  המועצה   בתוספת  התיקון  עבודות  בערך  הקבלן  את  ולחייב  העבודה 
 + מע"מ.  20%כלליות בשיעור של 

מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות בנקאית  לשם הבטחת   12.2
מסכום   5%בנוסח המצורף לחוזה בשיעור של  –צמודה למדד תשומות הבניה  –אוטונומית 

 חודשים.    12הצעת הקבלן, אשר תעמוד בתוקפה למשך 

    -לצורך חוזה זה   12.3

הבדק" של    –"  תקופת  מסירת  חודשים    12תקופה  או  מיום  למפקח  בשלמותן  העבודות 
 למועצה, לפי המאוחר מבניהם.  

 חודשים, שמניינה יתחיל עם סיום תקופת הבדק. 12" הנה תקופה של  תקופת האחריות"

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים, המוצרים והאביזרים שסופקו על ידו והמושקעים   12.4
 ת האחריות ובתקופת הבדק ולאחריהן. תקופב קשר עם העבודהב

הקבלן לתקן על חשבונו כל פגם, ליקוי או קלקול,  תקן אחריות יבתקופת הבתקופת הבדק ו 12.5
, וזאת מיד עם קבלת הוראה על כך מאת וכיוצ"ב  אספקת חומרים וציודבניה מחדש,  כולל  

 . מפקח או המועצהה

מועצה לפני  ה, ימסור הקבלן לחוזה זפי  ללשם הבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק   12.5
גובה  מ 2.5%של    בגובה  ,ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותניתתום תקופת ההתקשרות,  

)כולל מע"מ( שהגיש.   )המצטבר(  לקבלן  החשבון הסופי  תוחזר  זו  תום תקופת  עם  ערבות 
 שיהא עליו לבצע במסגרת תקופה זו.  יוצא מן הכלל, , ללאהתיקוניםכל וביצוע  הבדק

כדי לשחרר הקבלן  ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק,  אין בהחזרת  מובהר ומוסכם בזה, כי   12.6
 הוראות כל דין. פי  ל  ע ,שלאחר תקופת הבדקה מאחריותו בתקופ

את כל העבודות  לבצע  ת המועצה  סעיף זה, רשאילפי  התחייבויותיו  אחר  קבלן  האם לא ימלא   12.7
ידי קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ש  הבעצמ  האמורות על  לנכותאו  ן. במקרה כזה, מצא 

את   תנכה  לה,  ההוצאות  המועצה  ייגרמו  מע"מ  20%בתוספת  אשר  הוצאות    +  שיחשבו 
. מובהר בזה, כי המועצה  בכל זמן שהוא  לקבלן)אם יגיע(  מכל סכום שיגיע  , וזאת  כלליות

 בכל דרך אחרת.  לגבות סכום זה מהקבלןתהיה רשאית 
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הערבויות   12.8 את  לחלט  המועצה  רשאית  והדין,  זה  חוזה  לפי  המועצה  מזכויות  לגרוע  מבלי 
 שהקבלן ימסור לה בכל מקרה של הפרת החוזה על ידו.  

המועצה רשאית לחלט את הערבויות לעיל בכל מקרה של הפרת החוזה על ידי הקבלן. אין   12.9
 ת כדי לשחרר את הקבלן ממילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה. בהפקדת הערבו

 סילוק יד הקבלן   . 13

לתפוס את מקום    תרשאימבלי לגרוע מהוראות חוזה זה, מוסכם בין הצדדים, כי המועצה   13.1
או באמצעות  ה,  בעצמ  ןתוולהשלים א  ותהעבודה ולסלק את ידו של הקבלן מביצוע העבוד

ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או   ,אחרתאחר או בכל דרך  גורם  
 : באיםבחלק מהם, בכל אחד מהמקרים ה

ם  מיי  3כשהקבלן לא החל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה, ולא ציית תוך   13.1.1
להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצוע  שניתנה לו  להוראה  

   .שהיאהעבודה בכל דרך 

קצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את  כי  סבורים    מועצה או ה   פקחכשהמ 13.1.2
במועד   העבודה,  השלמתה  להשלמת  להשלמתהשנקבע  שהוארך  במועד    , או 

תוך   ציית  לא  מהממיי  3והקבלן  בכתב  להוראה  מה  פקחם,  לנקוט  מועצה  או 
במועד   העבודה  השלמת  את  להבטיח  שמטרתם  בהוראה  הנזכרים  באמצעים 

   הקבוע בחוזה זה או במועד שהוארך להשלמתו.

, שהקבלן מתרשל בביצוע  םהוכחות, להנחת דעת  מועצהאו ה  פקח כשיש בידי המ  13.1.3
 הביאה לשיפור בעבודת הקבלן. לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא  חוזה ה

לקבלן את העלות בפועל של כל  מועצה  שלם הת  ,במקרה של סילוק יד הקבלן כאמור לעיל 13.2
,  פקחעד לסילוק ידו ותפיסת מקום העבודה, כפי שתקבע על ידי המ   ועל יד   ושבוצע   ותוד העב

כתוצאה ממעשי  מועצה  בניכוי ההוצאות והנזקים שנגרמו בפועל ל,  הבלעדי  ולפי שיקול דעת 
  פי חוזה זה.ל או מחדלי הקבלן בכל הקשור להתחייבויותיו ע

ל 13.3 שיש  זכות  בכל  לפגוע  זה  סעיף  בהוראות  בזכות   ועצהמאין  כדי  או  דין  פי  לתבוע  ו  על 
בגין הסיבות שהביאו לסילוק יד הקבלן או שנגרמו עקב  מועצה  מהקבלן כל נזק שנגרם ל

   סילוק ידו.

 ביטול החוזה  .14

באופן שהפרה זו תזכה את    חוזהבכל אחד מהמקרים הבאים ייחשב הקבלן כמפר את ה  14.1
 :חוזה פי כל דין, לבטל את הל ע  תא זכאייהמועצה, נוסף לכל התרופות האחרות להם ה

ענייניה   14.1.1 את  הנוגד  מחדל,  או  מעשה  עשה  או  המועצה,  אמון  את  הפר  הקבלן 
 והאינטרסים שלה. 

 הקבלן לא מילא אחר הוראה או הנחיה שניתנה לו בקשר עם העבודות.   14.1.2

הקבלן הפר אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקן ההפרה תוך   14.1.3
 . ימים מיום שקיבל התראה על כך 7

צו   14.1.4 נגדו  כשהקבלן החל בהליכי חדלות פירעון, מכל מין וסוג שהוא, או כשניתן 
נכסים, כנגד    כינוס  נושיו, או כשננקטו  כשהקבלן עשה סידורים, עם או לטובת 

הקבלן הליכי הוצאה לפועל אשר יש להם נגיעה לחוזה זה, במישרין או בעקיפין.  
בהתקיים אחד מן המקרים המנויים בסעיף, הביטול יהיה מיידי מבלי שהמועצה  

 תהא חייבת ליתן הודעה לקבלן על ביטול החוזה. 

כ 14.2 לעיל,  בוטל החוזה  כפוף לתאמור  ן עבודות  להלן, בעד אותאמור  שלם המועצה לקבלן, 
 שבוצעו עד לביטול החוזה, וזאת לסילוק גמור ומוחלט של שכרו.

  ההמועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו ל  השתמשה 14.3
את ביצועו, כולו או מקצתו, לא    ה תו, כולו או מקצתו, או הפסיקו א  ה וביטל  על פי החוזה 
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לא יהיה זכאי לתבוע  והוא  נגד המועצה  , מכל מין וסוג שהוא, כתהיה לקבלן עילת תביעה
 . עה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לופיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגי 

 סודיות וזכויות קניין .15

אליו או  אשר יגיע    , מכל ומין שהוא,לגבי כל מידעמוחלטת  חובת סודיות    החלקבלן  על ה 15.1
העבודות, והוא ישמור בסודיות גמורה את כל החומר, הפרטים  בקשר עם ביצוע    ולידיעת

ווהנתונים הנוגעים לביצוע   כן קיבל את הסכמת ,  לאחר  םעבירילא  העבודות,  אלא  אם 
 מראש ובכתב.  לכך  מועצהה

כל המסמכים שהקבלן יכין, או יוכנו בעבורו, לשם ביצוע העבודות, יחשבו כרכוש המועצה.  15.2
הקבלן יעביר למועצה, לפי דרישתה, את העותקים המקוריים של המסמכים שהוכנו והיא  

פי שיקול דעתה הבלבדי. הקבלן לא ישמור אצלו שום מסמך תהא רשאית לנהוג בהם, ל
תפקידו   מילוי  לצורך  אלא  מסמך  שום  המועצה  משטח  יוציא  ולא  המועצה  ממסמכי 

 והמסמך יוחזר למועצה מיד בסיום הצורך בו. 

תוצרי העבודה של הקבלן הנם קניינה הבלעדי של המועצה, וכי לה ורק לה זכויות הקניין,   15.3
 שהוא, בהם, ולא תועלה כל טענה אחרת על ידי הקבלן. מכל מין וסוג

עם סיום ההתקשרות בין הצדדים, או עם ביטולה, מכל סיבה שהיא, יחזיר הקבלן את כל   15.4
 החומר שברשותו ולא ישאיר לעצמו מסמכים או מידע כלשהו בקשר לעבודות, או המועצה. 

 לאחר   הסבת החוזהאיסור  .16

ו, מכל מין וסוג  ו/או חובותי  ואת זכויותיאחר  להמחות ל  ,להסבקבלן לא רשאי לשעבד, להעביר,  ה
מקצתן  חוזהלפי    שהוא, או  כולן  והוא  זה,  עובדיילא  ,  זולת  כלשהו,  שלישי  צד  בביצוע  ושתף   ,

המעבודותה הסכמת  את  לכך  וקיבל  במידה  אלא  ו,  מראש  הסכמת    בכתב.זמין  כי  בזה,  מובהר 
 תינתן( להעסקת קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפיה. המועצה )אם  

 קיזוז ועיכבון .17

לקזז ולזקוף כנגד ומתוך  מועצה  הרשאית  זה,  חוזה  לפי    לקבלן מהמועצהכל סכום שיגיע  מ 17.1
   .הכספים שיגיעו לקבלן ממנ

לקבלן אין ולא תהא כל זכות קיזוז כנגד סכומים אשר על המועצה לשלם לפי הוראות חוזה   17.2
זה לקבלן, ולא תהיה לו זכות עיכבון באתר, במסמכים למיניהם, בתוצרי עבודתו וכיוצ"ב,  
והוא מוותר בזה במפורש ובאופן בלתי חוזר על זכות הקיזוז וזכות העיכבון, ובשום מועד לא  

 סותרת או נוגדת. תועלה כל טענה 

 הימנעות מניגוד עניינים  .18

הקבלן מתחייב בזה, כי במשך ביצוע העבודות על פי חוזה זה, לרבות בתקופת הבדק, הוא לא יהיה  
יפנה לקבלת הנחיות   ואינטרסיה, ובכל מקרה של ספק הוא  ניגוד עניינים עם המועצה  במצב של 

 המועצה ויפעל על פיהן. 

 שונות .19

נו, בציוד, מתקנים, מערכות  לקבלן אין ולא תהיה זכות חזקה כלשהי באתר, או בחלק ממ 19.1
 הקשורות לעבודות, והוא מוותר בזה על כל זכות כזו, אם תהא קיימת לו על פי דין.   

הסכמות הצדדים, עובר לחתימתו, ונתונים כלשהם שנמסרו ו/או  כל  זה ממצה את    חוזה  19.2
שנעשו נעשו(  הסכמות  ל)אם  צד  ידי  על  פה,  בעל  או  בכתב  קודם  החוז,  רעהו,  כלפי   זה 

במפורש, הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל בו  ושאינם מצוינים    חוזהלחתימת ה 
 מין וסוג. 

 כל שינוי לחוזה לא יהא בר תוקף, אלא אם נערך בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים.   19.3

לא יהיה תוקף לכל ויתור, מחילה או אורכה שניתנו או שנעשו על ידי המועצה, אלא אם  19.4
ניתנו ונעשו במפורש ובכתב ואין להסיק או להבין ויתור, מחילה או ארכה על הפרה כלשהי  
של החוזה מעצם מעשה או מחדל שאינו הודעה מפורשת בכתב. שינוי או הימנעות משימוש  
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ל פי החוזה לא יחשבו בשום מקרה ונסיבות כוויתור או כבסיס  בזכות כלשהי של המועצה ע 
 לטענת מניעות כלפיה על ידי הקבלן. 

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, לרבות, אך לא   19.5
רק, פירושו, ביצועו או הפרתו, הנה אך ורק לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל )נצרת עילית(,  

 בית השלום בצפת או בנוף הגליל, לפי בחירת המועצה, והכל לפי העניין. או ל

הנובע מכוח עליון ו/או מצב חירום ו/או צווי חירום ו/או צווים    -עיכוב בביצוע חוזה זה   19.6
אחרים שיינתנו כדין או שביתות והשבתות לא יהווה הפרה למשך הזמן שהגורם הנ"ל גרם 

 להפרה ולעיכוב בביצוע החוזה.

יחשבו שנתקבלו ע"י הנמען  ת שלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים כלהלן  שתיכל הודעה   19.7
ימים א' עד ה', למעט חגים, ערבי חג, ימי שבתון    –עבודה )"יום עבודה"    ימישלושה  בתוך  

  משלוח ימסרם להמועד  מבמשק ומועדים אשר הוכרזו כתקופת חירום על ידי הרשויות(  
 . לאחר וידוא קבלתם  –ו בפקסימיליה או בדוא"ל בבית הדואר, ואם נשלח 

 
 באו הצדדים על החתום:  ,ולראיה

 
 ______________      ___________________ 

 הקבלן        ועצה המ       
 

 
 
 
 * )* במקרה של תאגיד( אישור עו"ד / רו"ח הקבלן 

 
 אני הח"מ, ___________ עו"ד/רו"ח, מאשר, כי חוזה זה נחתם בפני ע"י _____________,  

ו  ____________ מוסמכים    -ת.ז.  אשר   ,____________ ת.ז.  פי   –____________  על 

 בחתימתם לחייב את הקבלן.-בדיקתי

 _____________ 
 
 

  ______   __________ 
 שם + חותמת  תאריך 

 
 
 
 
 

 שם החותם: ___________________   הקשר: _____________ שם איש  
 

 מס' ח.פ./עוסק מורשה:____________   טלפון: ____________________ 
 

 דוא"ל: _______________________   פקס': ____________________ 
 

 _______________________ טלפון:    נייד: _____________________ 
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 נספחי ההסכם

 נספח א'.     ההצעה הכספית של הקבלן:   1

 נספח ב'.     הצהרת המציע בקשר לתנאי המכרז:  .2

 נספח ג'.        הצהרת ניסיון:   .3

 נספח ד'.      תצהיר קיום זכויות עובדים:   .4

 נספח ה'.     ציבוריים: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים   .5

 נספח ו'.   תצהיר העדר קרבה לחבר מועצה או עובד המועצה:   .6

 נספח ז'.  נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן )ערבות ביצוע(:   .7

 נספח ח'.     נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק:  .8

 נספח ט'.  נוסח דרישות ביטוח ונוסח אישור עריכת ביטוחים:  .9

  נספח י'.        הוראות בטיחות:  .10

  נספח יא'.        תעודת השלמה:  .11

 מפרט כללי לעבודות בניה )"הספר הכחול"(, במהדורה האחרונה  .12
 . אינו מצורף    אשר פורסמה בסמוך לפרסום המכרז:
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 נספח א'

 הצעת הקבלן למכרז 

 
 מכרז לביצוע עבודות קבלניות 

 מטולה  ,ר צפיההתשתיות להקמת שכונה חדשה ביצוע 

 

עבודות   לביצוע  בחוזה  כהגדרתו  ב"קבלן"  תפקידי   ,_____________________ הח"מ,  אני 

מצהיר   הקבלן,  בשם  להתחייב  המוסמך  הגורם  שהנני  זה,  מסמך  בכותרת  כמפורט  קבלניות, 

 שקראתי ובדקתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, הנני מסכים להם.ומאשר בזה, כי לאחר 

 ההצעה הכספית של הקבלן הנה, כדלקמן:

  +  ₪ )במלים:_____________________________(   ________________________

 בתוספת מע"מ כחוק.

 

  
 

 __________________ _______ 
 חתימה + חותמת 

  

276



 (1נספח ב' )
 לתנאי המכרז הצהרת המציע בקשר 

 לכבוד
 מטולה המועצה המקומית 

 
 א.נ., ג.

 הנדון:  מכרז לביצוע עבודות קבלניות במטולה  
 (מטולה  ,ר צפיההתשתיות להקמת שכונה חדשה )ביצוע 

 
ותנאי    את מסמכי המכרזויסודית  ו בחינה זהירה  תי/נו בעיון ובחנתי/ ו הח"מ לאחר שקראי/אנ

לערוך,  ,  המכרז לנכון  שמצאתי/נו  המקדימות  הבדיקות  כל  את  , ים/מצהירוערכתי/נו 
 כדלקמן: , ים בזה/ומתחייב מאשר/ים

 
הבנתי/נו את כל האמור במסמכי המכרז ואני/אנו מסכים/ים להם, ובשום מועד לא יהיו   .1

אלה  לרבות  המכרז,  תנאי  כלפי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  דרישות,  או  טענות  כל  לי/לנו 
המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה, ואני/אנו מוותר/ים בזה מראש על כל טענה כזו, 

 וללא יוצא מן הכלל. 

 

זו עונה על כל י/ הצעת  ,ים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז/ו עומדי/ אנ .2 נו 
על עצמ/ו מקבל י/הדרישות שבמסמכי המכרז, ואנ  בהתאם בצע את העבודות  נו לי/ ים 

 כרז. מסמכי המב  םלתנאי
 
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .3
 
וי/ הצעת .4 חוזרת  בלתי  היא  זו  במשך  לנו  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת    90א 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. )תשעים( 
 
 הצעתי/נו אינה מותנית בכל תנאי שהוא.  .5
 
נו זו ובקבלתה על ידכם י/ חייבים, לראות בהצעתים כי תהיו זכאים, אך לא  ם/ ו מסכיי/ אנ .6

 חוזה מחייב בינינו לבינכם. 
 
 של  ס "ע  ( ערבות בנקאיתבטוחה )שיק בנקאי /  ים  /ו מוסרי/נו אני/להבטחת קיום הצעת  .7

   .___________ עד ליום, בתוקף ₪ _______
 
והצעת  .8 תתקבלי/היה  מתחייבי/ אנ  ,נו  תוך  / ו  כי  הודעתכם   10ים  ממועד  ימים 

)ערבות ביצוע( נפקיד בידכם ערבות בנקאית  אפקיד/ נחתום על מסמכי החוזה ו/אחתום
 בשיעור הנקוב בחוזה. 

 
בטוחה  ם כי הם/יו מסכיי/נו אנ י/נעמוד בהתחייבויותיאעמוד/היה ומסיבה כלשהי לא   .9

נו במכרז תוגש לגביה על ידכם, י/ נו בקשר עם השתתפותי/נמסרה על יד ר  שהאמורה א
 יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.  בטוחהוסכום ה

 
וכי אין כל מניעה על    ,על הצעה זו המציעלחתום בשם  י/םו זכאי/ים כי אנ/ו מצהירי/ אנ .10

 נו על הצעה זו. י/לחתימת או אחרת,  הסכם    ,פי כל דין
 

 נו את המסמכים והאישורים הבאים: י/ ים להצעתף/ ו מצרי/אנאנ .11
 

 לשימוש בודק התיק בלבד  מציעולמילוי הפרטים על ידי ה( X –לסימון )ב 
 

יש / אין      חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימהמסמכי המכרז ו
/ ____    

    ____ יש / אין /   ____________ ₪  ע"ס שיק בנקאי(/ערבות בנקאיתבטוחה )
יש / אין   אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

/ ____    
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יש / אין   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
/ ____    

יש / אין   סמכתאות בדבר ניסיון קודםא
/ ____    

 יש / אין / ____  אישור עו"ד / רו"ח המפרט מי זכאי לחתום ולהתחייב בשם התאגיד 
 יש / אין / ____  , חוק עסקאות גופים ציבוריים, העדר קרבה( תצהירים )זכויות עובדים

 יש / אין / ____  הצהרות )תנאי המכרז, הכנסות(
 

  

                              ________________ ______________  : ציעשם המ

 

  ________________ ______________  : מספר זיהוי

 

 ______________  ________________   כתובת: 

 

  ___________ , ת"ז ________ _____ ___________   : שם  מורשה חתימה

 

  ________________ ______________ חתימה וחותמת:  

 

  ________________ ______________   תאריך: 
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 נספח ג'
 הצהרת ניסיון

 
 __________________, מצהיר בזה, כדלקמן:אני הח"מ _______________ ת.ז.  

1.  : )להלן  אני משמש בתפקיד ______________ אצל  ________________________ 

 "(. הקבלן"

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשת למועצה מקומית מטולה במסגרת   .2

תשתיות  הצעת הקבלן, על מנת לפרט את הניסיון שיש לקבלן בקשר עם ביצוע עבודות לביצוע  

 (.העבודות")להלן: " מטולה ,ר צפיההלהקמת שכונה חדשה 

 :להלן פרטיי עבודות שבוצעו על ידי הקבלן ופרטיי המזמינים .3

 עבודה א'

העבודה:  3.1 מזמין  שם 

 ._________________________________________ 

 ________________________________.  מועד תחילת ביצוע העבודות: 3.2

 ________________________________.    מועד השלמת העבודות:  3.3

 ________________________________.  ההיקף הכספי של העבודות שבוצעו:  3.4

 _______________________________.    סוגי העבודות שבוצעו:  3.5

 ________________________________.    כתובת מזמין העבודות: 3.6

העבודות:  3.7 עם  בקשר  העבודות  מזמין  אצל  לי  שהיו  קשר  אנשי  פרטיי 

 ___________________________________________________ ________

. 

_______________________   מספרי טלפון של אנשי הקשר:  3.8

 ._______________________ 

 המלצות שניתנו לי בקשר עם ביצוע העבודות: יש /אין )נא לצרף(. 3.9
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 עבודה ב'

העבודה:  3.10 מזמין  שם 

 ._________________________________________ 

 ________________________________.  מועד תחילת ביצוע העבודות: 3.11

 ________________________________.    מועד השלמת העבודות:  3.12

 ________________________________.  ההיקף הכספי של העבודות שבוצעו:  3.13

 _______________________________.    סוגי העבודות שבוצעו:  3.14

 __________. ______________________   כתובת מזמין העבודות: 3.15

העבודות:  3.16 עם  בקשר  העבודות  מזמין  אצל  לי  שהיו  קשר  אנשי  פרטיי 

 ___________________________________________________________

. 

_______________________   מספרי טלפון של אנשי הקשר:  3.17

 ._______________________ 

 אין )נא לצרף(./המלצות שניתנו לי בקשר עם ביצוע העבודות: יש  3.18

 עבודה ג'

העבודה:  3.19 מזמין  שם 

 ._________________________________________ 

 ________________________________.  מועד תחילת ביצוע העבודות: 3.20

 ________________________________.    מועד השלמת העבודות:  3.21

 ________________________________.  ההיקף הכספי של העבודות שבוצעו:  3.22

 _______________________________.    סוגי העבודות שבוצעו:  3.23

 ________________________________.    כתובת מזמין העבודות: 3.24
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העבודות:  3.25 עם  בקשר  העבודות  מזמין  אצל  לי  שהיו  קשר  אנשי  פרטיי 

 ___________________________________________________ ________

. 

_______________________   מספרי טלפון של אנשי הקשר:  3.26

 ._______________________ 

 המלצות שניתנו לי בקשר עם ביצוע העבודות: יש /אין )נא לצרף(. 3.27

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרה זו אמת. 

  _________ 
                                    

 
 

 אישור
 

מרח'    ,___________ עו"ד  בפני,  הופיע   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר  הנני 

__________________, מר _______________, אשר זיהה עצמו על ידי תעודת זהות שמספרה  

יהיה וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו,  ולאחר  לעונשים    ________________,  צפוי 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר  את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם  עליה בפני.  
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 ' דנספח 

 תצהיר קיום זכויות עובדים 

 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. __________________, המוסמך להתחייב ולהצהיר בשם  

ח.פ.    / ת"ז   ___________________"  : מצהיר  הקבלן_____________________)להלן   )"

בזאת כי הקבלן מקיים אחר כל החובות החלות עליו בקשר לזכויות העובדים המועסקים על ידו,  

 על פי חוקי העבודה, צווי הרחבה וכיוצ"ב, ללא יוצא מן הכלל. 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. 

  _________ 
                                    

 
 אישור

 

מרח'    ,___________ עו"ד  בפני,  הופיע   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר  הנני 

__________________, מר _______________, אשר זיהה עצמו על ידי תעודת זהות שמספרה  

לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו,  ולאחר   ,________________

 אישר  את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם  עליה בפני.   הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,

 

 
 _____________  

  _____________ 
,                                     חותמת   

 עו"ד 

 

 

 

 
________ _________ 

 חתימה + חותמת המציע
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 ' הנספח 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

_______________ ת.ז. __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  אני הח"מ  

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

הוסמכתי כדין על ידי ______________ ת"ז / ח.פ. _____________________)להלן :   .1

/_____  2022"( לחתום על תצהירי זה בקשר להצעה המוגשת על ידי המציע למכרז  המציע"

 . מטולה  ,ר צפיההתשתיות להקמת שכונה חדשה  שעניינו  ביצוע 

גם בעל השליטה בו או חבר בני    –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם   .2

  – ק ניירות ערך, התשכ"ח  כמשמעותה בחו  –אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה  

(, לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  1968

, בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם  1991  –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  

  ההרשעה האחרונה לא הייתה   –הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק  

 בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז. 

אדם   .3 בני  חבר  הוא  המציע  ואם  ידו,  על  שנשלט  אדם  בני  חבר  לרבות  בעל    – המציע,  גם 

השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו  

ב דומים  האדם  בני  חבר  של  פעילותו  ותחומי  המציע,  של  כאמור  לתחומי  להרכב  מהותם 

פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא  

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט מהותית בידי מי    –חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  

)שליטה   במתקשר  התשמ"א    – ששולט  )רישוי(,  הבנקאות  בחוק  לא 1981  –כמשמעותה   ,)

, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו  1987  –שכר מינימום, התשמ"ז    הורשע בעבירה לפי חוק

במועד הגשת ההצעה למכרז זה, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשה    – חוק  

במועד הגשת ההצעה למכרז זה חלפו שלוש שנים    –בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק  

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. זהו שמי, זו  .4

  _________ 
                                    

 אישור
 

מרח'     ,___________ עו"ד  בפני,  הופיע   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר  הנני 

__________________, מר _______________, אשר זיהה עצמו על ידי תעודת זהות שמספרה  

לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו,  ולאחר   ,________________

 , אישר  את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם  עליה בפני.  הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן

 __________                                                                                            
,                                חותמת 

 עו"ד 

 
_________ ________ 

 חתימה + חותמת המציע
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 נספח ו' 

 העדר קירבה לחבר מועצה או לעובד המועצהתצהיר בדבר 

 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. __________________, המוסמך להתחייב ולהצהיר בשם  

"  : _____________________)להלן  ח.פ.   / ת"ז  מצהיר  הקבלן___________________   )"

 בזאת, כדלקמן:   

או אחות, ואף לי מי שאני סוכן או שותף  בין חברי המועצה אין לי בן זוג, הורה, ילד, אח   .1

 שלו. 

בהונו או    10%אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לו לאחד מהם חלק העולה על   .2

ברווחיו של התאגיד באמצעותו הוגשה ההצעה של הקבלן, או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.

 . אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד במועצה .3

ידוע לי, כי המועצה רשאית לפסול את ההצעה של הקבלן אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או   .4

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר בזה, כי הפרטים שמסרתי לעיל הנם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו אמת. .5

 

 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. 

  _________ 
                                    

 
 אישור

 

מרח'    ,___________ עו"ד  בפני,  הופיע   ___________ ביום  כי  בזה,  מאשר  הנני 

__________________, מר _______________, אשר זיהה עצמו על ידי תעודת זהות שמספרה  

לעונשים   צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו,  ולאחר   ,________________

 אישר  את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם  עליה בפני.   הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן,

 
 __________                     _____________ 

 , עו"ד                        חותמת 

 

 
_________ ________ 

 חתימה + חותמת המציע

284



 
 

 נספח ז' 

 נוסח ערבות בנקאית )אוטונומית( לקיום התחייבויות הקבלן )ערבות ביצוע( 
 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית מטולה 

 8רחוב הראשונים 
 מטולה

 
 ערבות בנקאית מספר                        . הנדון: 

 
 

על פי בקשת ________________, ח.פ. / ת"ז __________ * )* מחק את המיותר( )להלן:  
של  הקבלן" לסכום  עד  כל סכום,  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   ,)"  ,₪ ___________

" )להלן:  הצמדה  הפרשי  הערבותבתוספת  מספר  סכום  למכרז  בקשר   ,)"2022   /
 .המטול ,ר צפיההתשתיות להקמת שכונה חדשה ביצוע __________, שם המכרז: 

 
תנאי ההצמדה הנם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זו  

הבניה   תשומות  מדד  )להלן: יהיה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם 
 "( שהתפרסם לאחרונה לפני תשלום בפועל.  המדד"

לחודש שלאחריו )או   15-לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש _________ שיתפרסם ב
 בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 

לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם  "המדד החדש", לעניין ערבות זו, הוא המדד שיפורסם  
 על פי ערבות זו. 

 
זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  הפרשי הצמדה לעניין ערבות 

יהיו הפרשי ההצמדה   בין המדד החדש   –המדד היסודי,  הסכום השווה למכפלת ההפרש 
נמוך מהמדד היס יהיה  ודי, נשלם למדד היסודי, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש 
 לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, ללא כל הפרשי ההצמדה. 

 
ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי    10-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ

כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
ה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם  הערבות בתוספת הפרשי הצמד

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן. 
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה והנה עצמאית ואוטונומית. 
 

בטלה  תהיה  זה  תאריך  ולאחר  )כולל(,   _________ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  ערבות 
 ומבוטלת.

פי כתב ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל,    כל דרישה על 
 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפינו. 

 
לעניין  כדרישה  תיחשב  לא  אחר  אלקטרוני  באמצעי  או  במברק  או  בפקסימיליה  דרישה 

 ערבות זו.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 רב,בכבוד 
 

 ___________________ 
 חותמת וחתימת הבנק הערב

         
 ................ תאריך 
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 נספח ח' 

 נוסח ערבות בנקאית )אוטונומית( לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק 
 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית מטולה 
 8רחוב הראשונים 

 מטולה
 

 
 ערבות בנקאית מספר                        . הנדון: 

 
 

)להלן:   המיותר(  את  מחק   *(  *  __________ ת"ז   / ח.פ.   ,___________ בקשת  פי  על 
לסכום של ___________ ₪,  הקבלן" עד  כל סכום,  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   ,)"

" )להלן:  הצמדה  הפרשי  הערבותבתוספת  מספר  סכום  למכרז  בקשר   ,)"2022   /
 .המטול ,ר צפיההתשתיות להקמת שכונה חדשה ביצוע __________, שם המכרז: 

 
תנאי ההצמדה הנם כדלקמן: אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זו  
)להלן:  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  הבניה  תשומות  מדד  יהיה 

 "( שהתפרסם לאחרונה לפני תשלום בפועל.  המדד"

 
לחודש שלאחריו )או   15-לעניין ערבות זו, יהא המדד בגין חודש _________ שיתפרסם ב

 בסמוך למועד זה(, "המדד היסודי". 
 

"המדד החדש", לעניין ערבות זו, הוא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם  
 על פי ערבות זו. 

 
זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת הפרשי הצמדה לע ניין ערבות 

יהיו הפרשי ההצמדה   בין המדד החדש   –המדד היסודי,  הסכום השווה למכפלת ההפרש 
נמוך מהמדד היסודי, נשלם  יהיה  למדד היסודי, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש 

 ל הפרשי ההצמדה. לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד סכום הערבות, ללא כ
 

ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי    10-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ
כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום 
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם  

 היו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן. ומבלי שת
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה והנה עצמאית ואוטונומית. 
 

בטלה  תהיה  זה  תאריך  ולאחר  )כולל(,   _________ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  ערבות 
 ומבוטלת.

וינת לעיל,  כל דרישה על פי כתב ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצ
 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפינו. 

לעניין  כדרישה  תיחשב  לא  אחר  אלקטרוני  באמצעי  או  במברק  או  בפקסימיליה  דרישה 
 ערבות זו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 בכבוד רב,

 
 ___________________ 

 חותמת וחתימת הבנק הערב
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 נספח י' 

 נספח בטיחות 

הקבלן ימנה מנהל עבודה המוסמך ע"י המפקח על העבודה במשרד התמ"ת שיהיה אחראי   .1
לצוות  עובדיו.  תפקידו  של  מנהל  העבודה  יהיה  לשמש  כנאמן  בטיחות  ולטפל  בכל  

ודה   הקשור לבטיחות  וגהות  עובדי  הקבלן,  או  עובדי  כל  קבלן  משנה  מטעמו,  באתר  העב
 "(.   מנהל העבודה)להלן: "

 
ינהגו  עפ"י  כל  כללי  הבטיחות  המעוגנים  בהוראות  כל  דין,    .2 הקבלן  ומנהל  העבודה  

חוקים תקנות  וכללי  הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות  מבלי  לגרוע  
ת הבטיחות בעבודה  ; פקוד1954   -מכלליות האמור, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

ותקנותיה  )כגון:  תקנות  העגורנאים  מפעילי  מכונות  הרמה     1970   -]נוסח חדש[,  תש"ל  
; תקנות  2007; תקנות ציוד מגן אישי; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז 1992אחרות, התשנ"ג 

בודה  ברעש  עבודה על  גגות  שבירים  או  תלולים;  תקנות  עבודה  במקום  מוקף;  תקנות  ע
 ]נוסח חדש[ ודיני התכנון והבניה.    הנזקיםועוד(; פקודת 

 
מנהל  העבודה מטעם  הקבלן יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא את  .3

ביצוע  הנהלים  והוראות  הבטיחות.  בנוסף  יהיה  מנהל  העבודה  אחראי  לתיקון  ליקויים  
 הות עובדי הקבלן.   ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וג

 
הקבלן אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע העבודה,    .4

או  כפי  שנדרש  עפ"י  כל  דין.  מבלי  לפגוע  בכלליות  האמור  לעיל,  יספק  הקבלן לעובדיו  
, כפפות מגן,  משקפי   אביזרי בטיחות, אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים  -

רתמות  וכל  ציוד  אחר  הדרוש  ו/או  שיומלץ  ע"י מנהל    מגן,  כובעי  מגן,  אוזניות  מגן,
 העבודה לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.   

 
הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור כל   .5

לגרוע מכלליות האמור, מדחסים,   לרבות, מבלי  שבשימושו,  דודי  מכליםהציוד  קולטים,   ,
ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות,   קיטור, מתקני הרמה, ציוד 

רציפות  הארקה  לציוד  נייד  וקבוע  וכל  ציוד  אחר  או  נוסף     הארקת  מבנים,  בדיקת  
 שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.   

 
הקבלן  יספק  ציוד  עזרה  ראשונה  לעובדיו,  כולל  ציוד  לפינוי  נפגעים,  ימנה  אדם  שעבר  .6

דה, ויציב רכב במהלך יום עבודה  הכשרה ע"י גוף מוסמך כמגיש עזרה ראשונה באתר העבו 
 באתר בו הוא עובד, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום.  

 
לא  יתיר  ולא  יאפשר   עבודה  בגובה  לעובדיו,  אלא  אם  יפעלו  עפ"י  הדרישות  הקבלן   .7

. העובדים בגובה יהיו מצוידים  2007  -בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  
מטרים    2באמצעי בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה, לא ייפול עובד לעומק העולה על  

נקודת  מנקודת העיגון. אמצעי הבט יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אל  יחות 
 העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים.    

 
הקבלן  יסמן,  ישלט  ויגדר  את  השטח  שבאחריותו  באתר  העבודה,  כולל  הצבת  ציוד    .8

אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט,  -מגן
כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י מנהל העבודה של הקבלן  או 

 ובהתאם לסוג העבודות ואופיין.   
 

נהיגה  באתר  העבודה  ובסביבתו  הסמוכה,  כולל  הפעלת  ציוד  הנדסי  מכני  כבד,  עגורנים,   .9
ישראל. מבלי לגרוע    מלגזות או כל ציוד אחר ייעשו עפ"י חוקי התעבורה שבתוקף במדינת

מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה, כגון:  
מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו  

 לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.   

287



 
ליקים  או  מסוכנים  מכל  הסוגים  עפ"י  הנהלים  המחייבים  הקבלן  יוודא  אחסון  חומרים  ד .10

באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג הקבלן  
 להצבת ציוד כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.  

 
ודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן,  לעיל, לאתר העב   10הכנסת חומרים, כאמור בסעיף   .11

רעיל או נפיץ, תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת הממונה על הבטיחות מטעם  
 .   מועצהה

 
הקבלן  יספק  לפי  הצורך  ציוד  כיבוי  אש  כנדרש  עפ"י  הדין  והוראות  מכבי  האש,  לרבות   .12

 דיקה תקופתית ושנתית.      מטפים שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל ב 
 

הקבלן  ידאג  להדרכה  מוסמכת  של  עובדיו  בנושא  הבטיחות  בעבודה  ובשימוש  בציוד    .13
לעיל  וטיפול  בהם.  כמו  כן,  יחתים  הקבלן      12מגן אישי  ובציוד  כיבוי  אש  כאמור  בסעיף   

וכן  את  החובה  המוטלת     את עובדיו  על  כך  שהם  קבלו  והבינו  את  הנאמר  בהדרכה,  
 עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.   

 
מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם  .14

          הרשויות הרלוונטיות ובאישורן, וכן באישור מנהל העבודה.                                                                    
 

הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה   .15
פי   על  ו/או  והגהות לעובדים  ו/או בתנאי הבטיחות  דין  כפי שנדרש בכל  נוספים,  ומתקנים 

 , וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.   עמוהסכם ההתקשרות 
 

ות  חשמל,  יפרסם  הוראות  מתאימות  לעובדיו  שלא  לעסוק   קבלן  שאינו  מוסמך  לעבוד  .16
או לטפל  ברשת  החשמל  או  בכל  אביזר  חשמלי  שמחייב  טיפולו  של  חשמלאי  מוסמך,   
והכול   לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה למתקן חשמל, 

 והתקנות על פיו.    1954  -שי"ד  בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל, ת
 

באחריות  הקבלן  לספק  לעובדיו  ציוד  וכלים  חשמליים  תקניים  ובדוקים.  ציוד  וכלים   .17
חשמליים  ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול ומגנים  מתאימים. העובדים המשתמשים  

 בכלים המופעלים בחשמל יקבלו הכשרה מתאימה ע"י הקבלן או מי מטעמו.    
 

 גישה  לאתר לצורך ביצוע העבודה.   פקח מראש,  עם  המ על  הקבלן  לתאם,  מספר  ימים  .18
 

הקבלן  יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם  קבלת הוראה מאת  מנהל העבודה   .19
 .   ועצהשלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המ 

 
יפעל   הקבלן  ידווח  על  כל  אירוע  מסוכן,  תאונה,  או  כמעט  תאונה,  באופן  מידי  למפקח  ו .20

'.  ממונה הבטיחות של  וכולשם  מתן  הנחיות  בטיפול,  תדרוך,  המשך  או  עצירת  העבודה  
 דו"ח בדיקת תאונה.    מועצה הקבלן יעביר מידית ל

 
ימי עבודה, על    3  -הקבלן ידווח לפיקוח העבודה במשרד התמ"ת באופן מידי, ולא יאוחר מ .21

 .   ועצהיעביר עותק למ כל התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ו
 

הקבלן  יוודא  את  תקינות  כלי  העבודה,  האביזרים  והציוד  הנלווה  אשר  משמשים  את   .22
 עובדיו, וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.   

 
אחריות  לביצוע  בדיקות  רפואיות  לעובדים,  במידת   הצורך,  או  בכל  הקשור  לרפואה   .23

 תחול על הקבלן בלבד.    תעסוקתית
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עבודות  בשעות  הלילה  או  בתנאי  מזג  אויר  קשים  או  התחברות  למתקנים  פעילים,  לא  .24
כאשר  במהלך ביצוע העבודות    ,יבוצעו  ללא  תיאום  מוקדם  וקבלת  אישור  מאת  המפקח

 נדרשת נוכחותו השוטפת של מנהל העבודה.   
 

הקבלן  אחראי  למתן  הדרכה  יומית  ותקופתית  לעובדיו  בנושאי  בטיחות  וגהות  הקשורים   .25
 לאתר העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.   

 
העבודה,  אשר  נעשית  בניגוד  לחוקים,  תקנות,    הקבלן  יפסיק  כל  עבודה  המתבצעת  באתר   .26

ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנהלים המפורטים בחוזה זה, או כל  
נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה, על פי  

לעיל,  ה לגרוע  מכלליות  האמור   דין.  מבלי   להורות      םרשאי  ויהי  צה  מפקח/המועכל  
הפסקת  כל  עבודה  המבוצעת  בניגוד  להוראות  הבטיחות  והגהות, וזאת במקרים בהם  

 העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.   
   

אם  הקבלן,  במסגרת  עבודתו,  ישתמש  באש  גלויה  לצורך  ביצוע  עבודות  שונות,  מתחייב   .27
 הקבלן לקיים את כל ההוראות שלהלן:   

 
קיום הגנה על הציוד, האביזרים, המתקנים וכל הנמצא באתר העבודה ברדיוס של     27.1

ההתקנים  הממוקמים  מטר  ממקום  העבודה  באש  גלויה,  לרבות  כל  האביזרים  ו   20
 מחוץ למבנה ברדיוס הנ"ל.   

 
העבודה      27.2 במקום  הקבלן  יחזיק  גלויה,  באש  בעבודה  העוסקים  לעובדים  בנוסף 

לפחות שני עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא, כי בזמן  
היקף,  בסוג  ובכמות הנדרשים העבודה,  יימצא  ברשות  עובדים  אלו  ציוד  הדרוש  לכיבוי  ב

 והמתאימים.   
   

לפחות      27.3 עמו  ויתאם  מטעם  למפקח  יודיע  ביצוע    24הקבלן  תחילת  לפני  שעות 
ומשך   זמן  לגבי  יינתנו,  אם  המפקח,  הוראות  אחר  למלא  ומתחייב  גלויה,  באש  העבודות 

 הביצוע של העבודות ולגבי כל עניין אחר הנוגע לעבודות.  
 

להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה  למפקח זכות   .28
   ו/או מהוראות המפקח. 

 
מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או   .29

  יהם לא  תטיל  אחריות  כלשהי  על   פקח או המועצהשתינתן  מפעם  לפעם  לקבלן  על  ידי  המ
תפטו באתר  ולא  עובדיו  לבטיחות  דין  כל  פי  על  ו/או  החוזה  ע"פ  מאחריותו  הקבלן  את  ר 

 העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.   
 

הקבלן יישא בעלויות  של כל הקנסות הכספיים  במידה ויהיו בגין עבירות וליקויים בנושא   .30
 הבטיחות אשר יוטלו על המועצה. 

   
בשם   ולהתחייב    לחתום    מוסמך    הח"מ,       _____________ אני   

ההנחיות   ______________________ כל   הקבלן  לידיעת   הובאו  כי  בזה  מאשר  )הקבלן( 

לעילוההורא המפורטות  הקבלן  מתחייב  אני  ו  , ות  כל  בשם  והוראות  דרישות  כל  אחר  ין  דלמלא 

   בנושאי הבטיחות והגהות, בכל הקשור לביצוע העבודות.

                   
   
   

 ____________________     ______________                                                                                          
 תאריך         חותמת וחתימת הקבלן                                                   
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 תעודת השלמה  –נספח יא' 

 
תאריך :           

 __________ 
 
 

 לכבוד
 _________________ 

 )להלן: "הקבלן"( 
 
 

 ג.א.נ.
     
         

 
 .מיום ______________                           חוזה   הנדון:

  שם הפרויקט:
 ,ר צפיההתשתיות להקמת שכונה חדשה  עבודות לביצוע  

 .המטול
 )להלן: "החוזה", "העבודות, "הפרויקט", לפי העניין(

 
 

הרינו לאשר בזה, כי העבודות בוצעו והושלמו לפי הקבוע במסמכי המכרז, להוציא  על פי החוזה,  

 עבודות אשר הקבלן התחייב לבצע במהלך תקופת הבדק, כהגדרתה בחוזה. 

 
מהחוזה   הנובעות  ההתחייבויות  מן  אותו  פוטרת  אינה  לקבלן  זו  תעודת  מסירת  כי  בזה,  מובהר 

 ועד מסירת תעודה זו.שבנדון ואשר מטבע הדברים נמשכות גם לאחר מ

 
מובהר בזה כי בתום תקופת הבדק תיערך מסירה נוספת, שהנה תנאי למסירת ערבות הטיב כן,  

 לקבלן. 

 
 ________________  תאריך בדיקת העבודות על ידי הצוות המפורט להלן:

 

 ________________     תאריך תחילת תקופת הבדק:

 
 

 צוות בדיקת העבודות:

 
 חתימה: _______________. ________________.   המתכנן:  .1

 חתימה: _______________. ________________.   המפקח: .2

 חתימה: _______________. ________________.  מהנדס המועצה: .3
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