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 למשתתפים במכרזמידע והוראות  -מסמך א' 

 כללי .1

מעוניינת לבצע השלמת עבודות פיתוח  "(העירייהאו "" המזמין)להלן: " עיריית יבנה .1.1

  . (Aבשכונה הירוקה, נאות רבין )רובע 

לביצוע עבודות פיתוח והשלמות  מזמינה בזאת הצעות מחברות קבלניותהעירייה  .1.2
)להלן: בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז , פיתוח בשכונה הירוקה 

 :, שתיאורן הכללי כדלקמן"(הפרויקט" ו/או "העבודות"

 קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה •

 עבודות ריצוף ופיתוח •

 התקנת ריהוט חוץ •

 עבודות השקיה וגינון •

 .פסולות מרחבי השכונהעבודות  ניקיון ופינוי  •

 ניקוז, תיעול, מים וביוב. -עבודות תשתיות •

כפי שיפורט להלן. ראשיות הקבלן הזוכה יידרש לבצע את העבודות בהתאם לאבני דרך  .1.3

 אי עמידה באבני הדרך תהווה הפרה של התחייבויות הקבלן ותחייב אותו בתשלום

יים ו/או מהחשבון הסופי( על דרך של קיזוז מחשבונות הבינולרבות ) פיצוי לעירייה

 את הקבלן ישלים דבר של בסופו, גם אם (קלנדרילכל יום איחור ) ₪ 10,000בסכום של 

 לביצוען.  ההעבודות בתוך תקופת הביצוע הכוללת שנקבעכלל  ביצוע
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, במספר )הערה: העבודות יבוצעו במקביל  מתואר בטבלה להלןהן כהראשיות אבני הדרך 
  :להלן( אבני הדרךבהתאם ללו"ז צו התחלת עבודה אחד שיכלול את ביצוע צוותים, 

מספר 

אבן 

 דרך

 העבודות תיאור
מועד סיום המבנה מצו 

 התחלת עבודה

סיום התארגנות באתר והמצאת כל  .1
 האישורים לתחילת עבודה

חודשים מצו התחלת  1.5

 עבודה

כל העבודות לביצוע מושלם של סיום  .2
-7לפי הנדרש במבנים  8, 7, 6כיכרות 

כולל פיתוח, גינון, השקייה,  13
 תאורה, פיסול וכו'.

 .ומסירת העבודה לעירייה

סיום כל עבודות התיקונים 
, כולל 1וההשלמות המפורטות במבנה 

התקנת שביל הגישה למתקן הביוב, 
ריהוט, תיקוני ריצוף, השלמות פיתוח 

וכו'. מסירת העבודה  18סביב מגרש 
 לעירייה

 חודשים מצו התחלת עבודה 3

סיום כל העבודות הנדרשות עבור  .3
 44 29כבישי הגישה למגרשים 

כמפורט  32 31ודרכים משולבות 
העבודה . ומסירת 6-ו 4במבנים 
 לעירייה

 חודשים מצו התחלת עבודה 6

סיום כל העבודות לתכנון וביצוע קו  .4
הניקוז בשד' הציונות כמפורט במבנה 

 ומסירה לעירייה. 2

יבור קו מי סיום כל העבודות לביצוע ח
הקולחין כולל בדיקות הלחץ, חיבורים 

לראשי מערכת, קידוח אופקי, חיבור 
 למקור מים וכו'

 ומסירה לעירייה. 3כמפורט במבנה  

 חודשים מצו התחלת עבודה 9

סיום כל עבודות הקרצוף והריבוד  .5
ברחבי השכונה כולל הסדרי תנועה, 

קרצוף, ריבוד, צביעה, השלמת 
 מסירת העבודה לעירייה וכו'. ,תמרור

 .5כמפורט במבנה 

חודשים מצו התחלת  12

 עבודה

 סיום כל העבודות הנדרשות בחוזה .6
ומסירת כלל העבודות ובכתב הכמויות 

לעירייה, פינוי החומרים והמשרדים 
מהשטח בהתאם להוראות מנהל 

 הפרויקט.

חודשיים מצו התחלת  14

 עבודה.

 

על הקבלן לבצע את כל התיאומים הדרושים ולבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים  .1.4

שבטבלה לעיל, בכפוף לשינויים שהעירייה תהיה רשאית להורות עליהם לפי שיקול 

 דעתה. 
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נכסים מסחריים בתוואי ובסמוך ללרבות  ,העבודות יבוצעו בצירי תנועה פעילים .1.5

ועל הקבלן יהיה לבצען תוך התחשבות , ושכונות מגורים מאוכלסות פעילים

 הכל, תנועהובתנועה, תוך הקפדה על תיאום ואישור של הסדרי  עסקים, בבתושבים

. הפרעה לתנועה הקבלן ועל חשבונו באחריות (ושוטרים פקחים של העסקה לרבות)

כל העבודה אחרי , 17:00ולא אחרי השעה  9:00תתאפשר בדרך כלל רק לאחר השעה 

ובעמידה במלוא הוראות  השעות המצוינות לעיל יהיו כרוכות באישור ובתיאום מראש

 .הדין לרבות חוקי העזר העירוניים לעיר יבנה

במסגרת העבודות יידרש הקבלן לבצע התאמות של תשתיות קיימות )עיליות ו/או תת  .1.6

 תאורה וגינון(. קרקעיות( ו/או הוספה ו/או  של תשתיות חדשות )כגון ניקוז,

כללי ובלתי ממצה כי התיאור דלעיל של העבודות ושל אבני הדרך לביצוען הוא  ,מובהר .1.7

לביצוען הן וכל התנאים וכי הגדרותיהן המחייבות של העבודות ושל אבני הדרך 

מפרט המיוחד )אך לא רק( החוזה )מסמך ב'(, הכמפורט ביתר מסמכי המכרז, לרבות 

 .והתוכניות )מסמך ה'( (2ת )מסמך ד'כתב הכמויו ,(1)מסמך ג'

העירייה איננה מחויבת להעניק למציע הזוכה את ביצוען של כל העבודות והיא איננה  .1.8

על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולקבלן לא יהיו מחויבת לבצע את כל העבודות ברצף, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי  .טענות או זכויות מכל סוג שהוא בקשר לכך

יצוע העבודות מותנה בקבלת אישורים תקציביים ואישורים סטטוטוריים אשר ב

חלקם עדיין נמצאים בטיפול וטרם הושלמו וכן בקבלתם של תקציבים בפועל בידי 

במידה והאישורים ו/או התקציבים לא יתקבלו, תהיה העירייה רשאית , וכי העירייה

ור הצעת הזוכה ו/או ביצוע מובהר כי איש לבטל את המכרז, כולו או חלקים ממנו.

  הינו ע"י משרד השיכון ובכפוף להוראותיו והנחיותיו.  העבודות בפועל ומימומן

 האישורים ,לקבל, באחריותו ועל חשבונו, את כל ההיתריםיידרש הזוכה  קבלןה .1.9

ומכל צד ג' רלוונטי אחר )לרבות רמ"י, בעלי הדרושים מכל רשות מוסמכת  וההסכמות

 ביצוע העבודותלצורך תשתיות למיניהן ובעלי זכויות אחרים בקרקע ובמחוברים( 

כי העובדה  ,. בהקשר זה מובהר)לרבות לצורך הקמתם של שטחי התארגנות ומשרדים(

שהעירייה היא מזמין העבודה איננה פוטרת את הקבלן מהצורך בקבלת אישורים 

 .ר גם מכל האגפים הרלוונטיים בעירייה ובתאגיד המים, על אחריותו וחשבונוכאמו

 כניסה דרכי לרבות העבודות לאתר הגישה דרך את להכתיב רשאית תהיה העירייה

 .וממנה לעיר ויציאה

העירייה במסגרת מכרז לבדוק ולאמת את כל הנתונים הנמסרים על ידי  יםעל המציע .1.10

הצעה למכרז.  ה שלוהגשת הלשם הכנת הםושות ל, ולבצע את כל הבדיקות הדרזה

ת אחריו יהכדי להטיל על עירייהכי אין במסירת נתונים כלשהם על ידי ה ,מובהר בזאת

על בדיקות  יהםתוהצעאת לבסס  יםעל המציע וכי כלשהי בדבר נכונותם ו/או דיוקם

ועל  הרלבנטי להצעשעשוי להיות ביחס לכל נתון  םובאחריות םערכו על ידיותחזיות ש

 ן זה.ילא תחול אחריות כלשהי בעני העירייה



7 

העומדת במלוא תנאי הסף במכרז לרבות  שהינו יישות משפטית עצמאית כל מציע .1.11

 רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. לעניין ניסיון, 

 ולוח זמנים להליכי המכרז רכישת מסמכי המכרז .2

 ,שלא יוחזרו )כולל מע"מ(,₪  3,000 ום שלתמורת תשל את מסמכי המכרז ניתן לרכוש .2.1

  ., יבנה2התנאים  ברח' , אגף הנדסה בעיריית יבנהמשרדי ב

לוח הזמנים המתוכנן להליכי המכרז, בשים לב להתחייבויות העירייה להשלמת  .2.2

 העבודות לפי הסכם הגג, הוא כדלקמן:

 / מקום תאריך משימה

בין השעות   2.4.19 החל מיום  המכרזפרסום המכרז ותחילת המכירה של מסמכי 

אגף במשרדי  15:00 - 9:00

עירייה, רחוב התנאים הנדסה ב

 , יבנה2

 ,11:00שעה ב  10.4.19 חובה(השתתפות )סיור קבלנים 

אגף התכנסות ליציאה במשרדי 

עירייה, רחוב התנאים הנדסה ב

 יבנה , 2

 17:00עד השעה  11.4.19 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

להגשת הצעות )לא ניתן להגיש  האחרון המועד

 הצעות לפני מועד זה(

 12:00בשעה  17.4.19ביום 

 ברח' דואני יההעיר מזכירותב

 יבנה ,50

 

העיריה רשאית לשנות את לוח הזמנים המפורט לעיל בכל עת ולפי שיקול דעתה  .2.3

 להלן. 7.1נתן בהתאם להוראות סעיף יהבלעדי בהודעה שת
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 מסמכי המכרז .3

 את, מהווים מסמך לוכן הנספחים המצורפים לכ הבאים, לרבות מסמך זה המסמכים .3.1

 מסמכי המכרז:

 ונספחיו: )מסמך זה( מידע והוראות למשתתפים במכרז  - מסמך א'

 נוסח ערבות המכרז.  – 1נספח 

טופס לפירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם   – 2נספח 

 להלן. 4.2.5לנדרש בסעיף 

, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יםתצהיר   – 3נספח 

  .והעדר תיאום מכרז 1976 –תשל"ו 

 עירייהעדר זיקה לנבחר או עובד יתצהיר בדבר ה –4נספח 

 .והיעדר ניגוד עניינים

 ונספחיו: חוזהה  – מסמך ב'

 נוסח ערבות החוזה.  – 1נספח 

 נוסח אישור על קיום ביטוחים.  – 2נספח 

 נוסח אישור הקבלן על חיסול כל תביעותיו.  – 3נספח 

 נספח הגשת חשבון למשרד השיכון.  -4נספח 

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת משרד הבטחון )להלן:   –מסמך ג' 

 ."( )לא מצורף(המפרט הכללי"

המפרט ואופני מדידה מיוחדים )להלן: " המפרט המיוחד – 1'גך מסמ

 . "(המיוחד

 טופס הצעת הקבלן.  – 1מסמך ד'

 "(כתב הכמויות)להלן: " עם מחירי היחידה כתב הכמויות – 2מסמך ד'

 רשימת תכניות ותיק תכניות.  –מסמך ה' 

 מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן.  –' ומסמך 

 .לוח זמנים )אבני דרך(  – ז'מסמך 

תשובות לשאלות הבהרה ומסמכים אחרים שיישלחו על ידי   –' חמסמך 

 העירייה במסגרת הליכי המכרז )ככל שיהיו(.

ההוראות סדרי העדיפות ויתר יחולו  ,במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז .3.2

 . לחוזה 5שקבועות לענין זה בסעיף 

וק ולוודא שכל המסמכים שנמסרו לו על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לבד .3.3

 מסמכי המכרז, וכן לרשימות השונות של תוכן העניינים.  לרשימתמתאימים במלואם 
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כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם  .3.4

הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי 

הצעה למכרז זה. אין  ה שלוהגש הע המפורט בהם, אלא לצורך הכנהמכרז ובמיד

המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם 

  לכל מטרה אחרת.

מסמכי המכרז יהיו רכושה של העירייה גם לאחר הגשתם על ידי המציעים במסגרת  .3.5

כל לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול המכרז )לרבות מציעים שלא זכו במכרז( והיא תו

נתונים  לומבלי לגרוע מהאמור, מציעים רשאים לציין במסגרת הצעותיהם אי. הדעת

ו/או מסמכים הכלולים בהן הם סודיים והעירייה תהיה רשאית להביא ענין זה 

 בחשבון, לרבות במקרה שתתבקש לחשוף את ההצעה בפני משתתפים אחרים במכרז.

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ואין להן נפקות כלשהי  .3.6

ת תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנו

כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי  ,של "פרשנות כנגד המנסח" ולפיכך אין לראות בעובדה

 ככלי עזר בפרשנותם. ,עירייהה

 תנאי השתתפות במכרז .4

תנועה  יבצירלרבות העבודות נשוא המכרז כוללות עבודות תשתית ופיתוח מורכבות,  .4.1

העירייה קיבלה על עצמה לבצע  .יםפעיל זים מסחרייםים שכונות מגורים ומרכמרכזי

לשמור על שגרת בלוחות זמנים קשיחים וקצרים, על מנת את העבודות  ולהשלים

. משיקולים החיים ולגרום להפרעה מינימלית לתושבי העיר, לעסקים ולתחבורה בעיר

 אלה קבעה העירייה תנאי סף להשתתפות במכרז, כמפורט להלן, אשר יבטיחו שרק

סיון מוכחים בביצוע של עבודות בהיקפים ובלוחות הזמנים יקבלנים בעלי יכולת ונ

  הנדרשים יוכלו להתמודד במכרז.

רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף המפורטות  .4.2

 להלן:

 )לא תותר הגשה של הצעות משותפות המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל 4.2.1

 .לשני גורמים(

, קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות הוא המציע 4.2.2

 . ומעלה 3ג'( בסיווג ראשי  )כבישים תשתית ופיתוח 200בענף , 1969 - התשכ"ט

בזה כי אם המציע או אחד ממרכיבי המציע או מנהל של המציע או  מודגש  4.2.3

 זהמנהל  של אחד ממרכיבי המציע הורשע בפלילים לפני הגשת הצעתו למכרז 

בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, או אם תלויים 

הליכים פלילים או מתנהלת חקירה משטרתית נגד המציע או אחד ממרכיבי 

המציע או מנהל של המציע או מנהל של אחד ממרכיבי המציע והנוגעת לתחום 

ספר עיסוקו של המציע, לא יוכל המציע )בין מציע יחיד או שותפות של מ

 מציעים לעניין מכרז זה(, להגיש הצעה כלשהי למכרז זה. 
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או מנהל של מציע שהינו תאגיד, ימציא עם הגשת הצעתו למכרז  המציע  4.2.4

אישור מהמשטרה על אי רישום פלילי או תצהיר החתום בפני עו"ד בהתאם 

 לדרישות המכרז. 

עבודות  30.12.2018ועד  30.12.2014בתקופה שלמן כקבלן ראשי המציע ביצע   4.2.5

)אך לא כולל בניה, מינהור  ניקוזפיתוח ותשתית, לרבות עבודות עפר, סלילה ו

)עבודות שבוצעו  ₪ 12,000,000של לפחות  שנתי ממוצע ותחזוקה( בהיקף

 ;(ומע"מ לא כולל מקדמותוואושרו לפי חשבונות חלקיים או חשבון סופי 

 .1976 –התשל"ו המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף,  4.2.6

 .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  עסקאותהמציע עומד בהוראות חוק  4.2.7

 .המכרזהמציע רכש את מסמכי  4.2.8

 להלן. 12בהתאם להוראות סעיף  המכרזהמציע הגיש את ערבות  4.2.9

 )לכל אורכו(. הקבלניםהמציע השתתף בסיור  4.2.10

 ותמחירי ההצע .5

בטופס הצעת נקוב להמציע בשיטת ההנחה מאומדן ולפיכך על  מפורסםמכרז זה  .5.1

המוצעת על ידו לכל מחירי היחידה  האחידה( את אחוז ההנחה 1המחיר )מסמך ד'

  (.2בכתב הכמויות )מסמך ד' הנקובים

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות הם מחירי מקסימום, כך כי  ,מובהר בזאת .5.2

שלא ניתן להגיש הצעה במסגרתה תתבקש תוספת על המחירים הללו. עוד מובהר, 

ההנחה שינקוב המציע תהיה אחידה ותחול על כל מחירי היחידה הנקובים בכתב כי 

 . הכמויות

  תפסל. 5.2ו/או  5.1הצעה שתחרוג מהאמור בס'  .5.3

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נקובים בש"ח ואינם כוללים מע"מ והם  .5.4

 ישולמו, לאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו, בתוספת מע"מ כדין.

 כוללים ,המציע בהצעתובכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהציע  יםנקובהיחידה ה ימחיר .5.5

ההכנה והעזר, עבודות הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח אדם,  העבודות,את כל 

כולל העסקת שוטרים במידת אך לא תשלומי חובה, הסדרי בטיחות, הסדרי תנועה )

הנובעות מביצוע כל התיאומים ומקבלת כל ההיתרים הכרוכות וההוצאות הצורך(, 

ומכל צד שלישי שהם,  והאישורים הדרושים לשם ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת

 .לרבות כל תשלום שיידרש על ידם

שאו יירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהציע המציע בהצעתו, ימח .5.6

 ., ככל שיישאו, בהתאם לקבוע בחוזה )מסמך ב'(תשומות הבניהלמדד  הפרשי הצמדה
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בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהם כדי לחייב  הנקובותכל הכמויות כי  ,מובהר .5.7

. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי העירייהאת 

, לאחר ההנחה שהציע , בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויותהעירייה

 הקבלן. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או  עוד מובהר בהקשר זה, כי .5.8

לרבות  ,בלה וללא תלות בסעיףללא הג לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות

וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך  ביטול מבנים/פרקים בכתב הכמויות,

שהציע , כפי שהם לאחר ההנחה העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה

, והכל , לקבלן לא תהיה עילה לשינוי במחירי היחידה בגין שינויים אלהבהצעתוהמציע 

                                                                                                                                               .1988)ולרבות תקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח   להוראות הדין בהתאם

ך תקופת הביצוע הקבלן לא יוכל לבוא בתביעות כלשהן ובכלל זה כספיות וכן למש

 .ו/או בכלל במידה והאישור הנ"ל לא יינתן והעבודות לא תבוצענה על ידו

 בדיקת האתר וסיור קבלנים .6

המיועדים לביצוע העבודות ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את באתרים על המציע לבקר  .6.1

 כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה. 

כולל הסבר כללי וביקור במכרז, ינים להשתתף יסיור קבלנים למציעים המעונ .6.2

 לעיל. 2מועד ובמיקום הקבועים בסעיף יערך בבאתרים, 

ומהווה תנאי להגשת הצעה  היא חובהבסיור הקבלנים )לכל אורכו( השתתפות ה .6.3

מנכ"ל  . לנוכח חשיבות הסיור, מומלץ )אך לא חובה( שהמשתתפים בסיור יהיולמכרז

רשם אצל מארגני יעל המשתתפים בסיור לדאוג להו/או סמנכ"ל הנדסה של המציע. 

  ., בציון זהותם ותפקידם של המשתתפיםהסיור עם תחילתו ועם סיומו

לא יהיה כל תוקף לדברים שייאמרו במהלך  סיור הקבלנים, אלא אם וככל שבאו לידי  .6.4

 ירייה למשתתפים בסיור.ביטוי כתוב בסיכום סיור שיוצא ויופץ על ידי הע

 הבהרות ושינויים .7

, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג תרשאי העירייה .7.1

מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות  שהוא ו/או לשלוח לרוכשי

הבלעדי,  האו הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעת

 ובין בתשובה לשאלות המציעים.  כלשהןרשויות  ן של, בין על פי דרישתהבין ביוזמת

יהיה לו ספק  אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות או אי התאמות או .7.2

על  בכתבכלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך 

 .לעיל 2.2מהמועד הקבוע לענין זה בסעיף לא יאוחר  דרך של משלוח שאלות הבהרה

 או( 08-9425672 'מס לפקסשאלות הבהרה כאמור יש לשלוח באמצעות הפקסימיליה )

, אוראל בלילטימר  לידי( orel@adihadar.co.il )לכתובת אלקטרוני דואר באמצעות

 .08-9709020חובה לוודא קבלת הפקס/ מייל באופן טלפוני בטלפון:  מנהל הפרויקט

  לא תתקבל כל טענה לעניין מייל/ פקס שלא וידאו קבלתו כאמור לעיל.
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לאחר חלוף המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה לא יתקבלו עוד כי  ,מובהר בזאת .7.3

 בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז. ותכל טענ

שרכשו את  בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים לשאלות הבהרה ישלחוובות תש .7.4

יהוו לשאלות ההבהרה . מסמכי התשובות , בלא לזהות את פרטי הפונהמסמכי המכרז

 ולחתום עליהן. תולהצעותן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף א

כל פירוש ו/או הסבר שינתנו ל תאחראי נהאינ העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .7.5

יחייבו את כחלק מהליך המכרז שנמסרו בכתב לשאלות הבהרה תשובות בעל פה, ורק 

העירייה. עוד מובהר כי העירייה איננה חייבת להגיב או להשיב על כל פנייה שתשלח 

 . ליה כאמורא

ובין מסמכי המכרז  בתשובות לשאלות ההבהרהבכל מקרה של סתירה, בין האמור  .7.6

התשובות . במקרה של סתירה בין מסמכי התשובותוריים, יגבר האמור במסמכי המק

 המאוחר יותר. במסמךובין עצמם, יגבר האמור  לשאלות הבהרה

 הסתייגויות .8

למסמכי המכרז או השמטה או תוספת  ,שינוי המציעים אינם רשאים לבצע כל .8.1

בכל להסתייג בכל אופן שהוא מהאמור במסמכי המכרז ובמקרה שמי מהם יעשה כן, 

ו של לפסול את הצעת, רשאית העירייה "(הסתייגויות)להלן: " דרך ו/או צורה שהיא

כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם )כולן או חלקן( הסתייגויות את לראות או  מציע אותו

לדרוש מהמציע לתקן את או  פגם טכני בלבד משוםות לראות בהסתייגויאו  מהן

לשנות את מחיר ההצעה או פרט לא יהיה כדי ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור 

 .בהאחר מהותי 

 תחליט העירייה . אםהעירייהשל  הההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעת .8.2

לפסול  העירייה ת, רשאיהלהחלטתלהסכים והמציע יסרב פשרויות לנהוג לפי אחת הא

 את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 מועד הגשת ההצעות .9

המועד )להלן: "לעיל  2.2כאמור בס'  על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד .9.1

 "(. להגשת הצעות למכרזהאחרון 

המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך  יהצעה שתוגש אחר .9.2

 אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.

המועד את  דחותהבלעדי, ל האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומר העירייה .9.3

בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לפני  האחרון להגשת ההצעות למכרז

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

 ת ההצעותאופן הגש .10
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על המציע להגיש את הצעתו במעטפה עליה יצוין אך ורק: "הצעה למכרז מס'  .10.1

  פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף.". 12/2019

את שיעור ההנחה ( 1)מסמך ד'המציעים נדרשים לציין על גבי טופס הצעת המחיר  .10.2

(. מציע שמציע לבצע 2)מסמך ד'האחידה שהם מציעים ביחס לכל מחירי כתב הכמויות 

במקום  0, ימלא את הספרה יאת העבודות במחירי כתב הכמויות, בלא הנחה כלשה

המיועד לציון שיעור ההנחה. הצעה שלא יצוין בה דבר במקום המיועד לציון שיעור 

 ההנחה תפסל. 

אך לא כולל  התוכניותרשימת )לרבות המכרז  כל מסמכי אתעל המציע לצרף להצעתו  .10.3

ו בכל עמוד ועמוד )עם חתימה מלאה ם על ידמיחתו םכאשר ה( תוכניות עצמןה

 ( ועל העמוד האחרון של החוזה )מסמך ב'((1ומאומתת על גבי הצעת המחיר )מסמך ד'

להלן.  13 מפורט בסעיףיתר האישורים והמסמכים ככל וכן את הערבות הבנקאית ו

החתימה של המציע על גבי מסמכים טכניים והנדסיים אשר יוגשו בכריכה )לא בקלסר( 

  יכול שתעשה גם על גבי הכריכה בלבד.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .10.4

 על המציע בלבד.  יחולוההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז 

 תוקף ההצעה .11

 . 17.7.19עד ליום ההצעה תהיה בתוקף  .11.1

לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה  תהא רשאית העירייה .11.2

יום נוספים,  120 -אך לא יותר מהבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתהנוספת שתקבע על יד

דרישת בהתאם ללהאריך את תוקף ההצעה במקרה כאמור יהיו המציעים מחוייבים ו

 . העירייה

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על החוזה ויקיים את כל יתר הפעולות הנדרשות  .11.3

חודשים  12ממנו עם הכרזתו כזוכה וכן במקרה שהחוזה עם המציע הזוכה יבוטל בתוך 

נשוא מכרז ממועד הכרזתו כזוכה, תהיה העירייה רשאית להזמין את ביצוע העבודות 

עותיהם במכרז( בלא צורך בעריכתו מאחד המציעים האחרים )בהתאם לדירוג הצזה 

 של מכרז חוזר.

 

 ערבות בנקאית .12

חתימה על החוזה  ים על פי תנאי המכרז, לרבותהתחייבויות המציע מן שללהבטחת קיו .12.1

, על וביצוע יתר הפעולות שעל המציע הזוכה לבצע עם ההכרזה על זכייתו העירייהעם 

התאם בבנק ישראלי,  שלערבות בנקאית אוטונומית  יהםתולצרף להצע יםהמציע

 . "(ערבות המכרז)להלן: "₪  000300, של, על סך 1כנספח לנוסח המצורף 

לחלט  תהא רשאיוהעירייה ת בלתי מותנית -צמודה ואוטונומיתתהא המכרז ערבות  .12.2

במקרה שמציע בלא שתידרש לנמק את דרישת החילוט, אותה, באופן מלא או חלקי, 
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התחייבויותיו לפי תנאי המכרז, לרבות במקרה שהמציע הזוכה לא לא יקיים אחר 

 .יחתום על החוזה ויבצע את יתר הפעולות שעליו לבצע עם ההכרזה על זכייתו

 11.1פקיעת התוקף של ההצעה כאמור בסעיף  עד ליוםתעמוד בתוקף המכרז ערבות  .12.3

להאריך את תוקף הצעתם  בנק המציעים/מהמציעים אם העירייה תדרוש. לעיל

. מציע מכרזערבות התוקפה של בהתאמה את  הבנק מטעמם  /יאריכו המציעיםלמכרז, 

שיעמוד , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שלא יאריך ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו

 .לזכות העירייה במקרה כזה

 16.5וליתר המציעים בהתאם להוראות סעיף  הזוכה ערבות המכרז תוחזר למציע .12.4

 להלן. 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .13

דרישה אחרת הכלולה במסמכי המכרז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את מבלי לגרוע מכל 

 המסמכים המפורטים להלן:

העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות של המציע ותדפיס עדכני מרשם  .13.1

 התאגידים הרלוונטי.

, 1969 - , התשכ"טלפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות שיון קבלן תקףיר .13.2

 לעיל.  4.2.2 הנדרשים כאמור בסעיף יםובסיווג פיםבענ

 ת בפני עו"ד לפי דרישות המכרז.תעודת העדר רישום פלילי או תצהיר המאומ  .13.3

בהתאם לנדרש בסעיף  ,( כשהיא ממולאת, חתומה ומאומתת1הצעת המחיר )מסמך ד' .13.4

 .לעיל 10.2

 10.3בהתאם לנדרש בסעיף עותקים של מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע,  .13.5

 לעיל.

לעיל, ערוך  4.2.5פירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע בהתאם לנדרש בסעיף  .13.6

, לרבות אישור של רואה החשבון של המציע ביחס לנתונים 2כנספח במתכונת המצ"ב 

 שיפורטו שם.

 .1976 –עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  תעודת .13.7

של המציע ניהול ספרי חשבונות  המעיד על אה חשבוןאישור תקף מפקיד שומה או רו .13.8

 על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

לפי חוק עסקאות גופים של המציע אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות  .13.9

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

 מסמכי המכרז.קבלה בגין רכישת  .13.10

 ערבות המכרז. .13.11
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 מורשי החתימה של המציע. זהותין ירך הדין או רואה החשבון של המציע לענאישור עו .13.12

והעדר  1976 –, תשל"ו בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יםתצהירלעניין -3 נספח .13.13

 . תיאום מכרז

 .והיעדר ניגוד עניינים עירייהעדר זיקה לנבחר או עובד יתצהיר בדבר ה–4נספח  .13.14

 הצהרות המציע .14

ראה ובדק את כי  מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה והשתתפות במכרז  ההגשת הצע .14.1

יש לו כל  ,לו מוכרים וברוריםשכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז כל מסמכי המכרז, 

, וכי הוא מסוגל לביצוע העבודות הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות

 במסמכי המכרז. וכנדרש כל כמפורט ה ,מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות

 ,כי המצגים מצד המציע, אישור וכהצהרהמהווה מכרז והשתתפות ב ההגשת הצע .14.2

במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על  עירייההנתונים והפרטים אשר נמסרו לו על ידי ה

 ,לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים הומי מטעמ עירייהידו, וכי ל

 פרטים ומצגים אלו.

הוא לא תאם כי  מצד המציע, הצהרהאישור וכמהווה והשתתפות במכרז  ההגשת הצע .14.3

עצם השתתפותו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל מציע בכח וכי  את את הצעתו או

לא גילה ולא יגלה את פרטי הצעתו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, עד לאחר 

 פתיחת ההצעות במכרז. 

לפי הנחיות מנהל המציע מצהיר כי ידוע שחלק מתכניות הביצוע יקבעו בשטח  .14.4

 הפרויקט . כגון קרצוף ריבוד בכבישים, התקנת ריהוט, פינוי פסולת וכו'.

לא תהיה למציע שום זכות לדרוש תוספת תשלום בגין שינוי במיקום או בגין כל 

 הוראה.

 אופן קביעת הזוכה במכרז .15

)אלא אם כן העירייה תודיע  12:00פתיחת המעטפות תהיה ביום הגשת ההצעות, בשעה  .15.1

 על מועד אחר(.

ביותר היא שתבחר כהצעה  הנמוך המחירבעלת שתעמוד בתנאי הסף ותהא ההצעה  .15.2

 הזוכה. 

במקרה שהמחיר הכולל שינקב בהצעה ביחס לכתב הכמויות לא יהיה תואם את  .15.3

 לסכום עדיפות תינתן אזי, בהצעה ושצוינ נחההמחיר שמתקבל מיישום שיעורי הה

כתוצאה של  שתתקבל התוצאה בין סתירה בכלכלומר,  .ההנחה מיישום שיתקבל

שרשם המציע הסכום  בהצעת המחיר, לבין המציע שרשם ההנחה שיעור לפי חישוב

 .יגבר ההנחה שיעור ,המחיר בהצעת
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במקרה שיהיו שתיים או יותר הצעות אשר המחיר שלהן יהיה הנמוך ביותר, אזי  .15.4

העירייה תפנה למציעים שהגישו את ההצעות האלה ותאפשר להם לעדכן את הצעתם 

 על דרך של הפחתת המחיר המבוקש על ידם. 

לקבל  תמתחייבהעירייה איננה  ,היקפו הכספי וחשיבותו ,לאור מורכבותו של הפרויקט .15.5

, והיא רשאית שלא לקבל הצעות או הצעה כלשהי עם המחיר הנמוך ביותרצעה את הה

של מציעים אשר לפי הערכתה נעדרים את הכישורים, היכולת או הניסיון הנדרשים 

לביצוע העבודות, במורכבות, בהיקף ובקצב הנדרשים. כמו כן תהיה העירייה רשאית 

מזמיני עבודה אחרים ניסיון לא לפסול ו/או לא לקבל הצעות של מציעים שיש לה או ל

טוב בהתנהלות מולם, לרבות מציעים שמצויים או היו מצויים בעימותים משפטיים 

 או אחרים מולה. 

העירייה תהא רשאית לפנות למציעים ולבקש מהם הבהרות והשלמות ביחס למסמכים  .15.6

על  ונתונים שהוצגו במסגרת הצעותיהם, כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי,

 מנת לבדוק את הצעותיהם ולוודא את עמידתם בתנאי המכרז.

ומכל סיבה שהיא, להחליט על  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ תשומרהעירייה  .15.7

, ובכלל זה היא רשאית למסור לביצועו של העבודות נשוא המכרזחלקי בלבד של ביצוע 

ת למסור לביצוע של המציע הזוכה רק חלק מהעבודות נשוא המכרז ואת יתרת העבודו

 .גורם אחר, בכל דרך שתמצא לנכון, במסגרת סמכויותיה לפי כל דין

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, להחליט לפצל  .15.8

 את ביצוע העבודות בין מספר מציעים.

ומכל סיבה שהיא, לבטל את  תהלעצמה את הזכות, לפי שיקול דעת שומר העירייה .15.9

כולו או  ,לחתום על החוזה ו/או לא לבצעולבחור זוכה במכרז ו/או לא המכרז ו/או לא 

  מקצתו.

לא תהיה ממש איזה מהאפשרויות המפורטות בסעיף זה לעיל, ל תחליט העירייהאם  .15.10

העירייה, לרבות דרישה טענה מכל סוג שהוא כלפי זכות ו/או למשתתפים במכרז כל 

 .כות להחזר הוצאותיהם בגין ההשתתפות במכרזלא ז

 הודעה לזוכה והתקשרות .16

 ה במכרז.יודיע לזוכה בכתב על הזכית העירייה .16.1

, את חוזהלעירייה את ערבות ההזוכה  מציאם ממועד ההודעה כאמור, ימיי 7תוך ב .16.2

יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כל את ו האישור על קיום הביטוחים

, לרבות עותק פיזי מלא של כן עותק חתום של החוזה על כל נספחיובחוזה, וכמפורט 

 כל התוכניות שמהוות חלק ממסמכי המכרז.

 , לנהל משאובכפוף להוראות כל דין הבלעדי הקול דעת, על פי שיתהיה רשאית העירייה .16.3

 ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.
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ו/או כל מסמך אחר שנדרש  חוזההחוזה ו/או לא המציא ערבות הלא חתם הזוכה על  .16.4

תו במכרז ו/או לחלט ילבטל את זכי ית העירייהרשא ימים כאמור, 7בתוך  להמציאו

מנפיק –באמצעות פניה ישירה לבנק המציע  המכרז שלו, כולה או חלקה את ערבות

 .הערבות הבנקאית, בעניין

על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל  .16.5

להם ולמציע המזמין בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ויחזיר 

 שהומצאה על ידם. המכרז את ערבותהזוכה 

 דין חל .17

 הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל. .17.1

 .מחוז מרכזזה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של  להליךכל עניין הנוגע  .17.2

 

 

 ______________________ 

 צבי גוב ארי 

 ראש עיריית יבנה  
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 1נספח 
 נוסח ערבות המכרז

 
 לכבוד 

 עיריית יבנה 
 א.נ.,

 
 הנדון:  כתב ערבות      

 
עד   "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום –על פי בקשת __________ )להלן 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך , ₪()שלוש מאות אלף ₪  300,000 לסך של
"הפרשי הצמדה"(,  –הנ"ל למדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, כמפורט להלן, )להלן 

והשלמת פיתוח בשכונה לביצוע עבודות  12/2019וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.הירוקה בעיר יבנה  

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

אופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל כלשהו או ב
דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת מהן מתייחסת

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –"מדד" 

 ולמחקר כלכלי.
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד  –ל, על פי ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפוע
החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות  למכרז היינו 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת  -________ נקודות )להלן
 המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.

 רבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .ע
 

 .14.7.19יום  וכולל ערבות זו תישאר בתוקף עד 
 

 לא תענה.  14.7.19  דרישה שתגיע אלנו אחרי
 

 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת  14.7.19לאחר 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 ___________ בנק: ____________תאריך: 
 

  



 2נספח 

 30.12.2018ועד  1.1.2014להצגת פרטים ביחס להיקף עבודות בתקופה שלמן טופס 

בתקופה שלמן אנו הח"מ, ________________ )מספר תאגיד ___________( מצהירים בזאת כי 

עבודות פיתוח ותשתית, לרבות עבודות עפר, סלילה ביצענו כקבלן ראשי  30.12.2018ועד  1.1.2014

)עבודות ₪  12,000,000וניקוז )אך לא כולל בניה, מינהור ותחזוקה( בהיקף שנתי ממוצע של לפחות 

. (ומע"מ והצמדות כלשהן בוצעו ואושרו לפי חשבונות חלקיים או חשבון סופי ולא כולל מקדמותש

 להלן פרטים ביחס לעבודות שבוצעו כאמור.

 

 

יש לצרף  את הנתונים המפורטים בטבלה דלעיל יש לגבות באישור של רואה החשבון של המציע.
  פרטי אנשי קשר והמלצות. 

שם המזמין )מפרסם  שם הפרויקט
 המכרז(

 תיאור הפרויקט
שנת 

התחלת 
 הביצוע

שנת 
השלמת 
 הביצוע

היקף ביצוע  בתקופה שלמן 
 30.10.2018ועד  1.1.2014

איש קשר 
מטעם המזמין 

 לברורים
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 4נספח 

 לענין שמירה על זכויות עובדיםתצהיר 

 1976 -ציבוריים, תשל"ו לפי חוק עסקאות גופים 

, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את הח"מ יאנ

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

"( הקבלן_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 והנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .2

 הקבלן או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות;  □

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 ה האחרונה.הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשע

 לעניין תצהיר זה: .3

 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" .3.1

1976. 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  .3.2

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתה בסעיף  –"עבירה"  .3.3

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה עו"ד )מ.ראני הח"מ ______________, 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 , עו"ד          תאריך  
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
 1976 -"ו תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

 

, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אנו הח"מ

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

"( הקבלן_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .5

 קבלן.הוהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9משמעותו של סעיף ידועה ומובנת לי אשר כי הריני ל .6

  .("חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998 - מוגבלות, התשנ"ח

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .7

 הקבלן;לחוק שוויון זכויות אינן חלות על  9הוראות סעיף   □

 .והוא מקיים אותן הקבלןלחוק שוויון זכויות חלות על  9סעיף  הוראות □

 כדלקמן:עובדים לפחות עליו להתחייב  100קבלן מעסיק הבמידה ו .8

הקבלן מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה לשם בחינת יישום  □

לשם קבלת הנחיות  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 

 בקשר ליישומן;

לפנות למנהל  בעבר התחייבכבר ו לפחות עובדים 100 מעסיקקבלן הש במידה □

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

 ממנו כנדרש פנה כי מצהירהוא , כאמור לחוק שוויון זכויות 9חובותיו לפי סעיף 

 .ניתנוככל שהנחיות,  םליישו ופעל

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הקבלן .9

העירייה )ככל שתהיה עם  והתקשרות ממועד ימים 30 בתוך תייםותים החברוהשיר

 התקשרות כאמור(. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה עו"ד )מ.ראני הח"מ ______________, 

בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 , עו"ד               תאריך
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 5נספח 
 תאריך: _________                                         כבודל

 יבנהעיריית 

 שדרות דואני יבנה 

 א.ג.נ.,

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:יבנה הנני מצהיר בזאת כי עיריית  1
 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

 -אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

לעניין "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -זה, "חבר מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
, על "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי עצמו או על ידי בן
 העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או  2.1

 שותף.
וכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים אין חבר מועצה, קרובו, ס 2.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 
 עובד אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 2.3
לי קרבה כאמור  ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש 3

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5

חבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר מ 2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 

 

 חתימת המשתתף: __________________    _________________שם המשתתף: _______
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז
אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 

____________________________________ )להלן: בקשר עם הצעת תצהיר זה 
"(, מצהיר המכרז________ )להלן: "מכרז פומבי מס' , למכרז ____________ "(,המשתתף"

 בזאת כדלקמן:
 יר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצה .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3
 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא  .4
 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6
 המשתתף למכרז.

 יון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב בנס .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו  .8
 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 ה(. בעיגול את התשוב

 אם לא נכון, נא פרט: 
____________________________________________________________________

____ 
____________________________________________________________________

____ 
____________________________________________________________________

 ____ 
הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,  המשתתף לא  .10

אם לא נכון, . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 
            נא פרט: 

____________________________________________________________________
____ 

____________________________________________________________________
____ 

____________________________________________________________________
____ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
     ______________________     _____________________     ________ 

_____________ 
 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                 חתימת המצהיר   

 אישור
ם ____________ אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביו

התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ 
והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי 
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 פני.ב
_____________                                          

                            ________________________ 
 תאריך                                                                                              שם מלא + חתימה + חותמת         

  
 
 
 



 עיריית יבנה

 

 

 

 

 12/2019 מכרז מס'

 

 

 

עבודות פיתוח והשלמות פיתוח לביצוע 

  בשכונה הירוקה

 

 החוזה – ב'מסמך 
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 חוזה למתן שרותי קבלן
 ____________יום ________ בנערך ונחתם בש

 

 עיריית יבנה בין:

 , יבנה50מרחוב דואני  

 "(המזמין)להלן:  

 ;מצד אחד  

 

 

 ____ )מספר תאגיד _____________(____________ לבין:

 מרחוב ___________________ 

 "(הקבלן)להלן:  

 ;שנימצד   

 

 

 

התקשר בהסכם עם משרד השיכון והבינוי )להלן: "משהב"ש"( שמטרתו והמזמין  הואיל

. בתחום השיפוט Aלהביא להשלמות עבודות הפיתוח בשכונה הירוקה, נאות רבין רבוע 

 "(. הסכם למסירת השכונה" :)להלן של עיריית יבנה

העירייה לקדם את התכנון והביצוע של  במסגרת הסכם מסירת השכונה התחייבה והואיל

 עבודות פיתוח ועבודות המבנים הנדרשות לשם השלמות הפיתוח בשכונה הירוקה

 .השלמות הפיתוח בשכונה הירוקה"(" )להלן:

הצעות מחברות קבלניות  ןזמיהבמסגרתו   12/2019את מכרז מספר  םפרס מזמיןה והואיל

, בעיר יבנההשלמות פיתוח בשכונה הירוקה, נאות רבין עבודות חלק מלביצוען של 

 ;"(מכרזה)להלן: " בהיקף עבודות כאמור במכרז

העבודות נשוא המכרז והמזמין מעונין בביצוע השתתף וזכה במכרז והוא והקבלן  והואיל

המפורטות בהתאם להוראות  וא המכרז,מעונין שהקבלן יבצע עבורו את העבודות נש

המהווים אף הם חלק מהחוזה, בין אם יתר מסמכי המכרז, בכל על נספחיו וחוזה זה ב

ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות )מסמך צורפו אליו ובין אם לאו, 

למסמכי המכרז( לאחר הנחה אחידה בשיעור של %_____ כפי שהוצעה על ידי  2ד'

 ;)לא כולל מע"מ(₪ ובסך הכל ____________  סגרת הצעתו הזוכה במכרזהקבלן במ

  

:דלקמןאשר על כן הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כ  
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 כללי -פרק א' 

  הגדרות .1

בחוזה זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן אלא אם כן נקבע לגביהם  .1.1

 וזה זה במפורש אחרת:בח

 .עיריית יבנה  –" המזמין"

, לרבות כל לביצוע העבודות מטעם המזמיןפרויקט מי שנקבע כמנהל   –" המנהל"

  .אדם המורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים,   –" הקבלן"

או כל  עבודותשנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע הלרבות כל קבלן מ

 . הןחלק מ

מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל  – "מנהל הפרויקטאו " "המפקח"

 .הןאו כל חלק מ העבודותלפקח על ביצוע 

 שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית. ותהעבוד  – "עבודות"ה

של כל עבודה  הובדק, וביצוע ן, לרבות השלמתותעבודביצוע ה – "עבודות"ביצוע ה

 ארעית בהתאם להוראות החוזה.

 ןאו בקשר לביצוע ןביצועצורך דרש באורח ארעי לתכל עבודה ש –" תארעי עבודה"

 .עבודותשל ה

 ביצוע , למטרתעבודותה למקום הקבלן ידי על סופקויש חומרים  –" חומרים"

 בלתי ובין מוגמרים בין -ים , לרבות אביזרים, מוצרןוהשלמת עבודותה

 .עבודותה מן חלק להיות העתידים ציוד ומתקנים וכן - מוגמרים

ו יבוצע מעליהם, או מתחתם בהם, דרכם, אשר המקרקעין –" עבודותמקום ה"

, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך העבודות

 החוזה.

 .ש בו שמירהשהוא מגודר וי העבודותמקום  –" אתר סגור"

 .שאינו מגודר ואין בו שמירה עבודותמקום ה –" אתר פתוח"

הבינמשרדית  הועדה בהוצאת בנייה לעבודות הכללי המפרט –" המפרט הכללי"

בהשתתפות משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל 

, באותם פרקים )מסמך ג' למסמכי המכרז( ונת"יהתכנון וההנדסה 

 .ן מהדורות שנקבעו בחוזהובאות

למסמכי  1המפרט המיוחד ואופני המדידה המיוחדים )מסמך ג' –" המפרט המיוחד"

, ותלעבוד המתייחסים המיוחדים התנאים המכרז( וכן כל יתר
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 לרבות הכללי, במפרט לכתוב המנוגדות או השונות הדרישות הנוספות,

 .החוזה ממסמכי אחד ונוספים לכל מיוחדים תנאים

המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד   –" רטהמפ"

 מהחוזה.

 ,)מסמך ה' למסמכי המכרז( מהחוזה נפרד בלתי חלק המהוות התכניות –" תוכניות"

 ידי על או המנהל ידי על בכתב כזו שאושרה בתכנית שינוי כל לרבות

 ידי על בכתב אחרת שתאושר תכנית כל וכן זה, חוזה לעניין המפקח

 .לזמן מזמן זה, חוזה לעניין המפקח ידי על או המנהל

 ;עבודותה בביצוע להתחיל לקבלן המורה לקבלן בכתב הוראה –" צו התחלת עבודה"

 יהיה חתום על ידי המנהל. –עבודה התחלת צו

ת החשב הכללי )אך לא ריבית פיגורים החשב  הכללי( ריבי –" ריבית החשב הכללי"

 ,האוצר הכללי במשרד החשב ידי על פעם מידי שיתפרסם בשיעור

 ,הכללי החשב להנחיות בהתאם שייעשה ,הריבית חישובת אופן לרבו

 .לזמן מזמן שיתפרסמו כפי

בהתאם  החוזה, לביצוע כתמורהזכאי לקבל  הקבלןש הסכום –" שכר החוזה"

למסמכי המכרז(  2למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות )מסמך ד'

הוצעו על ידי הקבלן במסגרת הצעתו הזוכה במכרז, לאחר ההנחה כפי ש

 כל ולהוציא החוזה, להוראות בהתאם שתיווסף כל תוספת לרבות

 .החוזה להוראות בהתאם שיופחת סכום

כפי שמתפרסם למגורים תשומות הבניה מדד  –" המדד" " אומדד תשומות הבניה"

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. י ל ידמעת לעת ע

 טים להלן מהווים חלק מהחוזה:המסמכים המפור .1.2

 תנאי המכרז )מסמך א' למסמכי המכרז(; (א)

 ;(למסמכי המכרז 1ג' -מסמכים ג' ו) הכללי והמפרט המיוחד המפרט (ב)

למסמכי המכרז כפי שמולא ונחתם על  1)מסמך ד' הקבלן למכרז הצעתו של (ג)

 ;ידי הקבלן במסגרת הליכי המכרז(

 ;כרז(למסמכי המ 2)מסמך ד' כתב הכמויות והמחירים (ד)

 ;מסמך ה' למסמכי המכרז() התכניותרשימת התכניות ו (ה)

 למסמכי המכרז(;' ו( )מסמך אבני דרך) לוח זמנים (ו)

 למסמכי המכרז(;' זמפרט כללי לבקרת איכות )מסמך  (ז)

תשובות לשאלות הבהרה ומסמכים אחרים שנשלחו על ידי העירייה במסגרת  (ח)

 ' למסמכי המכרז(;חהליכי המכרז )מסמך 
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 ;(1 כנספח)מצ"ב  וזה / ערבות הבדקחנוסח ערבות ה (ט)

 ;(2 כנספח)מצ"ב  אישור המבטח על עריכת ביטוחי הקבלןנוסח  (י)

 (;3 כנספחנוסח אישור הקבלן על חיסול כל תביעותיו )מצ"ב  (יא)

 (;4נוסח אופן הגשת חשבון למשרד השיכון )מצ"ב כנספח  (יב)

חוזה יחול על החוזה; לצורך פרשנות רואים את ה 1981 –חוק הפרשנות, תשמ"א  .1.3

 .אמורכחיקוק, כמשמעותו בחוק ה

 ניהול יומן –תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .2

 וכן לבדוק את טיב החומרים ןולהשגיח על ביצוע עבודותהמפקח רשאי לבדוק את ה .2.1

 רשאי כן .עבודותה בביצוע הקבלן ידי על שנעשית העבודה וטיב בהם שמשתמשים

 הוא, והוראותיו המנהל הוראות ותלרב החוזה, הוראות ביצוע אופן את הוא לבדוק

 ידי הקבלן. על

 אלא עבודותה ביצוע על למפקח או/ו למנהל שניתנה הפיקוח בזכות לראות אין .2.2

 האמור הפיקוח במלואו. שלביו בכל החוזה את יקיים הקבלן כי להבטיח, אמצעי

 זה. חוזה הוראות למילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו את הקבלן ישחרר לא

ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים  )במיקום שיקבע על ידי המנהל( עבודותה במקום .2.3

כוחו -הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא( ובו יירשמו מידי יום "היומן" :)להלן

 הרישומים כאמור ייעשו על ידו: המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי

 ;העבודותמספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע  .א

 ;העבודותני המועסק בביצוע הציוד המכ .ב

 ;העבודות במקום השוררים האוויר מזג תנאי .ג

 העבודות שבוצעו במשך היום; .ד

 כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע .ה

 .העבודות

קח לרשום ביומן הוראות המפרשאי לעיל  2.3 קטן נוסף לפרטים כאמור בסעיף .2.4

, וכן כל דבר אחר העבודותלקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע  שניתנו

, בציון העבודותהמפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  שלדעת

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר -הרישום. הקבלן או בא תאריך

תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק  , בציוןהעבודות לביצוע

יום מיום  14שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך  בתנאי

העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה  מסירת

 כלשהו. לתשלום
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 כוחו המוסמך-לן או באכל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקב .2.5

 ולאחר מכן על ידי המפקח.

 כוחו המוסמך אשר רשאי-העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא .2.6

 ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת 7להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

 הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן או

 כוחו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות-בא

 הפרטים הרשומים ביומן.

 כוחו המוסמך הסתייג מהם, ובכפוף-הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא .2.7

 העובדות הכלולות בהם., ישמשו כראיה בין הצדדים על 2.4לסיפא של סעיף קטן 

 פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה-ודות עלבאם חלק מהע .2.8

העבודה,  כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות-נפרד בו ירשום הקבלן או בא

במפעלים יהיו,  בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת

-ו 2.6, 2.5קטנים  , והוראות סעיפים2.4ורט בסעיף קטן בשינויים המחויבים, כמפ

 כאמור בסעיף קטן זה.חלות גם על היומן  2.7

המזמין יהיה רשאי להורות על ניהולם במקביל של מספר יומנים, לפי חלוקה של  .2.9

 שתקבע על ידו.)גיאוגרפית או אחרת( העבודות 

 הסבת חוזה .3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי  .3.1

על אף  כמת המזמין בכתב.למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהס להעביר או

 האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד

 בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

, אלא ןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוע .3.2

מן העבודה המזמין בכתב. אולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי ז בהסכמת

של  ןמשתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע ובין ששכרם

לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק  עבודותה

לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך  עבודותמה כלשהו

אמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר מיום קבלת הודעת הקבלן ה ימים 10

שצויין בהודעה,  עבודותמכללא למסירת ביצוע אותו חלק של ה כהסכמת המזמין

המזמין יהיה רשאי להתנגד למסירת עבודות לקבלן  בהודעה. לקבלן המשנה שצויין

לרבות במקרה שקבלן המשנה המוצע איננו מתאים משנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, 

 לביצוע אותן עבודות. לדעת המזמין

נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה,  .3.3

ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  אין
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כוחם -, באיעבודותבאחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי ה והקבלן ישא

 ועובדיהם.

י הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה הקבלן מצהיר בזה, כ .3.4

ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר , 1969 -תשכ"ט בנאיות,

אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק  הןחלק מ או עבודותל

  .בענף ובסיווג מתאימים האמור

 י הקבלן.ל ידסודית של חוזה זה עהפרת סעיף זה על תתי סעיפיו מהווה הפרה י .3.5

 היקף החוזה .4

, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, עבודותהוראות החוזה חלות על ביצוע ה

 המכונות וכל מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. הציוד,

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .5

 לגבי הוראה כלשהי במסמכיםבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות  .5.1

, ובהעדר קביעה ביצוען ואופן העבודות לתיאור בנוגע השונים המהווים את החוזה

תחול , החוזה ממסמכי אחר מסמך בכל או אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד

  ההוראה שמיטיבה עם המזמין ומחמירה עם הקבלן, לפי שיקול דעת המזמין.

ובכל המיוחד ובמפרט הכללי כפי שהם מובאים במפרט התיאורים של פרטי העבודות  .5.2

משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל  יתר מסמכי החוזה

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין  עוד אין סתירה ביניהם.

ביתר מסמכי או /ו יםמפרטאיזה מההעבודות ב סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי

כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה  יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויותהחוזה, 

מפרט המיוחד ובמפרט לאמור ב ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, בכפוף

במקרה של סתירה או אי התאמה בין  אופני המדידה ותכולת המחירים.הכללי לענין 

 ההוראה המחמירה.הוראה שמחמירה עם הקבלן לבין הוראה שמקילה עמו, תחול 

 בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי .5.3

 :יהיה כדלקמןהחוזה, סדר העדיפויות לעניין התשלום 

 כמויות;הכתב מחירי היחידה שב .א

מחירי יחידה לעבודות הדומות לעבודות הקיימות בכתב הכמויות בהתאם  .ב

 לקביעת המפקח;

חירון משרד הבינוי והשיכון שבתוקף במועד החתימה ממ 10% -מחיר הנמוך ב .ג

 על ההסכם.

 ממחירון דקל )ללא תוספת רווח קבלני(. 20% -מחיר הנמוך ב .ד

 ניתוח מחיר שיאושר על ידי המפקח. .ה



- 11 - 

 

 רווח קבלני. 12%הוצאות בפועל שיאושרו על ידי המפקח, בתוספת  .ו

ים התיאורמפרטי העבודות במסגרת קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט 

אותה תחולתה של כדי לגרוע מ ההכמויות, אין ב בסעיפי כתבשמופיעים התמציתיים 

אם ם אחרים בכתב הכמויות, גבסעיפים כשהוא נכלל דרישה לגבי אותו פרט 

, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי הדרישה האמורה לא  נקבעה שם

 ממנו. או נובעת או משתמעתהאחרים החוזה 

סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של בכל מקרה של  .5.4

תהא  –התשלום  לעניין ןביו הביצוע לעניין ןבי -עבודה  אותה לגבי הכללי המפרט

 המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.של פרק אותו אמור בפות לעדי

 ל, אינן חלותהוראות העדיפות בין מסמכים לענין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעי .5.5

ועל עבודות שתכנונן נעשה על  (כמוגדר במפרט הכללי) יעל עבודות לפי מחיר פאושל

 הקבלן. ידי

מסמכי גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  .5.6

או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה,  ,החוזה לבין הוראה אחרת

שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש  חלק מהם או מסמך או כל

למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות יפנה הקבלן בכתב  – כהלכה את החוזה

תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, 

 יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור

 לעיל.

פי ל להכריע באופן סופי, עהוא בעל הסמכות המזמין למען הסר ספק מובהר, כי  .5.7

אי בהירות העולה  שיקול דעתו, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או

 חוזה. מסמכי המהוראות שונות ב

 אספקת תכניות .6

שלושה עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. כל  .6.1

, יחזיר עבודותיוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת ה - לקבלן דרוש שיהיה נוסף תקעו

 הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

החוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום מסמכי עותקים מכל מסמך המהווה חלק מ .6.2

יהיו רשאים לבדוק  ,. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתבעבודותה

 עת סבירה. בהם בכל ולהשתמש

 עבודותביצוע ה .7

בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של  עבודותהקבלן יבצע את ה .7.1

 המנהל והמפקח.
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, עבודותהמנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע ה .7.2

. הוראות המנהל והמפקח עבודותהוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע ה

 ח'.אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק  הקבלן,מחייבות את 

ימלא הקבלן אחר הוראות כל דין, ובכלל זה קבלת  העבודותבכל הכרוך בבצוע  .7.3

וטיפול בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות  לפסולת מאושר  אישור למקום שפיכה 

 והיתרים ותשלום מיסים ואגרות.

ועם גמר עבודתו לכל מטרד או מפגע לאזורים  הקבלן לא יגרום במהלך עבודתו .7.4

הסמוכים, הנובע מרעש, חומרי פסולת של הריסה ופירוק, חומרים מזיקים, אבק, 

 ריחות, לכלוך, השחתת צמחיה, ארוזיה של הקרקע וכיו"ב.

ועל הקבלן יהיה עם נכסים מסחריים פעילים העבודות מתבצעות בציר תנועה פעיל  .7.5

תושבים, בבעלי העסקים ובתנועה, תוך הקפדה על לבצע אותה תוך התחשבות ב

תיאום ואישור של הסדרי תנועה והבטחה של תנועה חופשית בכל הצירים משך כל 

 או תמורה לתוספתלהארכת משך ביצוע או  זכאי יהיה לא הקבלןתקופת הביצוע. 

 העסקה לרבות, האמור עם בקשר לו שיגרמו עלויותעיכובים ו /או  בגין הוצאות החזר

 .ו/או שוטרים פקחים של

)א( ובלא תוספת תמורה:  חשבונו על לבצע הקבלן אחראי העבודות ביצוע במסגרת .7.6

תכניות התנועה במשטרה, במשרד התחבורה ובכל המחלקות  אשורהכנה ו

ואישור של תכניות מפורטות של תמרור ושילוט לכל  הכנה)ב( הרלוונטיות בעירייה; 

עגלות חץ, מרור והשילוט )כגון פנסים מהבהבים, שלבי הביצוע והתקנה בפועל של הת

 אספקה)ג( או שווה ערך ותאורה זמנית(;  גארדשלטים, תמרורים, מעקות מיני 

לרבות גדרות רשת ניידת  ,והתקנה של אביזרי בטיחות על פי התכניות המאושרות

של  תחזוקה)ה( ; שיידרשו במקומות זמניים מעקפים סלילת)ד(  בטיחותיות גבוהות

של  העסקה)ו( ל האמצעים האמורים והעברתם ממקום למקום לפי הצורך; כ

; )ז( תיאום העבודות מול בעלים ומחזיקים הצורך לפי ואתתים קחיםפשוטרים, 

 .בנכסים

 ערבות לקיום החוזה  .8

התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום להבטחת מילוי  .8.1

 – בנקאית ערבות, החוזה חתימת עם, למזמין בלןהק ימציא, המזמין ידי על כלשהו

 )שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים(₪  000075,בסך  - 1בנספח שנקבע בנוסח 

 . "(חוזהה ערבות)להלן: "

  .מבוטל .8.2

חוזה, באופן שהוא יעמוד על ערבות הסכומה של  יעודכן, ההשלמהלאחר מתן תעודת  .8.3

. לל מע"מוכו הצמדותכולל , ידי המנהלעל  ערך שכר החוזה הסופי, כפי שיקבעמ 5%

 שנהתעמוד בתוקף ל"( הבדק ערבות)להלן גם: "כאמור המעודכנת חוזה ערבות ה
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. ערבות הבדק תשמש להבטחת חיובי הלןל 55סעיף הוראות בהתאם ל ,מיום הוצאתה

 .הלןל 55הקבלן בעניין תקופת הבדק כאמור בחוזה זה, לרבות סעיף 

 7ע מחובתו של הקבלן להמציא את ערבות החוזה בתוך מבלי שיהיה בכך כדי לגרו .8.4

הוצא  -ם מיום שהודע לו דבר זכייתו במכרז )כקבוע במסמך א' למסמכי המכרז( ימי

 צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש חשבון לאחר

 שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע התשלום בגין החשבון רק

. איחר לעיל 8.1כאמור בסעיף קטן החוזה לאחר שהקבלן ימציא למזמין את ערבות 

 כאמור, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלוםהחוזה ערבות  ה שלהקבלן בהמצאת

החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, 

 שא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.יבפרק הזמן הנוסף כאמור, לא י והתשלום

מכל סיבה שהיא, יחדש הקבלן את הערבות  חוזהקפה של ערבות הולהסתיים תעמד  .8.5

, תקופת הביצוע המעודכנתיתרתה של למשך  ,לפני סיומה 15 -לא יאוחר מן היום ה

תעודת  ןיום לאחר מת 30על ידי המנהל וחוזר חלילה, והכל עד לחלוף  כפי שיקבע

, על פי המאוחר להלן 59כאמור בסעיף  ,גמר או עד לתשלום יתרת שכר החוזה

 הם.ישבינ

ימים עד למועד  10מכל סיבה שהיא, ונותרו עוד  חוזהלא חידש הקבלן את ערבות ה .8.6

במקרה או /זה וחוזה הוראות איזה מאחר  לא ימלאהקבלן כן במקרה שו ,פקיעתה

מכל סיבה שהיא, יהיה רשאי המזמין לחלט את  ,סכומים מן הקבלןו למזמין גיעשי

או חלקה, בבת אחת או בשיעורים, והקבלן יהיה מנוע מלנקוט כולה  חוזה,ערבות ה

תשלומים  ם שלחילוט ו/או למניעת קבלתהו/או לעיכוב למניעה בכל צעד ו/או פעולה 

הכספים שיתקבלו כתוצאה מהחילוט ישמשו את  חילוט.העל ידי המזמין כתוצאה מ

המזמין לצורך גבייתם של כספים שמגיעים לו מהקבלן ויתרתם, ככל שתהיה, תשמש 

 כבטוחה לקיום התחייבויות הקבלן לפי החוזה.

יגרום הקבלן באופן מיידי למסירתה  –באופן מלא או חלקי  –חולטה ערבות החוזה  .8.7

ענין( באופן שבידי המזמין תהיה בכל עת ערבות חדשה ו/או משלימה )לפי השל 

 .מאות וחמישים אלף שקלים חדשים( )שבע₪  750,000ך של ערבות חוזה בס

ו/או בחידושה ו/או החוזה ערבות של  כי אין בהמצאתה ,למען הסר ספק מודגש .8.8

בחילוטה כדי להגביל את המזמין בתביעותיו מן הקבלן והמזמין יהא זכאי לגבות 

 הערבות.חילוט כל סכום שהקבלן יוותר חייב לו לאחר חרת נוספת ואבכל דרך 

החומרים מקום העבודות ו/או קבלן אין ולא תהיה לו זכות עכבון על העבודות ו/או ל .8.9

בגין ו/או כל נכס אחר ו/או התוכניות ו/או כל מסמך שיגיע עליו בקשר עם העבודות 

 כל סכום שיגיע לו מהמזמין.

יחולו החוזה ערבות  החזקתה בתוקף וחידושה שלה, הכרוכות בהמצאת כל ההוצאות .8.10

 בלעדית על הקבלן.

 י הקבלן.ל ידחוזה עההפרה יסודית של תחשב כהפרת סעיף זה  .8.11
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 מסירת הודעות .9

למשרדו של הצד  כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום .9.1

ל הצד לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו ש השני

 למשרדו של הצד השני.או בדואר אלקטרוני תשוגר בפקסימיליה  השני או

 ממועד ימי עסקים 3הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה כעבור  .9.2

מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. 

ה שהתקבלה תיחשב כהודע אלקטרוני בדואר אוששוגרה בפקסימיליה  הודעה

 .שלאחר מועד שיגורה ןהראשו העסקים יום של בתחילתו
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 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .10

, את מקום במכרז , לפני הגשת הצעתויסודיבדק באופן ש כמירואים את הקבלן  .10.1

את את המערכות התת קרקעיות הקיימות, את טיב הקרקע,  וסביבותיו,העבודות 

, את דרכי העבודותלביצוע  ת והחומרים הדרושיםכמויותיהם וטיבם של העבודו

השיג ש מי, וכן כואת הנכסים המסחריים שקיימים באתר העבודותהגישה למקום 

 עשוי להשפיע על הצעתו.יה הש את כל המידע האחר

אולם אלה לא  ות,המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העבוד .10.2

 ליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף קטןאת הקבלן מהחובה המוטלת ע יפטרו

10.1. 

שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע ש מירואים את הקבלן כ .10.3

וכי סעיפי העבודות בכתב הכמויות משקפות  , הוא הוגן ומניח את דעתובמכרז על ידו

, לרבות העיכובים והעלויות שכרוכים בביצוע ואת התוכניותאת מורכבות העבודה 

 .העבודות עם המחזיקים והבעלים הפרטיים בנכסים המסחריים

כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או כל דרישה ו/או בדבר מום ו/או פגם  ,הקבלן מצהיר .10.4

ו/או סביבתו ו/או המידע העבודות טעות ו/או חוסר ידיעה בכל הקשור במקום  ו/או

על זה שהוא מוחזק כמי שבדקו, בין אם בדקו בפועל ובין אם לאו, כמפורט בסעיף 

מצהיר כי ידוע ונהיר לו כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה הוא סעיפי המשנה שלו, ו

ובין אחרת, ובין למשך הביצוע של העבודות ו/או תביעה ו/או דרישה, בין כספית 

ו/או העבודות כלשהם הקשורים בבצוע  שמקורה באי ידיעתו של תנאים ו/או נתונים

 הנובעים ממנו.

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .11

11.1.  

 העבודותיום מיום התחלת ביצוע  30הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך  .א

 שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים

 הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו , לרבותשיאושר על ידי המפקח

למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים  . כן ימציא הקבלןהעבודותלבצע את 

הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות  נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי

בדעת הקבלן להשתמש בהם.  רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש

למפקח, בין שהמפקח אישר  המצאת המסמכים האמורים על ידי הקבלן

את הקבלן מאחריות  פורש ובין שלא אישר אותם, אינה פוטרתאותם במ

רשאי המזמין  כלשהי המוטלת עליו. במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה,

הזמנים תוך  לקבוע שהקבלן ימציא את ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח

 .ביצועהם מיום התחלת מיי 30 -מפחות 



- 16 - 

 

ן שבלוח הזמנים בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציו .ב

. עם זאת יהיה ( שבמסמכי המכרזאבני דרךלוח הזמנים )שפורטו ב כפי

לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי  הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר

 לשינויים שאושרו. המפקח, ייערך לוח הזמנים בהתאם

, ייקבע לוח הזמנים על לעיל 11.1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן  .11.2

 את הקבלן כדי לשחרר, וזאת מבלי שיהיה בכך ויחייב את הקבלן ידי המפקח

 .למסור לוח זמנים כאמורממחויבותו 

ביחד עם הגשתו של החשבון מאחת לחודש,  פחותהקבלן יעדכן את לוח הזמנים לא  .11.3

דכן הקבלן את לוח עלא ידי המפקח. גבוהה יותר שתקבע על  תאו בתדירוהחודשי, 

וזאת מבלי  ,, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלןכנדרש הזמנים

 .עדכן את לוח הזמנים כאמורממחויבותו ל את הקבלן כדי לשחררשיהיה בכך 

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי המפקח,  .11.4

רט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או בנסיבות כמפו

. שיעור החוזה ערבותשל בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט  ייגבו ממנו

 וקביעתו תהיה סופית. ההוצאות ייקבע על ידי המנהל

גרסה ב MICROSOFTשל  WINPROJלוח הזמנים יהיה ממוחשב באמצעות תוכנת  .11.5

לוח הזמנים יציג את כל התהליכים והשלבים  .במכרזן ההצעה מעודכנת למועד מת

 בביצוע העבודות, לרבות אספקת חומרים, שימוש בציוד ושילוב קבלני המשנה.

מהווה בהתאם להוראות סעיף זה לעיל  עדכונואי הכנת והגשת לוח זמנים ו/או אי  .11.6

 י הקבלן.ל ידהפרה יסודית של חוזה זה ע

 סימון ונקודות גובה .12

12.1.  

ולנכונותם של  עבודותיהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של ה הקבלן .א

הנתונים בהתחשב עם  העבודותשל כל חלקי  הגבהים, הממדים וההכוונה

כי הקבלן הוא הנושא  ,למען הסר ספק יובהר ;על ידי המנהלשימסרו לו 

 בעלויות הסימון.

  כבר על ידיכל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו  .ב

 ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם -גורמים אחרים 

 .לנסיבות

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון  .ג

, ואם נקודות ןעד למועד השלמת העבודותבמשך כל תקופת ביצוע העבודות 

 .ב הקבלן לחדשםנעלמו או טושטשו, חיי העבודות הקבע או סימון
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 )ג( לעיל, -( אכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות ) .ד

לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות 

 הקבלן. על

התעורר במהלך העבודה ספק באשר לנכונות נתוני נקודות ו/או סימון ו/או  .ה

יעשה מיד לאחר מכן את כל הדרוש ידווח על כך הקבלן למפקח מיד, ו ,גובה

 להסרת הספק.

כל עבודות המדידה יבוצעו על ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך, אשר יבצע  .ו

 את המדידות במיומנות וכנדרש על פי כל דין.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי והמוחלט על נכונות בצוע המדידות וכל טעות  .ז

קמה לרבות טעות במיקום הנובעת מחוסר דיוק ו/או טעות במדידה ו/או בה

ו/או במידה, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, זאת אף אם הבצוע אושר על 

ידי המפקח. למען הסר ספק, אשור המפקח על בצוע העבודות אין בו משום 

תאושר  העבודותנכונות מיקום  .ןו/או גובה העבודותאישור נכונות מיקום 

אשר יאמת את הנתונים על סמך  ,המזמיןבתום העבודות על ידי מודד מטעם 

 תכנית עדות שתוכן על ידי הקבלן.

לצורך עריכת  למנהלכל שרטוט ו/או מסמך שיגיש הקבלן למפקח ו/או  .ח

לאחר שבדק את הנתונים  ,חישובי כמויות יחתם על ידי מודד מוסמך

 הכלולים בו.

המודד מטעם הקבלן יסמן, ימדוד, יאמת ויאשר כל נתון שיתבקש על ידי  .ט

מפקח ויגיש למפקח כל שרטוט ו/או תרשים של האתר ו/או סביבתו כפי ה

שידרש על ידי המפקח. לשם כך מתחייב הקבלן לדאוג כי מודד מטעמו יהיה 

 זמין באתר בכל עת.

באחריות הקבלן לוודא טרם ביצוע העבודה לוודא התאמה בין המדידה לבין  .י

לבין התכניות  המצב השטח, כל סתירה ו/או אי התאמה בין המצב בשטח

 יובאו לידיעת מנהל הפרויקט.

בה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק הקבלן ונמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות ג .12.2

אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות  את

שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין  אופייניות

לא ערך הקבלן את הבדיקה או ערך אותה אך לא ערער על נקודות  ות אלה.נקוד

יום מיום מסירת אותן תכניות, יראו את התכניות  14בתכניות, תוך  הגובה הנראות

ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו  האמורות כנכונות

 בפועל.
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 טוחנזיקין וביאחריות ושיפוי בהשגחה,  –פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן .13

וישגיח עליו ברציפות לצורך  העבודותכוחו המוסמך יהיה נוכח במקום -הקבלן או בא .13.1

כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של -. מינוי באהעבודות ביצוע

כוחו -יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא המנהל, והמנהל

הקבלן או בא כוחו המוסמך צריכים להיות בעלי  הקבלן. דיןהמוסמך של הקבלן כ

, וכן או הנדסאי רישוי כפי שיקבע על ידי המנהל תארים של מהנדסים אזרחיים

 .המכרזהקבלנים כאמור במסמכי רשומים בפנקס 

למפקח רשימה שמית שתכלול את יגיש לעיל, הקבלן  זהמבלי לגרוע באמור בסעיף  .13.2

שיכלול  חובהמטעם הקבלן. צוות זה  העבודותעל במקום הצוות הטכני הניהולי שיפ

, ן של העבודות נשוא חוזה זההול ובצוע עבודות מסוגימהנדס בעל נסיון מוכח בנ

. צוות זה יהיה נוכח וממונה בטיחות בעבודה מנהל עבודה מוסמך ,מודד מוסמך

וידאג  באופן קבוע ורצוף בכל ימי העבודה ובמשך כל שעות העבודה העבודותבמקום 

 לניהול ותאום העבודות.

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת מי מאנשי הצוות בהתאם לשיקול  .13.3

דעתו המוחלט של המפקח. הקבלן מצהיר כי הובהרה לו חשיבותה ומהותה של 

. והוא מתחייב לקיים אחר הוראות המפקח להנחת דעת המפקח דרישה מחמירה זו

אישור המפקח לצוות הניהול ו/או באי החלפת מי למען הסר ספק יובהר, כי אין ב

מאנשי צוות הניהול הפועל מטעם הקבלן כדי לשחרר את הקבלן מאיזו חובה ו/או 

 אחריות באשר לצוות הניהול של הקבלן ו/או לעבודות הקבלן.

 . מבוטל .13.4

יבות מרכזית ובעלת חשיבות מכרעת יהאמור בסעיף זה, על תתי סעיפיו, מהווה התח .13.5

יסודית של חוזה  ההפרת האמור בסעיף זה, על תתי סעיפיו, מהווה הפר של הקבלן.

 י הקבלן.ל ידזה ע

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .14

כל אדם המועסק על  העבודותהקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום  .14.1

, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו העבודותבמקום  ידו

למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי  מוכשר

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום  -כאמור  דרישה

 .עבודותה

, העבודותהמנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום  .14.2

הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא  כולו

וכן את  העבודותלביצוע  העבודותרשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום  את

והמפקח יסדיר את עניני  - המפקח שידרוש כפי -אודותם  אחרים ופרטים תצלומיהם

 לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. העבודותהכניסה למקום 
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לעיל )ככל שהמפקח יחליט על הנפקת רשיונות  14.2ן כל רשיון כניסה לפי סעיף קט .14.3

למפקח את רשיון  יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזירכניסה כאמור( 

אותו עובד  הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון, מיד עם סיום עבודתו של

 עת שהמפקח ידרוש את החזרתו. כן מתחייב הקבלן, וכן בכל העבודותבביצוע 

לצורך  העבודותשהשימוש ברשיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק לכניסה למקום 

 ביצועו.

קבע המפקח כי הכניסה למקום העבודות טעונה רשיון כניסה כאמור, יהיה הקבלן  .14.4

קטן  אדם שלא ניתן לו רשיון כניסה לפי סעיףאחראי להרחיק ממקום העבודות כל 

 .רישיון הכניסה שלואו עובד שהמפקח דרש את החזרת  14.2

 העבודותאמצעי בטיחות ומתקנים במקום שילוט, שמירה, גידור,  .15

 עבודותהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות ל .15.1

הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק על פי כל דין, נוהג או  כנדרש

וכן לנקוט בכל  חוזהאיזה ממסמכי הבטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו ב אמצעי

ח אדם הנחוצים לשם בטחונו ונוחותו של ופעולה ולהתקין כל ציוד ולהעסיק כל כ

 .הציבור

באתר.  הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מהנדס בטיחות שיהיה אחראי לבטיחות .15.2

הקבלן מחויב להישמע להוראותיו ולבצע לפי הנחיותיו. ידוע כי כל העלויות בגין 

 הוראות הבטיחות יחולו על הקבלן.

 , לפי דרישות המזמיןהעבודותהקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום  .15.3

 שנקבעו בחוזה:

 , כדלקמן:מבנה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח .א

 מ"ר. 15ד יהיה בשטח של המשר .1.א.15.3

 ס"מ, 180X80שולחן עבודה בגודל  תהיה כדלקמן:המשרד תכולת  .2.א.15.3

-כסאות ושני ארונות פח דו 7ס"מ,  180X60שולחן דיונים ניצב בגודל 

   כנפיים ננעלים.

כניסה מפח פלדה עם מנעול מאפיינים נוספים של המשרד יהיו: דלת  .3.א.15.3

גים, מתקן כח ומאור, צילינדרי, חלונות אלומיניום מזוגגים ומסור

מ' ובאורך  1.2כ"ס, לוחות לנעיצת תוכניות ברוחב  1.5מזגן מפוצל 

מכשיר  ,קו טלפוןמכשיר טלפון קווי ומ', ריהוט כמפורט להלן,  6.0

, קו טלפון נוסף ומכונת צילוםמחובר לפקסימיליה )נייר רגיל( 

 .מדפסת, מודם וחיבור לאינטרנט מהיר

לשימושם הבלעדי עם כיור ואביזרים נלווים,  למשרד יוצמד חדר שירותים .ב

 כל מיתקן אחר או ציוד אחר..של המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם
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כל מבנה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם ממקום  .15.4

עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה. אין  העבודות

 להלן 33כולו חל בכפוף לאמור בסעיף  זהע בזכויות המזמין וסעיף באמור כאן לפגו

 ן חובות הקבלן וזכויות המזמין.ילעני

בכמות ובמיקומים שיקבעו על ידי ) יםלטש הקבלן מתחייב להציב באתר העבודות .15.5

שמות  ,תהעבודו מזמין ,ותסוג העבוד יפרט אתר שמטרים, א 2X4בגודל ( המזמין

פי כ וכל פרט אחר הדמיות של הפרויקטוכן  , המפקח והקבלן המבצעהמתכננים

ואחזקתו במצב תקין כאמור עלות הקמת והצבת השילוט מובהר, כי שיקבע המנהל. 

  תחול על הקבלן. ותבמשך כל תקופת ביצוע העבוד

, לעיל זה אתר העבודות למעט השילוט האמור בסעיףכל שילוט ב הקבלן לא יציב

באתר מטעמו או עבור צדדים שלישיים ילוט מסחרי ובכלל זה ימנע מהצבה של ש

שילוט שהוצב לפי משולב עם הות ו/או בהעבוד התוחמת את אתרבגדר העבודות ו/או 

הסכמה מראש ובכתב של המנהל ובתנאים  אלא אם כן ניתנה לו, לעיל 15.3סעיף 

 שיקבע המנהל.

על חשבון  אתר העבודות, יוסר מיד ויסולק מזהסעיף שילוט שיוצב בניגוד להנחיות 

 הקבלן.

  בנזיקיןושיפוי אחריות  .16

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה,  .16.1

יהיה הקבלן אחראי לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם 

. בכל ןל ידי הקבלן, ולהשגחה עליהלחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות ע

יהיה על הקבלן לתקן  ,מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי

את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה 

ומתאימות בכל פרטיהן  ,המזמיןלשביעות רצון  ,העבודות במצב תקין וראוי לשימוש

 להוראות החוזה.

לעיל תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני  16.1קטן  ראות סעיףהו .16.2

המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על 

 .ובתקופת האחריות ידם בתקופת הבדק

 ,ו/או הפסד לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול המזמין הקבלן אחראי כלפי  .16.3

לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע 

לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר  ,העבודות או בקשר עמן

ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר  המזמין התאמתו לדרישות 

צוע יאו אנשים הנמצאים במקום בו/ וו/או שלוחי ועובדיל, לרבות מזמיןליגרמו 

והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.  בקשר עם העבודות העבודות ו/או צד ג' כלשהו

הקבלן מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק 

 כאמור לעיל שיגרם להם.
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ו ו/או לשיגרמו  ,הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש .16.4

לעובדיו, לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו 

ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם 

 ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

ל סוג הקבלן אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכ .16.5

ו/או המזמין ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק ו של המזמין ו/או כל אדם הנמצא בשרות ועובדי

 לרכוש כאמור.

האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם, בגין כל היפר חובה  .16.6

דל טעות או השמטה במסגרת תפקידו ומקצועו מקצועית שמקורה במעשה ו/או מח

 תחול על הקבלן.  -של הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו 

מאחריות לכל ו של המזמין וכל מי מטעמ ושלוחי ,ועובדי ,המזמיןהקבלן פוטר את  .16.7

פי הסכם -נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על

 ט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.זה ו/או על פי דין, למע

  .המחויביםבשינויים ו/או משהב"ש בפרק זה יחול גם לטובת רמ"י  האמור .16.8

לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות,  מבלי .16.9

ובהסכם בין  "ירמ לבין המזמיןהשיפוי והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין 

 BACK TOכי ההוראות הנ"ל יחולו עליו " ,, הקבלן מצהירהב"ש המזמין לבין מש

BACK "המזמין בהתאמה בהתחיבויות יעמוד והקבלן. 

 שיפוי .17

לקבל המזמין בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאי וזכאי  .17.1

מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו 

המוחלט שלא  והחליט לפי שיקול דעת שהמזמין ועבור נזקים  המזמין ע במועד שקב

יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. יווקביעות המזמין, 

  ו של המזמיןו/או כל הפועל מטעמ המזמין הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את  .17.2

לשלם בגין  שהמזמין יחוייב ו/או כל סכום  המזמין  בגין כל אחריות שתוטל על

לרבות הוצאות  ,מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל

אפשר לו ילקבלן על כל תביעה כאמור ו המזמין יודיע  .ואחרות בקשר לכךיות משפט

 .  ל חשבון הקבלן, ובמידת הצורך להגן על המזמין מפניה, עלהתגונן

רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  המזמין  .17.3

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  מהמזמין סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 

 למזמין מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

 ותו של הקבלן כאמור לעיל.מחמת מעשה או מחדל שהם באחרי
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  .המחויביםבשינויים משהב"ש ובפרק זה יחול גם לטובת רמ"י  האמור .17.4

לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות,  מבלי .17.5

ובהסכם בין  "ירמ לבין המזמיןהשיפוי והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין 

 BACK TOכי ההוראות הנ"ל יחולו עליו " ,מצהירהקבלן  ,המזמין לבין משהב"ש

BACK "המזמין בהתאמה בהתחיבויות יעמוד והקבלן. 

 

  כללי - ביטוח .18

א אחראי ולנזקים להם ה ועל פי חוזה זה ומאחריות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן .18.1

א, את וה ולבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונהקבלן  על פי כל דין מתחייב

שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס יטוחים העבודות בב

אישור קיום  טופס)להלן: " 2 כנספחהמצ"ב האישור על קיום ביטוחים 

 (.הביטוחים"

למזמין את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום הקבלן  עם חתימת ההסכם ימציא .18.2

ת ו/או עד משך כל תקופת העבודול כדין על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל

המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות ו/או סיום 

המאוחר מבין המועדים( וזאת מבלי צורך בקבלת לפי תחזוקה ובדק )העבודות 

דרישה כלשהי מצד המזמין. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין 

 נאי מהותי בהסכם. מטעם מבטחי הקבלן ו/או הקבלן מטעמו מהווה ת

בכל  איישוכן  ים שא, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחיי הקבלןבכל מקרה,  .18.3

 עקב מעשה ו/או מחדלו/או שיגרם בגין ו/או בקשר עם העבודות  יגרם לעבודה ש נזק 

מטעמם  , קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבאהקבלןשל  ו/או טעות ו/או השמטה 

 .ו/או הקבלן קבלני משנה  מטעמו יסות הביטוח של הקבלןשאינו מכוסה על ידי פול

הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

 המזמין ו/או זכויות  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי הפר הקבלן .18.4

 ובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ללמזמין   הא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמוי

הא מנוע מלהעלות כל יא ווההמזמין  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

 .המזמין טענה, כאמור, כלפי

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע הקבלן  .18.5

הזהירות הנכללות בפוליסות לשמור על כל הוראות הבטיחות ו ,בכלליות האמור

 הביטוח.

פי הסכם זה, -מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על .18.6

 ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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הקבלן יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות  .18.7

 עובדי קבלני מישנה.

 ביטוח חבות מוצר .18.8

יום לפני מועד מסירת  14 מ , לא יאוחרהמזמיןהקבלן מתחייב להמציא לידי 

אישור המעיד על ביצוע ביטוח "חבות המוצר" שלא יפחת  מזמיןהעבודות )או חלקן( ל

המצורף  מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים

את טופס האישור על קיום ביטוחים  מזמיןל הקבלן מתחייב להמציא .א-2 כנספח

חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק 

נוספות לאחר מסירת העבודות, וזאת מבלי צורך  שנים 5בביטוח בישראל למשך 

. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר מזמיןבקבלת דרישה כלשהי מצד ה

וצר חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי לביטוח חבות המ

 בהסכם. 

 ביטוח אחריות מקצועית .18.9

הקבלן יערוך ויקיים ביטוח בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות 

ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על 

גבולות בביטוח "אחריות מקצועית"  המעיד על ביצוע מזמיןקיום ביטוחים ל

הקבלן מתחייב   .האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים

את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח  מזמיןלהמציא ל

שנים נוספות  5בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

. המצאת מזמיןעבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד הלאחר סיום ה

טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח אחריות מקצועית חתום ותקין 

 מטעם מבטחי הקבלן מהווה תנאי מהותי בהסכם.

 רכב כלי ביטוח .18.10

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין 

העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי  לביצוע

דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח 

חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים 

למען ספק מוסכם כי ₪.  600,000 -בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים 

 ממונעים מכל סוג.

חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה,  איןבגין כלי רכב וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר 

-לא יפחתו מיערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד, בגבולות אחריות ש

 למקרה.₪   2,000,000

  .המחויביםבשינויים ומשהב"ש בפרק זה יחול גם לטובת רמ"י  האמור .18.11
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לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות,  מבלי

ובהסכם בין  "ירמ לבין המזמיןהשיפוי והביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין 

 BACK TOכי ההוראות הנ"ל יחולו עליו " ,הקבלן מצהיר, המזמין לבין משהב"ש

BACK "המזמין בהתאמה בהתחיבויות יעמוד והקבלן 

 מבוטל. .19

 מבוטל. .20

 מבוטל. .21
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 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 עבודותגישת המפקח למקום ה .22

 עבודותהקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום ה .22.1

נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו אחר שבו  ולכל מקום

 .לביצוע החוזה מובאים חומרים כלשהם

עובד אחר המורשים ולכל קבלן ו כן מתחייב הקבלן לאפשר לכל בעל חוזה עם המזמין .22.2

 .ללא כל הפרעה להם או לעבודתם עבודותעל ידי המזמין, לפעול במקום ה

 מציאת עתיקות וכיו"ב .23

או בכל חוק בדבר עתיקות  1978 – ן בחוק העתיקות, תשל"חעתיקות כמשמעות .23.1

בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או שיהיה 

נכסי המדינה הם, והקבלן מתחייב לנקוט  - עבודותה במקום יתגלו ארכיאולוגי אשר

 באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

לאחר גילוי עתיקה או חפץ כאמור לעיל ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן מיד  .23.2

למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר 

 עתיקות.

 ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה, יחולו על המזמין .23.3

צאות האמורות הוצאות שנגרמו , כאילו היו ההולהלן 45 וישולמו בהתאם לסעיף

כאמור  בהתאם להוראות המנהל, עבודותלקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע ה

 .להלן 45בסעיף 

 זכויות פטנטים וכיו"ב .24

 הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק,

 ת פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר אוהוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויו

, במכונות או עבודות, במתקני העבודותזכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע ה

 שיסופקו על ידי הקבלן. בחומרים

 תשלום תמורת זכויות הנאה .25

 יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים עבודותאם לביצוע ה

כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש  ,עבודותמחוץ למקום ה

יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה  ,כל זכות דומה או

וכן יהיה מחויב לדאוג לכל היתר ו/או רשיון הנחוץ  שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן כפי 

 לשם כך.

 אנשים ם שלפגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיה .26

ו/או בזכות  בנוחיות הציבור עבודותהקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע תוך כדי ביצוע ה

והחזקה ברכוש  השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש
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שלטי  ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקיןפרטי או 

 כוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגועאזהרה וה

 של הרגיל העסקים למהלך ההפרעה את הניתן ככל יצמצם, הקבלן כן כמו הציבור.בנוחיות 

 בתיאום מלא עמם. העבודות את יבצעוהסוחרים ובעלי העסקים במתחם העבודות, 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב .27

לן ימנע מפגיעה בדרכים ומתקנים במהלך ביצוע העבודות, אלא אם ניתן לו לכך אישור הקב

או למתקנים, לרבות  כיםשכל נזק שיגרם לדרלכך הקבלן אחראי מראש ובכתב של המנהל. 

בין שהנזק או  ,על ידו עבודותקרקעיות והעל קרקעיות, תוך כדי ביצוע ה המערכות התת

, של הקבלן יתוקן, על חשבונו ,מראש וצפוי הכרחי מעשהיו הקלקול נגרמו באקראי ובין שה

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על  מזמיןבאופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של ה

למתקנים  םהאמורים, ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק שנגר הטיפול בדרך ובמתקנים

ם, אילו נקט באמצעי זהירות כנדרש ידע על קיומם ולא היה עליו לדעת על קיומשהקבלן לא 

 ומצופה מקבלן סביר וזהיר. 

 מניעת הפרעות לתנועה .28

וממנו תיעשה, ככל  העבודותאל מקום  , חומרים וציודטעניםהקבלן אחראי שהובלת מ

תגרום הפרעה לתנועה השוטפת, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים  האפשר, בדרך שלא

ן להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות יהיה על הקבל ,להובלת מטענים חורגים

 המוסמכות.

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .29

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום  .29.1

נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו 

בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ  יודיע הקבלן ,הגנה מיוחדים באמצעי

וכן ידאג להודיע על כך  ;שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים

ולתאם זאת ככל שנדרש כדין עם כל הגופים ו/או המוסדות ו/או הרשויות 

חוצה. נתאום עם משטרת ישראל וכל פעולה אחרת ולרבות פרסום  ,המתאימים

בהסדרת  יםהתאומים והפעולות הכרוככל את על חשבונו לערוך  הקבלן יהא אחראי

 ים כאמור.ינטווהרשויות והמוסדות הרל יהענין ולקבלת אישור

, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק נולבצע, על חשבומחויב הקבלן יהיה  .29.2

 לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רשיון מתאים מהרשויות

אישור המפקח כאמור אינו בא לשחרר את הקבלן מחובתו על פי חוזה  ת.המוסמכו

  זה ו/או על פי כל דין.

 הקשר עם קבלנים אחרים .30

, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ותנאותתן אפשרויות פעולה יהקבלן י .30.1

ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי  ו/או על ידי תאגיד המים על ידי המזמין

והן בסמוך אליו,  העבודות(, הן במקום "הקבלן האחר" :פקח וכן לעובדיהם )להלןהמ
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 ובמתקנים בשירותים השימוש את להם יאפשרוכן ישתף ויתאם פעולה איתם, 

הקבלן  הכל בהתאם להוראות שבמפרט הכללי. -אחר  דבר כל ויבצע ידו על שהותקנו

ם, מן המזמין ו/או מכל רותים האמוריילא יהיה רשאי לדרוש תשלום בתמורה לש

 לרבות הקבלן האחר.  ,גורם אחר

במקום העבודות או בסמוך אליו  המזמין רשאי למסור בצוע עבודות נוספות  .30.2

צועם של קבלנים אחרים, בהתאם לשיקול דעתו, והקבלן לא יהיה זכאי לדרוש ילב

עם ו/או לקבל תמורה או הטבה בגין ו/או בקשר לעבודות אלה או בגין בצוע תאום 

 קבלן אחר.

  .מבוטל .30.3

הקבלנים  פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם .30.4

באופן שהקבלן ישמש כקבלן ראשי ביחס לאותן האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, 

התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים עבודות ולאותם קבלנים אחרים, 

, סכום ההתקשרות עם הקבלנים האחריםמ 12% שלבשיעור  האחרים תהיה

הכללי. אם פירסם המזמין מכרז לביצוע  שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט

בלנים האחרים נעשתה ישירות עם הק עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם

 עבודות הקבלנים האחריםהתיאום של התמורה לה זכאי הקבלן בגין  ,המזמין

 בשיעור של תהיה נו על ידו באתר לאותם קבלנים אחריםושירותי קבלן ראשי שינת

שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט  ההתקשרות עם הקבלנים האחרים, מסכום 6%

  הכללי.

כאמור בסעיף תמורה למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבל  .30.5

)על כל הכרוך  קבלן ראשי ם ומתן שירותיתאובגין אחרת לעיל או כל תמורה  30.4

חברות כלכליות ורשויות  מטעםלגבי עבודות  או שירותים אחרים ומשתמע מכך(

מקורות, בזק, חברות התקשורת והכבלים,  חברות תשתית דוגמת מטעם הרשויות,

חברת חשמל, תש"ן, קצ"א, חברות הולכה או חלוקה של גז, חברה  ,הסלולרחברות 

, י ממשלה וחברות ממשלתיותנתיבי ישראל, משרדלסילוק אשפה ו שתתקין מערכות

רשות רשות העתיקות, , אחרים זורייםתאגידים מקומיים ואומים וביוב  תאגידי

אחרת ומי שפועל שמור מבנים וכל רשות ציבורית מועצה להקק"ל, הטבע והגנים, 

 מטעמן. 

שמועסק על ידי ר ל קבלן אחש הכתוצאה מאי עמיד עבודותנגרם עיכוב בביצוע ה .30.6

עבודות ה בלוחות הזמנים שנקבעו, יהיה הקבלן זכאי לארכה להשלמתהמזמין 

 .להלן 42סעיף כאמור ב

 ם השלמת עבודההעבודות עסילוק פסולת וניקוי מקום  .31

את כל הפסולת שהצטברה במקום  עבודותהקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום ה .31.1

קים ישירות על ידי הקבלן, לרבות מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועס כתוצאה

הרחקת גרוטאות שקדמו לתחילת וכתוצאה מפעולות ניקוי השטח שתצטבר  פסולת
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וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים,  ,ותביצוע העבוד

וכן עודפי עפר המתקבלים מביצוע , הורה להשאיר במקום פרט לגזם שהמפקח

 .עבודותה

 ויסלק ממנו את כל עבודותיצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום המיד עם גמר ב .31.2

מכל סוג שהוא, וימסור את  ותהארעי עבודותהחומרים המיותרים, הפסולת וה

 .ןומתאים למטרת ותנקי ןכשההעבודות 

הקבלן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות  .31.3

הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו והסילוק לאתר, כולל הובלת  המוסמכות,

קבלנים הקבלן לבין של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין  הבלעדית

את אחריותו וחלקו  מנהל, יקבע הביחס למקור הפסולת והאחריות לסילוקהאחרים 

 הפסולת. של כל קבלן אחר לסילוק

 רשאי המזמיןככל שיהיה, , מקורצף בחומר הנוגע בכל, האמור מכלליות לגרוע מבלי .31.4

 לפיזור העבודות במסגרת שימוש בו לעשות לקבלן להוראות( דעתו שיקול)לפי 

 עד של)ברדיוס  לו מחוצה או העבודות באתר אותו לאחסןאו /ו למילויאו /ו והידוק

 כלולות נחשבות האלה הפעולות כל. כפסולת אותו לסלקאו /ו( מהאתר"מ ק 10

 .כלשהי תמורה תוספת בגינן תשולם ולא היחידה במחיר
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 עובדים –פרק ה' 

 אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן .32

, את עבודותכח האדם הדרוש לביצוע הכל הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את  .32.1

וממנו, וכל  עבודותההשגחה על כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום ה

 בכך. דבר אחר הכרוך

סיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע הקבלן מתחייב להע .32.2

תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון  עבודותה

כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר  או היתר לפי

 כאמור, לפי העניין.

אות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט יעסיק הקבלן עובדים על פי הור עבודותלביצוע ה .32.3

בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה  יםאחרונוהג  דיןעל פי הוראות כל ו, 1959 -

וצווי ההרחבה את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים  ויקיים

 דין. החלים עליהם ועל פי כל

ביטוח תשלומי  עבודותעל ידו בביצוע הועסק ישהקבלן מתחייב לשלם בעד עובד  .32.4

וצווי לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים  ושייקבע יםסוציאלי בשיעור

 ועל פי כל דין. החלים עליהםההרחבה 

ולמלא אחר  בטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתםיהקבלן  .32.5

ידרש על כפי שי כןעל פי כל דין, ו , הכל כנדרשההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה

 .1954 –התשי"ד  ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,

 עבודותהמועסקים באתר ההאחרים עובדים לן מתחייב הקבלן לדאוג לעובדיו ומו ככ

לסידורי נוחיות היגיינים וכן למקומות אכילה, אך לא מקומות לינה, והכל לשביעות 

 רצון המפקח.

הקבלן מבצע את העבודות עבור המזמין כקבלן בזה, כי ר ספק מובהר למען הס .32.6

עצמאי וכי אין בין המזמין לבינו ו/או לבין עובדיו ו/או מי מהפועל מטעמו יחסי עובד 

 חוזהכי היה ולמרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי ב ,מעביד. כן מצהיר הקבלן

על מטעמו, כיחסי עובד קבלן ו/או למי הפובין הזה, יראו את היחסים בין המזמין ל

, עקב כך מעביד, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל סכום בו יחויב ו/או יתבע המזמין

 לרבות חילוט ערבויות. ,והמזמין יהיה רשאי לגבות מן הקבלן סכום זה בכל דרך

לביצוע העבודות במקום העבודות עסיק רק עובדים חוקיים ובעלי היתרים יהקבלן  .32.7

 ין העובדים המועסקים על ידו.ית הדין בענכל הוראואת קיים יו

 בוטל. .32.8

מהווה התחיבות של הקבלן שהפרתה תהווה הפרה  לעיל (2) -ו( 1) האמור בס"ק .32.9

 .מצידוחוזה היסודית של 
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 ציוד, חומרים ועבודה –פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .33

מתקנים, לספק, על חשבונו את כל הציוד, ה , בהתחייבות יסודית,הקבלן מתחייב .33.1

 העבודותהיעיל של  ןהחומרים, האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצוע

 בקצב הדרוש.

יעברו במועד אספקתם  העבודותלמטרת ביצוע  עבודותחומרים שסופקו למקום ה .33.2

 שאז, לשימוש החומרים את המפקח פסל וכאשר אם אלא, כאמור לבעלות המזמין

  .להלן מפורטכ בהם שיפעל לקבלן תחזור בהם הבעלות

, אין  העבודותלמטרת ביצוע  העבודותציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום  .33.3

 ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת העבודותהקבלן רשאי להוציאם ממקום 

את  העבודותום ממק, רשאי הקבלן להוציא להלן 53.1על פי סעיף  עבודותהשלמה ל

אלא אם נתן לו המפקח  ,השייכים לו ואת עודפי החומרים ותהארעי והעבודותהציוד 

 .שלא לעשות כןהודעה 

או הורה המפקח בכתב, לשימוש על ידי המפקח חומרים נפסלו  ואבכל מקרה שציוד  .33.4

מלהיות בבעלות הם יחדלו  ,העבודותחומרים אינם נחוצים עוד לביצוע או /שציוד ו

מועד  ת המפקחנקבע בהורא .העבודותלהוציאם ממקום יוציאם הקבלן ו ןהמזמי

האפשרי ולא יאוחר  להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם

את  להוציא מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין

 ומריםועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החם ממקום הציוד והחומרי

לכל מקום שייראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא  מלהיות בבעלות המזמין

 אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. יהיה

, והוא במקום העבודות הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים .33.5

אולם בכל אחד מהמקרים המנויים  ;רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה

ביחס המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף  , רשאילהלן 62בסעיף 

 כפופה לזכויות המזמין כאמור.תהא וזכות השימוש של הקבלן לציוד וחומרים, 

 העדפת טובין מתוצרת הארץ .34

בהתאם לתקנות חובת על ידי הקבלן, בכפוף ולטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה 

 .1995 –וחובת שיתוף פעולה עסקי(, התשנ"ה  המכרזים )העדפת תוצרת הארץ

 טיב החומרים והעבודה .35

בהתאם לאמור במפרטים,  העבודותהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  .35.1

בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים 

 אם. , ובהוראות כל דיןבחוזה שנקבע כפיהרלוונטיים,  התקנים ותלדרישגם  ויתאימו
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יתאימו החומרים לסוג המובחר של  -חומרים  של אחד מסוג יותר בתקן מצויים

 המתאים. החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן

35.2.  

 חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים .א

 ולדרישות שפורטו בחוזה. לתקנים הישראליים יתאימו -הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון  .ב

יתאימו לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה ולדרישות שפורטו  -הישראלי  התקנים

 .בחוזה

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה  .ג

 .ולדרישות שפורטו בחוזה

 )ג( לעיל חלה על -ת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א(, )ב( וחוב .ד

 הקבלן.

35.3.  

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, ישאו תו תקן; .א

לא קיים חומר אשר לגביהם קיים תקן ישראלי אם מהחומרים הנדרשים  .ב

יהיה הקבלן רשאי  -הנושא תו תקן  הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד

בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו תקן,  תורים שאינם נושאים להציע חומ

 ן, וההחלטה בנדון תהא של המזמין.לדרישות התק

 הקבלן. )ב( לעיל חלה על -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו .ג

 של המפקח. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם .35.4

, הן ביחס בכתב בל את אישורו המוקדם של המפקחהקבלן חייב לקלענין  זה, 

למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם 

אישור לטיב  כדי להוותאישור המקור בבשום פנים אין  מוסכם בזה במפורש, כי

ממקור שסופקו המפקח רשאי לפסול חומרים ו מקור החומרים המובאים מאותו

 מתאימים למפרט. אינם  חומריםאושר, אם הש

רק לאחר שהחומרים אושרו על  העבודותהקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע  .35.5

למען הסר ספק ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. 

כי ההחלטה על הצורך בבצוע בדיקת מעבדה הינה בסמכותו הבלעדית של  ,יובהר

יתאימו מכל הבחינות לאלה  עבודותלמקום ה קבלןהחומרים שיספק ה המפקח.

לפי לוח הזמנים שנקבע.  ותהעבודהתקדמות  שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך

שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את  לאלו מצא המפקח שהחומרים אינם תואמים

אלא אם  ,החומרים שאינם תואמים את העבודותויסלק ממקום  השימוש בהם

 .בכתב המפקח הורה אחרת
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 הפריקה, האחסנה וכל יתר ,הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה .35.6

, באופן שימנע את קלקולם, העבודותהפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום 

או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע  זיהומם

 עה מכל סוג אחר.חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפר הפרעה לתנועה

35.7.  

אותם  הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים בטרם יזמין .א

 .בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל)לפי הענין( או 

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר  .ב

 ת. כלהביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעו גמר

 .אלא אם נקבע בחוזה אחרת ,הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין

הסעיף  בכל מקרה שחומר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא במסגרת .ג

שאושרה  המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא

העבודה הכרוכה כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין  ,סופית לביצוע

 לפי המחיר המופיע בכתב הכמויות. ביישום החומר

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים  .35.8

, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי העבודותהמסופקים למקום 

או באיזה של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו במפרט  דין

 .ה אחריםממסמכי החוז

אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של  –סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין  .35.9

 .במסגרתה עשה הקבלן שימוש בחומרים הקבלן לטיב העבודה

35.10.  

 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים  .א

שים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרו

 או להעברתם של החומרים לבדיקת העבודותהבדיקות במקום  לביצוע

כן מתחייב הקבלן כי על פי הוראת כמו  . מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח

 ,בדה מאושרת כדין לבצוע בדיקות מעבדהעהמפקח, יתקשר הקבלן עם מ

 .נהללאחר שהמעבדה תאושר על ידי המ

עבדה שתבצע את הבדיקות, המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המ .ב

בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות  ואין

 בחוזה. כנדרש

חוזה זה ו/או בהתאם להוראות ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות  .35.11

 ידי על שתועסק המעבדההקבלן. יחולו על ו/או בהתאם להוראות כל דין המפקח 

 "ת לעסוק בלקיחת דגימות לבדיקה.התמסמכה מטעם משרד בעלת ה תהיה הקבלן

 תעבודוחומרים במקום ה .36
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 .יושמו וטרם לאתר שסופקו חומרים בגין לקבלן ישלם לא המזמין .36.1

 מבוטל. .36.2

בחומרים שיסופקו על ידי  העבודותהמנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע  .36.3

  המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

, עבודותהלביצוע מסוימים שהמזמין יספק חומרים במסמכי החוזה, הותנה במפורש  .36.4

 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן:  ,לכך בהתאם סופקו והחומריםכולם או מקצתם, 

 העבודות.הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע  .א

לא יהיה  העבודות,עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום  .ב

, אלא אם העבודותרשאי להוציא אותם או כל חלק מהם ממקום הקבלן 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח. קיבל רשות

 הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים .ג

 .אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין  .ד

, וכן כל עודף ושארית העבודותלא השתמש בהם לביצוע  שהקבלןו

 מהחומרים האמורים.

, חייב הקבלן .ד36.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן  .36.5

 ביוםלשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק 

 התשלום.

ריכוז החומרים יהיה במקום שיורה המזמין ובתיאום מלא, ריכוז חומרים בכל מקום  .36.6

 שלא אושר מראש יגרור קנסות.

 שנועדו להיות מכוסים עבודותבדיקת חלקי ה .37

שנועד  עבודותהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מה .37.1

 של המפקח.ובכתב  מראשלהיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו 

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב  מהעבודותהושלם חלק  .37.2

שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד 

לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן  עבודותהחלק האמור מה את

 מקבלת הודעת הקבלן. סביר

, לפי הוראת מהעבודותלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק הקב .37.3

ולאחר מכן יחזירו לתיקנו, לשביעות רצונו  ,המפקח, לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו

 פקחלא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המ של המפקח.

ולאחר מכן להחזירו  ותעבודקידוחים ולעשות חורים בכל חלק מה לחשוף, לקדוח

 לתיקנו.



- 34 - 

 

 והמזמין  תחולנה על הקבלן 37.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  .37.4

בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת,  רשאי לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן

 לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

באמור לעיל, במקרה של בצוע צנרת לתשתית, ידאג הקבלן להבטחת מבלי לפגוע  .37.5

 ותהעבוד. הקבלן ידאג לתכנן ולבצע את כל שלבי ותשלמות הצנרת בכל שלבי העבוד

באופן שלא יגרם כל נזק או פגיעה בצנרת וידאג לתקן מיד ועל חשבונו כל תיקון 

 דרוש.

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .38

 להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:המפקח יהיה רשאי  .38.1

, בתוך פרק זמן אשר ייקבע עבודותעל סילוק חומרים כלשהם ממקום ה .א

בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת  בהוראה,

 .אחרים התואמים לדרישות החוזה חומרים

קם על שהו עבודותעל סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מה .ב

 שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. ידי

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים  .38.2

 .38.1ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן 

, יהיה המזמין רשאי 38.1וראת המפקח לפי סעיף קטן לא מילא הקבלן אחר ה .38.3

לבצעה על חשבון הקבלן. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה 

לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן  והמזמין יהיה רשאי

 ות באמצעות חילוט ערבויות.לרב מהקבלן בכל דרך אחרת,

 סעיף זה בא להוסיף, ולא לגרוע, מסמכויות המפקח והמזמין על פי חוזה זה. .38.4
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 עבודותמהלך ביצוע ה –פרק ז' 

 עבודותהתחלת ביצוע ה .39

תאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, בהתאם ל העבודותהקבלן יתחיל בביצוע  .39.1

פה שנקבעה בחוזה תוך התקו עבודותהדרוש להשלמת ה וימשיך בביצוע בקצב

אלא אם קיבל מאת המפקח הוראה  לעיל, 11 ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף

הקבלן יעבוד במספר צוותים במקביל בהתאם לאבני הדרך  .מפורשת אחרת בכתב

 הכלולות בצו התחלת העבודה. 

ירת המסמכים הבאים על ידי הקבלן למנהל: הוא מס העבודות ביצוע לתחילת תנאי .39.2

מצב קיים  תיעוד)ג( מאושרות לביצוע;  כניותת)ב( לעבודה(;  ןאומד) כמויות כתב)א( 

מנהל עבודה ושילוט  מינוי)ה( עדכנית )לפי דרישה(;  מדידה)ד( על גבי מדיה מגנטית; 

ציוד  פרוט( )זהאדם לביצוע העבודות;  חוכ פרוט)ו( כנדרש על פי תקנון הבטיחות; 

)י( זמנים;  לוח)ט( עובדים חתומים על תצהירי בטיחות;  רשימת)ח( ואופני ביצוע; 

בדבר שילוט וגידור שטח ההתארגנות;  הצהרה)יא( שילוט והסדרי תנועה;  תכניות

 .המנהל הנחיות פי על נוספים מסמכים)יב( 

תחלת תאריך שקבע המנהל בצו הל בהתאםלא התחיל הקבלן בבצוע העבודות   .39.3

העבודה, רשאי המזמין לבטל חוזה זה, לחלט את הערבות שמסר לו הקבלן ולתבוע 

ממנו פיצוי ו/או כל סעד אחר ו/או לדרוש ממנו את פינויו לאלתר מן האתר ו/או 

דרש על מנת לצמצם את נזקי המזמין ו/או כדי לגרום לבצוע ילעשות כל פעולה שת

, ביצוע בתכנון ות עם קבלן אחר.העבודות בהתאם ללוח הזמנים, לרבות התקשר

 .הצו קבלת( מיד עם תכנון) בעבודה יחל הקבלן

  עבודותהעמדת מקום ה .40

 , או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהלהעבודותלפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע 

של  ןאו את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוע העבודותלרשות הקבלן את מקום 

 . לאחר מכן יעמיד המנהללעיל 11התאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף ב ןוהמשכתהעבודות 

, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודותלרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום 

 בהתאם ללוח הזמנים האמור.העבודות 

 העבודותמועד השלמת  .41

מהתאריך  ך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה יתחילתו העבודותשלים את יהקבלן  .41.1

  .להתחלת  ביצוע העבודות שנקבע בצו התחלת העבודה

מה של נקבעו בלוח הזמנים או באיזה ממסמכי החוזה האחרים תקופות ביניים להשל .41.2

הקבלן ישלים אותם חלקים או שלבים  )אבני דרך( חלקים או שלבים מתוך העבודות

 למתם כאמור.בתוך התקופות שנקבעו להש



- 36 - 

 

או קוצר המועד להשלמת  העבודות או איזה מאבני הדרךניתנה ארכה להשלמת  .41.3

, ישתנה המועד להשלמת להלן 42, בהתאם לסעיף איזה מאבני הדרךהעבודות או 

 בהתאם לכך. אבן הדרךהעבודות או 

מהווה לעיל  41.2 -ו 41.1לפי האמור בסעיפים קטנים ת הקבלן יויבויהפרת התח .41.4

אי עמידה באיזה מאבני הדרך תהווה . לענין זה מובהר, כי הפרה יסודית של חוזה זה

הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן ותחייב אותו בתשלום פיצוי למזמין, כאמור 

להלן, גם אם בסופו של דבר ישלים הקבלן את ביצוע כלל העבודות בתוך  45.1בסעיף 

 תקופת הביצוע הכוללת שנקבעה לביצוען.

 העבודותארכה או קיצור להשלמת  .42

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה  .42.1

או או מועד השלמתה של אבן דרך  העבודותלמת בחשבון לצורך קביעת מועד הש

שגיאה! מקור  47.4, לפי סעיף ואו הפסקת ותשל חלק מהעבוד והמחייבת את ביטול

הקבלן, לקבוע  , רשאי המזמין, ביוזמתו הוא או לפי בקשתלהלן ההפניה לא נמצא.

אבן הדרך העבודות או במועד השלמתה של בה את השינוי במועד השלמת 

 .הרלוונטית

כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש  העבודותנגרם עיכוב בביצוע  .42.2

, והמזמין יקבע את שיעור העבודות ו/או אבן הדרך הרלוונטיתארכה להשלמת 

 .להלן 42.4בסעיף קטן הקבועים לתנאים  הארכה בפקודת שינויים, בכפוף

על ידי כח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת  העבודותנגרם עיכוב בביצוע  .42.3

המזמין לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, 

)אם , והמזמין העבודות ו/או אבן דרך רלוונטיתלבקש ארכה להשלמת  רשאי הקבלן

לתנאים  יעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוףיקבע את שימצא לנכון לעשות כן( 

 .42.4בסעיף קטן 

 יהיו כדלהלן: העבודות ו/או אבן דרךהתנאים למתן ארכה להשלמת  .42.4

 הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המזמין, לרבות יומן .א

 העבודות.וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו 

 יום מיום אירוע 60הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך  .ב

ארכה  אולם המזמין יהיה רשאי לדון במתן ;הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע

 60 כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום 

 סביר וינמק את הסיבות לאיחורהימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן טעם 

 בבקשתו.

לא ישולמו לקבלן פיצוי או תמורה או החזר הוצאות או כל תשלום מובהר בזאת, כי  .42.5

עיכוב כתוצאה מנסיבות שתלויות בגין בגין עיכוב בביצוע העבודות, לרבות אחר 

 .במזמין
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 עבודה בשעות היום בימי חול .43

בשעות בביצוע העבודות בודה פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה ע .43.1

תנה לכך הסכמה מראש ובכתב בתנאי שניאלא  ,הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל

 כל דין.הוראות של המפקח ובכפוף ל

חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, לעיל  43.1אין הוראות סעיף קטן  .43.2

או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת ללא הפסק 

על הקבלן להודיע  ,ואולם במקרה של עבודה כזו העבודות;לביטחון  נפש או רכוש או

 .מבעוד מועדומיד  למפקח בכתב, על כך

 .הלילה בשעות עבודות ביצוע בגין תשלום לתוספת זכאי יהיה לא הקבלן כי, מובהר .43.3

 עבודותע ההחשת קצב ביצו .44

מכפי שנקבע  העבודותהיה צורך, לדעת המזמין, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע  .44.1

יפנה המזמין בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב  תחילה,

בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות  העבודותביצוע  יכולתו להחשת

 שיטות העבודה.שעות העבודה, ימי העבודה ו המזמין הנוגעות לעניין

 7נמסרה לקבלן הוראה על החשת העבודות כאמור, יציג הקבלן בפני המזמין, בתוך  .44.2

ימים, ניתוח מגובה באסמכתאות של ההוצאות הנוספות שייגרמו לו לצורך ההחשה. 

עם קבלת הניתוח כאמור יודיע המזמין לקבלן אילו הוצאות יותרו ויוכרו לצורך 

 ביצוע ההחשה.

 העבודותוהחיש את קצב ביצוע  44.1תחייבותו לפי סעיף קטן מילא הקבלן את ה .44.3

בהתאם לדרישת המזמין ונגרמו לו כתוצאה מכך הוצאות נוספות על אלה הכרוכות 

לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין לקבלן את ההוצאות  העבודות בביצוע

 ור רווח והוצאות כלליות.עב 17%ת בתוספר כאמור, אושש הנוספות בשיעור

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .45

 מהעבודות )אבן דרך(או כל חלק מסוים  העבודותאם לא ישלים הקבלן את ביצוע  .45.1

, לעיל 42שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף  תוך התקופה

כל בגין ₪  10,000בסך של ים וקבועים מראש הקבלן למזמין פיצויים מוסכמ ישלם

 כאמור ועד אבן דרךאו  העבודותשל איחור שבין המועד שנקבע להשלמת קלנדרי  יום

 מועד השלמתם בפועל. 

האמורים בסעיף קטן המוסכמים המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים  .45.2

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לעיל  45.1

 ,, ניכויים או גבייתםהמוסכמים ערבויות. תשלום הפיצויים לרבות באמצעות חילוט

העבודות ואת כל אבני הדרך להשלים את  אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו

כדי לפגוע בזכותו ואין בהם  ,או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה במועד שנקבע לכך

 על פי כל דין.אחר ונוסף סעד כל של המזמין לתבוע מן הקבלן 
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, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי ןאו מקצת ן, כולעבודותהקבלן יפסיק את ביצוע ה .45.3

יחדש  הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא

 הל הוראה בכתב על כך.אלא אם ניתנה לו על ידי המנ העבודותאת ביצוע 

, ינקוט הקבלן לעיל 45.3, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן העבודותהופסק ביצוע  .45.4

לפי מיטב שיקול דעתו ובהתאם לפי הצורך,  ןולהגנת העבודותבאמצעים להבטחת 

 המפקח.להוראות 

לפי הוראות  העבודותזמנית של ביצוע  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה .45.5

ובלבד שהקבלן  ,, תחולנה על המזמיןלעיל 45.3המנהל, כאמור בסעיף קטן בכתב של 

יום מיום קבלת  60הוצאות כאמור אלא אם, תוך  לא יהיה רשאי לבקש תשלום

ל כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. בכתב ע הוראות המפקח, נתן למפקח הודעה

לאחר קבלת  להלן, 48פי האמור בסעיף  שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על

על תשלום ההוצאות המבוקשות מותנה במסירת העתק הודעה כאמור  בקשת הקבלן.

 גם למזמין.  ידי הקבלן

במקרה שההודעה על הפסקת לעיל,  45.5 -ו 45.3ם קטנים על אף האמור בסעיפי .45.6

י המזמין בשל סיבה שהינה באחריות הקבלן ו/או ל ידעבודה כאמור ניתנה ע

א זכאי , ולא יההקבלן בשליטתו, יחולו ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לקבלן על

 לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמזמין. 

, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת עבודה על ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  .45.7

יהיה הקבלן זכאי לקבל , בפועל העבודות בביצוע החל והקבלן ,לעיל 39 פי סעיף

שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה וזאת  ותודמהמזמין את התמורה עבור העב

הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן  לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעותיו בגין

הכלל, לרבות הוצאותיו והפסד רווחים. לצורך קביעת ערך העבודה שבוצעה בפועל על 

מיום יום  45ייקבע תוך עבודות וערכן מדידות סופיות לגבי ה ידי הקבלן, תעשנה

 הפסקת העבודה.

באחריות הקבלן ו/או בשליטתו לדעת המנהל הופסקה עבודת הקבלן מסיבה המצויה  .45.8

)ואף אם עצם הפסקת העבודה נעשה בהוראת המזמין אך בשל נסיבות שבאחריות 

הקבלן או בשליטתו(; יחולו ההוצאות שנגרמו לקבלן, עליו, והוא לא יהא זכאי לכל 

הקבלן זכאי לתמורה עבור העבודה שביצע בלבד, ואף  יהא ,פיצוי שהוא. במקרה כזה

לאור זאת שהקבלן הוא  ,זאת לאחר קיזוז כל סכום שהוא המגיע למזמין מהקבלן

 שהביא להפסקת העבודה כאמור.

 

 בוטל. .45.9

, לצמיתות, אחרי חתימת החוזה אך לפני ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע  .45.10

צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם החל צו התחלת העבודה או אחרי שניתן  שניתן
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לא יהא הקבלן זכאי לפיצוי ו/או החזר ו/או תשלום  ,בפועלהעבודות  בביצוע

 כלשהוא. 

45.11.  

בכפוף לכך שיגיש , ישולמו לקבלן לעיל45.7 ןקטף סעיהסכומים שיגיעו לקבלן לפי 

יום מיום הפסקת  60 – לא יאוחר מ "פ הסכם זה,באופן הנדרש ע חשבון סופי

 בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום 59והוראות סעיף העבודה, 

 .הסכומים האמורים

 שימוש אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .46

וזה זה במקרה מסוים, לא תהווה הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות ח .46.1

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה  .46.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו  מסוים,

 כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. ויתור

ל ויתור ו/או שינוי ו/או ביטול של הסכם זה יעשו אך ורק בכתב ובחתימת הצדדים. כ .46.3

כתב הינה מהותית ובלעדיה כאילו לא נעשו הויתור ו/או ה בלענין סעיף זה דריש

השינוי ו/או הביטול. וויתור או ביטול או שינוי של דרישה זו יעשה אך ורק בכתב 

 ובחתימת הצדדים.
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 ספות והפחתותשינויים, תו –' חפרק 

 שינויים .47

, ן, איכותן, סגנונןצורתל ביחס המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות .47.1

פרט  - הןמ חלק וכל עבודותה של הןוממדי ןמתאר, ןגובה, ןכמות ,ן, גודלןסוג

 .אותיווהקבלן מתחייב למלא אחר הור – עבודותבאופי ה לשינויים מהותיים

תיקרא פקודת שינויים ותינתן  47.1לפי סעיף קטן  ודותעבהוראת המזמין על שינוי ה .47.2

 לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.

 הערכת שינויים .48

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין  .48.1

מחירי היחידות הנקובים בכתב  ייקבע לפי ,החוזה ערךאת  25% –מ בלמעלה

 הכמויות. 

 – השינוי של ערכו לקביעתלא נקבעו בכתב הכמויות כל מחירי היחידות הדרושים  .48.2

 . לעיל 5.3 אמור בסעיףל בהתאםייקבעו מחירי היחידות החסרים 

 כאמור ייקבע החוזה, ערךאת  25% –מ בלמעלה מקטין או המגדיל שינוי כל של ערכו .48.3

  .והכל בהתאם להוראות הדין עילל 5.3 קטן בסעיף

רשאי לעכב את ביצועו של שינוי מפאת אי  איננו הקבלןלמען הסר ספק מובהר, כי  .48.4

 השינוי. קביעת ערכו של

 .מבוטל .48.5

 .מבוטל .48.6

 שינוי מחייב אתקיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו ה .48.7

יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת  ,החוזה שכר העלאת

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה  60שכר החוזה כאמור. עברו 

כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר  למנהל בכתב

היה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה כאמור י ,באישור המזמין ,החוזה. אולם המנהל

הימים האמורים, בתנאי שהקבלן יתן  60הוגשה לאחר תום  גם אם הודעת הקבלן

 הסיבות לאיחור בהודעתו. טעם סביר וינמק את

יגדיל הקבלן את סכומה של מערך החוזה,  25%גדל ערך השינויים בסך העולה על  .48.8

מערך השינויים.   5% -בסכום השווה לערבות החוזה או ימציא ערבות חוזה משלימה, 

 , בשינויים המחוייבים.החוזהן ערבות זו יחולו כל הוראות החוזה בענין ערבות ילעני

 תשלומי עבודה יומית .49
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הורה המזמין בפקודת שינויים על ביצוע של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית,  .49.1

החומרים במקום  העבודה האמורה על פי ערך העבודה וערךישולם לקבלן בעד ביצוע 

 .העבודות

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבעו על ידי המנהל, בין השאר, על  .49.2

מאגר מחירי בניה ותשתיות" שהיה תקף  –במחירון "דקל  התשומות מחיריסמך 

לעיל, ועל  48כמפורט בסעיף  ,20%במועד מתן הצעת הקבלן עם הנחה בשיעור של 

 רשמו הפרטים הבאים:ינהל הקבלן, בהן ייסוד רשימות ש

 .כמויות החומרים שהושקעו בעבודה .א

 שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות .ב

 .העבודה

 .הוצאות הובלה .ג

 .הוצאות ציוד מכני כבד .ד

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה. .ה

)ה( תימסרנה  -פסקאות )א(, )ג(, )ד( ולעיל  49.2ר בסעיף קטן הרשימות כאמו .49.3

 49.2 עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטןלמפקח, בשני 

אחד העותקים  .ים, לאחר כל יום עבודהבשני עותק תימסר למפקח,פסקה )ב( לעיל 

 של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום. מכל רשימה, לאחר בדיקתו ואישורו

אם יידרש הקבלן להפעיל ציוד מכני כבד בעבודות יומיות והדבר לא נכלל בכתב   .49.4

מאגר מחירי בניה ותשתיות"  –"דקל הכמויות, תשולם לקבלן התמורה לפי מחירון 

 . 20%במועד מתן הצעת הקבלן עם הנחה בשיעור של  שהיה תקף

 רשימת תביעות .50

הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם  .50.1

במשך חודש מסוים, לא  עבודותבחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע ה

 יום לאחר תום אותו חודש. 30 -מ יאוחר

את רואים  לעיל, 50.1 מת התביעות, כאמור בסעיף קטןכל תביעה שלא נכללה ברשי .50.2

כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל באישור המזמין יהיה הקבלן 

הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות  רשאי לדון בתביעות

שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את  הנקוב לעיל, בתנאי אלה הוגשו לאחר המועד

 תביעותיו. הסיבות לאיחור בהגשת

אין באמור בסעיף זה להקים כל חבות שהיא לתשלום דרישות ותביעות הקבלן  .50.3

 .להצגת דרישות הקבלן בפני המזמיןבמנגנון  אלא רקהאמורות על ידי המזמין, 



- 42 - 

 
 מדידות –פרק ט' 

 מדידת כמויות .51

ן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הכמויות הנקובות בכתב הכמויות ה .51.1

ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי  עבודותה

 החוזה. התחייבויותיו לפי

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי  .51.2

המיוחד )לפי  ו/או במפרטוהקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות  המפקח

על ידי  ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשוסדר העדיפויות שבין שני המסמכים( 

 הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר

 המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.

יתן המפקח הודעה מראש לקבלן על  ,ןאו מקצת ן, כולהעבודותלפני בואו למדוד את  .51.3

 כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או

 לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות הדרושות, וכןלשלוח בא כוח 

לספק את כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא 

 הפרטים הדרושים בקשר לכך.את  למפקח

 רשאי המפקח או - תהמדידו ביצוע לצורך הנקוב במועד כוחו לא נכח הקבלן או בא .51.4

 נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של

הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר 

ודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, ומסר על כך ה להעדרו

 .לעיל 51.3 שייקבע כאמור בסעיף קטן ,יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר

 7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  – הקבלן או בא כוחו במועד ביצוע המדידות ונכח .51.5

שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות על כל כמות ימים, 

גם אחרי המדידה השניה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח,  האמורה. אם

 וקביעתו תהיה סופית. ,הכמויות יקבע המנהל את

למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה  נות, מוכןאו מקצת ן, כולעבודותה והי .51.6

 מפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.לא ידחה ה - בהקדם

למען הסר ספק, יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותם וסמכותם של  .51.7

כל בדיקה ו/או  ,המפקח ו/או המנהל ו/או מי מטעמם לבצע בכל עת וללא כל התראה

 .ותמדידה במקום העבוד

 הקצבים ומחירי יסוד .52

לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק כלשהו  סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי .52.1

האמור, ייכלל בשכר  עבודותלא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק ה - עבודותמה

האמור, שייקבע  עבודותהחוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק ה

 בתנאי החוזה. 48סעיף  בהתאם להוראות
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מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד" לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו  בכל .52.2

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה,  - מוצר או חומר אותו של רכישתו במקום

כפי  ,פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב

 מסמכי החוזה.שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר מ

במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין 

מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות 

ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום המחיר לבין  -למחיר זה 

ה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיע

 המחיר.

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, 

בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר 

שור החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. הקבלן חייב לקבל את אי

 המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומרים, המוצרים ולמחיריהם.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחיר, חשבון, שובר, קבלה  .52.3

 .52.2 –ו  52.1וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים 

י ל ידכל פריט או מוצר שיוצע ע –ה ערך" ובסעיפי עבודה בהם מצוין המושג "שו .52.4

 לפי שיקול דעתו הבלעדי. ,טעון אישור המנהליהיה הקבלן כשווה ערך 
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 השלמה, בדק ותיקונים –פרק י' 

 לעבודותתעודת השלמה  .53

למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת יודיע על כך הקבלן  – עבודותה מוהושל .53.1

יום מהיום  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  15 , תוךעבודותה

יתן המנהל  – חוזהה לדרישות מותמתאי עבודותה את המפקח שהתחיל בה. מצא

 עבודותמצא המפקח את הלא  ואם ;הבדיקה תוםלקבלן תעודת השלמה עם 

סור המפקח לקבלן רשימת התיקונים ו/או עבודות ימ –לדרישות החוזה  מותמתאי

ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי 

המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני  אולם ;המפקח

ו/או עבודות ההשלמה כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב  ביצוע התיקונים

התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים  שיבצע וישלים אתמהקבלן, 

 ברשימה האמורה.

לקבוע, כי הבדיקה והקבלה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה, אי שהמזמין ר .53.2

כולם או חלקם, יבוצעו על ידי צד שלישי כלשהו שאמור להפעיל או לאכלס או לעשות 

)כגון תאגיד מים וביוב או רשות  שימוש אחר בעבודות או בחלק מסויים של העבודות

כלפי הקבלן בקשר עם את זכויותיו לאותו צד שלישי להסב ניקוז או יזם פרטי( ו

עבודות ההשלמה במקרה שהמזמין יפעל כאמור,  התיקונים וההשלמות האמורים. 

נציגי הצד נציגי המזמין ו ,נוכחות הקבלןוהתיקונים יצוינו בפרוטוקול שייערך 

 השלישי.

ולהשתמש  עבודותגורע מזכותו של המזמין להחזיק ב 53.1מור בסעיף קטן אין הא .53.3

תעודת עדיין ההשלמה ולא ניתנה עבודות התיקונים ו/או  הןגם אם טרם בוצעו ב הןב

חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה  השלמה, והקבלן

 ., גם בנסיבות שהמזמין יחליט לפעול כאמורהמפקח בעה לכך על ידישנק

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על  .53.4

רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה  זמיןידי המפקח, יהיה המ

ו עבודות בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/א בעצמו או

מהן  12%חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת של  ההשלמה יהיו על

משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן  כתמורה להוצאות

לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את  בכל דרך אחרת,

 האמורות. פירוט ההוצאות

במועד מסוים  עבודותנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהאם לפי ת .53.5

או שהושלם חלק כלשהו  עבודות כולןלפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת ה

, או להשתמש בו החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו והמזמין עבודותמה

הסעיפים  האמור, והוראות עבודותחלק מה רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי

 עבודותכלגבי ה עבודותלגבי חלק מה הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה

 .ןכול
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 ותיקונים , אחריותבדק .54

 , ככלחודשים או תקופה אחרת 12תקופה של  ה, תקופת הבדק פירושזה לצורך חוזה .54.1

כל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת מפורשות תקופת בדק אחרת בשנקבעה 

, בהתאם עבודותכמצוין בתעודת ההשלמה ל יל מיום השלמת העבודההבדק יתח

 – עבודותתעודות השלמה לגבי חלקים שונים של היוצאו שבמקרה ו לעיל; 53לסעיף 

  כמצוין בתעודות ההשלמה. מיום השלמתם של אותם חלקים

, למעט אי התאמה נזק או פגםאי התאמה או  , תוך תקופת הבדק,עבודותנתהווה ב .54.2

על חייב הקבלן לתקן  –או נזק או פגם שמקורו בחומרים שסופקו על ידי המזמין 

נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד אי התאמה או כל חשבונו 

חודשים לאחר תום תקופת הבדק;  3 -לא יאוחר מ שדרישה כאמור תימסר לקבלן

תוך תקופת הבדק בכל תיקון  נזק או פגם שנתהווהאי התאמה או י הוא הדין לגב

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אחריותו של  בתנאי החוזה. 27שבוצע לפי סעיף 

תלויה בשאלה, האם מקור אי ההתאמה או הנזק או  ההקבלן לפי סעיף קטן זה איננ

לקויה או בחומרים פגומים או בהפרה אחרת כלשהי של הקבלן את הפגם בעבודה 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

שנים אחר גמר תקופת הבדק,  5תוך  עבודותפגם בנזק או נתגלו אי התאמה או  .54.3

לרבות שימוש בחומרים שלא בהתאם לדרישות החוזה,  עבודותהנובעים מביצוע ה

 יהיה הקבלן חייבמין( ו/או עבודה לקויה, פגומים )למעט כאלה שסופקו על ידי המז

הפגם וכל הכרוך בכך, ואם אי הנזק ו/או את אי ההתאמה ו/או על חשבונו לתקן 

הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום הנזק ו/או  ההתאמה ו/או

 פיצויים למזמין.

 פגמים וחקירת סיבותיהם .55

, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן ןבזמן ביצוע תעבודופגם בנזק ו/או נתגלו אי התאמה ו/או 

 ההתאמה אי וושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הי לכךסיבות האחר  שיחקור

יחולו הוצאות החקירה  – ן אחראי להם לפי החוזההקבל שאין כאלה הפגם או/וו/או הנזק 

 להם אחראיו/או הפגם כאלה שהקבלן ו/או הנזק אי ההתאמה  ווהתיקון על המזמין; הי

ו/או ו/או הנזק אם אי ההתאמה ו על הקבלןוהתיקון יחולו הוצאות החקירה  –החוזה  לפי

 ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. הפגם אינם

 55-ו 54.2, 45.4אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  .56

לאחר , וזאת לעיל 55 או 54.2, 45.4אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 

האמורות על  יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות 14שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

כאמור   ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו

מהן  12%חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 
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דרך  כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל

 אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.
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 תשלומים –פרק י"א 

 החוזה שכר חשבון על מקדמה .57

  הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מקדמה על חשבון שכר החוזה.

 תשלומי ביניים .58

  בו: , יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטוחודשב 5 -ההיום ולא יאוחר מ אחת לחודש .58.1

עד למועד  עבודותמיום התחלת ביצוע ה ושבוצע העבודותשל המצטבר  ןערכ .א

מתייחס החשבון, לרבות ערכן של עבודות שבוצעו על פי פקודות  אליו

 שינויים;

 ;מבוטל .ב

 ;מבוטל .ג

ות ואסמכתאות )לרב ניתוחי מחיר ,חישובי כמויות כולל תרשימים, מדידות .ד

 ;יומני עבודה חתומים( להנחת דעת המנהל

  .עבודותלוח זמנים מעודכן,  מדידות ותוכניות עדות ל .ה

נספח דרישות משרד  -4מלוא המסמכים והקבצים הנדרשים בהתאם לנספח  .ו

 השיכון לצורך בדיקה וקבלת תשלום. 

חשבונות הביניים יוגשו ביחס לעבודות שבוצעו, בהתייחס ללוח הזמנים לביצוע  .58.2

בודות. המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון אם ימצא שהקבלן מפגר בביצוע הע

 העבודות  לעומת לוח הזמנים המחייב.

במקרה של איחור בהגשה של חשבון ביניים לחודש מסוים, ידחה מועד בדיקתו  .58.3

 ואישורו  למועד הבדיקה והאישור של חשבון הביניים ביחס לחודש הבא אחריו.

יחושבו על ידי המפקח לפי החשבון הביניים  םותשלו שבוןהמפקח יבדוק את הח .58.4

 ויאושרו על ידי המנהל.

הביניים  יופחתו כל תשלומילפי כל חשבון  המנהל יאושר על ידיהביניים ש םמתשלו .58.5

 שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין

  .מהקבלן עד למועד האמור לעיל

בתנאי תשלום שוטף תשולם לקבלן  , לעיל 58.5אמור בסעיף קטן שתחושב כהיתרה  .58.6

, בלא למנהל ולמפקחעל ידי הקבלן  , כאמור לעיל,מיום הגשת החשבוןיום  60 +

החשבון ועד ליום הנקוב  לתקופה החל מיום הגשת ןהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשה

ן בהגשת החשבון, יידחה תשלום החשבון בחודש . איחר הקבללעיל לתשלום היתרה

 שלם, בלי שתשולם עבור האיחור ריבית כלשהי.
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 ידי על אושרו שאלו טרם חשבונות ישלם לא המזמין, אחר במקום האמור כל אף על .58.7

  ו/או מי מטעמו או משרד השיכון (מטעמה הבקרה חברת)או  ישראל מקרקעי רשות

 או משרד השיכון  ישראל מקרקעי רשות ידי על למזמין הועבר החשבון שסכום וטרם

 .והכל בהתאם להוראות הדיןו/או מי מטעמו, 

לעירייה תהא הזכות לשנות את מועדי התשלום, והכל בהתאם להוראות חוק מוסר  .58.8

. ידוע לקבלן יום ממועד התשלום 150ולרבות עד ל  2017תשלומים לספקים התשע"ז 

צעות משרד השיכון, והתשלום לקבלן כפוף כי מימון מלוא ביצוע העבודות הינו באמ

 למימון ומועדי המימון של משרד השיכון לעירייה, והכל בהתאם להוראות הדין. 

 םבחוזים בהם תשלום החשבונות נקבע על פי טבלת תשלומים כנגד ביצוע שלבי .58.9

, בשלמותם או לעיל 58 -ו 57, 51 ,36 סעיפים הוראות יחולו לא מראש, קבועים

 בחלקם, אלא בכפוף לשינויים שנקבעו בחוזה.

58.10.  

רשאי המנהל  – הגיש הקבלן למפקח חשבון עבור עבודות שבוצעו במפעלים .א

בודות אלה יבוצע אך ורק לאחר שהקבלן התשלום עבור ע; אולם לאשרו

בגובה הסכום  – 1 בנספח שנקבע בנוסח – בנקאית ערבות למזמין ימציא

לפני המועד שנקבע לתשלום  ימים 15פחות ל , וזאתשאושר לו לתשלום

האמור יחול, בשינויים המחויבים, גם על חשבון שרק חלק ממנו  החשבון.

 לעבודות שבוצעו במפעלים מתייחס

הקבלן בהמצאת הערבות כאמור בפסקה )א(, יתווסף לפרק הזמן איחר  .ב

לתשלום החשבון או לתשלום חלק החשבון המתייחס לעבודות  שנקבע

 .במפעלים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות שבוצעו

לבקשת הקבלן,  – סיפק הקבלן את החומרים שבוצעו במפעלים לאתר סגור .ג

. סיפק הקבלן העבודותאחר אספקתם למקום תוחזר לו הערבות האמורה ל

האמורה  תוחזר לו הערבות –פתוח  לאתר במפעלים שבוצעו החומרים  את

 .עבודותב ייושמו עבודותלאחר שהחומרים שסיפק למקום ה

הביניים לקבלן, יהא זכאי הקבלן לתשלום ריבית והפרשי במקרה של פיגור בתשלומי  .58.11

 . 2017מים לספקים התשע"ז הצמדה, בהתאם להוראות חוק מוסר תשלו

אישור תשלומי הביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת  .58.12

או לאיכותם של חומרים  העבודותהמנהל או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע 

 של מחירים כלשהם עליהם מבוססים תשלומי הביניים. או לנכונותם

, מבהירים החוזהות הקבלן לענין ערבות ין חובימבלי לגרוע באמור בחוזה זה בענ .58.13

בגין חשבון ולרבות  כי תנאי ראשוני ומחייב להעברת כל תשלום שהוא  ,הצדדים

 מטעם הקבלן בהתאם לחוזה זה.מסירתה של ערבות החוזה ביניים הינו 
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אישור יום ממועד קבלת  14בתוך בגין כל חשבון הקבלן יגיש חשבונית מס למזמין  .58.14

 .בגין החשבון קבלת התשלוםאי לכתנחשבון והמנהל ל

חשבונות הסכומים שיאושרו לתשלום לפי סך כל על אף האמור בסעיף זה לעיל,   .58.15

; למעט )ללא התייקרויות( מערך החוזה 90%לא יעלה על )ללא התייקרויות( הביניים 

, שיהווה חשבון עבודות כולןקבלת תעודת ההשלמה לחשבון הביניים שיאושר לאחר 

לפני הגשתו של חשבון סופי, שגובהו )ללא התייקרויות( יכול להגיע עד ביניים אחרון 

 )ללא התייקרויות(. מערך החוזה 95%כדי 

 של התשלום מערך 5% של בשיעור סכום הקבלן לו שיגיש חשבון מכל יעכב המזמין .58.16

 סעיף לפי שיעוכבו הסכומים. הקבלן של התחייבויותיו קיום להבטחת, חשבון אותו

 .הסופי החשבון במסגרת ןלקבל יושבו זה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי קבלת חשבון לתשלום תהא בהתאם לאמור  .58.17

וע"פ הוראותיו, לרבות עדכון ו/או דרישה אחרת/ נופסת מרמ"י/ משרד  4בנספח 

השיכון/ העירייה, שיועברו לקבלן מראש ובכתב. חשבון שיוגש שלא בהתאם יוחזר 

 לקבלן ולא יאושר לתשלום. 

 סילוק שכר החוזה .59

, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי ןכול עבודותיום מיום השלמת ה 60 –מלא יאוחר  .59.1

 , כדלקמן:כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיותבצירוף 

דף ריכוז בשלושה  –חשבון סופי על גבי טופס חשבון סופי וחישוב כמויות  .א

 :עותקים בליווי המסמכים הבאים

  בדיקות  מאושריםמערכי; 

 נספח לעבודות בניה; 

 נספח לעבודות תשתית ופיתוח; 

  לעיל; 42נספח עם חישובי התקורה בהתאם לסעיף 

 ( חתומים עתרשימים ומדידות באתר )י הקבלן ל ידדפי מדידות

 ;י מודד מוסמךל ידוהמפקח או ע

  על מדידותהמבוססים חישובי כמויות; 

 ל מצב קיים ומצב סופי( חתומה עמדידות לעבודות עפר בשטח ) מפת

 ;י מודד מוסמך וכן חישוב כמויות בהתאםיד

  לסעיפים שטרם סוכמו ולא הוצא וניתוח מחירים לסעיפים חריגים

 ;טופס שינוי חוזה
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 קבלן כן על ידי כל י הקבלן ול ידתיק מתקן למכלול העבודות חתום ע

 והמנהל המפקח ,אישור היועציםל ,יםרלוונטי ספקאו /המשנה ו

 ;החוזה במסמכי כמפורט

 אישורי מתכננים; 

 תעודות אחריות; 

 מפרט אחזקה למתקן המזרקות. 

 :כדלקמן תכניות עדות )לאחר ביצוע( .ב

 ( הקבלן יכין בגמר העבודה תוכניות עדותAS-MADE ממוחשבות )

 ;טים מתאימיםוופל

 גון מפלסי קרקע, תוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כה

 רום הקווים )קווי צינורות מים וביוב, חשמל, טלפון, טל"כ וכו'(

משטחים ורחבות שבוצעו , מרחקיהם מאתרים קיימים בשטחו

כבישים, מדרכות, חניות, אבני שפה, קירות תומכים,  לרבות)

כל ומתקנים הנדסיים בהתאם לדין והתקנות, תיבות דואר בנויות 

ם להיתרי הבניה והוראות הוועדות בהתאאחר אלמנט בנוי 

אחראי המהנדס האחראי לביצוע והלרבות חתימת  ,והתנאים

 .לביקורת מטעם הקבלן

 מחיר המדידות כלול )"י מודד מוסמך המדידות יבוצעו וייחתמו ע

 (.במחירי ביצוע העבודות שבמכרז

רך נספח דרישות משרד השיכון לצו – 4ג.  מסמכים וקבצים בהתאם להוראות נספח 

בדיקה ואישרו חשבון ו/או כל הוראה שתעביר העירייה ו/או משרד השיכון 

 ו/או רמ"י לקבלן מראש ובכתב. 

תאריך קבלת החשבון הסופי לבדיקה יהיה התאריך שבו יושלמו כל המסמכים  .59.2

 .דרושים כאמור, לשביעות רצונם של המפקח והמנהלה

ות של המחירים שבכתב שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפל .59.3

בתנאי החוזה, בהוספת או בהפחתת ערכו של  51הכמויות בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

, ובהתחשב באמור לעיל 49 -ו 48, 47שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים  כל

 .להלן 61 בסעיףולעיל  52 ףבסעי

ל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כ .59.4

, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר לעיל 58 לסעיף

אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל  החוזה,

)לרבות  . היתרה שתתקבלל סיבה אחרתכמ הקבלן או לבין המזמין בין אחר חוזה
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ממועד יום  90שוטף + תשולם  להלן( 61ת שיחושבו לפי הקבוע בסעיף והתייקרוי

סכום שישולם  בגין כל לעיל. 59.2קבלת החשבון הסופי לבדיקה, כאמור בסעיף קטן 

ועד למועד , למן המועד שנקבע לתשלום זכאי לריבית חשב כלליבאיחור יהיה הקבלן 

 .התשלום בפועל

יתרת שכר החוזה תשולם לקבלן כאמור לעיל, לכשימציא הקבלן למזמין הצהרה על  .59.5

את ערבות הבדק כנדרש לפי סעיף  וכן, 3 כנספחבנוסח המצ"ב  ,תביעותיו כל חיסול

 לעיל.  8.3

 בוטל .59.6

 בוטל .59.7

, לעיל 53עיף , כאמור בסעבודותבכל מקרה שניתנה תעודת השלמה לגבי חלק מה .59.8

שלגביו ניתנה תעודת  עבודותרשאי הקבלן להגיש חשבון סופי לאותו חלק מה

 יחולו בהתאמה גם במקרה זה. 60.10עד  59.1 והוראות סעיפים קטנים ההשלמה,

, רשאי עבודותיום מיום השלמת ה 60החשבון הסופי עם תום  לא הגיש הקבלן את .59.9

לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי ולקבוע את  המנהל,

הסופי משכר החוזה שיקבע כאמור, ינוכו הוצאות עריכת החשבון הסופי.  שכר החוזה

ה תשולם , והיתרמשרדיות להוצאות כתמורה מהן 12%על ידי המנהל, בתוספת של 

 כאמור.קבלן ח"ן סופי כנדרש לעיל, יום מיום  85לקבלן בתנאי שוטף + 

מימון לביצוע העבודות נשוא הסכם זה יבוצע ע"י משרד השיכון ו/או רמ"י. העירייה  .59.10

תעביר למשרד השיכון ו/או מי מטעמו את חשבונות הביניים ו/או החשבון הסופי. 

, וכל בהתאם שיכון ו/או רמ"י לעירייהתנאי לתשלום לקבלן הינו מימון של משרד ה

. העירייה תקפיד הקפדה יתרה לעניין הגשת 2017למוסר תשלום לספרים התשע"ז 

ביניים ו/או סופיים בהתאם לדרישות רמ"י ו/או משרד השיכון לרבות  נותחשבו

 ו/או כל הוראה אחרת/ נוספת מרמ"י/ משרד השיכון.  4בהתאם לנספח 

 תשלומי יתר .60

 יום ממועד 15לן תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך אם קיבל הקב

 דרישתו בכתב, בתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין

 האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור, מכל

 תם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זהסכום המגיע ממנו לקבלן או לגבו

 או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את

 החזרתם מהקבלן.

 העבודה ובערך החומרים במחירי תנודות .61

 .כלשהם חליפין בשערי או במדדים לתנודות יוצמד לא החוזה שכר
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 או אי המשכת ביצועוסיום החוזה  –פרק י"ב 

 עבודותסילוק יד הקבלן ממקום ה .62

 ולתפוס את החזקה בו עבודותהמזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום ה .62.1

בכל  –בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת  – עבודותולהשלים את ה

 אחד מהמקרים המנויים להלן:

ע בצו התחלת עבודה או במועד שנקב עבודותכשהקבלן לא התחיל בביצוע ה .א

או במקרים מיוחדים תוך  -יום  14 תוך ציית ולא, ןביצוע את שהפסיק

להתחיל או להמשיך  להוראה בכתב מהמנהל - שנקבעה יותר קצרה תקופה

 דרך אחרת; בכלעבודות ה, או כשהסתלק מביצוע עבודותבביצוע ה

 ןהשלמתאיטי מידי כדי להבטיח את עבודות הכשהמנהל סבור שקצב ביצוע  .ב

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא 

 -או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה  -יום  14 תוך ציית

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם 

במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או  עבודותהלהבטיח את השלמת 

 ;לעיל 42, כאמור בסעיף ןשלמתלה קוצר

 עבודותהכשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את  .ג

בהתאם למפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב 

 לא נשאה תוצאות רצויות; לקבלן

בלי הסכמת המזמין  – כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר .ד

 בכתב;

או /ן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, וכשהקבל .ה

 ;עבודותהמביצוע  קבלן משנה לא נענה להוראות המנהל לסלקשהקבלן 

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה סידור  .ו

פרט לפירוק ללא חיסול  –או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק  עם

לא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי א עסקים

 החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של  .ז

 הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי

בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם 

 בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל; רצונו

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש  .ח

 ;בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה

כשהקבלן ביצע הפרה יסודית של החוזה, נוספת או אחרת מהאמור בסעיף  .ט

 .זה לעיל
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או מונעות ממנו להמשיך נקלע הקבלן לנסיבות הפוגעות ו/ ,כאשר לדעת המנהל .62.2

כאמור בסעיף זה  עבודותהסולקה ידו של הקבלן ממקום  ולבצע את החוזה כלשונו.

 , באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:לעיל

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים  .א

 ;עבודותה, לצורך השלמת עבודותהבמקום 

 עבודותהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום לדרוש מה .ב

את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה 

לכל מקום שיראה  עבודותהיום, רשאי המזמין לסלקם ממקום  14זו, תוך 

הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו  בעיניו, על חשבון

 להם.

, יחולו ההוראות , כאמור בסעיף זה לעילעבודותההמזמין את החזקה במקום  תפס .62.3

 שלהלן:

כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא ישא  עבודותההוצאות השלמת  .א

מהן כתמורה להוצאות  12%בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 

 .משרדיות

ועד המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למ .ב

סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן 

אם ימצא לנכון, יוכל המפקח לקבוע כי המדידות  ;עבודותהבמקום  המצויים

 שא בהוצאות המודד הנ"ל.ייבוצעו על ידי מודד מוסמך, והקבלן י

בתנאי החוזה ואילו  59הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  .ג

 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה;

, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו עבודותהנתפס מקום  .ד

 ;להלן בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור להלן בפיסקה )ה(

ומים האחרים ששולמו עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשל .ה

ובדקו  עבודותה, של הוצאות השלמת עבודותהלקבלן לפני תפיסת מקום 

חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת  שייקבעו על יסוד

ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה  האמורה בפיסקה )א(,

יהיה  – שכר החוזהנזקים אחרים, על אומדן  ומפאת עבודותהבהשלמת 

הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר 

 החוזה.

, אין בהם 62.1וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן עבודות התפיסת מקום  .62.4

כדי לגרוע מזכותו של אולם אין בהם  ביטול החוזה על ידי המזמין משוםכשלעצמם 

  .המזמין לבטל את החוזה

 ולא לגרוע מהן. לעיל 33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .62.5
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 קיזוז .63

המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על פי  .63.1

קצוב או בלתי  –זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר  חוזה

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין  המגיע מן הקבלן למזמין. -קצוב 

לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן  לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת,

 המזמין. ןהמציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר שבינו לבי

שהמזמין חייב לו מהכספים שהוא חייב למזמין, לקבלן לא תהיה זכות לקזז כספים  .63.2

 בכל עילה שהיא, בין אם מדובר בחוב קצוב ובין אם בלתי קצוב.

 עבודותאי אפשרות המשכת ביצוע ה .64

, מפאת ןאו מקצת ן, כולעבודותהאם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע  .64.1

אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין והמזמין  מלחמה או כל סיבה

או  ן, כולעבודותהלקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע  יתן

 עבודותהוהקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע  ,ןמקצת

 כאמור.

לפי סעיף  בודותעהסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע ה .64.2

בהתאם  – ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמוריהיה  64.1 קטן

לא  והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לכך למחירים

ם כאמור הוא תשלום הסכומיישולם לקבלן כל הוצאה ו/או תמורה מכל מין וסוג. 

פיצויים ותביעות עבור  לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות

 כאמור. עבודותההוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע 

חומרים, ציוד ומתקנים אחרים והקבלן  עבודותההורה המנהל לקבלן לסלק ממקום  .64.3

, 64.1פי סעיף קטן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל ל

המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך  רשאי

מהן כתמורה  12%והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של  אחרת,

ק סביר ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חל –משרדיות  להוצאות

 מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.

 ביול חוזה .65

 במידה וקיימות, חלות על הקבלן. הוצאות ביול חוזה,

 מס ערך מוסף .66

ס מ המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .66.1

 י מע"מ .כאם הקבלן אינו עוסק לצור איתווסף למחירי החוזה, אלערך מוסף כדין 
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המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות על פי  .66.2

 ., בהתאם להוראות הדיןחוזה זה

 :66.2על אף האמור בסעיף קטן  .66.3

אם איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון  .א

יום מיום  195, ובפרק הזמן החל מתום לעיל 59סעיף כאמור ב, הסופי

ישלם המזמין את  –המוסף  הערך מס של שיעורו הועלה עבודותה השלמת

סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה 

 ;59החשבון הסופי במועד שנקבע בסעיף  אילו הוגש

 -ו 41תוך התקופה כאמור בסעיפים  עבודותהלא השלים הקבלן את ביצוע  .ב

 יה הקבלןיום מהיום בו חייב ה 195, ובפרק הזמן החל מתום לעיל 42

ישלם המזמין  –המוסף  הערך מס של שיעורו הועלה, העבודות את להשלים

סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר החוזה  את

 .במועד והחשבון הסופי היה מוגש במועד עבודותההושלם  אילו

 שמירת סודיות .67

, , המסמכים, התכניותהקבלן מתחייב לשמור על סודיות לגבי כל הפעולות, הידיעות .67.1

יחסים לניהול ובצוע העבודות. בתום העבודות וכן בתום י, המתוכיו"ב מקורות מידע

את כל ההעתקים של כל  למנהלבצוע השלבים השונים, מתחייב הקבלן להעביר 

שהוכנו על  וכן אלה השרטוטים והתכניות בין שהוכנו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו

הצהרה המאשרת כי כל  מו, וכן מתחייב הוא להמציא למזמיןידי הקבלן ו/או מי מטע

ההעתקים של כל התכניות ו/או השרטוטים אשר אגורים ושמורים בכל דרך שהיא 

 .למנהלהועברו 

כלל בכל הסכם בו ייבות בנוסח האמור תיהקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי התח .67.2

 .ם חוזה זהאדם או גוף בקשר ע ,רותים, קבלן משנהייתקשר עם כל נותן ש

ו/או לצורך לרבות תכניות ושרטוטים שיוכנו במסגרת  ,כי כל מסמך ,הקבלן מצהיר .67.3

העבודות על פי חוזה זה יהיה רכוש המזמין, והקבלן מתחייב שלא לעשות כל שימוש 

במסמך כאמור זולת אם קיבל לכך מראש ובכתב את אישור המנהל. הקבלן מוותר 

 . ה מנוע מלטעון לזכויות כאמורבזאת על כל זכות במסמך כאמור ויהי

 ניגוד עניינים .68

עם פעולותיו על פי חוזה זה מצהיר שהוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים הקבלן  .68.1

מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה ו/או מעשה אשר עלולים והוא ויחסיו עם המזמין 

 . כאמורלהביאו לידי מצב של ניגוד עניינים 
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דא, ולשם כך לנקוט בכל הצעדים המתבקשים, ולפעול כן מתחייב הקבלן לווכמו  .68.2

לא בקשר עם ביצוע העבודות בענין פעולות קפדניות ודקדקניות, כי מי הפועל מטעמו 

 יקלע לניגוד עניינים כאמור.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

  _______________________ ___________________________ 

 הקבלן עיריית יבנה  
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 1ספח נ
 לתקופת הבדקו נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה

 
 
 

 לכבוד
 עיריית יבנה

עד לסך   "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום –על פי בקשת __________ )להלן 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד, הנובעים מהצמדת הסך , ₪( ₪750,000 ) אלף שבע מאות חמישים של

"הפרשי הצמדה"(,  –הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, כמפורט להלן, )להלן הנ"ל למדד האחרון 
פיתוח והשלמת פיתוח לביצוע עבודות  12/2019וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס' 

 .הסכםולהבטחת מילוי תנאי הבעיר יבנה  בשכונה ירוקה 
 

הפרשי הצמדה מיד עם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל 

כלשהו  דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב
 כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי בסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 

המרכזית לסטטיסטיקה  משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה –"מדד" 
 ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד  –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 

היינו ________  חתימת ההסכם החדש"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד 
"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש "המדד היסודי -נקודות )להלן

 בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי.
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .
 

 כאמור בהסכם. - וכולל בתוקף עד ערבות זו תישאר 
 

 שהיא ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה
 
 
 

 ______________________וחותמת  חתימה תאריך_________________________
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2נספח   

 טופס אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד

 עיריית יבנה

 , יבנה51שד' דואני 

 "(המזמין" -)להלן  

 א.ג.נ.,

אישור על קיום ביטוחים של _______________________ )להלן "הקבלן"(  הנדון:

ו/או  בעיר יבנה השלמות פיתוח בשכונה הירוקה בקשר עם  עבודות בגין ו/או 

 )להלן: "העבודות"(12/2019, בקשר עם חוזה/מכרז מס' עבודות נלוות

 

 אנו הח"מ _________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן: 

            
כמפורט העבודות עבור המזמין,  עם ביצוע אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר .1

 להלן:

 
 :ביטוח עבודות קבלניות  בגין העבודות )פוליסה מספר ____________________ ( כלהלן .א

 
הכולל גם ₪   100,000בכפוף להשתתפות עצמית בסך שלא תעלה על   ביטוח רכוש -פרק א' 

כונים אלה, כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סי

 והרחבות כיסוי על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח עבור:

  
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אך לא פחות , משווי העבודות הכולל 10% רכוש סמוך  (1)

 ₪ 750,000מסך 

אך לא פחות , משווי העבודות הכולל 10% רכוש עליו עובדים   (2)

 ₪ 750,000מסך 

אך לא פחות , משווי העבודות הכולל 10% ינוי הריסותפ (3)

 ₪ 750,000מסך 

( נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, 4)

 עבודה לקויה, חומרים לקויים

 סכום ביטוח מלא.

(  נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, 5)

 עבודה לקויה וחומרים לקויים

אך לא פחות , משווי העבודות הכולל 10%

 ₪ 750,000מסך 

הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח ( 6)

והשגחה לאחר נזק, והוצאות הכנת 

 תביעה

אך לא פחות משווי העבודות הכולל,  10%

 ₪ 750,000מסך 
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המכסה אחריות  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

דו לרבות קבלני משנה בגין מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על י

קשר עם העבודות, ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או ב

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף ₪   10,000,000 בגבול אחריות בסך

 לכל מקרה ביטוח. הבטוח מורחב לכסות גם:₪  50,000להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

 ההרחבהפירוט /אחריות גבול הכיסוי תהרחב

אחריות לנזקים לרכוש המזמין אשר ( 1)

הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר 

של המזמין, למעט לרכוש המבוטח בפרק א' 

 לעיל

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי 

הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, 

ולל כמפורט לעיל, אולם גבול האחריות הכ

של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה על 

 גבול האחריות על פי פרק ב'.

אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין ( 2)

או בעקיפין על ידי שימוש בציוד מכני הנדסי 

 שאין חובה חוקית לבטחו

 ( גבול האחריות100%במלוא )

 ל האחריות( גבו100%במלוא ) תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי( 3)

אחריות בגין רעד, ויברציה, הסרת ( 4)

 תמיכות

2,000,000  ₪ 

אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות ( 5)

קרקעיים, ונזקים עקיפים -ומתקנים תת

 כתוצאה מכך

 מלוא גבול האחריות –נזקים ישירים 

 ₪ 500,000עד לסך   –נזקים עקיפים 

  

 

ובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע העבודות, בגין כל הע ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 

₪  20,000,000לתובע ובסך ₪  6,000,000לרבות קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 

 למקרה ולתקופת הביטוח.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן 

 קצוע.וזאת לעניין תאונות עבודה ו/או מחלות מ

לתאונת עבודה  ולמחלת ₪  40,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

 מקצוע.

 

)פוליסה מספר ________________ ( לכיסוי אחריות פי דין -ביטוח אחריות מקצועית על .ב

הקבלן בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים שיגרמו בקשר עם ביצוע 

ובכפוף ₪  1,000,000אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בסך העבודות, בגבול 

  .₪ 150,000פות עצמית שלא תעלה על להשתת

 הפוליסה מורחבת  לכסות:

אבדן ,   ג. אחריות בגין תכנון ופיקוח ,   ב. עיכוב ושיהוי כתוצאה ממקרה ביטוח .א

    .אי יושר עובדים,   ד. מסמכים ומידע 
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חודשים זאת במקרה שביטוח אחריות  6ודיווח מוארכת בת  הביטוח כולל תקופת גילוי .ב

מקצועית יבוטל או לא יחודש בחברתנו , ולמעט במקרה של מרמה בקבלת תגמולי 

ביטוח מצד הקבלן שחובת הוכחתם חלה על המבטח ו/או אי תשלום פרמיה, וכל אירוע 

וח המוארכת שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיו

, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי 

שלא נערך על ידי הקבלן ביטוח אחר /חלופי המעניק כיסוי דומה למתחייב כאמור 

 בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את האירוע .

 הפוליסה כוללת תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת העבודות. .ג

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של  ואת המזמין ועובדיורחב לכלול ביטוח מה .ד

 מי מטעמו .אחריותו בגין הקבלן ו

 

 .______________עד __________הפוליסה תערך לתקופה מתאריך ______

 

בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסת "ביט" התקפות במועד  יהיוהפוליסות  .2

חריג רשלנות הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה. התחלת 

הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה מורחבת . מבוטלרבתי 

תום תקופת הביטוח )המועד המוקדם מבין ן ו/או חודשים ממועד מסירת העבודות למזמי 24בת 

 שני המועדים(.

 

_______)שני ________עד _____העבודות הקבלניות יערך לתקופה מתאריך ______ביטוח  .3

 חודשים.  24התאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה המורחבת בת 

 
הננו מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או המזמין שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו  .4

ן בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוי

 הנוספות הנובעות מהארכות אלה.

 
בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין, חברות בנות וחברות  .5

 מסונפות של המזמין, עובדי המזמין. ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

 
 שרים כי בכל הביטוחים הנזכרים:אנו מא .6

 קבלניםאו /ו המזמיןאו /ו הקבלן יהיה קבלניות עבודות לביטוח בפוליסה" המבוטח" (א)

ו/או  ישראל מדינתאו /ו"י רמאו /ו"ל הנ של ועובדים משנה קבלניאו /ו עבודות מבצעי

והמזמין  ו/או הקבלן יהיה המבוטח שם מקצועית אחריות ביטוחל בפוליסה .משהב"ש

 ' לעיל.ב1 בסעיפים כמפורטבדיהם של הנ"ל  יתווספו ועו

, ו/או משהב"ש ישראל מדינתאו /ו"י רמאו /ו " לעניין אישור זה: עיריית יבנההמזמין" 

 עובדים ומנהלים של הנ"ל. וכןחברות בנות וחברות מסונפות 

נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת  (ב)

הביטוח ותקופות ההארכה, למעט במקרה של מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שהוכחתם חלה 

על המבטחת, וכן  אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן. במקרה כזה תימסר לקבלן 
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יום מראש. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס  60ולמזמינה הודעת ביטול בכתב לפחות 

 יבטל את תוקף הודעת הביטול.  לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי המזמין

סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית לא יכסה את אחריות המזמין כלפי  (ג)

 הקבלן.

תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ו/או לרכוש המזמין ישולמו למזמין או למי שהמזמין  (ד)

 יורה בכתב לשלם. 

בודות המבוטחות על כל הביטוחים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת הע (ה)

חלקיהן למזמינה או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. אולם אם יחל שימוש בעבודות 

 MR116או בחלק מהן, יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם לנספח 

 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .7

 נזק.במקרה 

 

הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמין ,  .8

וכל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים 

ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין , ולגבי המזמין  הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח 

ני" המזכה  את המזמין  במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות השתתפות ראשו

בביטוחי המזמין , ומבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי המזמין  לשאת בנטל החיוב על פי 

, וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59סעיף 

י מבטחיו . אנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמין  וכלפ

 המזמין .

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .9

 באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף  הפוליסות המקוריות.

 
ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם  ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על .10

ביצוע העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים לרעה ללא הודעה מראש כמפורט 

 לעיל.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 ____________________  _____________________ ____________________ 

 חתימה וחותמת המבטח       שם החותם      תאריך  

 

 : פרטי סוכן הביטוח

 שם_______________ טלפון: __________________דוא"ל: _________________
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א-2נספח   

  מוצרהאישור על קיום ביטוח אחריות 
           

 לכבוד
 עיריית יבנה
 , יבנה 51שד' דואני 

 להלן: )"המזמין"(
 

 א.ג.נ.,
: "הקבלן"( ןלהלֹ____________________)המוצר של חריות אאישור על קיום ביטוח  הנדון:

השלמות פיתוח בשכונה הירוקה בעיר יבנה ו/או עבודות נלוות,  ו/או בקשר עם עבודות  בגין
 )להלן: "העבודות"( 12/201912/2019בקשר עם חוזה/מכרז מס' 

 
 בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

            
 העבודות, כמפורט להלן : בקשר עם ביטוח אחריות מוצר בגין ו/או קבלן האנו ערכנו עבור  .1
 

 ביטוח אחריות המוצר  א. 
 

 פוליסה מספר
________ 

בגין מי מטעמו על  ולכיסוי אחריות הקבלן ו/או עובדיו ואחריות
, ,  1980 –פי דין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ 

בדן ו/או נזק שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין בגין א לכל
 ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו/או המוצרים.

 
 למקרה ולתקופת הביטוח.₪   1,000,000סך  :גבולות אחריות

 
 :תנאים מיוחדים

 
 
 

הביטוח מורחב לכלול את המזמין בגין ו/או בקשר עם   .1
 העבודות ו/או המוצרים.

 יף אחריות צולבת.הפוליסה כוללת סע .2
מסירת ממועד לא יאוחר הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי  .3

 העבודות ו/או  חלקן למזמין ו/או למי מטעמו.
 

 לכל מקרה ביטוח ₪  150,000לא תעלה על סך  השתתפות עצמית :

 

 ____ ועד______________)כולל(._________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2

.א 1המזמין בהתאם למפורט  בסעיף  ו/או  הקבלן  –היה י" "המבוטחשם פוליסות הנ"ל ב .3
 לעיל.1

, חברות ו/או משהב"ש ישראל מדינתאו /ו"י רמאו /ו עיריית יבנה: לעניין אישור זה "המזמין "
 .עובדים ומנהלים של הנ"ל בנות וחברות מסונפות וכן

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 .זדון, למעט כלפי מי שגרם לנזק בהמזמיןב ו/או התחלוף כלפי ביטול זכות השיבו א.
לרעה,  םו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיההקבלן הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ב

יום לפני מועד הביטול  60הודעה בכתב, במכתב רשום, מזמין וללקבלן אלא לאחר שנמסור 
 ו/או השינוי המבוקש.

לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת "ביט" של קבוצת כלל ביטוח היקף הכיסוי בפוליסה  .ג
אולם אין בביטול הסעיף כאמור  התקפה במועד התחלת הביטוח. חריג רשלנות רבתי מבוטל

 .כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין
 

ות העצמיות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפוי הקבלן  .5
 הקבועות בהן.
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הננו מאשרים כי מאחר ופוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה", יראו תביעה  .6
כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח  על קבלת תובענה, או 

מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח לרבות הודעה על נסיבות 
 לולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד הקבלן.הע

 
במקרה של אי חידוש  או ביטול הביטוח בחברתנו, למעט במקרה אי תשלום פרמיה ו/או מרמה  .7

בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם  מוטלת על המבטחת , תחול תקופת גילוי ודיווח 
ימסר הודעה במהלך תקופה זאת, חודשים, ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם ת 12מוארכת בת 

בגין אירוע שקרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח, כאילו נמסרה 
עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח. סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד הקבלן מכוסה 

 מהכיסוי בפוליסה זאת.  נופלבפוליסה אחרת שנרכשה  על ידי הקבלן, בכיסוי  שאינו 
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .8
טוח על פי הפוליסות לגבי המזמין הבי, וווכלפי מבטחי המזמיןקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות  ותוהנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א
להשתתף בנטל המזמין מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי   המזמין חיטויהשתתפות בב

, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59החיוב כאמור בסעיף 
 .מזמין ומבטחיוה טענה של ביטוח כפל כלפי

 
מור ובכפוף לאהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות  .9

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות באישור זה

 
 
 
 

 

 ____________            __________________  ____________________ 
חתימת חברת הביטוח                         שמות החותמים    תאריך         

  

 
 
 
 
 

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 _______________טלפון _____________דוא"ל  ___________ כתובתשם____________
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 3נספח 

 אישור הקבלן על העדר תביעותנוסח 

 

 לכבוד 

 עיריית יבנה 

 "(המזמין)להלן: "

 

לכל המונחים בכתב ויתור ושיפוי זה תהיה המשמעות המיוחסת להם בחוזה מיום _________ 

 "( שביננו לביניכם.החוזה)להלן: "

 הוראות כתב ויתור ושיפוי זה כדי לגרוע מאילו מהתחייבויותינו על פי החוזה.אין ב

"( ביחס התשלום הסופי והמוסכםהרינו לאשר ולהסכים בזאת לתשלום הסופי והמוסכם )להלן: "

 פי החוזה.-לעבודות שביצענו על

 התשלום הסופי המוסכם נקבע לאחר שבחנו את כל )א(אנו מצהירים ומאשרים בזאת, כי: 

בהתאם, התשלום )ב( פי החוזה; -התחייבויות, הצהרות וחובות הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, על

הסופי המוסכם, מוסכם ומקובל עלינו ומהווה את התמורה המלאה והסופית לביצוע כל 

הואיל וקיבלנו את כל המידע שביקשנו והואיל  )ג(פי החוזה ו/או בקשר אליו; -התחייבויותינו על 

ת ו/או הבירורים שהיו לנו נענו לשביעות רצונו המלאה, אין ולא יהיו לנו כל טענה ו/או וכל השאלו

דרישה כספית ו/או אחרת בקשר לחוסר במידע או חוסר הבנה לגבי הסכמתנו לתשלום הסופי 

לא יהיו לנו ואנו מוותרים בזאת, על כל טענה לפיה התשלום הסופי  )ד(המוסכם או בקשר אליו; 

 )ה(פי החוזה ו/או בקשר אליו; -מתאים /או אינו הולם את העבודות שביצענו עלהמוסכם אינו 

לא תשחרר אותנו מאחריותנו המלאה והבלעדית  (1)הסכמתכם ביחס לתשלום הסופי המוסכם; 

לא תהווה כל ויתור מצדכם ו/או מי מטעמכם ביחס לזכויות ו'או  (2) -ביחס לעבודות נשוא החוזה; ו

 פי דין.-פי החוזה ו/או על-ם עלסעדים להם אתם זכאי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הננו מאשרים ומצהירים בזאת, כי לנו/ואו למי מטעמנו ו/או קבלני 

ידינו ו/או מנהלים ו/או עובדים שלנו, לא תהיינה כל טענה ו/או תביעה ו/או -המשנה שהועסקו על

מטעמכם )לרבות חברת הניהול  דרישה כלשהן כלפיכם ו/או כלפי נושאי משרה אצלכם ו/או מי

שהועסקה על ידיכם בקשר עם העבודות( ו/או כלפי תאגידים ו/או גופים הקשורים במישרין ו/או 

בעקיפין אליכם )לרבות מי יבנה בע"מ( ו/או רשות מקרקעי ישראל בקשר לחוזה ו/או בקשר 

ין באופן ישיר ובין לעבודות נשוא החוזה ו/או בקשר לכל עבודה הנובעת מכך או הקשורה לכך, ב

באופן עקיף, הכל בהתייחס לתקופה שתחילתה ביום חתימת החוזה וסופה במועד זה. מבלי לגרוע 

ידינו או -מכלליות האמור לעיל, בכל מקרה בו תועלה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל, על

ידינו, הננו מתחייבים -קו עלידי קבלני משנה שהועס-על ידי מי מטעמנו או עובדינו או מנהלינו או על

לפצות ולשפות אתכם ואת כל מי שהטענה או התביעה או הדרישה יופנו כלפיו, מיד עם דרישה 

ראשונה ומבלי שיהיה צורך לנמק את הדרישה, בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות 
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או שיוטלו עליהם ו/או שהם ושכר טרחת עורכי דין( ו/או אחריות ו/או הפסד ו/או חובות שיגרמו ו/

 יאלצו לשאת בהם בקשר לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מאשרים ומצהירים בזאת, כי שילמנו באופן מלא לכל העובדים, 

-ידנו לצורך ו/או במסגרת ביצוע העבודות על-קבלני המשנה, הספקים וכל אדם או גוף שהועסקו על

פי החוזה, את כל הסכומים להם הם זכאים -החוזה זה ו/או לצורך קיום התחייבויותינו עלפי 

 )ובכלל זה בעבור ביצוע עבודות ובעבור אספקת ציוד(.

 

 

 

  __________  __________ 

 תאריך  הקבלן 

 

 

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר בזאת כי בשם הקבלן חתמו על כתב שחרור זה ה"ה 

 __________ וכי חתימתם דלעיל מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.-_ ו_________

 

  _________________ 

 __________, עו"ד 

         



  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח 

  בשכונה הירוקה

  
  

  המפרט הכללי לעבודות בניה –מסמך ג' 

  בהוצאת משרד הבטחון (לא מצורף)

   



  

  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

  

לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח 

  בשכונה הירוקה

 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים – 1מסמך ג'

  

   



  

  

  מוקדמות-00פרק  

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

  פרקים רלוונטיים אחרים שלו.

  מוקדמות של המפרט הכללי מחייבים מכרז /חוזה זה, למעט סעיף 00כל הסעיפים מתוך פרק 

  .(פאושל) 00.09

  

  

  פרק זה כולל בין היתר את הסעיפים הבאים:

  . אתר העבודה ותיאור העבודה  00.1

  הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 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

 סדרי עדיפויות 00.15

 אחריות 00.16

 מדידות 00.17

 בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.19

 משרד שדה   00.20

 מסירת העבודה 00.21

 עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.22

 מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה  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

 עהגשת חשבונות ביצו 00.29

  עתיקות  00.30

 תיק חשבון סופי ותיק מסירה 00.49



  

 צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל  00.51

  עבודה בשלבים ובהפסקות 00.52

  אמצעי זהירות 00.53

 אישור שלבי העבודה 00.54

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים:  00.55

 בטלת ציוד: 00.56

 שמירה על הנוף:  00.57

 עבודות חפירה ומילוי חוזר 00.58

 עבודות נוספות 00.59

 עבודות במשמרות ועבודות לילה 00.60

 גידור הפרויקט 00.61

 מחירים 00.62

 עבודה בשטחים מוגבלים 00.64

 אחזקה ותחזוקה 00.65

 עבודות תכנון תאום ואישורים 00.66

  

  

  

  

  



  

  אתר העבודה ותיאור העבודה–. 00.1

  Aרובע  –מתחם השכונה הירוקה  –האתר 

  נושא מכרז/חוזה זה הינו ביצוע עבודות השלמת פיתוח בשכונה כמפורט בתכניות.

  תכולת העבודות:

  להלן פירוט אלמנטים מרכזיים ועיקריים הנכללים בפרויקט (אין המדובר ברשימה ממצה).

מובהר, כי אין בפירוט האלמנטים המרכזיים והעיקריים, כאמור, כפי שאין גם בפירוט עבודות 

לגרוע מכך שתכולת הפרויקט כוללת את כל העבודות הנלוות ו / או הנדרשות נלוות כלשהן, כדי 

  לביצוע הפרויקט, על כל מרכיביו גם אם אינם מצוינים ומוגדרים במפורש.

  רש הקבלן לבצע בין היתר את סוגי העבודות הבאים:במסגרת עבודתו ייד      

 עבודות התארגנות, גידור ושילוט. -

 עבודות עפר -

 עבודות מצעים ואספלט -

 עבודות ריצוף, אבני שפה -

 עבודות גינון והשקיה. -

 עבודות צנרת מים, מי קולחין, ניקוז וביוב.  -

 עבודות תאורה. -

המפקח, בהקשר לפרויקט וכן כל עבודה שתידרש באחד ממסמכי ההסכם, ו/או ע"י  -

 זה.

  

  

  הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע  - 00.1.1

  

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן ולאשר בגורמים המוסמכים הסדרי  .1

תנועה זמניים על חשבונו באמצעות מהנדס תנועה ולבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך 

קבלת רישיון מהעירייה כולל תאומים עם גורמי העיריה, המשטרה, רכבת ישראל, חברת 

התכנון וקבלת הרישיון ואישורי חפירה כלולים בתקופת נתיבי ישראל וכדו', מודגש כי 



  

הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, 

המזמין רשאי לתכנן ולאשרתוכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולקזז מהקבלן בעבור 

 ביצוע התכנון. 

תכניות שיציג הקבלן  (על ידי משטרת ישראל הקבלן יביא בחשבון, כי באישורים שיינתנו ל .2

ועיריית יבנה והגורמים האחרים) לפני תחילת ביצוע העבודה יכולים לחול שינויים 

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

שטח בהתאמה, יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע עדכונים בתוכניות ובאופן יישומם ב

אישור תכנית חלופית כנ"ל לא יהיה עילה לדרישות תשלום נוסף, ו/או שינויים בלוחות 

 הזמנים. 

על הקבלן לבצע על חשבונו הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות כל אביזרי  .3

הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, 

ה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי דרכי גיש

עבודה זמניים, פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור 

והעברת ממקום למקום בהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, 

ניים כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות שימוש בעגלות חץ, צביעה והעלמת צבע זמ

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

מהיר התקשות ואספלט קר בכיסוי תעלות,  CLSMעל הקבלן לבצע על חשבונו שימוש ב  .4

על פי סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה כלי רכב והולכי רגל 

 תוכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח.

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול   .5

 דעתו המוחלט.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי  .6

 תוכניותיו ואישורי הרשויות.התנועה הזמניים ואישורו כי המתקן בשטח תואם את 

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע  .7

ימים בשבוע כולל חגים והפסקות  7שעות ביממה,  24בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 עבודה.

ל מהלך הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה במהלך כל העבודה. כאשר בכ .8

 העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.

התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי  .9

 היחידה השונים אלה במידה וקיים סעיף לכך בכתב הכמויות.

לול את כל במידה וקיים סעיף בכתב הכמויות לתכנון וביצוע הסדרי תנועה הסעיף יכ . 10

המפורט מעלה, מודגש כי הסכום הינו סכום סופי חודשי ולא ישולמו תוספות כלשהן מעבר 

 לסכום זה.

מודגש כי  ישולם לקבלן רק בעבור חודשים בהם מבוצעים עבודות כך לדוג' לא ישולם בזמן  . 11

ההתארגנות או בתקופת המסירות או בכל תקופה אחרת שלא יהיו אביזרי בטיחות בכמות 

 לדעת המפקח דורשת תשלום חודשי. אשר

כי במידה וקיים סעיף בכתב הכמויות ותקופת הביצוע תתארך מעבר לתקופת  מודגש . 12

הקבלן לא יקבל תשלום בגין הסדרי תנועה זמניים וכל הסדרי  –הביצוע המוגדרת בחוזה 

  יהיו על חשבון הקבלן.  התנועה בתקופה זו



  

  

  

  בטיחות וגהות בעבודה - 00.2

  כללי )1(

  (בטיחות בעבודה) לחוזה: 24מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

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

כנדרש בתקנות הממשלתיות, בהוראות מקצועיות של עירית יבנה בתחום הבטיחות 

  ות אחראי בטיחות.והגיהות על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות. על הקבלן למנ

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה   .2

המוגדר בגבולות השכונה לפי התב"ע . מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום 

בנוסף, בתוך גבולות הפרויקט משתלבים קבלנים   קבלנים נוספים בחוזים אחרים. 

 -שתית (כגון: חח"י, מי יבנה, בזק, הוט, סלקום, פרטנר, וכיוצב')נוספים של חברות ת

הקבלן ישלבם בלו"ז הפרויקט, ויהווה קבלן ראשי עבורם, כחלק ממחירי היחידה, ולא 

ישולם לו תגמול כלשהו עבור הגדרה זו, על כל המשתמע מכך. בכל מקרה האחריות 

במכרז זה כקבלן ראשי על כל הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן 

  הנובע ממנה, וללא תוספת כספית כלשהי.

המפקח ו/או משרד הבינוי והשיכון רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו   .3

נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או 

  לדרישות המפקח.

מטעמו אשר יפקח על ניהול הבטיחות  חיצוניהקבלן יעסיק בפרויקט זה ממונה בטיחות   .4

  באתר. גורם זה יהיה בנוסף למנהל העבודה. 

הקבלן משחרר את המזמין לרבות המתכננים והיועצים מטעם המזמין מכל אחריות עבור   .5

ייב לשאת הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתח

  באחריות לנזקים אלה. 

  

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

  שונים) אמור לספק רמת בטיחות נאותה למשתמשים השונים בדרכים הגובלות בפרויקט. 



  

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

סדרים כולל תדרוך כל העובדים והמבקרים באתר בדבר ההנחיות והדרישות הה

המתחייבות. האחראי לבטיחות יקיים תדרוכים לכל עובד שיועסק באתר בתדירות 

הנדרשת לפי התקנות והעניין. מודגש שחלה על הקבלן חובה מוחלטת על קיום כל הדרישות 

  וההנחיות הקיימות.

 אמצעי בטיחות זמניים לשלבי הביצוע.אספקה והתקנת שילוט, תמרור ו

השילוט והתמרור ואמצעי הבטיחות הזמניים יעמדו בדרישות הועדה הבין משרדית 

  להתקני תנועה ובטיחות.

  סוג השלט ו/או התמרור יהיה מסוג עירוני.

  

  תכולת המפרטים והתוכניות 00.3 

כמויות ועל כן יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב ה .1

אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט 

 המיוחד.

כל הכתוב במפרט הוא באחריות הקבלן לביצוע  ועל חשבונו אלא אם כן צוין במפורש  .1.1.2

  אחרת.

ומפרטים כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת תוכניות  .2

משלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י מזמין העבודה, יהווה חלק בלתי 

  נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים של החוזה.

ביצוע עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר עומד בסתירה  .3

תב) ע"י לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר אושר במפורש (ובכ

  המפקח. 

המהנדס וכיו"ב,  \בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל  .4

המהנדס וכיו"ב מטעם המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות  \הכוונה לאישור האדריכל 

  המפקח בלבד.

  

  

  עבודה, ציוד וחומרים 00.4



  

ות טעון אישור המפקח לפני התחלת א. כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבוד

  הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו).

הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד 

ט וביטוח לכל ציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. על הקבלן לנהל תיק עם תעודות טס

  הפועל עבורו בשטח כולל קבלני משנה.

  

ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות המפרט המיוחד 

  והמפרטים הכלליים לשביעות רצונו של המפקח.

תן עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת תבוצענה בהתאם לאו 

דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות 

 10לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש  תוך 

  ימים מעת הבקשה.

  

ג.  עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע  .1.1.2.1

, על הקבלן לקבל מאת ימים לפני השימוש בחומר מסוים

המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש 

בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצורכי 

  בדיקה.

  

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם 

תגרום להפסקת העבודה  לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת

  ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת 

המפקח. כל הבדיקות כולל בדיקות שוטפות במהלך העבודה תבוצענה במעבדה מוסמכת שתיקבע 

  הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. על ידי המזמין ותוצאות

  

  מהנדס באתר 00.05



  

הקבלן יעסיק מהנדס רשוי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה בעל 

הכשרה במקצוע הנדסה אזרחית, רשום בפנקס המהנדסים בענף הנדסה אזרחית ובעל ניסיון מוכח 

שנים לכל  3פיתוח בהיקף דומה   וניסיון מינימאלי של ומספיק לדעת המפקח בביצוע פרויקט 

  הפחות, בביצוע עבודות מסוג  ובהיקף כמופיע במכרז זה.

  נוכחותו של המהנדס באתר תהיה במשך כל שעות פעילות הקבלן.

  המהנדס יחתום על היתר הבניה ככל שידרש כאחראי לביקורת ואחראי לביצוע השלד.

  

  אחריות הקבלן 00.6

רישות במפרט זה ובמסמכי המכרז רואים את הקבלן כישות משפטית היודע את מטרת בנוסף לד 

העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, כתב הכמויות, סוג החומרים וכל יתר הדרישות 

  למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

כאחראי לפעולה התקינה ושלמותם של המבנים המבוצעים על ידו ועליו  לפיכך רואים את הקבלן

להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר 

עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 

  האחרת.לשאת בכל האחריות הכספית ו

  

  מניעת הפרעות 00.7

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים 

  באתר ובסביבתו במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

חומרים ו/או ציוד בצורה שיש כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח 

בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים 

קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים, שוטרים 

ורך הטיית תנועה, על בשכר וכו' לפי הצורך.במידת הצורך ובאישור המפקח יבנה מעקפים לצ

  חשבונו עם כל אמצעי הבטיחות הזמניים השילוט וכו' המתחייבים מכך.

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר, 

כמוגדר על ידי עיריית יבנה. הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור המפקח. על הקבלן מוטלת גם האחריות 

לת אישורים כחוק לשינוי במידת הצורך להסדרי התנועה מהגורמים השונים כגון משרד לקב



  

התחבורה, המשטרה, עירייה וכו'. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי 

  היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

במחירי היחידה של כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה לרבות עבודות לילה תכללנה 

סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כלל תביעות של הקבלן בגין 

  עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.

  

  

  תנועה על פני כבישים קיימים 00.8

אמצעות כלי רכב כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק ב

מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב 

  אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

הדרכים המותרות לנסיעה ולעבודה יוגדרו ויוצגו ע"י המפקח. דרכים שלא  יאושרו כאמור 

  תיחסמנה ולא תתאפשר בהן כל תנועה.

  הקיימים או המתוכננים, אלא באישור המפקח. אין לסטות מן הכבישים

     

  אמצעי זהירות 00.9

א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת 

תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, 

  הפעלת ציוד כבד וכו'.

הווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום העבודה המוגדר. ב. הקבלן י

  מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת שמירה על חיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע 

התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, 

הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור 

מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים 

כל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה ב

הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

  מהעבודה.



  

הקבלן יספק ויתקין על חשבונו שלטי אתר לפי דרישות המפקח. כמו כן יבצע הקבלן על חשבונו 

  בורות להנחת תשתיות.עבודות דיפון במידת הצורך בעת ביצוע חפירת תעלות ו

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי 

זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר 

תובע או התובעים המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין ה

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 

ה, תכוסה ע"י של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבוד

  הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כשלהי בגין נושא זה.

  

ג. במקרה של עבודה, תיקון ו/או צורך בניקוי ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, 

ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים 

  רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

  

. לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם 1 

יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת 

אחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר מאווררים מכאניים. רק ל

  הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

  

  שעות לפחות לפי הכללים הבאים: 24. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 2 

ם הסמוכים. מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאי -לעבודה בתא בקרה קיים  - 

  סה"כ שלושה מכסים.

  המכסים משני צידי נקודת החבור. -לחבור אל ביב קיים  - 

. לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן 3

  להגיש עזרה במקרה הצורך.

  



  

ליות בלתי מחליקות. הוא . הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סו4 

גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ 

  לשוחה.

  מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0. הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 5

  

. העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות 6

  יאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.הנדרשים ו

  

  הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.10

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות במשך כל תקופת הביצוע 

ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד 

נקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור י

מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת 

  הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה והכל לשביעות רצונו של המפקח,.

  מדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תי

על נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה 

  כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

ת אקלימיות כגון:  הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעו

  סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

  

  סמכויות המפקח 00.11

  א. האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי  המפרט והחוזה.

ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות ב. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים 

  להתבצע. כמו כן המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי קביעת מחירים לעבודות חריגות

  ג. הסמכות להטיל קנסות כנגד הקבלן עפ"י החוזה נתונה בידי המפקח.

  



  

  תכניות 00.12

  התכניות המצורפות בזה הן תכניות לביצוע.

יישאו את החותמת "לביצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר 

  והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן.

  במהלך הביצוע ייתכן וימסרו תוכניות "לביצוע" נוספות שיחליפו תוכניות קודמות.

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. 

  מנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.ה

  

  רישיונות ואישורים 00.13

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן  למפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה 

לפי התכניות הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם 

רשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. תשלומים אלה יהיו על ל

חשבונו ולא ישולם לו עבורם. על הקבלן לתאם ולקבל אישור על אתר שפיכת עודפי עפר ופסולת  

  ולשלם על חשבונו את האגרות שידרשו.

  

  

  לוח זמנים 00.14

צו התחלת העבודה לוח זמנים מפורט ימי עבודה ממתן  14הקבלן יגיש למפקח תוך  .1

ומחייב לביצוע העבודה, על בסיס לוח הזמנים שהגיש בהצעתו. לוח הזמנים יאפשר 

מעקב אחר כל שלבי הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, כולל 

אספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים 

ביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים השונים של ה

 PROJECTבהתאמה ללוח הזמנים המחייב. לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת  

MS'יחולו על הקבלן  . כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, מעקב, עדכון  וכו

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

. במידה ולא יוגש לוח זמנים זה יעודכן ע"י הקבלן כתנאי להגשת כל חשבון חודשי .2

 לו"ז מעודכן עם החשבון, יידחה החשבון ע"י המפקח.

תקופת התארגנות של לפחות חודש ולפחות מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון  .3

 .מתקופת הביצוע בפועל 20%מ  של חודשיים למסירות וכן תקופת בנ"



  

מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל הפרויקט,  .4

תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינויי וטעונה אישור בהתאם לראות עיניו 

הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו שאין הסכמת 

 ט לתהליך הביצוע.מנהל הפרויק

מובהר כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בה להחליף  .5

 את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים.

 

  

  

  משך הביצוע 00.14.01

השלמת הפרויקט כולו נדרשת בתוך מספר החודשים שנקבע בעת פרסום המכרז החל ממועד קבלת 

למסירת העבודה למזמין ומסירת חשבון סופי, על בסיס ביצוע עבודות צו התחלת עבודה ועד 

 במקביל ובמספר קבוצות עבודה. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ככל שטרם הושלם התכנון והאישורים הנדרשים לביצוע חלק  .1

מהעבודות , הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי עד להשלמת האישורים לא תבוצע העבודה באזור 

מודגש כי בכל מקרה  לא תאושר כל תוספת כלשהי בעבור ביצוע עבודות אלו גם במידה זה, 

 ותקופת הביצוע תתארך עקב כך.

מודגש כי המזמין רשאי להנחות את הקבלן לא לבצע עבודות אלו והקבלן לא יוכל לבוא  .2

 בטענות כספיות או טענות כלשהן.

 

  

  

  . אבני דרך לביצוע: 2

ומאחריותו של הקבלן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

המפורט, להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המירביים להשלמתן.  מובהר ומודגש 

שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע וכוללים את משך ההתארגנות של 

יות הקבלן לקבלם כתנאי להתחלת הביצוע. לא הקבלן  והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחר

קיבל הקבלן מאת המזמין אישור על השלמת פעילויות המשנה האמורות עד למועד ההשלמה 

המירבי הנקוב ביחס לפעילות כאמור להלן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה 

העבודה תהא במקביל  ם כקבוע בחוזה.ו/או על פי כל דין, יחויב הקבלן בתשלום הפיצויים המוסכמי

  ך א'.מסמהמפורטים בובמספר צוותים בהתאם לצו התחלת עבודה שיתייחס לאבני הדרך 



  

  סדרי עדיפויות 00.15

העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי 

  בו יבוצעו וכו' ולשנותם בכל עת.

כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא הן כספית והן בנושא 

  לוח זמנים.

  תאחריו 00.16

או ספקים כגון  בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן לחברה תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים

  תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות, וכל תעודה נוספת. -

  הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין.

  מדידות 00.17

עבודות   א.  מדידת המצב בשטח הקיים נעשתה ע"י מודדים מוסמכים. לפני ביצוע .1.2

כבישים, כמו כן הסלילה, פיתוח והתשתיות בשטח. הקבלן חייב ליתד צירי ה

מטעם   למדוד גבהים קיימים בתחום הכבישים. גבהים אלו (שנמדדו ע"י מודד

היזם ישמשו כבסיס למדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 

יום מצו התחלת העבודה. ערעור על נכונות המצב הקיים תלווה במפת מדידה  10

מידה ותתגלה אי התאמה יזמין חתומה ע"י מודד מוסמך ותוגש לפיקוח. ב

מודד מטעם נותן העבודה לביצוע מסמך חדש שישמש כבסיס לחישובי    המפקח

  הכמויות.

עם רשימת קואורדינטות של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים,   P.Iלקבלן יימסרו  נקודות .  ב. 

כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות  קשתות, רדיוסים  ומרחקים.

  המדידה לפרצלציה.

  בנוסף לאמור לעיל מסירת נקודות קבע יבוצע בנוכחות של מודד הבטחת האיכות.

כן יסמן את גבולות כל -ת צירי הכבישים  במידת הצורך. כמועל הקבלן לסמן ו/או לחדש א  ג. 

האלמנטים שיידרש לסמן. כל זאת יבוצע 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.

אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, הקבלן יחדשן במקרה  הקבלן  ד. 

של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י 

  המפקח.

  



  

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,   ה. 

התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, לשביעות  -איסטייה או 

  רצונו של המפקח.

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התוכנית, יתקן -אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי   

  אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.

  

הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים. מטרתם של קווים אלה, לאפשר  על  ו. 

ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד 

  הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.

  

 –את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת  ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ   .ז

4 X 40 X 40  ס"מ. כל היתדות ימוספרו  70 –ס"מ, היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  90ובאורך

 בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.

ים לרוחב שנמדדו ע"י לשם חישוב כמויות של עבודות עפר יאושרו תוכניות מצב קיים וחתכ  .ח

 מודד מטעם הקבלן ואושרו ע"י מודד האתר והמפקח. 

 

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות,   .ט

באמצעות ציוד מתאים. המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של 

דרשת עפ"י תקנות המדידה.כל חישובי הכמויות  הפרצלציה הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנ

 שיוגשו יהיו בחתימת המודד המוסמך.

) הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו (נקודות .  .י

על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של 

  המגרשים.

 תחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל.כל הנקודות ש

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של החוזה.  .יא

 גבולות החלקות הפרטיות (הפרצלציה) הם המחייבים. -בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה   .יב

שמירת נקודות קבע שתמסרו לו על ידי מודגש בזאת פעם נוספת כי הקבלן אחראי בלעדי על   .יג

הפיקוח.  על הקבלן להקים מערכת נקודות קבע לצורך ביצוע עבודות. נקודות אלו יוקמו על בסיס 

מטר בהתאם לסוג קרקע. כחלופה לאמור  2מטר ובעומק לפחות  0.5בטון שיוצק בקידות בקוטר 

מבטון יציבים ולא מיועדים לפירוק לעיל ניתן להקים נקודות פוליגון מאוזנות על בסיס אלמנטים 

בעתיד.  נקודות הללו יוקמו מחוץ לגבולות כביש אולם בקרבתו. כל נקודות  הקבע של קבלן ייבדקו 

ויאושרו על ידי מודד הבטחת האיכות ורק לאחר אישורו יהיה ניתן להשתמש בהן. כל העבודות 

ספת. כ"כ על הקבלן לקחת בחשבון הנ"ל כלולות במסגרת מחירי היחידה ולא ישולם עבורן שום תו

 עבודות אלו בלו"ז העבודות.



  

 כללי: –מדידות לצורך ביצוע עבודות   .יד

 מודד מוסמך של הקבלן אחראי על ביצוע מדידות וסימון בשטח בהתאם לתכניות תנוחה, -

  חתכי לרוחב ותכניות קונסטרוקציה.

סימון ומדידות יבוצע להלן מפורטות דרישות לסימון ומדידות לכל שלבי ביצוע העבודות.  -

 1 -בעזרת דיסטומט למעט איזון שכבות אספלטיות שיבוצע בעזרת מאזנת עם דיוק +/

 מ"מ.

 מדידות לצורך ביצוע עבודות עפר:  .טו

לנקודות המפורטות להלן  לכל הפחותלצורך ביצוע עבודות עפר על הקבלן לבצע סימון  -

 עבור כל מסלול בנפרד:

  תחתון, קו דיקור עליון, נקודה באמצע בין ציר לבין קו דיקורציר הכביש, קו דיקור 

-מטר, במקרה של רדיוס פחות מ 20הסימון יבוצע בכל חתך אולם המרחקים לא יעלו על  -

  מטר לאורך ציר הכביש 10מטר הסימון יבוצע כל  200

מ"מ ובאורך המתאים (בהתאם  12הסימון יבוצע בעזרת יתדות עץ ו/או ברזל בקוטר  -

 קרקע שונים)  לסוגי

 מדידות לצורך ביצוע מצעים ו/או אגו"מ   .טז

  לצורך ביצוע עבודות אלו הסימון יבוצע בנקודות הבאות: –

ציר כביש, אם אין הפרדה באי תנועה בין המסלולים או בגב/פנים של אבן אי תנועה, קן בין 

  הנתיבים, קו שול וקו חיצוני.

  לעבודות עפר.לפי שצוין  –מרחקים הסימון למצעים 

  מטר. 10כל  –מרחקי סימון של אגו"מ או שכבת מצע עליונה במבנה כביש ללא אגו"מ 

 מדידות לצורך ביצוע שכבות אספלטיות  .יז

  סימון נקודות לשכבות אספלטיות יבוצע בהתאם לדרישות לסימון שכבה/שכבות אגו"מ -

 מדידות אימות ומשותפת עם מודד הבטחת האיכות  .יח

האיכות ובהתאם לתכנית בקרת איכות תבוצענה מדידות של  בהתאם להחלטת הבטחת -

 הבטחת איכות. 

 יש להפריד בין שתי שיטות של מדידות: מדידת אימות ומדידה משותפת -

 מדידת אימות: -

  בשלב ראשון מודד הקבלן יבצע סימון נקודות למדידה ויימדד שטח ו/או מיקום אלמנט  - 

המדידה ובאם הן תקינות המדידות בשלב השני בקרת איכות תבחן את תוצאות  -

  תועברנה להבטחת איכות



  

  בשלב שלישי תבוצענה מדידות ע"י מודד ה"א.  -

באם מדידות הבטחת איכות זהות למדידות המודד תינתן לקבלן אישור להמשיך  -

  בעבודות

  באם מדידות של שני המודדים לא יהיו זהות, אז תבוצע מדידה משותפת -

  משותפת:מדידה  - -

פירושה של המדידה הוא שמדידה תבוצע ע"י שני מודדים באותו זמן ובאותן נקודות     -

  מדידה, כל מודד ישתמש בכלים משלו.

  תוצאות המדידות ירוכזו בטבלה משותפת והמדידה תחתם ע"י שני המודדים.    -

  ט.על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לביצוע מדידות עבור מערכת איכות בפרויק -

  

  

  היקף הצעת הקבלן 00.18

הצעת המציע תכלול את כל העבודות המופיעות בכתב הכמויות. כתב הכמויות לפרויקט מורכב 

  ממבנים שונים. 

  

  בדיקת התנאים והקרקע ע"י המציע 00.19

רואים את המציע כאילו ביקר במקום העבודה, בדק את התנאים, הקרקע והתשתית הקיימת באופן 

וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים ולסוגי הקרקע הקיימים היכולים להשפיע על מחיר יסודי 

  העבודה.

למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין  אי הכרת תנאי הקרקע, לרבות תנאים אשר קיומם אינו 

  בא לידי ביטוי בתכניות המצורפות.

על  ר המשטרהועיריית יבנה.העבודה תתבצע בשלבים, באזור מאוכלס, בשעות עבודה על פי אישו 

הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות  שיאפשרו גישה רציפה ובטוחה הן לתושבי האתר והן לקבלנים 

השונים שיועסקו באתר, כל זאת תוך הימנעות מפגיעה בערכי הטבע. כל הוצאות התאום וכוח 

לא  ישולמו העבודה הדרוש לסידורים המיוחדים בגין האמור בסעיף זה כלולים בהצעת הקבלן ו

  בנפרד.   

  

  



  

  משרד שדה   00.20

מיד עם תחילת ביצוע העבודה הקבלן יעמיד ויתחזק על חשבונו משרד שדה חדש לרשות המפקח  

  באזור העבודה שיכלול בין היתר:

 70×200ס"מ שולחן ישיבות בגודל  70×150משרד, שירותים, מטבחון, שולחן עם מגירות בגודל 

מנהלים אחד, ארון פח שתי דלתות עם מנעול  וצילינדר, מזגן כולל מיגון כסאות וכסא  10ס"מ  + 

נגד גניבות, דלת ראשית מפלדה, מקרר, מתקן למי שתיה חמים וקרים, לוח לתליית תוכניות בגודל 

  מ', חיבור לחשמל, מים, ביוב, וטלפון נייד חכם. 3×2

זקה והחשבונות החודשיים במשך המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן כולל כל תשלומי החיבור האח

  כל תקופת הביצוע.

מ' ולא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הניקיון, האחזקה   3.5×10-מידות המבנה למפקח לא יפחתו מ

  ורואים את תמורתם ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

, נייר וכל הנדרש לעבודה על הקבלן לספק לאורך כל זמן הביצוע דיו או טונר למדפסות , טונר לפקס

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, באחריות הקבלן ועל  תקינה ורציפה של המפקח .

  שעות לכל היותר. 48חשבונו למלא את החסר בהתאם לאמור בסעיף זה בתוך 

למען הסר ספק כל האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל הנ"ל 

תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בתום העבודה יפונה המשרד ע"י הקבלן 

  ועל חשבונו כולל כל הציוד שסופק. 

בד והקבלן לא יוכל לעשות כל מודגש כי משרד המפקח על כל אביזריו יהיו לשימוש המפקח בל

  שימוש במבנה או באביזריו. 

  מסירת העבודה  00.21 .2

העבודה תימסר למזמין בשלמות ולא בחלקים. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל 

וזאת על פי   Made Asשלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו וכן הכנת תוכניות "עדות" "

  ) של העירייהGISית יבנה והטמעת התכניות במערכת מידע גיאוגרפית (הפורמט הנדרש בעירי

המפקח יבדוק את העבודה ויאשר את סיומה. מסירת העבודה הסופית ומתן  תעודת סיום/גמר, 

מותנית בקבלת העבודה גם ע"י עירית  יבנה ומחלקותיה השונות, וכן גורמי התשתיות השונים כגון 

  בזק, הוט, סלקום וכו'.תאגיד מי יבנה, חח"י, חמ"י, 

  מודגש כי האחריות למסירת הפרויקט לרשויות השונות חלה על הקבלן בלבד.

  עבודות בלילה ובשעות נוספות  00.22 .2.1

ו -על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה. העבודה תתבצע בימים א

בשעות עבודה לפי אישור המשטרה ועיריית יבנה.הקבלן לא יקבל עבור שעות נוספות או שעות 

עבודת לילה תשלום נוסף כלשהו. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן  לנקוט 

טיחות הדרושים וקבלת כל האישורים הדרושים לעבודה  בלילה. לרבות אמצעי בכל אמצעי הב

  התאורה, ולרבות מניעה של מטרדי רעש וזעזועים. 

  אין לבצע כל עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל.

  על הקבלן לפעול על פי תנאי הרשיון ושעות העבודה שיינתנו בהיתר מהעירייה והמשטרה.

  

  : ל הקבלן לצורך ביצוע העבודהמבנים ארעיים ש  00.23 .2.2



  

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות המוסמכות וללא   .א

אישור המפקח. עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו, והאתר ימסר יחד עם העבודה 

ו ע"י הקבלן הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצע

  ועל חשבונו.

באתר העבודה יש חשמל ומים שניתנים לשימוש עבור הקבלן. הקבלן יתאם עם הרשויות   .ב

ויתקין על חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו או 

 סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.

  

  סילוק עודפי עפר  00.24 .2.3

כל חומר אחר, שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל מקומות חומרי פסולת וכן 

שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. לצורך קבלת האישורים 

המתאימים לסילוק הפסולת יפנה הקבלן בבקשה למחלקה לאיכות הסביבה ברשויות הנדרשות. 

ביבתה הקרובה על חשבון הקבלן בהתאם להנחיית עודפי חפירה יפוזרו ויהודקו בשכונה או בס

  העירייה והמפקח.

  

  קנסות בגין אי קיום הוראות   00.25 .3

בנוסף לאמור בחוזה הקבלנים הפיצוי היומי בגין אי ביצוע של כל הוראה שנתנה לו ע"י המפקח 

המפקח יהיה רשאי להטיל את  :הפעלת הקנסליום ₪  1500בכתב ביומן העבודה יהיה בשיעור של 

ראה הדרישה לסילוק יומיומי של הפסולת למשל והן בגין  -הקנס הן בגין הפרה של "הוראת קבע"  

רישה לביצוע אשר תרשם על ידו ביומן העבודה ואשר היא בגדר הסמכויות שיש למפקח כל ד

. הקנס כאמור הוא בגובה של ואשר לא בוצעה ע"י הקבלן במועד הנדרשבמסגרת החוזה עם הקבלן 

לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס יופחת מן חשבון הקבלן ו/או יגבה ע"י המזמין בכל ₪  1500

   דרך הנראית לו.

  בדיקות מעבדה    00.26 .3.1

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את מעבדת השדה שאושרה על ידי המזמין לפרויקט לביצוע 

הבדיקות הדרושות במועד ועל פי לו"ז התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה של הקבלן עקב כך 

  שהתוצאות לא הגיעו בזמן.

  ן.בכל מקרה בו הבדיקה תיכשל, היא תשולם ע"י הקבל

  

   מים וחשמל לזמן הביצוע  00.27 .4

  הקבלן יסדיר את אספקת המים החשמל  למשך כל תקופת הביצוע. כל חיבורי המים והחשמל 

  יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  

  



  

  שילוט לפרויקט  00.28 .4.1

למשך תקופת ביצוע העבודה שילוט לפי דרישת החוזה. השלט  -על חשבונו  -הקבלן יספק ויציב 

  צבעוני ויאושר על ידי המפקח טרם הצבתו.יהיה 

  על גבי השלט יופיע:

 .עיריית יבנה  וה"לוגו" שלה כיזם  

 .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  00.29 .4.2

לכל חודש, בפורמט ולפי דרישות  1 -הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים ב 

  משרד הבינוי והשיכון, בצרוף כל הנתונים הנדרשים לבדיקת החשבון עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

ות, ואת החישובים כאשר על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע, האסמכתאות לחישובי הכמוי

.  הכמויות יהיו אלו אשר בוצעו עד חתומים ומאושרים ע"י המודד המוסמך של הקבלןכולם 

  לא ישולמו כמויות ע"ח ביצוע עתידי. –לתאריך הגשת החשבון 

  לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מעודכן המציג את התקדמות העבודה בפועל  מול המתוכנן.

דוק כמויות בחשבונות חלקיים ללא צירוף לוח הזמנים המעודכן ו/או כל בסמכות המפקח לא לב

  האסמכתאות הנדרשות.

  

  

   עתיקות 00.30

  (מציאת עתיקות, מחצבים וכו') לחוזה. 19תשומת לב הקבלן לאמור בסעיף  .1

על אף האמור בחוזה לעניין זה, הקבלן, במידת הצורך, יאפשר לרשות העתיקות לבצע  .2

ללא תוספת תשלום כל חפירות הצלה בשטח ויהווה קבלן ראשי עבור רשות העתיקות 

. במידה ואכן תידרש חפירה במהלך עבודתו, הוא ידאג לשלב אותה בלוחות הזמנים שהיא

  העתיקות תשולם ע"י מזמין העבודה.שיכין. כל העלות הנדרשת לרשות 

כל הסדרי התנועה הזמניים (תכנון אישור וביצוע) כולל המעקות הזמניים, גדרות וכיוצ"ב,  .3

הנדרשים לליווי עבודת רשות העתיקות, יבוצעו במסגרת הסדרי התנועה לפרויקט כאמור 

כלשהו נוסף  (הסדרי תנועה ובטיחות) למסמך זה ולא ישולם תשלום 00.65ו 00.1.1בסעיף, 

 עבור כך.

מודגש כי פינויי חומרי חפירה של רשות העתיקות במידה ויידרש יהיה באחריות הקבלן  .4

  וישולם בסעיפי החוזה הרלוונטיים של חפירה וחציבה ולא ישולם בנפרד.



  

עוד יצויין כי האמור לעיל, חל גם במקרה של גילוי קברים. במקרה זה עבודת התיאום  .5

  א קדישה או כל גורם רלוונטי אחר לנושא.תתבצע בנוסף מול אתר

  בקרת איכות עצמית של הקבלן ובדיקות מעבדה. – 00.46

 פרויקט זה מבוצע בבקרת איכות  עצמית של הקבלן.

בקרת איכות עצמית  -פירוט הדרישות והמטלות של מערכת בקרת האיכות מובא בנספח ז'    .א

 של הקבלן.

 ם או בלילה, ללא נוכחות בקרת האיכות באתר.מודגש בזה אין לבצע כל פעילות, אם ביו  .ב

היקף והתמחות כוח האדם של מערכת בקרת האיכות חייב לתת מענה לכל פעילות הקבלן   .ג

 וייגזר מכך.

עבודה שבוצעה ללא נכוחות באתר של בקרת האיכות העצמית של הקבלן, לא תתקבל ולא   .ד

 ישולם בעבורה. 

בדיקות הבקרה בשדה ובמעבדה, לרבות בדיקות עלות ביצוע בקרת האיכות, כולל ביצוע   .ה

 חוזרות, יהיו על חשבון הקבלן.

על הקבלן מוטלת האחריות להזמין את המעבדה לביצוע הבדיקות השונות במועד ובלוח   .ו

הזמנים על פי התקדמות העבודה, ולא תוכר כל תביעה עקב עיכובים שנגרמו על ידי 

 המעבדה.

 ) במשרה מלאה.מנהל בקרת איכות (מב"אלכל הפחות, בפרויקט זה יועסק   .ז

מודגש בזאת כי לאורך תקופת הביצוע, יכול ותידרש נוכחות של יותר מבקר איכות אחד   .ח

בפרויקט, כנגזר ממטלות בקרת האיכות השונות ובין היתר, בתלות בקצב היקפי הביצוע, 

 מספר ראשי עבודה, משמרות עבודה וכד'.

מונה על תחום בטונים וסלילה ובתנאי שהוא שעומד מנהל בקרת האיכות יוכל לשמש גם כמ  .ט

 בקריטריונים.

כמו כן, במהלך ביצוע העבודות כגון: גינון והשקיה, מתקני משחקים ותאורה על מערכת   .י

 בקרת האיכות, להציב באתר בקריי איכות בעלי התמחות מתאימה לעבודות אלו.

  

  תיק חשבון סופי ותיק מסירה  00.49

  ק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור המפקח בשלשה עותקים:עם סיום הפרויקט וכחל

  :תיק חשבון סופי הכולל -א  .5

  ) ו/אוEXCELחישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה (בתוכנת   .1

  (בינארית).

 סקיצות חתומות והעתקי מדידות משותפות מאושרות.  .2

 ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים. .3

 יומני עבודה חתומים.  החיובים השונים מיומני העבודה המאושרות.ריכוז  .4

  



  

  :תיק מסירה הכולל -ב  .6

תוכניות לאחר ביצוע צבעוניות: חתומות ע"י הקבלן ומודד מוסמך עפ"י העיקרון כי כל  .1

התוכניות והנתונים שנמסרו לקבלן  עליו למסור  מדודות וחתומות. את התוכניות יש למסור עם 

תנוחה של כל התשתיות  ע"ג רקע גיאומטרי  - גיליון א התשתיות  לגיליונות כמפורט להלן:חלוקת 

פיתוח, ריצופים, אדריכלות, תכסית,  -.  גיליון ב .I.L. + T.Lסופי כולל חציות בצירוף גבהים 

השקיה, עצים.  בגיליון זה יסומן מיקום האנדרטה כפי שבוצע כולל קואורדינטים של תחתית 

תוכנית תנועה כולל שילוט,  - גיליון דכביש, קווי גובה, תנוחת ניקוז.   - גיליון ג.  (x, y, z) האנדרטה

בורות  - גיליון וחתך למערכות  עפ"י מה שנמסר לביצוע לקבלן.   - גיליון ה תמרור וסימוני כביש.

  .XYZפינות, עומק ונתוני   4נטיעה  עם סימון 

 עפ"י פירוט הגיליונות בסעיף קודם.  DWG , PLTבפורמט  CDעל הקבלן לצרף  .2

על הקבלן לצרף העתקים של כל התוכניות "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם הצבועה  .3

  ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה.   DWG , PLT בפורמט CD האחרונה לביצוע  בצרוף 

  יש לצרף  את המסמכים הבאים: .4

 .העתק טופס היתר חפירה  חתום ומאושר  

 בניה (אם קיים בפרויקט). היתר 

  .חתימת הקבלן על הצהרתו כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת עבודות בעירית יבנה 

   החתמת כל המתכננים לפי מפרט עירית יבנה בצרוף  מכתב נלווה של מתכננים 

 המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת התוכניות לביצוע.

  אישור גורמי חוץ עירוניים (בזק, מי יבנה, תקשורת וכו') לפי מפרט קבלת עבודות 

   בעירית  יבנה.               

  מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור שם החותם, תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת החברה

 יש לצרף את מדידות הבקרה בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן. .5

  ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.יש לצרף טבלת  .6

: צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר לפני ואחרי עם תאריכים. CD-תיק צילומים ו .7

 עם פירוט מיקום הצילום. מס סידורי ומפה

צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ובוידיאו  כולל הקלטת ודו"ח המצורף ומותאם   .8

ילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. (לתשתיות לתוכנית שלאחר ביצוע, יש לצרף את הצ

  אורכיות, חציות וחיבורים לקולטנים)

 יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות, ובדיקות הבקרה. .9

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י סוג הבדיקה, מס' שכבה,  .10

 מסומנות הבדיקות שנלקחו.מיקום הנטילה ותוכנית עליה 

 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. .11

  על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך נוסף אותו ידרוש המפקח.  .12

התיקים יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם לנוהלי עיריית יבנה. השלמת כל 

ירת העבודה.  התיקים יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממס

  מיוחד או נוסף ורואים את תמורתו ככלול.

  



  

 :צינורות, מתקנים תת קרקעיים ועמודי חשמל – 0.510 .6.1

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל 

  הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת 

איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת מיקומם וגילויים, 

  הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן 

  ללא תשלום נוסף.

ות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבוד

של מהנדס הרשת מטעם חברות התקשורת . כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן לרבות 

  תשלום בעבור פיקוח מטעם חברת התקשורת.

  אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה.

תם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום על הקבלן לשמור על שלמו

  נוסף.

העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח של חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל 

יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת 

  ל חשבונו של הקבלן.המערכות הנ"ל, הם באחריותו וע

  המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

  

 עבודה בשלבים ובהפסקות: – 00.52 .6.2

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור 

ים לרבות הפסקות העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים אחר

  שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות 

  רק כשיושלם הטיפול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.



  

לוח הזמנים ורואים את הקבלן לא ידרוש כתוצאה מכך כל תוספת למחירים שבהצעתו או ל 

  המחירים כאלו נלקח דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

 אמצעי זהירות: – 00.53 .6.3

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות 

ציוד עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת 

כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת 

ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים 

אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, כלובי פלדה להנחת צנרת בשטחים מוגבלים, גדרות זמניות, 

אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם 

של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה 

בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק 

ולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם את כל המכש

לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום 

תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם 

לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר  הסכומים אשר יהוו נושא

המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך אן 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 

גע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפ

  והמזמין ונציגיו לא ישאו באחריות  כלשהי בגין נושא זה.

כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט, תמרור, צביעה וכו' יהיו ע"ח הקבלן ולא 

  ויינו).ישולם עבורם בנפרד (למעט הסדרי התנועה שצוינו בכתב הכמויות במידה וצ

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה 

  בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.

  אישור שלבי העבודה: – 00.54 .6.4

לכל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, נדרש לקבל אישור 

פקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריותנאי למתן אישור יהיה הגשת מדידת מטעם המ

"כפי שבוצע" למפקח של אותו 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 

  י, המושלם ו/או לכל חלק ממנה.בודה במצבה הסופלשלב שאושר ו/או לע

  

  



  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים: – 00.55 .6.5

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל 

הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. חפירות לגילוי 

הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, 

איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם 

של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל 

שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף. עבודה בקרבת קווי  וכל הוצאה

תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של מהנדס הרשת. 

  כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

בוצענה באישור אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל/תאורה. העבודות ת

מוקדם ובפקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. עבודות בקרבת 

קווי ביוב, מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם חברת מי יבנה. כל התשלומים בגין 

עבודות הנ"ל יחולו על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע 

בקרבת המערכות הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. החברה לא תכיר בכל תביעות 

  הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 

  בטלת ציוד:– 00.56 .6.6

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. 

  אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור 

  

  שמירה על הנוף: – 00.57 .6.7

הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה. לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת 

  מחוץ לגבול העבודה (גם אם בכוונתו לפנות את החומר).

  

  עבודות חפירה ומילוי חוזר:– 00.58 .6.8

  הכוונה חפירה ו/ או חציבה. בכל מקום בו רשום חפירה



  

כל עבודות החפירה לתעלות (מים,ביוב,ניקוז, תאורה, תקשורת וכו')  כוללים מילוי חוזר מחומר 

ס"מ ובהידוק מבוקר, כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד  20נברר שיבוצע בשכבות שלא יעלו על 

  וכלול במחירי היחידה השונים.

י עודפי העפר לאתר מוסדר או בתחומי האתר בהתאם לדרישת כל סעיפי החפירה כוללים גם את פינו

  המפקח.

  עבודות נוספות וחריגים:– 00.59 .6.9

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות 

והמחירים שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי 

חידות דומים בכתב הכמויות ומחירים שאפשר להתבסס עליהם לצורך קביעת כל אחד ממחירי י

היחידות החסרים יקבע המחיר בסדר הבא : מחירון משרד השיכון המעודכן, מחירון דקל מינוס  

בהעדר מחיר יחידה במחירונים בהתאם להצעת מחיר שתאושר ע"י המפקח ונציג 15%

ת יבוצעו רק לאחר אישור המזמין לבקשת השינוי וטרם ביצוע ככלל, עבודות חריגוהמזמין.

  העבודה בפועל.

  עבודות במשמרות ועבודות לילה:– 00.60 .6.10

על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש על ידי הפיקוח או על ידי הרשויות לבצע את עבודות במשמרות  

  לוחות הזמנים של הפרויקט.ו / או עבודות בשעות הלילה לצורך עמידה בתנאי הרשיון ו/ או 

המזמין אינו מתחייב כי יותר לקבלן לבצע עבודות בלילה ועל הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע 

העבודות לעמידה בלוח הזמנים, גם אם לא יינתנו היתרים ורשיונות לעבודות לילה, על ידי תגבור 

  צוותי העבודה והציוד בשעות היום.

ן לבצע עבודות לילה מטעמי בטיחות, מגבלות שטח וקידום מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבל

  לוח זמנים.

הקבלן לא ידרוש כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאלו נלקח 

  דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

  גידור הפרויקט -00.61 .6.11

' גדר "יפו" בגובה הקבלן יגדר את כל שטח העבודה בכל תקופת הביצוע בגדר רשת מרותכת כדוג

מ' בהתאם להנחיות העירייה  2.0מ' או גדר איסכורית לבנה חדשה ונקיה בגובה  2.0מינימלי של 

והמפקח, הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית. הגדר תהא במצב תקין בכל 

ך שתמנע כל עת עד מסירה סופית של העבודות. הגדר תוסט מעת לעת, לפי התקדמות העבודות, כ



  

גישה לשטחי העבודות. בגין גידור זה לא תשולם כל תמורה, והתמורה כלולה במחירי יחידות 

  אחרות.

  

  מחירים -00.62 .6.12

    הוראות כלליות -תכולת המחירים  .א

בכתב הכמויות גם  מחירי כל הסעיפיםבמפרט הבינמשרדי כוללים  008פרק -בנוסף לאמור בתת    

  את:

ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, אספקת בטון  .1

 מתקני ריהוט חוץ למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

אספקת בטון ויציקתו כמסד לאבני שפה וצד למיניהן, מרצפות ואבנים המשמשות  .2

  ת ריצוף וכו'.לתיחום שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמ

כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נלוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות  .3

ישיבה/ספסל, כגון: צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיר 

לחזיתו, חומרי כיחול, חומרי ורכיבי תפרי התפשטות או תפרים מכל סוג שהוא, 

  מיתדים וכד', וכל עלויות ביצוע העבודות. חומרים ורכיבים לביצוע

כל החומרים והרכיבים הדרושים לביצוע תפרים מסוג כלשהו ברצפות/משטחי בטון  .4

ו/או בטון מחופה, כגון פסי הפרדה ממתכת או פלסטיק (לפי המפרטים/התכניות), 

בטון, מיתדים , חומרי מילוי תפרים למיניהם, יריעות פוליאתילן מתחת ליציקות 

  וכד', וכל עלויות הביצוע של העבודות. 

גן ו/או חומרי המצע והדשנים הדרושים להכנת תערובת שתילה/נטיעה לבורות -אדמת .5

 השתילה/נטיעה, לרבות עלויות בדיקות המעבדה לאישורה.

נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשהו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן  .6

ר גם את עלות ביצוע התבניות הנדרשות (לרבות תיקונן ו/או כלשהו,  יכלול המחי

ביצוען מחדש באם המוצר אינו מתאים לתכניות) וביצוע דוגמה/אות לקבלת אישור 

 מוקדם.

אספקה, הובלה וקשירת כל ברזל הזיון הנדרש לעבודות בטון כלשהן, לרבות מסד  .7

  מפרטלפי הפרטים /התכניות וה -אבני שפה, שולי שביל/ריצוף/רחבה

 

  עבודה בשטחים מוגבלים - 00.64 .6.13

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשל מגבלות השטח ותנאי העבודה, העבודה תתבצע בשטחים  .1

 מוגבלים ופעילים מבחינת תושבים ומסחר.

הקבלן נדרש לאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן יאפשר גם ביצוע עבודות  .2

  אותו תא שטח במקביל לעבודות הקבלןקבלנים אחרים וגורמי תשתיות אחרים ב

  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  .4

הכרוכים בכך כלול בתמורה הכוללת עבור סעיפי כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום 

 יצויי ועבודה בשטחים מוגבלים לא תמדד לתשלום בנפרד.פ

  

  אחזקה ותחזוקה – 00.65 .6.14

החל ממועד קבלת השטח, יתחזק הקבלן את כל שטחי התב"ע כמפורט בהמשך, בנוסף 

 חודשים על חשבונו. 3לאחר המסירה לעירייה יתחזק הקבלן למשך תקופה של 

ון יומי עישוב, ריסוס, עיבוד השטח, התחזוקה כוללת את כל הנדרש לרבות תשלום מים, נקי 

הדברה, השקייה, השלמת צמחים שמתו, תיקון והשלמת גידור ואלמנטים אחרים, גיזום, 

עיצוב שיחים, זיבול, דישון ושמירה יומיומית על נקיון האתר כולל משטחים בשטח האתר 

דגש כי כגון מדרכות, מדרגות, רחבות, מתקנים, מתקני ספורט, כושר הצללה וכדו', מו

חודשי התחזוקה לאחר  3באחריות הקבלן לתחזק גם במקרה של שבר וונדליזם עד לתום 

 .המסירה לעירייה

  עבודות תכנון תאום ואישורים -00.66 .6.15

פרק זה יעסוק בעבודות משלימות, עבודות עזר, עבודות שונות והוצאות תכנון שיחולו על   

 הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט, תיאום, אישור בנושאים מסוימים נדרש  .1

וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה ושיש צורך 

לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או 

 כעבודות משלימות לעבודות העיקריות.

עבודות אלו לא תשולם בנפרד, אלא אם ישנו סעיף פרטני ומפורש בכתב התמורה עבור  .2

הכמויות והתשלום עבור עבודות אלו כלול בסכום התמורה עבור המכרז שהגיש הקבלן 

 בהצעתו.

 להלן מספר דוגמאות לעבודות בהם יידרש הקבלן לבצע עבודת תאום ותכנון: .3

 גי גישה, גשרונים וכדו'.תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע לרבות דר   .א

דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות והחציבות: הקבלן אחראי לתכנון, אישור    .ב

וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש לאלמנטי מבנה, תשתיות קיימות, או לקרקע 

 לשם ביצוע חפירות / תעלות  על יד כבישים / תשתיות עליות ותת קרקעיות.

 הסדרי בטיחות באתר.  .ג

 טות וקורות גישור זמניות לרבות אישור קונסטרוקטור.מערכי פל  .ד

: הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תוכניות עבודה מדוייקות Shop drawings  .ה

 של אלמנטי ריצוף, מסגרות וכדו'.

 תכן תערובות בטון.  .ו



  

 פיגומים, תמיכות וטפסות.  .ז

 עבודות לילה: תכנון עבודות לילה, הסדרי תנועה והתארגנות.  .ח

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת מודגש כי  

האישורים והביצוע לכל עבודות העזר הנ"ל כאמור לעיל, יחולו על הקבלן ולא ישולם לו על 

  כך בנפרד

  יועץ קרקע–. 00.67

רשוי בעל ניסיון מתאים  שילווה את הפרויקט  יועץ קרקע ולהעסיק על חשבונו על הקבלן לשכור

בכל שלביו כולל בדיקה ואישור תכניות, מתן הנחיות לביצוע, אישורי ביסוס למיניהם וסיורי פיקוח 

  עליון וכל אשר נדרש לביצוע מושלם של העבודות. 

יניו מובהר בזאת כי הפיקוח רשאי לדרוש את נוכחותו של יועץ הקרקע בשלבים שונים לפי ראות ע

ולקבלן לא תהיה דרישת תשלום בגין זה. כל האמור לעיל על חשבון הקבלן ויש לקחת זאת בחשבון 

  בהצעת המחיר.  

  קונסטרוקטור–. 00.68

על הקבלן לשכור ולהעסיק על חשבונו קונסטרוקטור רשוי בעל ניסיון מתאים  שילווה את הפרויקט 

בכל שלביו כולל בדיקה ואישור תכניות, מתן הנחיות לביצוע, אישורי ביסוס למיניהם וסיורי פיקוח 

  עליון וכל אשר נדרש לביצוע מושלם של העבודות. 

וכחותו של הקונסטרוקטור בשלבים שונים לפי ראות מובהר בזאת כי הפיקוח רשאי לדרוש את נ

עיניו ולקבלן לא תהיה דרישת תשלום בגין זה. כל האמור לעיל על חשבון הקבלן ויש לקחת זאת 

    בחשבון בהצעת המחיר.  
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                                        15.3.17 

                       353-96 
    

             וגדר הפרדה באיי תנועה מדרכות, ככרות  מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח
 Aיבנה 

 
 

 הערות כלליות:
 

  6,7,8,  ככרות 8,12 ,4,7, 1כביש  המדרכותחלק מבתחום והגינון המפרט מתייחס לכל עבודות הפיתוח  .א
 .וגדרות הפרדה באיי תנועה בחלק מהשדרות בשכונה      

 
 מתקני ריהוט רחוב,  אספלט,מרצפים שונים, שבילי  אדמת גן,, , מצעיםיםקעבודות עפר, פירו: כולל אתהמפרט  .ב

 . גידורו       
 
 וכתב  כניות הפיתוח, הפרטים,  ת40מיוחד זה משלים את המפרט הכללי הבינמשרדי על כל פרקיו לרבות פרק  .ג

 הכמויות.       
 
 מכל  בצנרת  בתחום האתר מונחים קווי תשתית שונים, על הקבלן לבצע עבודתו בזהירות ותוך תיאום. כל פגיעה .ד

 סוג תהיה באחריות הקבלן ועליו לתקנה מיידית ועל חשבונו.       
 
 והעבודות  התיאור בסעיף כולל את כל החומריםכל הסעיפים המתייחסים לקבלת העבודה ו/או מוצר גמורים.  .ה

 עצמו. הדרושים לביצוע הסעיף, לרבות אספקה, התקנה בעבודות משלימות אלא אם צוין אחרת בסעיף       
 
 הינו יחס ליצרן מסוים , זיהוי שם יצרן במידה  וישנויתאור מתקנים /אלמנטי הפיתוח במפרט ובתכניות אינו מת .ו

 המתקן ותכונותיו. לצורך זיהוי רק      
 בכתב. מוקדםההקבלן רשאי לספק מוצר או חומר שווה ערך בכפוף לתיאום עם המפקח והמזמין ואישורם        

  שימושיחד עם זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לפסול שימוש במוצר או חומר שווה ערך. במקרה של       
 על ידי ועל חשבון הקבלן.ערך הוכחת הערכיות השווה תהיה כולה  בשווה      
 מתקן יוכר כש"ע רק כאשר הוא מורכב מחומרים זהים בכמות, חזות  ואיכות לדגם המבוקש.      
 בנוסף, תנאי מוקדם להכרה במתקן או מוצר כש"ע הוא אישור ממנהלת הפרויקט ו/או המזמין ובאישור       
 של אדריכל הנוף.  סופי       
 . אדריכל הנוף מטעם המזמין יהיה הפוסק האחרון –לגבי "שווה ערך" דעותבמקרה של חילוקי        

 
 חומרים והמתקנים השונים המפורטים בכתב ומחייבים את כל ההתיאורים הטכניים  במפרט זה מתייחסים  .ז

 .גם אם קיים שוני במספור הסעיפים במפרט ובכתב הכמויות הכמויות,      
 תואם את המספור בכתב הכמויות.  עיפים במפרט זההפרקים והס שמספורהכרח  אין      
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 עבודות פיתוח  40פרק 

 
 פירוקים, עבודות עפר ואדמת גן 40.1פרק  -תת

 במפרט הכללי. להלן מספר תיקונים והשלמות: 51 -, ו 40מבוסס על פרקים 
 עבודות עפר בהתאם לתנאי השטח במקום. -המונח חפירה פירושו  .א
 ראי להרחקת פסולת ועודפי עפר לאתר שפיכה עירוני ו/או למקום אחר שיורה המפקח. הקבלן אח  .ב

 ימומנו ע"י הקבלן. –כל הוצאות הפינוי        
 ואזורי אופניים שבילי, חישוף שטח ייעשה בכל אזורי פיתוח וגינון בתחום המדרכות המתוכננות לרבות שבילי הליכה .ג

 שיחים על שורשיהם ופינוי הפסולת לאתר שפיכה עירוני.גינון. החישוף כולל גם עקירת       
 ולפנות כל עבודות ניקוי באתר בגבולות העבודה כלולות בעבודות העפר ולא ישולם עבורן בנפרד. על הקבלן לחפור .ד

 פיתוח ו/אותוכנית מפלסים המתכוננים המסומנים בתאם למפלסי שתית מתוכננים בהפסולת, אדמה עודפת עד ל      
 בתכנית עבודות עפר.      

 והמצע א.א.שהולפי מודיפייד  96%אם לא צוין אחרת, תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות  -הידוק שתית/מצע .ה
 לפי מודיפייד א.א.שהו. 98%מלאה לצפיפות  והמצע יהודק בבקרה      

 ות הפינוי ותוחזרשתאושר ע"י המפקח למילוי חוזר בתחומי האתר, תוערם לערמות זמניות עד גמר עבודאדמה  .ו
 המתוכננים ודות המילוי ייעשו  בהתאם לגבהיםבהתאם לגבהים מתוכננים.  עבודות עפר בחפירה ובמילוי ועב לשטח      

 להידוק רגיל.   והידוק      
 לצורכי השלמת חומר חסר  יובא מבחוץ.-מילוי מובא  .ז

 פינוי ו/או החישוף.לפני תחילת המילוי על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגמר ה     
 המילוי יהיה מחומר נברר, חופשי מאבנים, מטין, מחומרים אורגניים ומכל חומר מזיק אחר.      
 החומר המובא יהיה לפחות בעל התכונות הבאות:     

 ס"מ   10גרגיר מכסימלי                              -          
 30%           גבול נזילות מכסימלי          -          

 12%מת"ק מעבדתי מינימלי                  -          
 8%    אינדקס פלסטיות מכסימלי          -          

 אפיון  החומר יהיה כדלהלן:    
 ( %25 -ל %10בין  200ועובר נפה  10מכסימום עובר נפה  %80) כורכר   -          

 לפי מיון מודיפייד א.א.שהו, עם עובר נפה  A-6-2או   A-2- 4מסוג חמרה קלה )דהיינו לכוד  חול חרסיתיאו    -          
 (  A-4או  15%מעל  200              

 (.%30, גבול נזילות מכסימלי %25 200ס"מ. מכסימום עובר נפה  10)גודל אבן מכסימלי  פסולת מחצבהאו   -     
  יתקבל, לא ישולם ויסולק ע"י הקבלן מהשטח על חשבונו. חומר אשר לא יענה על הדרישות הנ"ל לא     
 ס"מ לאחר ההידוק,  בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות 20חומר המילוי המובא  יפוזר בשכבות בעובי מקס' של      

 נדרשת לפי מוד אאשטו )המחיר כולל ההידוק(.     
 המובא והמקור ממנו הוא מובא.על הקבלן לקבל מהמזמין את אישורו לסוג העפר  -מקרה בכל     
 כל עבודות המדידה לצורכי חישוב כמויות מילוי המובא, לפני ואחרי ביצוע העבודה, יחולו על הקבלן ועל חשבונו,     
 באישור מוקדם של מנהל הפרויקט.     

 חידה השוניםעבודות עפר לאלמנטים ולמתקנים השונים בתכנית, כולל חפירה למצעים וליסודות יכללו במחירי הי .ח
 ישולמו בנפרד.  ולא      

 הן תבוצענה בהתאם לתכניות ועלותם תיכלל בסעיפי כתב הכמויות -במידה ואין בכתב הכמויות סעיפי עבודות עפר .ט
 האחרים ולא ישולמו בנפרד.      

 לכל שטחי הגינון על קרקע יספק הקבלן ויפזר אדמת גן.  .י
 מכל מחלות ומזיקי שורש ולא תכיל כל עשבים רב שנתיים.  הנקייחול,  80-70%-מסוג חמרה קלה כהאדמה תהיה       
 חרסית בלבד(, לא כולל שכבה עליונה לפני  20%ומשכבות עליונות ולא חרסיתית )עד  ממקור מאושר חתילקהאדמה       
 מ' לכל היותר.  1.0לעומק של     חישוף, ועד      
 הנדרש.  ס"מ. בבורות לשתילים ימלא הקבלן אדמת הגן בהתאם  למידות הבור 40מינימום  –עובי שכבת אדמת הגן       
 ו/או בעבודת ידיים. אין לעבור עם כלי מכני על אדמת גן ולהדקה. םמכאנייפיזור אדמת הגן ע"י כלים       
 שו במעבדהשייעדגימות קרקע  בדיקת   לממצאיהספקת הקרקע לאתר תיעשה רק לאחר קבלת אישור המזמין  לפני      
 יחד עם זאת רשאי המזמין לפסול כל כמות אדמה  שלא תראה לו כמתאימה.  מאושרת ע"י המזמין וימומנו ע"י הקבלן.      
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 מצעים, ריצופים, אספלט ואבני תיחום 2.40פרק  -תת
 כללי 12.40.

 במפרט הכללי. 51 -, ו40, 10מבוסס על פרקים 
 להלן מספר תיקונים והשלמות:

 
 מצעים ותשתיות 22.40.

 קמן:לבהעדר דרישות אחרות יהיו כד
 הנחת המצע על שתית ו/או מילוי מהודקים..  א
 הנחת המצעים בשכבות.  ב.
  מונח בשכבות ומהודק בשכבות.  -עפ"י המפורט בתכניות ובפרטים –המצע סוג א'    ג.
 אשור המפקח. ההידוק בכליםו/או בעבודת ידיים לפי בחירת הקבלן וב םמכאנייפיזור המצע בכלים  ד.

 ו/או במכבשי יד. בכל מקרה הקבלן אחראי לקבלת דרגת צפיפות כנדרש. םמכאניי     
 או ש"ע. 7שטח המצע בחומר מעקר שורשים דוגמת הייבר הלפני פיזור המצעים יש לרסס את   ה.
 

 ריצוף שבילים, רחבות, מדרכות וחניות 40.2.3
 המפורט, ו/או באזורי חניה יהיה טרומי  מסוג אריחי בטון עם סוגי גמר  שונים עפ"י כל הריצוף בשבילים, במדרכהא.   
 בתכניות ובפרטים . האריחים מסוגים שונים ובעובי משתנה בהתאם לסוג  האריח  ומיקומו בשטח.     
 ס"מ. 4-5הנחת הריצוף הטרומי על מצע סוג א' ומעליו חול  ב.   
   שרוחב רק ע"י ניסור אריחים ו/או אבנים, )לא יורשה שימוש בגליוטינה(. רק במקומותהשלמות לריצוף תעשנה אך וג.   
 ס"מ  יכול הקבלן להשלים החסר ע"י יציקה במקום, כפוף לאישור המפקח בכתב. 5-ההשלמה פחות מ      
 סוגי מירצפים. הקבלן יניח את הריצוף בכל מרקם ודגם שידרוש האדריכל כולל ערוב צבעים, טקסטורות ו/או ד.   
 כל סעיפי הריצופים כוללים גם השלמת ריצוף סביב מכסי תאי תשתית שבריצוף לרבות חיתוך האריחים.  ה.   

 להחליף במקומות החיבור ישאת הריצוף לגובה הריצוף הקיים.  במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים יש להתאים  ו. 
 ח חלק, ישר ואחיד.מרצפות שבורות בהתאם לצורך ולקבל משט     

 מספר שעות בלבד לפני הנחת הריצוף עליו.  -פיזור ויישור החול  .ז
 

  באריחי גרניט פורצלן / קרמיקה  ריצוף ככרות  40.2.4
 + השלמות נוספות הנדרשות לריצוף באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן  ללעי 40.2.3א.  הכל כרשום ומפורט בתת פרק 

 . להלן השלמות נוספות:יות ובפרטיםבהתאם למסומן בתכנ     
  25/25ו/או  20/20בגימור מט או מבריק, גודל לשימוש בככרות יהיו צבעוניים ואריחי גרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת ב. 
 , ש' למ"ר חומר, דוגמת אריחי סידרת מונוקולור ספרדי של חברת "קרמקס" 100במחיר יסוד של עד  ס"מ. האריחים     
 .בחירת גווני וגדלי האריחים ע"י אדריכל התכנית. אין לספק לאתר ואין להתחיל בהנחת א חב' "חרש" או ש"ע.יבו    
 האריחים לפני קבלת אישור בכתב מאדריכל התכנית לכל מיגוון האריחים.    
 טרמוקיר" או ש"ע, של " P-2הטיח מסוג דוגמת כוללים גם שכבת טיח מיקה כל סעיפי ריצוף באריחי גרניט פורצלן /קרג.  
 .מ"מ. 8-13דבק . עובי שכבת השל "א.צ. שיווק חרש" 255דבק ספידבונד דוגמת   ת האריחים על הטיח וחומרי הדבק     

 אופקי או בשיפוע. הבטון   . המשטח יצוק באתר 30-משטח בטון ב.  כל אריחי גרניט פורצלן  ו/או קרמיקה יונחו על יסוד ד
 פני הבטוןיציקת הבטון במיקטעים וכוללת גם תיפרי התפשטות ביניהם. . ברזל מרותכת ולל רשתס"מ, כ12-10בעובי     
 כל לפי תכניות קונסטרוקטור, תכנית אדריכלות והוראותהיפוי אריחי כנדרש, חמחוספסים ומסורקים ומותאמים לקבלת     
  המפקח.    
 אנטי פטריתית וצבעונית, של חב' "קרקול" )יבואן"חרש" או מ"מ עם מילוי רובה. הרובה אקרילית 3הפוגות ברוחב עד  .ה
 גווני הרובה לפי בחירת האדריכלש"ע(.     

 כל חומרי המילוט וההדבקה  , את חיתוכי האריחיםהנחת האריחים לפי דוגמה שיספק האדריכל,  גם תכולל העבודה . ו
 כל הנדרש לביצוע מלא ומושלם של העבודה.ואת הרובה      

 
  באריחי אבן טבעית   ריצוף ככרות  5.40.2

 בהתאם למסומן אבן טיבעית + השלמות נוספות הנדרשות לריצוף באריחי  ללעי 40.2.3א.  הכל כרשום ומפורט בתת פרק 
 בתכניות ובפרטים. להלן השלמות נוספות:     
 .ס"מ באורך משתנה 20-30ידות יכל. האריחים במרהאבן מלבניים בגימור טובזה או טלטיש או אחר לפי האדאריחי  ב. 
  .נחת אריחי האבן בשורות לפי תכניתה     

 בין האריחים ימולאו בטיט עם תוספת פיגמנט בגוון שיבחר האדריכלהפוגות   .ג
 כל חומרי המילוט וההדבקה  , את חיתוכי האריחיםהנחת האריחים לפי דוגמה שיספק האדריכל,  גם תכולל .  העבודהד
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 דרש לביצוע מלא ומושלם של העבודה.כל הנואת      
 
  בחלוקי  אבן  ככרות /חיפוי ריצוף  6.40.2

 .טבעיים בגדלים וגוונים שונים לפי המוגדר בתכנית, בפרטים ובכתב הכמויות חלוקי נחלא. 
 , להדק אתס"מ מתחת למפלס אבן השפה  10"אמבטיה" לעומק  ב.  כחלק מעבודות החיפוי בחלוקים על הקבלן לחפור

 .בכל שטח החלוקים יריעת בד גיאוטכני שחור מנקזולפרוס לפזר ולהדק מצע סוג א',  השתית,      
 ס"מ.  20בעובי ממוצע של ועד לכיסוי מלא שכבות לפחות  2-בפיזור החלוקים ג.  

 ד.  אין לספק לאתר ואין להתחיל בהנחת  החלוקים לפני קבלת אישור בכתב מאדריכל התכנית.
 
 י שפה ותיחוםאבנ   7.40.2

 יש להשתמש -אבני שפה ותיחום )אבני שפה כביש, אבני גן, אבני מעבר(  יונחו בקוים ישרים ומתמשכים, בפינות  א. 
 יש להשתמש באבני פינה מעוגלות, לחילופין  באבני שפה באורכים קצרים ו/או -פינה ברדיוסים ובקשתות באבני      
     ארוכות.            אבנים לנסר      

 אין לצקת השלמות לאבני שפה במקום אלא באישור המפקח באתר.      
 יש להקפיד על כוון הנחת אבני התיחום ביחס לריצוף. במידה ואין ציון בתכנית יש לברר עם  המתכנן.ב.   
 אבני תיחום פתח לעץ יונחו במפלס המדרכה ובמקביל לאבני השפה ולקווי האריחים. ג.    
 שפה  והתיחום  יונחו על מצע מהודק ויסוד וגב בטון.כל אבני הד.   
 המדידה והתשלום של אבני השפה ותיחום שבילים לפי מטרה.   

 לפי יחידת פתח קומפלט-המדידה והתשלום של אבני תיחום פתחי עציםו.    
 

 סלילת שבילי אספלט 8.2.40
 צוין אחרת בכתב הכמויות האספלט יהיה א. סלילת שביל אופניים משכבת בטון אספלט מדרכות )מקשרת(. אם לא

 . PG-68-10, אגרגט גירי דולומיטי סוג א' וביטומן 12.5, תא"צ ס"מ 4בעובי     
 

 והדפסת סימלול ת אספלט צביע– 9.40.2
 מיקרון. לפני הצביעה 150-200צביעת שביל אספלט בצבע דרכים. הצביעה בהתזה עד לקבלת משטח אחיד בעובי  א. 

 הקבלן את המשטח ויסתום חורים ויישר שקעים. הצביעה בגוון לפי בחירת האדריכל. יטאטא      
 המסלול ע"י צבע דרכים  סימון נתיב רכיבה עלב.  

 הדפסת סימלול  לפי שבלונה על משטח ריצוף ו/או אספלט. ההדפסה בחומר עשויי יריעות טרמופלסט צבעוניות מסוג  .ג
     TECMARK ( או ש"ע. התערבת לחומר מגומי ממוחזר + תוספים+ 08-6488070ם" )בהספקת חברת "סימוני 

 מ"מ לאחר התכתו על המשטח. מיקום ההדפסה לפי תכנית,  1.5-2.0הגנה אנטי גרפיטי, בגוונים שונים ובעובי  שכבת     
 פרטים והוראות המפקח.  המדידה והתשלום לפי כמות השלטים המודפסים.     

 
 

 ת פיתוח : יציקות בטון וחיפויי קירותקירו  3.40פרק  -תת
 .במפרט הכללי 51 -, ו40, 19, 06, 10מבוסס על פרקים 

 . ביסוס וזיון הקיר בהתאם לתכנית קונסטרוקטורכל הקירות יהיו יצוקים בטון מזוין  א..    
 פורצלן. מגרניט או  או לחילופין בחיפוי אריחי קרמיקהיחופו באבן טבעית או טרומית ב.  הקירות      

 לפי התכניות והפרטים. הקופינג יהיה מאבן טבעית או חיפוי קרמיקה /גרניט פורצלן. ג.       
 כתב ע"י ביורשה רק באישור -אופן חיפוי האבן לקיר הבטון ע"י תליה יבשה לרשת ברזל עפ"י הפרט. חיפוי ע"י הדבקהד.       

 המפקח. על הקבלן לקבל את אישור המפקח והמזמין לסוג ועיבוד האבן.          
 מילוי הפוגות ברובה בתוספת פיגמנט.חיפוי באריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן ע"י הדבקה בטיט עם דבק קרמיקה מתאים. ה.       
 ן,  לעילריצוף אב– 40.2.6ריצוף קרמיקה וסעיף – 40.2.5ו.   דרישות נוספות ראה גם סעיפים      

 
 

 ריהוט חוץ, גידור, מעקות ושונות  40.4פרק  -תת
 .במפרט הכללי 51 -, ו40, 19, 06, 10מבוסס על פרקים 

 להלן מספר תיקונים והשלמות:
 

 כללי 40.4.1
 העבודה יותיאורהשונים בפרק זה משלימים ומושלמים ע"י כתב הכמויות והתכניות. אין הכרח כי דרישות  םהתיאוריא.  
 מחייב לגבי כל הנכלל כאן מחדש. יחד עם זאת, כל המצוין במקומות הנ"ל יצוינובמקומות אחרים  המצויניםוחומרים      

 בפרק זה ולהפך.     
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 בהתאם כל מתקני ריהוט חוץ לרבות המעקות, גדרות, מאחזי היד, ספסלים ואשפתונים  יענו לדרישות התקנים ויהיוב.  
 ים ובהתאם לדוגמאות מאושרות.לתכניות והפרטים השונ     

 עבודות אם לא צוין אחרת , תאור הסעיף כולל גם את כל עבודות ההכנה והגמר להתקנת וביצוע הפריט, כולל גם .  ג
 שטח וניקוי. ייישורעפר, מצעים, ביסוס בגוש בטון, צביעה,      
 אישור עמודי שילוט שונים וכו'( יש לקבל את לפני מיקום ועיגון סופי של מתקני ריהוט רחוב )ספסלים, אשפתונים,ד.  
 חשבון יפורק, במידת   הצורך  ויותקן מחדש על -המזמין למיקום המיתקן.  מיתקן שמיקומו לא יאושר ע"י המזמין      
 הקבלן.     

  לפלטות ביסוד בטון, או לחברם ע"י הלחמה ו/או הברגה םלעוגנלקרקע, למשטח ו/או לקיר יש  םבעת עיגון מתקני.  ה
 מתכת שהוכנו בשטח מראש למטרה זו. פני היסוד יהיו במפלס פני השטח או שקועים ממנו.     

 שטח. עלשיפוהרכבת והתקנת האלמנטים בשטח כך שיהיו מפולסים ו/או אנכיים. אין להתקין  במקביל .   ו
 כל כיפופי המסגרות ע"י חום ולא ע"י מכות פטיש ו/או ריתוכים..   ז

 ויהיו מלאים, ישרים , הרמטים, חלקים ולכל היקף המגע. הגלווןוכים יבוצעו לפני הריתח.  
 להודיעעל הקבלן לבדוק מידות פרופילים , פרטי חיבורים וכו'. בכל מקרה של חוסר נתונים ו/או רישום לא נכון עליו      
 מקובלים. בדרישות בטיחות וחוזקלמתכנן ולקבל הנחיות. בכל מקרה, הקבלן אחראי לשלמות המתקן ולעמידתו      
 במידה והודיע הקבלן ראש למפקח על הנ"ל, יפוצה הקבלן על תוספת חומר ו/או השינוי הנדרש.      
 במידה ולא הודיע הקבלן למפקח ולא קיבל אישורו לביצוע המתקן כולל פירוק, תיקון והתקנה מחדש.     

 במכסהגולים ייסגרו בכל קצותיהם הגלויים במכסה פח מרותך  או ט.  כל קצוות העמודים פרופילים מרובעים ו/או ע
 פלסטיק מתאים.     
 צינורות עגולים ו/או מרובעים המשמשים בעבודת המסגרות יהיו בעובי דופן עפ"י התכנית ובשום מקרה לא  פחות  י.  

 מ"מ.  2.0 -מ     
 המתקנים יבחרו ע"י המזמין. כל צבעי  יא.
 +צביעה בתנור.חלקי המתכת במתקנים, יהיו מגולוונים גילוון מלא כיחידה קומפלט בתנור במפעל כל מתקני ו/או יב.
 

 גדרות, דלתות לגומחות ומאחזי יד וכו'. 40.4.2
 בנוסף לנאמר לעיל: 

 מעקות ומאחזי יד בצידי מדרגות ו/או כבש משופע יהיו מנירוסטה או ברזל מגולוון בהתאם למסומן בתכניות.א.   
 הפרט, כל הגומחות לארונות תשתית )חשמל , בזק, טלביזיה וגומחות ל"גמל מים" ( יהיו עם דלתות בחזיתם לפי   ב.

 .אלא אם צוין אחרת בתכנית      
 והחיבורים יד, מעקות וכו' יסופקו לאתר שלמים או בחלקים, לאחר הגילוון. ההרכבה-כל יחידות הגדרות, מאחזי   ג.

 במידה. רק אין לבצע הלחמות באתר ,כל החיבורים ע"י ברגים מגולווניםמחברים אחרים.  בשטח ע"י הברגות או     
 בצבע  הריתוךאת מקום שייף ולצבוע רתך ריתוך ישר ומלא, ליש ל -וניתן אישור ע"י המפקח לביצועוריתוך  ונדרש     
 .ןאבץ.  צביעת מתכות מגולוונות בתנור "אוניסול" בגוון שיבחר ע"י המתכנ     

 המכסההנחת  גימור דוגמת הריצוף ( בהתאם לפרט.מכסי תאי בקורת בתחומי ריצוף יהיו מרובעים )מיצקת פלדה או    ד.
 תמיד במקביל לשורות האריחים.      

 
 –וכו'(  עמודי שילוט, )ספסלים, אשפתוניםריהוט גן  40.4.3

 (:40.4.2א. בנוסף לנאמר לעיל )ראה 
 ישות בפרט ומתוצרת זהה ו/או ש"ע למוצר המתואר בתכניותב. המתקנים יהיו בהתאם לדר

 ג. הצבת המתקנים מפולסים וישרים ובהתאם למסומן בתכניות ובכפוף להוראות היצרן
   יקף רגלי המיתקן.הד. הצבת המתקנים כוללת גם ביסוס ביסוד בטון , תיקון והשלמת הריצופים ב

 כמויות.המדידה:  יח' קומפלט בהתאם למפורט בכתב ה  ה.
 
 שרוולי השקיה 5.40.4

 . קשיח בקוטר כפול מקוטרP.V.Cא. לפני הנחת הריצוף ואספלט יניח הקבלן שרוולי השקיה. השרוול עשוי צינור 
 הקבלן ס"מ מתחת בסיס הריצוף ו/או האספלט. 35העובר דרכו. השרוולים בתוספת חוטי משיכה מוצנעים  הצינור    
 י ברזל + סימון צבע על אבני תיחום השביל. השרוול ע"י עמוד יסמן את    
  המזמין ממוחשבת הכוללת את כל השרוולים  וימסרה לנציג AS-MADEבגמר בצוע העבודה , יכין הקבלן תכנית ב. 
 מחירי השרוולים בכתב הכמויות כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה.    
 מח' גינון עירית יבנה. כל הצנרת תהייה מתאימה להולכת מים מושבים העבודות בהתאם למפרט המיוחד ובאישורג. 
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 עבודות השקיה  -  41פרק 
 גינון והשקיה כללי   - 41.1תת פרק 

 והמפרט הטכני לביצוע מערכת השקיה בגן הנוי והשקיהגינון -41א.    מפרט זה מבוסס על מפרט משהב"ט פרק 
 נוי.של  המחלקה לייעול השקיה בגן ה       

   את כל המתואר במפרט משהב"טהנחת קווי השקיה ראשיים כולל "פקקים" בקצה הקווים וב.    עבודת הקבלן כוללת 
  המתייחס להנחת קווי ההשקיה הראשיים. -כללי והשקיהגינון  -4001בפרק       
 ע"י המפקח במהלךמסומנים בתכנית ו/או שיאותרו בתחום כל השטחים ההנחת הצנרת על הקבלן לבצע את   ג. 

 הביצוע.      
  

 השקיה  - 2.41תת פרק 
 והמפרט הטכני לביצוע מערכת השקיה בגן הנוי והשקיהגינון -41א.    מפרט זה מבוסס על מפרט משהב"ט פרק 

 של  המחלקה לייעול השקיה בגן הנוי.       
 טיפול-4105כללי,  והשקיהגינון  -4001.    עבודת הקבלן כוללת גם את כל המתואר במפרט משהב"ט בפרקים ב

 תחזוקת הגן  -4106ואחריות,         
 ג.    כל אביזרי וצנרת ההשקיה יותאמו להשקיה במי קולחין מושבים.

 ל/ש  כל אחת(. ייצוב 2.3טפטפות מתווסתות  8טבעות טפטוף סביב הגזע )מינימום  2השקית כל העצים ע"י  .   ד
 מום.ווים מיני 3הצינור ע"י        

 מ'. 2.0ס"מ. קווי הטפטוף יהיו עילאיים וייוצבו כל  30.    כל קווי ההשקיה המובילים יהיו תת קרקעיים בעומק ה
 שקוטרו מ' ו/או יותר כל אחת, יש להתקין צינור   מנקז 5שלוחות טפטוף באורך  5 -.    בכל ערוגה שיש בה יותר מו 

 . התקנת3/4+ שסתום אויר  3/4פה )כדורי שגיב או ש"ע(  "כקוטר הצינור המוביל ובקצהו ברז שטי       
 הברז בריכת ניקוז  עם מכסה . הבריכה "עומר"  או "ברוקס" או  ש"ע  בגודל תואם.   עלות ברז השטיפה       
 והבריכה נכללת במחיר הצנרת.       

 יתקין הקבלן מקטיני-תחילת הקו וסופולאורך קווים מובילים המונחים בשטח משופע ו/או שיש הפרש גובה בין .    ז 
 לחץ. ללא תוספת תשלום.       

 כל אביזרי הטפטוף יהיו מתוצרת אותו המפעל. אין לשלב בין יצרנים שונים. .    ח
 במפרט יחושבו מצויניםהדרושים לביצוע ותפעול תקין של המערכת ושאינם  ההשקיה.    כל אביזרי ועבודות ט

 ם הרשומים, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד, יחד עם זאת הקבלן חייב לספקם ולהתקינם.כנכללים בסעיפי       
 .    ראש מערכת השקיה כמפורט בתוכנית כולל את המגוף הראשי, מגופי קו, משחררי אויר, מסננים, י 

 תקניים ווסתים וכל המפורט בפרט ראש המערכת בתכנית ההשקיה. כולל בקר השקיה . כל האביזרים יהיו       
 ויותקנו תוך שמירת מרווחי תחזוקה ביניהם.       
 מערכת דישון, אלא אם צוין במפורש בכתב הכמויותאינו כולל המערכת  ראש יא.  

 .   מיקום ראשי המערכת יתואם עם המזמין לפני תחילת הביצוע )למרות המסומן בתכנית(. בי
  -מחשבים וראשי המערכת וברזי ההפעלה והמוקדמערכת התקשורת בין ה תפעול, אופן סוג מחשב ההשקיה .יג

 עם המזמין לפני תחילת הביצוע.   מויתוא       
 תואם עם המזמין לפני תחילת הביצוע. )למרות המסומן בתכנית(.  ם המחשב ימיקו       

 U.V -יד בין  או חומר טרמופלסטי באיכות מעולה עמי.    ארון הגנה עילי לראש מערכת יהיה מפוליאסטר משורדי
 ס"מ לכל צד. הארון כולל דלת חזיתית, מכסה 15ונגד כימיקלים ודשנים הארון יהיה במידות ראש המערכת +        
 גג  נפתח לקריאת מונה + מנעול צילינדר. עיגון הארון לתושבת בטון בקרקע.       

 הרשום בתכנית ההשקיה. אטמוספירות או עפ"י 4.0.   תכנון מערכת ההשקיה מתבסס על לחץ מינימלי טו
 . קשיח P.V.Cכל צנרת השקיה מתחת ריצוף ו/או קיר תונח בשרוול השקיה. השרוול עשוי צינור פוליתילן או  .  טז

 בהתאם למסומן בתכניות, בקוטר כפול מקוטר הצינור העובר דרכו. השרוולים בתוספת חוטי משיכה מוצנעים       
 טח.ס"מ מתחת לפני הש 40לפחות        

 .  הכמויות הרשומות בתכנית ההשקיה הן כמויות מנחות בלבד ולעזר לקבלן. בכל מקרה מרווחי הנחת הצנרתיז 
 וכמות הטפטפות והממטירים  לא יפחתו מהרשום  בטבלה.       

 
 הכשרת קרקע, שתילה ואחריות  - 41.3תת פרק 

 .והשקיהגינון -41כתב הכמויות מבוסס על מפרט משהב"ט פרק 
 בידי המפקח הרשות  מהם הם מסופקים טרם הבאתם לאתר.יש לקבל את אישור המתכנן לשתילים ולמשתלות   א. 

 לפסול צמחים לאחר הבאתם לשטח גם אם אושרו מראש במשתלה.      
 בהתאם הקבלן אחראי לשליחת דוגמא מאדמת הגן למעבדה מאושרת ולהוספת חומרי זבל ודשן בהרכב כמות וסוג ב.  
 העלויות הקשורות  תוצאות בדיקת המעבדה והמלצותיה. יש לקבל את אישור המתכנן לזבל ולדשן טרם פיזורו. כלל     
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 לביצוע הבדיקות והספקת הדשן והזבל ופיזורם  תשולמנה ע"י הקבלן על חשבונו.     
 

 ויהודק בתוספת זבל,  מה גננית מטיב מאושרנפח בורות השתילה סביב גוש האדמה והשורשים המובא, ימולא באד ג.  
  ע"י השקיה בלבד.      
 כל שטח חובה על הקבלן לפנות את –במידה והבור לעץ ממוקם בתחום מדרכה ובמקום כבר פוזרו מצעים לריצוף       
 הבור מהמצע לכל עומקו ולמלא את הבור במצע שתילה גנני.      

 על גודלבכתב הכמויות ובמפרט הכללי הן על גודל מיכל והן השתילים יענו על כל מכלול הדרישות המתוארות להלן ו.  ד
 )מצווארגובה  ס"מ מעל צוואר השורש( 20צמח. עצים ושיחים מעוצבים יענו גם על דרישות עובי גזע )המדידה       

 ומספר מינימום של עד לקודקוד ענף מרכזי( מספר ענפים, ולפעמים גם גובה הסתעפות ענפים ראשונה השורש      
 צרים גובה הצמח לא יעלה מנפח המיכל, בצמחים 8ההסתעפות, בכל מקרה גוף צמח לא יעלה על פי ענפים מעל       

 בתיאור הצמח  והמיכל במסגרת במקרה של סתירה ו/או אי התאמה15מגובה המיכל ובדקלים על פי  10על פי       
 שביניהן.יענה הצמח למכלול הדרישות ולגבוהות  -מסמכי העבודה       
 , שתילה, )לרבות חפירת ופינוי מצע מהודק( כל סעיפי השתילה והזריעה השונים כוללים גם הספקה,הובלה, בורות ה.  
 ואחריות, הכל לרבות חומרים ועבודה. דישון וזיבולים טיפול      

 יפחת ת ועגולות בקוטר שלאסמוכות. סמוכות לעצים תהיינה מחוטות מקולפו 2-ומעלה ייוצבו ב 6כל העצים מגודל  .   ו
 . קשירת העץ לסמוכה ע"י חפיתה כפולה בסרט קשירה רחב.  2.5, ובגובה מינימום 2.5" -מ      

 לא  יום אך 90תקופת הטיפול והאחריות היא מיום השלמת הגן ומסירתו למזמין. תקופת האחריות היא למשך ז.   
 ממיכליםהאחריות לשנה, ולעצים -והשיחים. לגבי עצים מאדמהקליטה מלאה של צמחי הכיסוי, המטפסים לפני       
 תקופת הטיפול והאחריות היא חלק מעבודת  השתילה וללא תשלום מיוחד.חודשים.   6 -ל      

 שטחי  על הקבלן לספק ולשתול בכלהכמויות הרשומות בתכנית השתילה הן כמויות מנחות בלבד ולעזר לקבלן.   . ח 
 וחורגות מהרשום אם למרחקי השתילה ולהנחיות הרשומות בתכנית גם אם הכמויות הנדרשות גדולותובהתהגינון        
 הרשום בטבלה. בכל מקרה מרווחי השתילה בין הצמחים השונים לא יהיו יותר גדולים מהמרווח בטבלה.       

 ם בהתאם לגודל הרשום .גדלי הצמחים הרשומים בתכנית הגינון הן מינימליות. הקבלן רשאי לספק צמחי    ט. 
 מחיר. לאיספק הקבלן צמח זהה בגודל יותר גדול ללא תוספת -במידה ולא מצוי בשוק הצמח הנדרש בגודל המפורט     
 יורשה הספקת ושתילת צמחים במיכלים יותר קטנים.      

 דשא סינטטי. מרבדי  להניח ספק וובהתאם למסומן בתכניות ,על הקבלן לבחלק מהככרות  .יא
ס"מ (.   0.5ומשומית מהודק ומיושר. )קוטר אבן עד ש ס"מ המורכב מחצץ 10שכבת מצע של א יונח על הדש

סיבים למ"ר.  10,000גוונים. בכמות של לפחות  4-מ"מ ב 40מורכב מסיבים אנכיים בגובה הסינטטי הדשא 
על הקבלן להציג דוגמת אחריות, הדשא "עוז פרפקט" של "דשא עוז" או ש"ע.  שנות 5ועם  V.Uהדשא מכיל מגן 

יריעת בד הספקת והנחת הסעיף כולל גם יריעת דשא לאדריכל הנוף ולקבל אישור לחומר לפני הספקתו לאתר. 
הדשא, קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע, הדבקת היריעות זו לזו, הספקת  גיאוטכני מנקזת בתחתית

 הדשא. ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא לאחר התקנתו
 למצוא הקבלן חייב לספק את הצמחים בהתאם לרשימת הצמחים המפורטת בתכנית הגינון. רק במידה ולא יצליח   . אי

 הצמח הנדרש, יוכל הגנן לספק צמח אחר בהתאם לרשימה חליפית שיקבל מאדריכל הנוף. את         
 לא לפני  יום אך 90ן. תקופת האחריות היא למשך תקופת הטיפול והאחריות היא מיום השלמת הגן ומסירתו למזמי  . בי 

    6-לים האחריות לשנה, ולעצים ממיכל-קליטה מלאה של צמחי הכיסוי, המטפסים והשיחים. לגבי עצים מאדמה     
 חודשים. תקופת הטיפול והאחריות היא חלק מעבודת  השתילה וללא תשלום מיוחד.     
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תקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל, המפרט הסטנדרטי הבין העבודה תבוצע בהתאם ל

ות ואילך, דריש 3210 , החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדףביותרהמעודכן  08 משרדי
  שיון מתאים ובתוקף.  יהמפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רחברת חשמל, 

קבלן מורשה  ,270 חשמלאות 160על קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקבלנים בסיווג  
  בפרקים הנ"ל.לעלות הפרוייקט ים מתאימים כספי יםלתאורת רחובות ובעל סיווג

  

  מפקח ומהמתכנן באתר.לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מה
  

עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת ח"ח,  כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן פועל 
  ומושלם למזמין או נציגו.

  
  הגשת ציוד תאורה "שווה ערך"

  
ורה מיום קבלת צו התחלת עבודה סוגי ציוד וגופי תא שבועייםהקבלן רשאי להגיש במשך עד 

  ועיריית חדרה והחכ"ל. נן,המתכ שווי ערך ואיכות לאישור
והתקנים ע"י השוואת כל הפרמטרים  ,תיבדק איכות הגוף –ג"ת "שווה ערך"  בהגשת

  לג"ת שבחוזה.המוגש לאישור של גוף התאורה והאפיונים  
  .העירייהוהמתכנן בכתב מאישור את ה גוף התאורה המוגש חייב לקבל 

  
  תנאים טכניים כללים

  
  אחרת בכתב הכמויות יתאים ל: כל הציוד אלא באם צוין

  וולט. 500מתח   .א
מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של   .ב

  וולט. 1000
  מעלות צלזיוס. 50טמפרטורת הסביבה עד   .ג
  זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת החשמל.  .ד
  

  ם יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עבודתו .בסעיפים הבאי
  

, התנאים 08בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 
הכללים, התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או 

פני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות היותר התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש ל
  חמורות הן הקובעות ו/או החלטת המפקח.

  

על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים 
והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח 

קח. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפ
  בנפרד.

  כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
על הקבלן לדאוג לבקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות 

מתח עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן וסוג 
  ת וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח.הביקור

  

סטים של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של  2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 
  )  כולל דיסקט, במידה וידרש ע"י הפיקוח.AS  MADEהעבודה. (

  תשלום  למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן . 
  
  
  
  
  

  אלקטרודת הארקה
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 5עם מכסה    50ובעומק   60מותקנת בתוך בריכה   3/4מ' ובקוטר " 6בעומק  יהיו מקופרוולד
  טון ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים.

  

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה כלול,  35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 
  לקטרודה כקומפלט אחד.החוט, החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר הא

  
  חפירות

  
ס"מ מתחת  100 -לא פחות מ קו עליון של צינורות החשמל יהיהו גובהש כך כל החפירות יהיו 

וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או הכבלים המונחים זה ליד זה  והמדרכה לפני הכביש
  בחפירה . 

 בזק,  משטרה, עירייה, כגון ,תרי חפירה מכל הגורמים הדרושיםעל הקבלן להגיש ולקבל הי
חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים 

  הנ"ל.
  

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא  30במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות 
קדמותו,  החזרת ישקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב ל

  החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.
  ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח.   40

  מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.
  הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוונה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.

מדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה מתחת ל
  לפי מודפ"ד אשו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף. 98%אופטימלית עד לקבלת צפיפות 

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמו בדבר צנורות ביוב ומים,   
פון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים ניקוז,  שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טל

  העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.
  

עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה 
קב וכן כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או ע

  ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.
  

מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות,  את הוצאת השורשים,  סילוק האדמה 
הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס ,  סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב,  מים ,  

אבנים  מפולות,  צמחים ושרשים עצים עד לגובה מטר וחצי,  חלקי אספלט במדרכות הרמת
  משתלבות וכו'.

מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים,  כולל חציבות או כורכר קשה, 
  אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,  וכן בפס   הירק.

  

 על הקבלן לבקר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי
החפירה,  כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש 

  את הצעתו.
  

לפי חפירה או חציבה העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה 
  הוראות המפקח, העיריה  והמשטרה וללא שנוי במחיר.

  

  ישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין .מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא א
  

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח 
  לשיטת הבצוע .

  

תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע 
  בתוכניות .

  
  
  

  לתאורה  צנרת
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י תיקני, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי פרק דו שכבת מגנוםהצנרת תהיה מסוג 
  לפיקוד. עם כבל נוסף צינור לכל אורך התוואי צינור כבל הזנה יונחהליד  החפירה.

  . 10מ"מ לתאורה, ולח"ח צנרת דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת 
  ראה פרק בהמשך מפרט זה. 

  
  כבלים

  

  חדשים ותקניים.  עם בידוד גומי מנחושת, H07RNFרן נאופהכבלים יהיו מסוג 
  

  ובעמודים הכבלים יחוברו ע"י מפלצת מתכווצת בחום (כפפה). 
  

  הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות.
  
  

  גש אביזריםמ
  

  באורך המתאים.מפוליקרבונט יותקן מגש  המזין בתוך עמוד התאורה
  

  יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.המגש 
  

  על המגש יורכב הציוד הבא:
  

עם ולכל מעגל כיכר ז"ק לכל נורה בנפרד   A 10 , KA 6(פאזה + אפס)  םדו קטבי יםמאמ"ת .1
מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  

  מאמ"תים נוספים. -2הפס יכלול מקום ל
  

לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת  מאושר "עואו ש תוצרת סוגיקסיBC   3או   BC 2מהדקי    .2
  כבלים לנורות.

  

בורג הארקה מרותך אל מגש האביזרים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט  .3
  ממ"ר.  6נחושת עם בידוד בחתך 

 

  מ' בעמוד לפי המפרט והכמויות. 6 אמפר לבית תקע שיותקן בגובה 16מאמ"ת נפרד  .4
  

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד מאמתי"ם לג"ת משולש להארת האלמנטים.  .5
שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים 

  להפסקתו.
  

ם ורכישת על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשי
  הציוד .

  
  

  בריכות הסתעפות
  

יעודם וחתך יבמעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט ל
  הכבל .

  

הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי ובטון 
  מבפנים ומבחוץ.

  

עם חישוק פלדה ועם במיסעות וחניות   D-400 -ת ובמדרכו B-125תקן לפי מכסה הבריכה יהיה 
בנוסף יהיה חרוט על מכסה  וסמל גדול של העירייה ראש העיןעירית  וכיתוב מוטבע סמל

הבריכה סימול סוג השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על מכסה הבריכה. המכסה יהיה 
  תוצרת וולקן או אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל. 

  

אבנים משתלבות יהיו המכסאות מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר סיום  *  במדרכות של
  נאות של אבני המדרכה המשולבת. 

סי'מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 
  ס"מ מעל לחצץ. 15מכסה הבריכה יש לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תצא 
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יכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או הגינון מיקום הבר
  בעתיד.

  

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי  1.2 -בברכות העמוקות מ
  הוראות המפקח.

  
  כתב הכמויות

  

וזה רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובח
  ואילך. 3210הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 

  

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים 
  הנזכרים על כל פרטיהם.

  

וי אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנ
  המחיר הנקוב על ידי הקבלן בכתב הכמויות.

  

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה 
  הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.

  

  כמו כן כוללים המחירים:
  

ובדים אל מוש בכלי עבודה, הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עיש
מקום העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות 

שבתהליך בצוע,  המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים,  הוצאות בטוח צד ג , הוצאות 
כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או 

  ן רווח הקבלן.המקריות וכ
  

כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  
אינוך ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כי חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  

שלוט,  מופות,  חציבת חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  
טרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,  סימון ושילוט,  מספור קונס

  וכדומה.
אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או 

  וולים הוא גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .רהש
  

זכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל כחמרי בכל מקרה בו לא מו
  עזר במחירי היחידה כאמור לעיל.

  

  על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.
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  כללי

  
ההערות בכתב הכמויות, תיאור גופי התאורה ופרטיו במפרט הטכני הינם חלק בלתי נפרד 

פני מסמך תיאור הדרישות לאת  בעיוןבמכלול התכונות הנדרשות מגופי התאורה. יש לקרוא 
מילוי הצעת המחיר של גופי התאורה המצורפים ולהתייחס לכל נתון בהתאם למשקלו הסגולי 

שכן לא תתקבלנה חלופות של גופי תאורה שלא יעמדו בקריטריונים שנבחרו  –בערך העבודה 
  בקפידה ואושרו על ידי מנהלת הפרויקט, האדריכל, ויועץ התאורה.

  
 

חיבור מקורי של היצרן  \ביזר התקנה להתקנה יכלול כל אמחיר גוף התאורה  )1
 .החדש 08תקן דרישות עבורו בהתאם לקופסת חיבורים ו

להעיר את תשומת  \ספק התאורה לקרוא בעיון ולשאול  \באחריות קבלן החשמל  )2
ליבו של היועץ הרלוונטי לגבי פרטים מקצועיים, חשמליים, פיזיים אשר סותרים 

גופי  \יבה שהיא למערכת התאורה לדעתו, או שלא מתאימים, להתקנה מכל ס
  .מכירה ולהתקנה \לפני מתן הצעת המחיר לפריט המדובר לקנייה התאורה, 

או תקן  \ולחוק החשמל ו  20גופי התאורה שנבחרו מתאימים לסימון בת"י  )3
 ,EN-EC , VDE. DIN  EN 12464, 60598רלוונטי אירופאי אחר כדוגמת: 

LM-79 , LM-80 TEST REPORT   ,CIE  ,לנושאים כגון : אטימות ג"ת
מידות פיזיות מתאימות לשימוש בתוך ההתקנים הרלוונטיים עבור ג"ת לפי פרט 

מטריים: נצילות גוף -שנערך והותאם ע"י האדריכל ויועץ התאורה. הנתונים הפוטו
התאורה והרפלקטור, סוג הרפלקטור החוזק המכאני של החומר, הגוון וזווית 

מ.  \אלקטרוניים דרייברים טכניים של חלקים נלווים:  ההארה שלו, וכן נתונים
 מ. לעמעום. \מכאניים -אלקטרו

, באחריות קבלן החשמל לדאוג לחישובים לכאורה לצורך אישור ג"ת "שווה ערך" )4
טובות יותר מהתוצאות שנתקבלו מטריים ולתוצאות מקבילות שוות, או -פוטו

ית המושלמת של ג"ת ולהוכחת ההתאמה הטכנ בחישובים של יועץ התאורה
שהציע. הוכחת ההתאמה הטכנית המושלמת של גופי התאורה שהציע הינה 

  באחריותו. 
בדיקת גופי התאורה על ידי מכון התקנים הישראלי והצגת תעודה  "היתר לסימון  )5

  בתו תקן ישראלי" הינה תנאי הכרחי לבחינת חלופות אפשריות של גופי תאורה.
.    LLF = 0.8אימו ללדים באורך חיים של כל חישובי התאורה שיוגשו ית )6

הדרייברים יענו לדרישות  L80B20 .  שעות לפי  50,000ולהפעלה תקינה למשך 
: .  של דרייברים לדוגמא תוצרתדומות של אורך חיים ויהיו ניתנים לעמעום. 

OSRAM  .PHILIPS .MENWELL    יהיו מתוצרת החברות: הלד נורות
OSRAM  ,PHILIPS  ,CREE  בעלות מסירת צבע משופרת   RA – 80 .ומעלה  

 פרק תאורה

 גופי תאורה להארה של מונומנטים בכיכרות העיר יבנה  

 מפרט טכני
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מחירי גופי התאורה יכללו את מרכיב העלות הכוללת של ליווי טכני והתאמה של  )7
 התקנת גופי תאורה בצורה מושלמתהחלקים הנדרשים מהספק שייבחר לצורך 

בהתאם לכל ג"ת  , לפי פרטי המתכנןשקועים בקרקע \שליד הקירות בנישות 
 שבתוכנית.

ות  ספק  גופי התאורה שייבחר לבדוק את פירוט חלקי מערכות התאורה באחרי )8
בא ולהוציא רשימת פריטים לבדיקה ולאישור סופי לפני הוצאת מיי \צר שהוא מיי

 וכדומה בהתאם לצורך ללא תוספת תשלום.אביזרי חיבור ההזמנה לדרייברים, 
בדקו ואושרו לא יינתן אישור להתקין ג"ת או חלקים למערכות התאורה בטרם נ )9

  ח.כל תוצאות חישובי התאורה עם יועץ התאורה ועם הלקו
הלקוח שומר לעצמו את הזכות להחליט לקנות בעצמו את גופי התאורה  )10

ספקים לצורך התקנה שלהם על ידי קבלן החשמל שנבחר, בתמורה  \מהיבואנים 
 למחיר שישולם עבור התקנה בלבד. 
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אטימות    הספק        הפריט                    סימון 
  

 כמות דרייבר וציוד   

   A   
     

גוף תאורה לד מאורך 
 שקוע בקרקע.   

55w 
LED 
 

IP-67 יאלקטרונ       

 תיאור :                                                                  
ות מינימליסטיות של גוף תאורה לד מאורך, אטום, במיד

ס"מ עומק, להתקנה שקועה בקרקע,  10ס"מ רוחב ו 11- כ
טון, בעל "זכוכית  2אנטי וונדאלי ועמיד לדריכה במשקל 

קרה" למניעת כוויות של ילדים, בעל בידוד כפול, באורך 
ס"מ, מצוייד בנורות לד בתפוקה  120שלא יעלה על 
יות לומן לפחות בעל רפפות פנימ 6700מינימלית של 

שעות  60,000למניעת סינוור. אורך חיי נורות לד של 
ווט)  \לומן   125לפחות. (או לפחות   

    ( L70B 20 ) 
   זוית הארה:                

אופקית רחבה בעל זוית הארה פנימי, אסימטרי רפלקטור 
 של אליפסות  

 2 X17  
                      נורות לד כדוגמת:                                     

 Osram, Philips, Cree  

 רפלקטור וכיסוי זכוכית:                                                 

 

גוף תאורה דגם  :                                                
1) Disano – SICURA 1838  ASY.  
או כל ג"ת שוה תכונות (שו"ע ) אחר בעל  (2

י תפוקה אורית ומידות דומות שיאושר.נתונ  
 הערות :                                                                 

גוף התאורה יכלול את כל הרכיבים הנילווים מחיר ** 
 להתקנה.

*ספירת הכמויות הסופית תבוצע ע"י הקבלן לפני התקנת 
שר.כל כיכר בהתאם להוראות ולתקציב המקומי שיאו  
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אטימות    הספק        הפריט                    סימון 
  

 כמות דרייברים וציוד   

B שקוע קרקע  גוף תאורה
LED   .מתכוונן 

1X20w 
LED 

IP-67 ניים אלקטרו       

 תיאור 
 גוף תאורה עגול, שקוע קרקע, עשוי מסגסוגת עמידה

לנוזלים ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי, ניתן לכיוון 
מעלות לכל צד, עם זוית הארה בינונית  15- עדין של כ

מע'. כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד  26-של כ
רגל חשופה.. ) עמידה למכה ולובר פנימי למניעת  \

ווט  20- סינוור. הגוף מיועד לנורות לד בהספק של כ
לומן לפחות.  2300של  ותפוקה מינימלית  

 
טון לפחות.  2הגוף יהיה עמיד למשקל דריכה של   

 
 ציוד הדלקה והספק

 מקורי ע"י היצרן ובאישורו.

 נורות לד כדוגמת :
 LED    :  OSRAM \ CREE \ PHILIPS            

19W – 2300 lm.(4000 K )        

 ג"ת דגם:
1) Disano – 1620 
2) Thorn – mica LED 
3) Bega -  77138 B  

 תוספות : 
 

 הערות
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 תיאור 
גוף תאורה עגול, עם בסיס וזרוע ניתנים לכוונון אופקי 

ולצידוד זוויתי, עשוי מסגסוגת עמידה לנוזלים 
ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי בזוית הארה בינונית 

מע'. כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה"  40- רחבה, של כ
ר פנימי רגל חשופה.. ) עמידה למכה ולוב \(למגע יד 

 28- למניעת סנוור. הגוף מיועד לנורות לד בהספק של כ
לומן לפחות.  1,500של  תווט ותפוקה מינימאלי  

 
  
 

 ציוד הדלקה והספק
 מקורי ע"י היצרן ובאישורו.

 נורות לד כדוגמת :
 LED    :  OSRAM \ CREE \ PHILIPS            

28W – 1,500 lm.(4000 K )        

 ג"ת דגם:
1) THORN –QBA LED – 96272102 
2) MEYER – super light compact - 8869056059  

 תוספות : 
בסיס התקנה מיציקת בטון וכלוב הגנה ממתכת 

מעלות  90שבתוכם ימוקמו שתי גופי תאורה בזוית של 
 הארה.
 הערות

 
           (**) הגופים יותקנו בתוך כלוב הגנה אנטי וונדלי.

  
  
  
  

אטימות    הספק        הפריט                    סימון 
  

 כמות דרייברים וציוד   

C הצפה מוגן  גוף תאורה
ע"י "כלוב" הגנה אנטי 

 מתכוונן.   LEDוונדלי 

1X28w 
LED 

IP-67 ני אלקטרו       

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

תמונה להמחשה  -כלוב הגנה
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אטימות    הספק        הפריט                    סימון 
  

 כמות דרייבר וציוד   

   D         פס תאורה לד אטום
להתקנה מתחת לפרופיל 

   הקופינג. 

12w 
LED 
 

IP-66     למדידה   אלקטרוני
 במטר רץ

  
 תיאור 

פס תאורה גמיש אטום במידות מינימליסטיות, יסופק 
אטום, בנוי ממקטעים עם פרופיל פלסטי ואלומיניום 

ניתנים לחיבור אטום וחיבור חשמלי אטום, בעזרת 
אנטיגרון. הלדים יהיו בגוון כחול בעלי תפוקה 

ובהיקות גבוהה ויסופקו עם דרייבר מקורי של היצרן 
לדים  24מטר יכיל לפחות  1ובאחריותו. מקטע של 

לומן. ויענה  1600במתווה אטום למים בעל תפוקה של 
התקנים :  על כל דרישות  

.. 20וכן ת"י   , DIN 12464, LM-79 ,LM-80   
  
 

 ציוד הדלקה והספק
 מקורי ע"י היצרן ובאישורו.

 נורות לד כדוגמת :
 LED    :  OSRAM \ CREE \ PHILIPS            

24W – 2200 lm  

 ג"ת דגם:
1) NES – clear lighting -   
 כל פס תאורה אחר בעל תכונות דומות (2

: תוספות   
 מחברים אטומים, סופיות, שקעים 

 הערות
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כמות דרייברים וציוד   אטימות    הספק        הפריט                    סימון 
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F שקוע קרקע  גוף תאורה

LED  360.  7(כיכר( 
1X20w 
LED 

IP-67      אלקטרוניים   

  
 תיאור 

עשוי מסגסוגת עמידה  גוף תאורה עגול, שקוע קרקע,
לנוזלים ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי וכיסוי עליון 

מעלות, זוית  360עם "חלונות הארה" בזוית מעגלית של 
מעלות לצדדים. בעל כיסוי  4-2הארה אופקית של 

רגל חשופה.. )  \זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד 
 20- עמידה למכה. הגוף מיועד לנורות לד בהספק של כ

לומן  80לומן לפחות.(או  1900וט ותפוקה מינימלית של ו
ווט)  \  
 

טון לפחות.  2הגוף יהיה עמיד למשקל דריכה של   
 

 ציוד הדלקה והספק
 מקורי ע"י היצרן ובאישורו.

 נורות לד כדוגמת :
 LED    :  OSRAM \ CREE \ PHILIPS            19W 

– 1900 lm.(4000 K ) (CRI 80).       

דגם: ג"ת  
1) Disano – 2612  GRUOND.(1900 lm LED ) 
2) Bega -  -77 090  ( 13.5W \ 1050 lm LED) 

 תוספות : 
 

 הערות
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 כמות דרייברים וציוד   אטימות    הספק        הפריט                    סימון 
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F1 
 אופציה*

שקוע קרקע  גוף תאורה
LED  lucation 7יכר (כ( 

1X2.5w 
LED 

IP-67      אלקטרוניים   

  
 תיאור 

גוף תאורה עגול, שקוע קרקע, עשוי מסגסוגת עמידה 
לנוזלים ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי וזכוכית 

מעלות, מחוסמת  25-"חלבית" עם זוית הארה של כ
רגל חשופה.. ) עמידה למכה. הגוף  \"קרה" (למגע יד 

ווט ותפוקה  2.5-ק של כמיועד לנורות לד בהספ
ווט)  \לומן  115לומן לפחות.(או  250מינימלית של   

 
טון לפחות.  2הגוף יהיה עמיד למשקל דריכה של   

 
 ציוד הדלקה והספק

 מקורי ע"י היצרן ובאישורו.

 נורות לד כדוגמת :
 LED    :  OSRAM \ CREE \ PHILIPS            2.5W 

– 260 lm.(4000 K ) (CRI 80).       

 ג"ת דגם:
1) Disano – 1634 microfloor.(3W \ 520 lm 

LED ) 
2) Bega -  -77 028  ( 2.1W \ 260 lm LED) 

 תוספות : 
 

 הערות
 *יש לתת שתי הצעות מחיר לבחירת המזמין :

RGB קלוין  או  4000כרומטי -אור מונו              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ושחוברה על הקבלן למלא וריםטבלת ריכוז מסמכים, התחייבויות ואיש
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  התייחסות הספק   המסמך מס'   הדרישה 

    1  בתחום תאורה וחשמל   ISO-9001: 2008תעודת הסמכה לתקן 
    2  כתב הסמכה מאת היצרן למתן שירות אחריות....

הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאורה.... וכתב התחייבות 
  .... לשיפוי המזמין במקרה של תביעת צד ג'

3    

    4  הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור שוטף.....
ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה.... אשר הותקנו בארץ ו/או 

  ....2012-2008יח' בשנים  1,000במערב אירופה ..... בכמות 
5    

הצהרה כי הספק בעל ניסיון, לפחות בחמש השנים האחרונות, 
  ר ו/או אספקת גופי התאורה. בביצוע תכנון תאורה, יצו

6    

הצהרה כי הספק בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, 
  לאספק גופי תאורה, של יצרן הגופי המוצעים על ידו.

7    

ש"ח לפחות,  2,000,000הספק הינו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של 
  בשלוש השנים האחרונות. יש לצרף אישור רו"ח.

8    

    9  התאורה המוצעים (לציין מקורי או שווה איכות וערך)מק"ט גופי 
טכני של גופי התאורה המוצעים הכולל פירוט המבנה,  טמפר

  חומרים, וכו' 
10    

    11  שם היצרן / יבואן
    12  גדלים חשמליים
    13  שטף אור (לומן)

    14  גוון אור (טמפ' קלווין)
    W(  15צריכת חשמל כוללת (

    16  תאורה ומקורות האוראורך חיים של גוף ה
    17  דרגת הגנה חשמלית "בידוד כפול"

    66IP  18דרגת הגנה מפני לחות ואבק 

    62262IEC )08-IK(  19תעודת בדיקה להתאמה לתקן 
    20  לכל דגמי התאורה המוצעים..... 20תעודות בדיקה מלאה לת"י 

      61547IECתעודת בדיקה להתאמה לתקן 
    22  2.1חלק  961תקן ישראלי תעודת בדיקה להתאמה ל

    23  12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 
    24  12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 

    62471IEC  25תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

    62031IEC  26תעודת בדיקה להתאמה לתקן 
לפחות, בהספק מלא ובכל  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה 

  ום מתח הרשת.תח
27    

    17025ISO  28דו"ח מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכת לתקן 
    29  אמצעי תפיסת גו"ת על ראש עמוד, זרוע, קיר. 

    Driver(  30מערכת הפעלה אלקטורנית אינטגראלית (
    31  כתב אחריות.... לחמש שנים....

    32  הוראות התקנה ותחזוקה לגוף התאורה המוצע. 
    33  יש קשר.פרטי א

  
  

  אחריות
  

הקבלן יהיה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם 
  .החל מיום אישור המתקן וקבלתו שנים לפחות 5 התקופהתקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך 

  
  לכל ג"ת שמסופק בפרויקט טופס אחריות גופי תאורה 
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      תאריך: 

  

                      שם העבודה

                שם קבלן החשמל

                  שם היצרן 

              שם הספק / נציג היצרן 

====================================================  

                דגם גוף התאורה 

====================================================  

              כמות הפנסים המסופקים 

====================================================  

            גודל    לד - ותנור

            דגם     

            תוצרת     

====================================================  

            גודל   דרייבר/ספק

            דגם     

            תוצרת     

====================================================  

  בי הפנס, הציוד והנורות.שנים לכל מרכי 5  אחריות: 

====================================================  

            תאריך אספקה 

====================================================  

  

        חותמת וחתימה 
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  עיריית יבנה

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח 

   בשכונה הירוקה

  המחירהצעת  – 1מסמך ד'

   



  

  המחירהמציע למכרז לרבות הצעת הצעת  – 1מסמך ד'

  לכבוד

  עיריית יבנה

  3וב דואני רח

  יבנה

  

  א.ג.נ.,

  

  ("המכרז") 2019/21הצהרות המציע והצעת מחיר במכרז הנדון: 

אנו הח"מ, ___________________ (מספר תאגיד ______________), מצהירים, מאשרים 

 כדלקמן:ומציעים בזאת, 

למדנו והבנו  בין שצורפו ובין שלא צורפו, ראינו ובדקנו את כל מסמכי המכרז,שאנו מאשרים  .1

שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז מוכרים וברורים לנו, יש לנו כל הידע, את כל האמור בהם, 

הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות לביצוע העבודות, ואנו מסוגלים מכל בחינה שהיא 

 את העבודות, הכל כמפורט וכנדרש במסמכי המכרז.  לבצע

בהגישנו את הצעתנו למכרז אנו מאשרים כי אנו מסכימים לתנאי המכרז כפי שהם מוצגים  .2

 במסמכי המכרז ומקבלים על עצמנו לקיימם. 

אנו מאשרים שבדקנו בקפידה את כל הפרטים, הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים  .3

המצגים, שר לעבודות נשוא המכרז, ובכלל זה בדקנו ואימתנו את והמשפטיים והאחרים, בק

א תהיה כל ו על ידי העירייה, וכי לעירייה ומי מטעמה לנהנתונים והפרטים אשר נמסרו ל

  פרטים אלו.ונתונים מצגים, בגין אחריות ו/או חבות כלפינו 

התנאים המיוחדים אנו מאשרים כי ביקרנו באתרים המיועדים לביצוע העבודות ובדקנו את כל  .4

תשתיות תת לביצוען, כגון עבודה בשטחים עירוניים, עבודה בשלבים, מצב ותנאי הקרקע, 

דרכי גישה, גורמים סביבתיים, וכל הגורמים האחרים הקשורים קרקעיות, העברות תנועה, 

, ואנו מתחייבים כי לא נגיש תביעה כספית או דרישה להארכת משך הביצוע לביצוע העבודות

ל תביעה אחרת בכל הקשור או הנובע מתנאי קרקע בלתי צפויים או מגבלות וקשיים בלתי או כ

  צפויים אחרים בהם נתקל במהלך ביצוע העבודות.

אנו מוותרים בזאת על כל טענה שעילתה באי ידיעה או אי הבנה של פרטים, דרישות, תנאים  .5

ע את הצעתנו או על ביצוע או נסיבות כלשהם, פיזיים, משפטיים או אחרים, העשויים להשפי

 .העבודות על ידינו, היה ונזכה במכרז

אנו מאשרים כי לא תאמנו הצעתנו או עצם השתתפותנו במכרז עם כל מציע בפועל ו/או כל  .6

מציע בכח וכי לא גילינו ולא נגלה את פרטי הצעתנו, כולם או חלקם, לכל מציע בפועל או בכח, 

 עד לאחר פתיחת ההצעות במכרז. 



  

אנו מאשרים כי לא הוגשה על ידינו יותר מהצעה אחת במכרז, ובכלל זה לא הוגשה הצעה נוספת  .7

או אחרת על ידי מי שנשלט על ידינו או שולט בנו או נשלט על ידי אותו גורם ששולט בנו (כאשר 

או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או  50%"שליטה" לענין זה משמע החזקה של 

 .או יותר מהדירקטורים) 50%הזכות למנות 

לפי מחירי הננו מתחייבים לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז  .8

למסמכי המכרז) בהנחה בשיעור דלהלן:  2היחידה הנקובים בכתב הכמויות (מסמך ד'

אלא רק  –(אין לציין כאן סימן + או  )%__________ (במילים: _______ אחוזים הנחה

 . את שיעור ההנחה במספרים ובמילים)לכתוב 

 בקשר עם הצעתנו דלעיל מובהר ומוסכם בזאת, כדלקמן: .9

 ההנחה דלעיל תהיה אחידה ותחול על כל מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.  .9.1

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות נקובים בש"ח ואינם כוללים מע"מ והם  .9.2

 לעיל, בתוספת מע"מ כדין.ישולמו, לאחר ההנחה שהוצעה על ידינו 

מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהצענו לעיל, כוללים את  .9.3

הציוד, החומרים, חומרי העזר, כח אדם, עבודות ההכנה והעזר,  כל העבודות,

תשלומי חובה, הסדרי בטיחות, הסדרי תנועה (כולל העסקת שוטרים במידת 

ת מביצוע כל התיאומים ומקבלת כל ההיתרים הצורך), ההוצאות הכרוכות והנובעו

והאישורים הדרושים לשם ביצוע העבודות מכל רשות מוסמכת ומכל צד שלישי 

  שהם, לרבות כל תשלום שיידרש על ידם.

ישאו הפרשי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהצענו לעיל, י .9.4

 .בהתאם להוראות החוזהככל שיישאו,  ,תשומות הבניהלמדד  הצמדה

בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ואין בהם כדי  הנקובותברור לנו ומוסכם עלינו כי כל הכמויות  . 10

לחייב את העירייה. אנו מתחייבים לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי 

ל ידינו העירייה, בהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות, לאחר ההנחה שהוצעה ע

 לעיל. 

על פי לפי דרישת העירייה, ניתנת להארכה  והיא 14.7.19עד ליום הצעתנו זו תהיה בתוקף  . 11

   תנאי המכרז.הקבוע ב

לכם עותק חתום על מציא ואנו נוכרז כזוכים במכרז, נהיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים, ש . 12

ום ביטוחים וכל מסמך ואת האישור על קיהחוזה ידינו של החוזה על נספחיו וכן את ערבות 

ימים מיום הודעתכם על קבלת  7אחר שהמצאתו נדרשת לפי תנאי המכרז והחוזה, וזאת בתוך 

  הצעתנו.

, היה ונוכרז כזוכים במכרז, ונספחיו כאמור לעיל מבלי לגרוע מהתחייבותנו לחתום על החוזה . 13

אתם תהיו זכאים לראות במסמכי המכרז  ,אנו מסכימים לכך שאם נוכרז כזוכים במכרז

  .לבינכםשהוגשו על ידינו כחלק מהצעתנו, בצירוף הצעתנו זו, כחוזה מחייב בינינו 



  

להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו במסגרת המכרז וקיום תנאי המכרז על ידינו אנו  . 14

כרז). אנו מוסרים במצורף להצעתנו זו ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז (היא ערבות המ

מסכימים לכך שהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהצעתנו ו/או באיזה מהתחייבויותינו, ערבות 

  המכרז תחולט על ידיכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לטובתכם.

_________________  

  שם וחתימת המציע

  

  

  אישור

לעיל ההצעה דמאשר בזאת כי  המציע דלעילעו"ד/רו"ח של  ,_____________ ,הח"מ יאנ

וכי חתימתם הינם מורשי חתימה של המציע, ש _____,ה"ה _______________נחתמה על ידי 

  .על ההצעה דלעיל מחייבת את המציע

  

  

  ________________  _________________  

  חותמת וחתימה  תאריך  

    



  

  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח 

   בשכונה הירוקה

 

  (עם מחירי היחידה) כתב הכמויות – 2מסמך ד'

   



31/03/2019 עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ
1עמוד: חסוי

12/2019מכרז מספר :

מנהל פרוייקט: 10,947,317.00 אומדן (ללא מע"מ):

יבנה- מכרז השלמות 33 פרוייקט:

ריכוז למכרז

-  תיקונים והשלמות1מבנה  1 תת כתב:

סה"כ נושא

43,004.00 ריצופים ואבני תיחום 1.40.1 תת פרק:

43,004.00פיתוח האתר 1.40 סה"כ לפרק:

2,550.00 אדמת גן וחיפוי 1.41.1 תת פרק:

7,940.00 השקייה 1.41.2 תת פרק:

528,120.00 גינון ונטיעה 1.41.3 תת פרק:

538,610.00עבודות גינון 1.41 סה"כ לפרק:

8,670.00 עבודות הכנה ופירוק 1.51.1 תת פרק:

203,000.00 עבודות עפר 1.51.2 תת פרק:

869,670.00 מילוי מובא 1.51.3 תת פרק:

30,554.00 - עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  1.51.6 תת פרק:

130,210.00 תמרורים צביעה ואביזרי דרך 1.51.9 תת פרק:

1,242,104.00: כבישים ופיתוח51פרק  1.51 סה"כ לפרק:

48,060.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 1.52.1 תת פרק:

2,000.00 שונות 1.52.2 תת פרק:

50,060.00עבודות אספלט 1.52 סה"כ לפרק:

112,352.00 שונות 1.99.1 תת פרק:

112,352.00עבודות מיוחדות 1.99 סה"כ לפרק:

-  תיקונים והשלמות1מבנה סה"כ לתת כתב: 11,986,130.00

- קו ניקוז ברחוב הציונות2מבנה  2 תת כתב:

סה"כ נושא

1,435,754.00 עבודות תיעול וניקוז 2.51.6 תת פרק:

1,435,754.00 2.51 סה"כ לפרק:

- קו ניקוז ברחוב הציונות2מבנה סה"כ לתת כתב: 21,435,754.00

- קידוח אופקי בגבעתי/ ז'בוטינסקי3מבנה  3 תת כתב:

סה"כ נושא

עבודות תיעול וניקוז 3.51.6 תת פרק:

: כבישים ופיתוח51פרק  3.51 סה"כ לפרק:

345,292.00 קווי מים ומתקני מים 3.57.1 תת פרק:

181,200.00 3.57.9 תת פרק:

526,492.00: קווי מים וביוב57פרק  3.57 סה"כ לפרק:

- קידוח אופקי בגבעתי/ ז'בוטינסקי3מבנה סה"כ לתת כתב: 3526,492.00

- קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4מבנה  4 תת כתב:

סה"כ נושא

147,100.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 4.40.1 תת פרק:



סה"כ נושא

147,100.00 : פיתוח האתר40פרק  4.40 סה"כ לפרק:

567,800.00 עבודות הכנה ופירוק 4.51.1 תת פרק:

24,885.00 עבודות תיעול וניקוז 4.51.6 תת פרק:

183,850.00 שונות 4.51.9 תת פרק:

776,535.00: כבישים ופיתוח51פרק  4.51 סה"כ לפרק:

2,283,600.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 4.52.1 תת פרק:

97,080.00 שונות 4.52.2 תת פרק:

2,380,680.00 עבודות אספלט52פרק  4.52 סה"כ לפרק:

50,000.00 - הקצבים58.1פרק  4.58.9 תת פרק:

5850,000.00פרק  4.58 סה"כ לפרק:

- קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4מבנה סה"כ לתת כתב: 43,354,315.00

- כללי עבור פיתוח שלושת הכיכרות8, 7, 6- פיתוח כיכרות 5מבנה  5 תת כתב:

סה"כ נושא

22,964.00 עבודות הכנה ופירוק 5.51.1 תת פרק:

49,250.00 עבודות עפר 5.51.2 תת פרק:

227,460.00 מילוי מובא 5.51.3 תת פרק:

299,674.00- כבישים ופיתוח51פרק  5.51 סה"כ לפרק:

- כללי עבור פיתוח שלושת הכיכרות8, 7, 6- פיתוח כיכרות 5מבנה סה"כ לתת כתב: 5299,674.00

4 +7 - מפגש כבישים 6#- ככר  6מבנה  6 תת כתב:

סה"כ נושא

101,130.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 6.40.1 תת פרק:

352,950.00 - קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  6.40.9 תת פרק:

454,080.00 : פיתוח האתר40פרק  6.40 סה"כ לפרק:

3,570.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 6.41.1 תת פרק:

16,856.00 עבודות השקייה 6.41.2 תת פרק:

169,140.00 גינון ונטיעה 6.41.3 תת פרק:

189,566.00: עבודות גינון41פרק  6.41 סה"כ לפרק:

58,500.00 שונות 6.99.1 תת פרק:

58,500.00עבודות מיוחדות 6.99 סה"כ לפרק:

4 +7 - מפגש כבישים 6#- ככר  6מבנה סה"כ לתת כתב: 6702,146.00

8 +7 - מפגש כבישים 7#- ככר  7מבנה  7 תת כתב:

סה"כ נושא

61,620.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 7.40.1 תת פרק:

108,625.00 - קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  7.40.9 תת פרק:

170,245.00 : פיתוח האתר40פרק  7.40 סה"כ לפרק:

3,060.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 7.41.1 תת פרק:

21,356.00 עבודות השקייה 7.41.2 תת פרק:

122,600.00 גינון ונטיעה 7.41.3 תת פרק:

147,016.00: עבודות גינון41פרק  7.41 סה"כ לפרק:

64,350.00 שונות 7.99.1 תת פרק:

64,350.00עבודות מיוחדות 7.99 סה"כ לפרק:

8 +7 - מפגש כבישים 7#- ככר  7מבנה סה"כ לתת כתב: 7381,611.00

8 +4 - מפגש כבישים 8#-ככר  8מבנה  8 תת כתב:

סה"כ נושא

339,960.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 8.40.1 תת פרק:

119,200.00 - קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  8.40.9 תת פרק:

459,160.00 : פיתוח האתר40פרק  8.40 סה"כ לפרק:

4,590.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 8.41.1 תת פרק:

22,781.00 עבודות השקייה 8.41.2 תת פרק:

491,895.00 גינון ונטיעה 8.41.3 תת פרק:

519,266.00: עבודות גינון41פרק  8.41 סה"כ לפרק:

191,025.00 שונות 8.99.1 תת פרק:



סה"כ נושא

191,025.00עבודות מיוחדות 8.99 סה"כ לפרק:

8 +4 - מפגש כבישים 8#-ככר  8מבנה סה"כ לתת כתב: 81,169,451.00

- כיכר הסיפון / שד' הציונות6- תאורה כיכר 9מבנה  9 תת כתב:

סה"כ נושא

15,920.00 הכנות לתאורת חוץ 9.8.1 תת פרק:

107,908.00 אביזרי תאורה 9.8.3 תת פרק:

123,828.00: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  9.8 סה"כ לפרק:

- כיכר הסיפון / שד' הציונות6- תאורה כיכר 9מבנה סה"כ לתת כתב: 9123,828.00

8-כיכר הסיפון / כביש 7- תאורה כיכר 10מבנה  10 תת כתב:

סה"כ נושא

14,815.00 הכנות לתאורת חוץ 10.8.1 תת פרק:

106,208.00 אביזרי תאורה 10.8.3 תת פרק:

121,023.00: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  10.8 סה"כ לפרק:

8-כיכר הסיפון / כביש 7- תאורה כיכר 10מבנה סה"כ לתת כתב: 10121,023.00

8- כיכר הציונות/כביש 8- תאורה כיכר 11מבנה  11 תת כתב:

סה"כ נושא

23,575.00 הכנות לתאורת חוץ 11.8.1 תת פרק:

261,089.00 אביזרי תאורה 11.8.3 תת פרק:

284,664.00: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  11.8 סה"כ לפרק:

8- כיכר הציונות/כביש 8- תאורה כיכר 11מבנה סה"כ לתת כתב: 11284,664.00

-  חידוש דרך גישה למכון ביוב12מבנה  12 תת כתב:

סה"כ נושא

עבודות הכנה ופירוק 12.51.1 תת פרק:

16,800.00 עבודות עפר 12.51.2 תת פרק:

55,800.00 מילוי מובא 12.51.3 תת פרק:

620.00 שונות 12.51.9 תת פרק:

73,220.00: כבישים ופיתוח51פרק  12.51 סה"כ לפרק:

72,000.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 12.52.1 תת פרק:

3,000.00 שונות 12.52.2 תת פרק:

75,000.00 עבודות אספלט52פרק  12.52 סה"כ לפרק:

-  חידוש דרך גישה למכון ביוב12מבנה סה"כ לתת כתב: 12148,220.00

209-חניה במגרש 13מבנה  13 תת כתב:

סה"כ נושא

23,540.00 הכנות לתאורת חוץ 13.8.1 תת פרק:

57,548.00 עמודים וזרועות לתאורה חוץ 13.8.2 תת פרק:

29,817.00 אביזרי תאורה 13.8.3 תת פרק:

110,905.00: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  13.8 סה"כ לפרק:

107,040.00 ריצופים ואבני תיחום 13.40.1 תת פרק:

107,040.00פיתוח האתר 13.40 סה"כ לפרק:

10,050.00 עבודות הכנה ופירוק 13.51.1 תת פרק:

27,850.00 עבודות עפר 13.51.2 תת פרק:

81,800.00 מילוי מובא 13.51.3 תת פרק:

3,764.00 51.9פרק  13.51.9 תת פרק:

123,464.00: כבישים ופיתוח51פרק  13.51 סה"כ לפרק:

61,600.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 13.52.1 תת פרק:

11,000.00 שונות 13.52.2 תת פרק:

72,600.00 עבודות אספלט52פרק  13.52 סה"כ לפרק:

209-חניה במגרש 13מבנה סה"כ לתת כתב: 13414,009.00

10,947,317.00סה"כ לכל כתב הכמויות:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 4עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

-  תיקונים והשלמות1תת כתב: מבנה 

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצופים ואבני תיחום 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 
משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

תיקונים לפי הנחיית המנה''פ בשטחים משתנים

20,250.00 81.00 250.00 מ"ר  ס"מ או10/20 ס"מ, מלבניות במידות 6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 ס"מ (לא כולל מצע), גוון5 ס"מ, לרבות חול 20/20רבועיות במידות 

צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל

1.40.1.0180

10,650.00 142.00 75.00 מ"ר ריצוף בתחום המדרכה באבנים משלתבות מסוג טרנטו מסותת בגדלים
שונים בגוון שנהב או אחר.

1.40.1.0230

7,680.00 48.00 160.00 1.40.1.0700 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור10/20/100אבן גן במידות 

4,424.00 553.00 8.00 יח' 120/140פתח תיחום גומחה לעץ במדרכה בגודל  1.40.1.0904

43,004.00 ריצופים ואבני תיחום 40.1 סה"כ לתת פרק:

43,004.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

עבודות גינון 41 פרק:

אדמת גן וחיפוי 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,550.00 51.00 50.00  מ''ק לדונם, עובי20מילוי אדמת גן מטיב מעולה, בתוספת קומפוסט של 
 ס''מ, כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתכוננים.40

1.41.1.0010

2,550.00 אדמת גן וחיפוי 41.1 סה"כ לתת פרק:

השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת
כוללים את כל החיבורים ואביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו'. כל חיבורי הצנרת התתקרקעית ועלקרקעית יהיו במצמדTמחברי 
ולא באביזרי שן.

900.00 9.00 100.00 מ"א 1.41.2.0100 בצבע סגול10 מ''מ דרג 20צינור פוליאתילן בקוטר 

1,200.00 12.00 100.00 מ"א 1.41.2.0105 בצבע סגול10 מ''מ דרג 25צינור פוליאתילן בקוטר 



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 5עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

-  תיקונים והשלמות1תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,400.00 14.00 100.00 מ"א 1.41.2.0110 בצבע סגול10 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר 

4,200.00 14.00 300.00  או ש''ע לברזיהPE16/4 כדוגמת 10 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן בקוטר 
כולל התחברות למקור מים

1.41.2.0111

240.00 30.00 8.00 יח' 10 טפטפות, צינור סגול דרג 10 מ''מ עם 16טבעת מצינור  1.41.2.0160

7,940.00 השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף.

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-

 חודשיים מאישור המסירה3כל  הצמחים כוללים אחזקה לתקופה של 
לרשות

6,000.00 20.00 300.00 מ"ר אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן הנדרש ע"י המתכנן / המפקח. יש לקבל
 אישור מהמפקח על מקור הדשא. המחיר כולל את כל הטיפולים הנדרשים

 טרום שתילה - הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים
הנדרשים לאחר שתילה - הידוק במעגילה, ריסוסים ודישוני המרצה.

1.41.3.0070

32,400.00 300.00 108.00 יח'  ס"מ במעלה הגזע20" מדוד 2-2.5- קוטר גזע 8אספקה ונטיעת עצים גודל 
 ל' או מהקרקע50 מ', מפותח ויפה. ממיכ בנפח 2מהקרקע, גובה מינמלי 

באותו מחיר.

1.41.3.0160

480,000.00 16.00 30,000.00 יח' 1.41.3.0180 ליטר,  או שקית.3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של צמחים, גודל 

9,720.00 90.00 108.00 יח' 1.41.3.0340 (אלון, כליל ואדר סורי).8תוספת לעץ בעל צימוח איטי גודל 

528,120.00 גינון ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

538,610.00 עבודות גינון 41 סה"כ לפרק:

: כבישים ופיתוח51פרק  51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 6עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

-  תיקונים והשלמות1תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה
מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות

ובאישור המפקח.

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

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

5,950.00 7.00 850.00 פירוק אספלט בכבישים ומדרכות שבילי אופניים בכל עובי שיידרש
לרבות פינוי וסילוק.

1.51.1.0110

2,720.00 8.00 340.00 1.51.1.0530 ס"מ לראבות טאטוא, פינוי וסילוק4.1-10.0קרצוף אספלט לעומק 

8,670.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

200,200.00 70.00 2,860.00 מ"ק איסוף, עירום והעמסה של פסולת מסוגים שונים (כולל צמחיה ובולדרים)
והובלתה לאתר שפיכה מאושר ו/או סילוק למקום שיורה המפקח בכל
מרחק שידרש (תבוצע מדידתהכמות לפינוי לאחר עירום). המחיר כולל

תשלום אגרה למטמנה ולא תשולם תוספת תשלום עבור סוגים שונים של
פסולת.

1.51.2.0005

2,800.00 7.00 400.00 מ"ר  ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות40יישור והידוק שטחים לגובה של עד 
(חומר המילוי כלול במחיר היח').

1.51.2.0180

203,000.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

852,000.00 60.00 14,200.00 מ"ק  ס''מ20מילוי מובא מחומר נברר מפוזר בשכבות בעובי מקסימלי של 
 (המחיר51לאחר הידוק. בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי- פרק 

 מ''ק. באישור מנה''פ בלבד.10,000כולל הידוק) מעל 

1.51.3.0040

מצעים ותשתיות

17,670.00 93.00 190.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ- 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 

1.51.3.0120

869,670.00 מילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

- עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 7עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

-  תיקונים והשלמות1תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז ותאי בקרה

18,094.00 218.00 83.00 יח' 1.20*1.00ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) במידות פנים של 
 מ'.2.75 מ' עד 1.75מ' ובעומק 

1.51.6.0736

12,460.00 1,246.00 10.00 י"ע  ס"מ כולל.80 ס"מ עד 40ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז בקטרים של 
 מ' אורך ניקוי צינור ליום עבודה.600התשלום הוא עד 

1.51.6.0748

30,554.00 - עבודות תיעול וניקוז51.6פרק  51.6 סה"כ לתת פרק:

תמרורים צביעה ואביזרי דרך 51.9 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 .

5,250.00 3.00 1,750.00  ס"מ, בצבע לבן, צהוב,15 עד 10צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
כתום (מדידה לפי צביעה נטו)

1.51.9.0050

12,880.00 46.00 280.00 יח'  (סימון חץ וסמל אופניים). גודל הסמלים804סימון שביל אופניים בסמל 
לפי דוגמא קיימת בשכונה ומיקום בהתאם להנחיות המפקח.

1.51.9.0137

101,200.00 22.00 4,600.00 צביעת שבילי אופניים, בצבע חוץ מסוג "סופרקריל" או ש''ע בגוון לפי
הקיים בשטח בשכונה באישור מנה''פ.

1.51.9.0900

10,880.00 32.00 340.00  שכבות לרבות שכבת3ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג ''ספורט קוט'' ב-
 ס''מ למגרש ספורט.5 האמולסיה כולל סימון פסים לבנים בעובי 

1.51.9.0990

130,210.00 תמרורים צביעה ואביזרי דרך 51.9 סה"כ לתת פרק:

1,242,104.00 : כבישים ופיתוח51פרק  51 סה"כ לפרק:

עבודות אספלט 52 פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

28,000.00 28.00 1,000.00 12.5 ס''מ תא''צ 4שכבה מתערובת בטון אספלט לשבילי אופניים בעובי  1.52.1.0250

20,060.00 59.00 340.00  ס''מ, בשתי שכבות : שכבה מקשרת8שכבת בטון אספלט בעובי כולל של 
 ס''מ3 מקס' ושכבה נושאת בעובי 3/4 ס''מ עם אגרגט בגודל ''5בעובי 

, כולל ריסוס יסוד וריסוס מאחה.1/2עם אגרגט בגודל ''

1.52.1.0531

48,060.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:
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-  תיקונים והשלמות1תת כתב: מבנה 

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,000.00 2.00 1,000.00 1.52.2.0010 ליטר למ''ר1ריסוס ביטומן יסוד לשיעור 

2,000.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

50,060.00 עבודות אספלט 52 סה"כ לפרק:

עבודות מיוחדות 99 פרק:

שונות 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

Aההסעיף עבור הכנת תכנית הסדרי תנועה לפי הקיים בשכונה, מתחם 
נאות רבין.

העבודה כוללת הכנת תכנית מפורטת בהתאם להנחיות המפקח הכוללת
,PDF, PLTאת כל הסדרי התנועה בשכונה הירוקה והגשה בפורמטים 

DWG

המחיר קומפלט לביצוע העבודה וכולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של
העבודה

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 , השכונה הירוקהAהכנת תכנית מצב קיים של הסדרי התנעוה במתחם  1.99.1.0030

100,352.00 100,352.00 קומפלט1.00 עבודת אומנות הכוללת יצרת תמונת פסיפס מעוצבת על קיר חזית בית
 מ"ר110הספר למוזיקה לפי סקיצה על ידי אומן יבגני שרנקו. גודל הקיר 

 מ"ר. המחיר כולל את כל האישורים, החומרים וכל7X8וגודל התמונה 
הנדרש לביצוע מושלם של העבודה

1.99.1.0040

112,352.00 שונות 99.1 סה"כ לתת פרק:

112,352.00 עבודות מיוחדות 99 סה"כ לפרק:

1,986,130.00 -  תיקונים והשלמות1מבנה  1 סה"כ לתת כתב:
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- קו ניקוז ברחוב הציונות2תת כתב: מבנה 

51 פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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

כל סעיפי השוחות כוללים מכסה בטון עם דיסקית פליז עם הסמל הרשות
המקומית, אטם מובנה יצוק. פרטי התשתית בהתאם לפרט של הרשות.

צינור בטון מזויין בדרג לפי הנחיות המתכנן עם אטם גומי מיוחד על הזכר,
 אטום לתיעול, כולל אספקה והנחה בעומק הנדרש.

כל הסעיפים מתייחסים לעבודות תכנון, אספקה והתקנב של קו הניקוז על
 כל מרכיבי לרבות תכנון מפורט אספקה וביצוע העבודות המתוארות

לרבות חומרי העזר, העבודות הנלוות לביצוע מושלם בכפוף להנחיות
המפקח באתר ולשביעות רצונו של המזמין.

כל העבודות תבצוענה רק לאחר הכנת תכנון מפורט שיבוצע ע''י יועצים
מוסמכים של הקבלן ועל חשבונו. התכנון המפורט יבוא לאישור המזמין

והרשויות הרלונטיות , העבדוה כוללת טיפול שוטף וביצוע כל התיאומים
 הנדרשים וכן קבלת כל האישורים והרשיונות הנדרשים.

35,000.00 35,000.00 קומפלט1.00 השתתפות המזמין בתכנון מפורט וביצוע של קו הניקוז החל מחיבור קו
 שלIL-TLהניקוז לשוחה קיימת ועד סוף הקו, כולל שיפועים, אורכים, 

השוחות ויציאות/כניסות צינורי הניקוז.

2.51.6.0060

230,000.00 5,750.00 40.00 יח'  ס''מ עם תא שיקוע ומכסה בב120/100שוחה מלבנית משולבת במידות 
 מ' כולל רשת ברזל .3.25 ובעומק עד D-400 טון, ממין 40 ס''מ , 60קוטר 

2.51.6.0070

9,000.00 9.00 1,000.00 2.51.6.0080 מ'300צילום קווי ניקוז בכל קוטר שהוא באורך מעל 

1,161,000.00 1,161.00 1,000.00  מ' דרג4מ' עד 3 ס''מ בעומק מ-80צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 
4.

2.51.6.0090

754.00 754.00 1.00 יח'  ס"מ לתא ניקוז קיים, לרבות כל עבודות החפירה,80חיבור קו ניקוז קוטר 
עבודות החיבור והחומרים הדרושים, מותקן מושלם

2.51.6.0100

1,435,754.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

1,435,754.00 51 סה"כ לפרק:

1,435,754.00 - קו ניקוז ברחוב הציונות2מבנה  2 סה"כ לתת כתב:
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: כבישים ופיתוח51פרק  51 פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 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'.

לרבות תוספת צמנט לכיסוי לעטיפתהחול של הצנרת לפי דרישת המתכנן.

אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כולליםחפירה ו\או חציבה בכלים
מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חצית תשתיות
מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשיות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות

עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

: כבישים ופיתוח51פרק  51 סה"כ לפרק:

: קווי מים וביוב57פרק  57 פרק:

קווי מים ומתקני מים 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

המשך לסעיף הקודם: שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים
לביצוע הבדיקות בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, ריפוד ועטיפת חול, סרט

סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר ע"פ הפרט הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל
 הספחים כגון קשתות, הסתעפויות,מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים

 במפרט הכללי.57ועבודה לפי פרק 

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום מאושר
כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש

 שלא יהיה תוספת או שינוי במחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל
עומק" מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש

לקחת זאת במסגרת הצעה למכרז.

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פוליאתלין ופוליאתלין
מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות

 שנים לפחות ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות10וספחים) למשך 
המקומית\תאגיד, חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או

אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת
צנרת מסוג זה

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

באמצעות מכשיר לאיתור.

המשך לסעיף קודם: על הקבלן לקבל אישור מראש על יצרן הצנרת
בהתאם לחלופה המאושרת, הן לגבי מתן שרות השדה וכתב האחריות של

יצרן על כל המערכת זאת בטרם הזמנת צנרת והנחתם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך
רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

 האלה מותנה ברישומם והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין
רישום ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תאי אביזרים יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תא אביזרים כולל
 חפירה ו\או חציבה בכלים מכניים או בידיים, פתיחת כביש אספלט

בניסור או מדרכה במקומות שיש,מילוי חוזר מהודק בשכבות עד למבנה
הכביש\מדרכה לפי הפרט ושיחזור  מבנה הכביש\מדרכה במקרה של

פתיחת כביש.

צינורות פלסטיים

צינורות פוליאתילן מצולב

153,170.00 901.00 170.00  מ''מ400 בקוטר 4427 לפי ת''י 10 דרג SDR-17 PE-100צנרת פוליאתילן 
צבע סגול מונחת בקרקע בכל עומק או מושחל בתוך שרוול מגן קיים בכל

קוטר מכל סוג בהתאם לפרט.

3.57.1.0100

אביזרים למים

מגופים

34,292.00 17,146.00 2.00 יח'  אטמסופרות, ציר נירוסטה,16 ללחץ עבודה 16מגוף טריז קצר לקוטר ''
 של רפאל או ש''ע, כולל אוגנים נגדיים וכןTRSציפוי רילסן כדוגמת 

כולל כל האביזרים הנדרשים וחומרי העזר להשלמת העבודה בהתאם
לפרט.

3.57.1.0130

11,296.00 5,648.00 2.00 יח'  מ''מ לקו קיים ו/או תוספת400התחברות של קו השקיה חדש בקוטר 
להתקנת מגוף ותא על מים קיים מסוג כלשהו ובכל קוטר לרבות עבודות

הכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו, והחזרת המצב לקדמותו הכל
בתאום עם הרשויות

3.57.1.0140

13,136.00 3,284.00 4.00 יח'  ס"מ בכל עומק לרבות מכסים150תא אביזרים טרומי מבטון בקוטר 
 תוצרת33 ס"מ , דוגמת "כרמל" 50 טון ופתח בקוטר 12.5משולבים לעומס 

 וולפן תעשיות או ש"ע עם סגר ב.ב. ובתוספת טבעת פלטת פליז בקוטר
 ס"מ בה מוטבע סמל , שם הרשות\ תאגיד, שם המערכת וכו' ע"פ16

ובתיאום עם הרשות  ורצפת חצץ.

3.57.1.0150

10,590.00 1,059.00 10.00 יח'  מ''מ75 עם זקף בקוטר 2הכנה לחיבור ראש מערכת השקייה בקוטר ''
 מ''מ הכל110 בקוטר P.V.C לרבות שרוול PE100ביציאה מקו פוליאתילן 

 קומפלט.

3.57.1.0160

3,248.00 3,248.00 1.00 יח' תוספת עבור בדיקת לחץ, חיטוי שטיפה של כל קטעי קווי מים קיימים על
כל מרכיביהם לרבות הסידורים וההכנות הדרושים, סגירת מים וניתוק

זמני של צרכנים מקומיים בתאום עם הרשות/ תאגיד , כל הדרוש לביצוע
הבדיקה וחיטוי באופן מושלם.

3.57.1.0170

7,060.00 3,530.00 2.00 יח'  תוצרת א.ר.י או ש''ע מורכבD-040 דגם 3שסתום אוויר משולב בקוטר ''
 , אוגנים נגדיים וכן3 בקוטר ''TRSבתוך תא בקרה כולל זקף ומגוף טריז 

כל האביזרים וחומרי העזר הנדרשים להשלמת העבודה.

3.57.1.0180

112,500.00 7,500.00 15.00 יח'  כולל מד מים, חפירה, גילוי הצנרת,2חיבור למקור מים להשקיה בקוטר ''
 תיאומים, אישורים, מגופים הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.

3.57.1.0190

345,292.00 קווי מים ומתקני מים 57.1 סה"כ לתת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 12עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- קידוח אופקי בגבעתי/ ז'בוטינסקי3תת כתב: מבנה 

57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

קידוחים

181,200.00 1,208.00 150.00  או ש''ע, בקרקע (פרט לסלעPE-100קידוח אופקי עם צינורות פוליאתילן 
, בעומק כלשהו , לרבות כל עבודות ההכנה הנדרשות630מוצק) קוטר 

לביצוע מושלם של הקידוח, ריתוך הצינורות והחזרת השטח לקדמותו.
חפירת בורות, אספקת צינורות הפלדה והשחלת צינור מים/ביוב ימדדו

בנפרד

3.57.9.0020

181,200.00 57.9 סה"כ לתת פרק:

526,492.00 : קווי מים וביוב57פרק  57 סה"כ לפרק:

526,492.00 - קידוח אופקי בגבעתי/ ז'בוטינסקי3מבנה  3 סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 13עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4תת כתב: מבנה 

40 : פיתוח האתר40פרק  פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 
משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

סעיפי הריצוף עבור תיקונים כתוצאה מעבודות הקרצוף והריבוד בשכונה.
 שימוש בסעיפים אלו יהיו על פי הנחיית המפקח בלבד.

40,500.00 81.00 500.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי הקיים בשכונה.20/20, 10/20

4.40.1.0030

42,000.00 84.00 500.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס אפור מסוג מלבנית,8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע  לפי הקיים בשכונה.20/20, 10/20 

4.40.1.0040

44,500.00 89.00 500.00 מ"ר  ס"מ , בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי הקיים בשכונה.20/20 , 10/20 , 

4.40.1.0050

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

6,700.00 67.00 100.00 מ"א  . (המחיר כולל יסוד25/100/17 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
ומשענת בטון).

4.40.1.0080

6,700.00 67.00 100.00 מ"א  ס"מ .    ( המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון ).

4.40.1.0090

6,700.00 67.00 100.00 מ"א  ס"מ בגוון23/50/15אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 
 אפור.   (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון).

4.40.1.0100

147,100.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 סה"כ לתת פרק:

147,100.00 40 : פיתוח האתר40פרק  סה"כ לפרק:

: כבישים ופיתוח51פרק  51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה
מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות

ובאישור המפקח.

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



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 14עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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

1,000.00 10.00 100.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 4.51.1.0220

11,700.00 39.00 300.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש. 4.51.1.0230

7,050.00 47.00 150.00 מ"ר פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש. 4.51.1.0250

23,050.00 461.00 50.00 יח' התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה. 4.51.1.0280

525,000.00 7.00 75,000.00 מ"ר 4.51.1.0290 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק .5קרצוף אספלט בעובי עד 

567,800.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות תיעול וניקוז 51.6 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'.

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

12,120.00 404.00 30.00 מ"א 4.51.6.0090 מ'.2.0 בעומק עד 5 ס"מ דרג 40צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 

שוחות תפיסה (קולטנים)

9,765.00 1,953.00 5.00 יח' 140 ס"מ בגובה 48/78קולטן ראשי עמוק צמוד לאבן שפה במידות פנים 
 של וולפמן או ש"ע כוללMD-1 מבטון כדוגמת 40ס"מ עם חור לצינור 

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

4.51.6.1680

3,000.00 600.00 5.00 יח' תוספות עבור פירוק תא קיים, פירוק תינור, התחברות לצינור/שוחה קיים,
 וכל הנדרש לביצוע מושלם של העתקת קולטניםCLSM מילוי 

4.51.6.1689

24,885.00 עבודות תיעול וניקוז 51.6 סה"כ לתת פרק:

שונות 51.9 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 .



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 15עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,960.00 174.00 40.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 4.51.9.0030

8,160.00 136.00 60.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 4.51.9.0040

22,200.00 3.00 7,400.00 מ"א  ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
צביעה נטו).

4.51.9.0050

4,750.00 19.00 250.00 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

70,400.00 22.00 3,200.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה
לפי צביעה נטו).

4.51.9.0070

6,380.00 29.00 220.00 יח' צביעת חץ בודד. 4.51.9.0080

9,000.00 36.00 250.00 יח' צביעת חץ כפול. 4.51.9.0090

56,000.00 4.00 14,000.00 מ"א צביעת אבני שפה. 4.51.9.0100

183,850.00 שונות 51.9 סה"כ לתת פרק:

776,535.00 : כבישים ופיתוח51פרק  51 סה"כ לפרק:

52 עבודות אספלט52פרק  פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

145,000.00 29.00 5,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 
PG70-10.

4.52.1.0020

2,025,000.00 27.00 75,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

4.52.1.0030

113,600.00 284.00 400.00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן19תא"צ 
PG70-10.ישולם רק בהצגת תעודות חתומות על ידי המפקח .

4.52.1.0040

2,283,600.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

10,000.00 2.00 5,000.00 מ"ר 4.52.2.0010 ק"ג/מ"ר.0.8-1.2ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

75,000.00 1.00 75,000.00 מ"ר 4.52.2.0020 ק"ג/מ"ר.0.3-0.5ריסוס ביטומן מאחה בשיעור 



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 16עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

12,080.00 151.00 80.00 מ"ר ".1/2פסי האטה מאספלט תא"צ  4.52.2.0070

97,080.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

2,380,680.00 52 עבודות אספלט52פרק  סה"כ לפרק:

58פרק  58 פרק:

- הקצבים58.1פרק  58.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

50,000.00 10,000.00 5.00 יח'  ש''ח עבור השתתפות המזמין במימון אספקה1000מחיר חודשי קבוע בסך 
 והצבת אמצעי בטיחות זמניים המאושרים ע''י הועדה הבין משרדית
בהתאם לתכניות הבין משרדית בהתאם לתכניות שלבי הביצוע ולפי

הוראות מנה''פ ומפקח בשטח כולל התכניות (ע''י מתכנן מוסמך),
אישורים בעיריית יבנה ובמשטרה.

4.58.9.0010

50,000.00 - הקצבים58.1פרק  58.9 סה"כ לתת פרק:

50,000.00 58פרק  58 סה"כ לפרק:

3,354,315.00 - קרצוף ריבוד כבישים ברחבי השכונה4מבנה  4 סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 17עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- כללי עבור פיתוח שלושת הכיכרות8, 7, 6- פיתוח כיכרות 5תת כתב: מבנה 

- כבישים ופיתוח51פרק  51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה
מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות

ובאישור המפקח.

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

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

18,000.00 3.00 6,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

5.51.1.0110

100.00 10.00 10.00 מ"א פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק . 5.51.1.0220

3,688.00 461.00 8.00 יח' התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה. 5.51.1.0280

1,176.00 588.00 2.00 יח' פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק, כולל איטום הצינור ומילוי הבור
 (בחנ''מ בעל חוזק גבוה).CLSMהנוצר בתערובת 

5.51.1.0450

22,964.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

35,000.00 35.00 1,000.00 מ"ק חפירה בכל סוגי קרקע בתחתית יציקות בטון בתחום ככר בשטחים 
מוגבלים כולל פינוי ותשלום אגרה למטמנה במידת הצורך

5.51.2.0010

13,500.00 3.00 4,500.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית)  בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 5.51.2.0020

750.00 5.00 150.00 מ"ק  מ"ר או שרוחב200הידוק רגיל של מילוי בשטחים מוגבלים(שטח עד 
 מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת ), בשכבות4השטח קטן מ 

 ס"מ (לאחר הידוק).20בעובי עד 

5.51.2.0030

49,250.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,400.00 16.00 150.00 מ"ק מילוי מעפר מקומי משטחי חפירה באתר מפוזר בשכבות בעובי מקס' של
 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת.15

5.51.3.0010

מצעים ותשתית



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 18עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- כללי עבור פיתוח שלושת הכיכרות8, 7, 6- פיתוח כיכרות 5תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

225,060.00 93.00 2,420.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ- 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 

5.51.3.0110

227,460.00 מילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

299,674.00 - כבישים ופיתוח51פרק  51 סה"כ לפרק:

299,674.00 - כללי עבור פיתוח שלושת הכיכרות8, 7, 6- פיתוח כיכרות 5מבנה  5 סה"כ לתת כתב:
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40 : פיתוח האתר40פרק  פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל סעיפי ריצוף טרומי כוללים גם מצע חול, וחיתוכים

סעיפי ריצוף באריחי אבן טבעית כוללים גם תשתית טיט, חיתוכים

כל סעיפי ריצוף באריחי גרניט פורצלן /קר כוללים גם שכבת טיח מיישר
,וחומרי הדבקה.

כל סעיפי אבני תיחום : שפה, מעבר, גן ותיחום פתח לעץ כוללים גם יסוד
 ומשענת בטון,

אריחי גרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת לחיפוי רצפה ו/או קירות יהיו
 ס"מ. במחיר יסוד25/25 ו/או 20/20צבעוניים בגימור מט או מבריק, גודל 

 ש' למ"ר חומר, דוגמת אריחי סידרת מונוקולור ספרדי של100של עד 
חברת "קרמקס" ביבוא חב' "חרש" או ש"ע.

255הדבקת האריחים גרניט פורצלן/ קרמיקה על הטיח עם דבק ספידבונד 
 מ"מ). הסעיף כולל גם8-13של "א.צ. שיווק חרש", (עובי שכבת הדבק 

 של "טרמוקיר" אוP-2הנחת שכבת טיח מיישר על משטח הבטון. הטיח 
ש"ע,

 מ"מ עם מילוי3הפוגות בין אריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן ברוחב עד 
רובה אקרילית אנטי פטריתית וצבעונית, של חב' "קרקול" (יבואן "חרש"

או ש"ע).

 ס"מ,20ריצוף באריחי אבן טבעית נסורה/ "חאמי", עיבוד טלטיש,  רוחב 
 ס"מ. הנחת הריצוף על טיט ויסוד בטון. הנחת2.5 ס"מ, עובי 20-40אורך 

האריחים בשורות. כולל פוגות ורובה בגוון האבן.(המשך בסעיף הבא)

(המשך לסעיף קודם). אפשר שהנחת אריחי האבן תהיה במשולב עם 
אריחי קרמיקה. דוגמת הנחה לפי בחירת המתכנן. המחיר כולל את

האריחים, חומרי מילוט והדבקה, ועבודה.

30,590.00 133.00 230.00 מ"ר  ס"מ10 לרצפת ככר. המשטח יצוק באתר בשיפוע בעובי 30משטח בטון ב-
בהתאם לתכנית אדריכלית והוראות המפקח. המשטח ישמש כבסיס

לחיפוי באריחים (חיפוי האריחים אינו נכלל בסעיף זה). המחיר כולל
תכנון בטון, רשת ברזל, הפסקות יציקה ויריעות פוליתילן וכל הנדרש

לביצוע מושלם

6.40.1.0100

9,200.00 40.00 230.00 6.40.1.0110 ס"מ.12 ס"מ ל-10תוספת לרצפה הנ"ל עבור שינוי עובי מ-

44,540.00 262.00 170.00 מ"ר  ס"מ בעיבוד כלשהוא (טלטיש מסמסם5ריצוף באבן טבעית מנוסרת בעובי 
 וכו') בשני גוונים באישור המפקח, כולל טיט.

6.40.1.0120

16,800.00 280.00 60.00 מ"ר  ס"מ נסורה/ חאמי",20-40/20חפוי משטח רצפת בטון באריחי אבן טבעית 
 ס"מ. הנחה בשורות. כולל כיחול בגוון האבן.2.5עיבוד טלטיש, עובי 

הנחת האבן במשולב עם שורות אריחי קרמיקה. דגם הנחה לבחירת
המתכנן. המחיר כולל את האריחים, חומרים ועבודה. הכל לפי תכנית,

פרטים, והוראות המפקח.

6.40.1.0130

101,130.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 סה"כ לתת פרק:
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- קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  40.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תכנון וביצוע של קירות גדר ו/או קירות תומכים מסביב לכיכר לפי פרט
האדריכל מחופה באבן/אריחים.

מחיר היחדה כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר, איטום, חיפוי
בגרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת, נדבכי ראש (קופיניג) וכל העבודות

והחומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות
אדריכלות והוראות המפקח.

 ס"מ -40נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/ "חאמי"/ פראית ברוחב עד 
 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות . כולל8עובי "נראה" 

כיחול בגוון האבן .

56,850.00 1,895.00 30.00 מ"א קיר גדר/ קירות תומכים כמפורט בהערות מעלה. המחיר עבור מ"א קיר
אשר ימדד לפי חלקו העליון המחופה בקופינג.

6.40.9.0040

296,100.00 2,115.00 140.00 מ"ר תוספת לסעיף קודם עבור חיפוי קירות בגרניט פורצלן ו/או פסיפס על ידי
Imagine Novoאומן יבגני שרנקו עם הדפס קרמי אומנותי וגלזורה בשיטת 

 תוצרת אבן קרמיקה כולל תשלום לאומן עבור עיצוב התמונות על גבי
האריחים או חיפוי אומנותי פסיפס שברי קרמיקה כדוגמת הקיים בכיכר

רוגובין. העובדה כוללת עבודה חיתוך אריחים וקרמיקה וכל הנדרש
לביצוע מושלם.

6.40.9.0050

352,950.00 - קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  40.9 סה"כ לתת פרק:

454,080.00 40 : פיתוח האתר40פרק  סה"כ לפרק:

: עבודות גינון41פרק  41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

א. כל המילוי בככר בשטח המיועד לשתילה יהיה באדמת גן, לכל הגובה
הנדרש מתחתית החישוף ועד לפני השטח המתוכננים.

3,570.00 51.00 70.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  
 עובי שכבת אדמת הגן משתית קיימת ועד לגובה סופי מתוכנן ולא פחות

 ס"מ, כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.40מ-

6.41.1.0020

3,570.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 
ולא באביזרי שן.

רשת ההשקיה בככר מחוברת למקור מים וראש מערכת קיימם המוצבים
מחוץ לכיכר. הקבלן אחראי להתחבר למקור המים לפי המסומן בתכנית

ועפ"י הוראות המפקח

מחירי צנרת ההשקייה כוללים את התוספת עבור צנרת בצבע סגול לפי
הקיים בשטחי הגינון בשכונה
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1,300.00 13.00 100.00 מ"א .10 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן סגול בקוטר  6.41.2.0040

900.00 15.00 60.00 מ"א .10 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן סגול בקוטר  6.41.2.0050

2,400.00 6.00 400.00 מ"א  ל''ש1.6-2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף סגול 
 מ'.0.3-0.5כל 

6.41.2.0060

7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00 חיבור למקור מים להשקייה מצינור מים קיים, לראש מערכת השקיה 
קיים, כולל חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים ולפי פרט.

6.41.2.0070

2,850.00 95.00 30.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  6.41.2.0080

1,906.00 953.00 קומפלט2.00 6.41.2.0090 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.60שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

16,856.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף.

כל סעיפי הצמחים כוללים את השתילים, גם הכנת בור השתילה, הספקה
ומילוי באדמת גן עם דשנים, שתילה ותחזוקה עד קליטה ובהתאם למפורט

 במפרט המיוחד .

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-

יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל זוג
 מ' לפחות ואחראיות לקליטת עצים אלו,2.5סמוכות מחוטאות בגובה 

לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד. המחיר כולל אחריות
לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת.

10 בתחתית מרבדי דשא סינטטי יספק, יניח ויהדק הקבלן שכבת מצע של 
 ס"מ ).0.5ס"מ המורכב מחצץ שומשומית. (קוטר אבן עד 

 מ"מ50- 40ז. מרבדי דשא סינטטי. הדשא מורכב מסיבים אנכיים בגובה 
V.U סיבים למ"ר. הדשא עמיד 10,000 גוונים. בכמות של לפחות 4ב-

 שנים. (המשך בסעיף הבא) כולל גם יריעת בד גיאוטכני5ואחריות ל-
מנקזת בתחתית הדשא, קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע,
הדבקת היריעות זו לזו, הספקת ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא

לאחר התקנתו הדשא.

(המשך לסעיף קודם) כולל גם יריעת בד גיאוטכני מנקזת בתחתית הדשא,
קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע, הדבקת היריעות זו לזו,

הספקת ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא לאחר התקנתו הדשא.
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650.00 5.00 130.00 מ"ר  ס"מ, תיחוח ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

6.41.3.0090

390.00 3.00 130.00 מ"ר דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא
 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי 20 לשטחי הגינון בכמות של 

של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר.
המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים

וחומרי דישון.

6.41.3.0100

260.00 2.00 130.00 מ"ר  ידוע ומאושר מראש לסוגN: P:Kתוספת  דשן כימי איטי תמס בעל הרכב 
 גרם50הצמחייה הנדרש מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או ש"ע בכמות של 

 ק"ג לדונם.50 למ"ר / 

6.41.3.0110

4,000.00 4.00 1,000.00 יח' 6.41.3.0120 סמ"ק נפח מיכל, כוסיות125 - 1אספקה ונטיעה של צמחים גודל 

10,000.00 125.00 80.00 מ"ק  ס"מ המורכב מחצץ שומשומית.10הספקת, הנחת והידוק  שכבת מצע של 
 ס"מ ) בתחתית מרבדי דשא סינטטי.0.5(קוטר אבן עד 

6.41.3.0130

144,000.00 180.00 800.00 מ"ר הספקת והנחת מרבדי דשא סינטטי. הדשא מורכב מסיבים אנכיים בגובה
 סיבים למ"ר. הדשא10,000 גוונים. בכמות של לפחות 4 מ"מ ב-50- 40

 שנים.5 ואחריות ל-V.Uעמיד 

6.41.3.0140

3,840.00 480.00 8.00 יח'  ל' באישור המפקח50" במיכל נפח 2אספקה ונטיעה של ציקסים בגודל 
בלבד

6.41.3.0150

6,000.00 300.00 20.00 יח'  ס"מ20 מדוד 2-2.5 - קוטר גזע ''8אספקה ונטיעת עצי ברוש טוטם גודל 
50 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח 2במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 

ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.

6.41.3.0160

169,140.00 גינון ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

189,566.00 : עבודות גינון41פרק  41 סה"כ לפרק:

עבודות מיוחדות 99 פרק:

שונות 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מתקני פיסול בכיכרות פריט ריהוט רחוב עיצובי הבנוי כאלמנט נוי תלת
מימדי לפי בחירת המזמין אצל האומן.

עיגון המתקנים ליסוד בטון באמצעות ברגים ואמפולות כימיות, ביסוס
המתקנים על יסוד בטון לפי הנחיות קונסטרוקטור.

על ספק מתקן הפיסול להציג חישובים הנדסיים וסטטיים ליציבות וחוזק
המתקן ולקבל את אישור מהנדס הפרויקט והמפקח למתקן טרם אספקתו

והצבתו בכיכר

ספק המתקנים אחראי לאיכות החומרים והעידר כתמי חלודה או בברק
 שנים מיום ההתקנה. בכל מקרה של שבר או סדר7המתקן לתקופה של 

הופעת כתמים בצבע יהיה הקבלן אחראי לתיקון המפגע.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחיר מתקני הפיסול כולל את כל האמור להיל ותכנון ביצוע הרכבת
המתקן לרבות תכנון וביצוע היסוד, הביסוס, האחריות והעיגון של המתקן.

58,500.00 58,500.00 קומפלט1.00  כדורים בחיתוך לייזר צורניים5עץ צורני בעבודת נפחים בברזל, כולל 
תלויים בכל ענף בגדלים שווים. הכדורים מוארים מבפנים בתאורת לד

 מ'. ברזל מגולוון, צבוע צבע אפוקסי דו רכיבי.4צבעונית. גובה הפסל כ-
 בלבד. ההעבודה כוללת ביסוס, אישורNATISH ISRAEL PRIMOתוצרת 

קונסטרוקטור הובלה והרכבה.

6.99.1.0060

58,500.00 שונות 99.1 סה"כ לתת פרק:

58,500.00 עבודות מיוחדות 99 סה"כ לפרק:

702,146.00 4 +7 - מפגש כבישים 6#- ככר  6מבנה  6 סה"כ לתת כתב:
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40 : פיתוח האתר40פרק  פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל סעיפי ריצוף טרומי כוללים גם מצע חול, וחיתוכים

סעיפי ריצוף באריחי אבן טבעית כוללים גם תשתית טיט, חיתוכים

כל סעיפי ריצוף באריחי גרניט פורצלן /קר כוללים גם שכבת טיח מיישר
,וחומרי הדבקה.

כל סעיפי אבני תיחום : שפה, מעבר, גן ותיחום פתח לעץ כוללים גם יסוד
 ומשענת בטון,

אריחי גרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת לחיפוי רצפה ו/או קירות יהיו
 ס"מ. במחיר יסוד25/25 ו/או 20/20צבעוניים בגימור מט או מבריק, גודל 

 ש' למ"ר חומר, דוגמת אריחי סידרת מונוקולור ספרדי של100של עד 
חברת "קרמקס" ביבוא חב' "חרש" או ש"ע.

255הדבקת האריחים גרניט פורצלן/ קרמיקה על הטיח עם דבק ספידבונד 
 מ"מ). הסעיף כולל גם8-13של "א.צ. שיווק חרש", (עובי שכבת הדבק 

 של "טרמוקיר" אוP-2הנחת שכבת טיח מיישר על משטח הבטון. הטיח 
ש"ע,

 מ"מ עם מילוי3הפוגות בין אריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן ברוחב עד 
רובה אקרילית אנטי פטריתית וצבעונית, של חב' "קרקול" (יבואן "חרש"

או ש"ע).

 ס"מ,20ריצוף באריחי אבן טבעית נסורה/ "חאמי", עיבוד טלטיש,  רוחב 
 ס"מ. הנחת הריצוף על טיט ויסוד בטון. הנחת2.5 ס"מ, עובי 20-40אורך 

האריחים בשורות. כולל פוגות ורובה בגוון האבן.(המשך בסעיף הבא)

(המשך לסעיף קודם). אפשר שהנחת אריחי האבן תהיה במשולב עם 
אריחי קרמיקה. דוגמת הנחה לפי בחירת המתכנן. המחיר כולל את

האריחים, חומרי מילוט והדבקה, ועבודה.

18,620.00 133.00 140.00 מ"ר  לקטעי רצפת ככר יצוקה. היציקה באתר בשיפוע,30משטח בטון ב-
בהתאם לתכנית אדריכלית והוראות המפקח. המשטח ישמש כבסיס

לחיפוי באריחים (חיפוי האריחים אינו נכלל בסעיף זה). המחיר כולל
תכנון בטון, רשת ברזל, הפסקות יציקה, יריעות פוליתילן וכל הנדרש

לביצוע מושלם של העבודה.

7.40.1.0100

5,600.00 40.00 140.00 מ"ר 7.40.1.0110 ס"מ.12 ס"מ ל-10תוספת לרצפה הנ"ל עבור שינוי עובי מ-

26,200.00 262.00 100.00 מ"ר  ס"מ בעיבוד כלשהוא (טלטיש מסמסם5ריצוף באבן טבעית מנוסרת בעובי 
 וכו') בשני גוונים באישור המפקח, כולל טיט.

7.40.1.0120

11,200.00 280.00 40.00 מ"ר  ס"מ נסורה/ חאמי",20-40/20חפוי משטח רצפת בטון באריחי אבן טבעית 
 ס"מ. הנחה בשורות. כולל כיחול בגוון האבן.2.5עיבוד טלטיש, עובי 

הנחת האבן במשולב עם שורות אריחי קרמיקה. דגם הנחה לבחירת
המתכנן. המחיר כולל את האריחים, חומרים ועבודה. הכל לפי תכנית,

פרטים, והוראות המפקח.

7.40.1.0130

61,620.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 סה"כ לתת פרק:
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- קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  40.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תכנון וביצוע של קירות גדר ו/או קירות תומכים מסביב לכיכר לפי פרט
האדריכל מחופה באבן/אריחים.

 ס"מ -40נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/ "חאמי"/ פראית ברוחב עד 
 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות . כולל8עובי "נראה" 

כיחול בגוון האבן .

מחיר היחדה כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר, איטום, חיפוי
בגרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת, נדבכי ראש (קופיניג) וכל העבודות

והחומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות
אדריכלות והוראות המפקח.

66,325.00 1,895.00 35.00 מ"א קיר גדר/ קירות תומכים כמפורט בהערות מעלה. המחיר עבור מ"א קיר
אשר ימדד לפי חלקו העליון המחופה בקופינג.

7.40.9.0040

42,300.00 2,115.00 20.00 מ"ר תוספת לסעיף קודם עבור חיפוי קירות בגרניט פורצלן ו/או פסיפס על ידי
Imagine Novoאומן יבגני שרנקו עם הדפס קרמי אומנותי וגלזורה בשיטת 

 תוצרת אבן קרמיקה כולל תשלום לאומן עבור עיצוב התמונות על גבי
האריחים או חיפוי אומנותי פסיפס שברי קרמיקה כדוגמת הקיים בכיכר

רוגובין. העובדה כוללת עבודה חיתוך אריחים וקרמיקה וכל הנדרש
לביצוע מושלם.

7.40.9.0050

108,625.00 - קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  40.9 סה"כ לתת פרק:

170,245.00 40 : פיתוח האתר40פרק  סה"כ לפרק:

: עבודות גינון41פרק  41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

א. כל המילוי בככר בשטח המיועד לשתילה יהיה באדמת גן, לכל הגובה
הנדרש מתחתית החישוף ועד לפני השטח המתוכננים.

3,060.00 51.00 60.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  
 עובי שכבת אדמת הגן משתית קיימת ועד לגובה סופי מתוכנן ולא פחות

 ס"מ, כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.40מ-

7.41.1.0020

3,060.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 
ולא באביזרי שן.

רשת ההשקיה בככר מחוברת למקור מים וראש מערכת קיימם המוצבים
מחוץ לכיכר. הקבלן אחראי להתחבר למקור המים לפי המסומן בתכנית

ועפ"י הוראות המפקח

מחירי צנרת ההשקייה כוללים את התוספת עבור צנרת בצבע סגול לפי
הקיים בשטחי הגינון בשכונה
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1,300.00 13.00 100.00 מ"א .10 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן סגול בקוטר  7.41.2.0040

1,800.00 15.00 120.00 מ"א .10 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן סגול בקוטר  7.41.2.0050

6,000.00 6.00 1,000.00 מ"א  ל''ש1.6-2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף סגול 
 מ'.0.3-0.5כל 

7.41.2.0060

7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00 חיבור למקור מים להשקייה מצינור מים קיים, לראש מערכת השקיה קיים,
 כולל חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים ולפי פרט.

7.41.2.0070

2,850.00 95.00 30.00 מ"א .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  7.41.2.0080

1,906.00 953.00 קומפלט2.00 7.41.2.0090 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.60שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

21,356.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף.

כל סעיפי הצמחים כוללים את השתילים, גם הכנת בור השתילה, הספקה
ומילוי באדמת גן עם דשנים, שתילה ותחזוקה עד קליטה ובהתאם למפורט

 במפרט המיוחד .

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-

יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל זוג
 מ' לפחות ואחראיות לקליטת עצים אלו,2.5סמוכות מחוטאות בגובה 

לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד. המחיר כולל אחריות
לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת.

10 בתחתית מרבדי דשא סינטטי יספק, יניח ויהדק הקבלן שכבת מצע של 
 ס"מ ).0.5ס"מ המורכב מחצץ שומשומית. (קוטר אבן עד 

 מ"מ50- 40ז. מרבדי דשא סינטטי. הדשא מורכב מסיבים אנכיים בגובה 
V.U סיבים למ"ר. הדשא עמיד 10,000 גוונים. בכמות של לפחות 4ב-

 שנים. (המשך בסעיף הבא) כולל גם יריעת בד גיאוטכני5ואחריות ל-
מנקזת בתחתית הדשא, קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע,
הדבקת היריעות זו לזו, הספקת ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא

לאחר התקנתו הדשא.

(המשך לסעיף קודם) כולל גם יריעת בד גיאוטכני מנקזת בתחתית הדשא,
קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע, הדבקת היריעות זו לזו,

הספקת ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא לאחר התקנתו הדשא.
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550.00 5.00 110.00 מ"ר  ס"מ, תיחוח ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

7.41.3.0090

330.00 3.00 110.00 מ"ר דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא
 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי 20 לשטחי הגינון בכמות של 

של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר.
המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים

וחומרי דישון.

7.41.3.0100

220.00 2.00 110.00 מ"ר  ידוע ומאושר מראש לסוגN: P:Kתוספת  דשן כימי איטי תמס בעל הרכב 
 גרם50הצמחייה הנדרש מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או ש"ע בכמות של 

 ק"ג לדונם.50 למ"ר / 

7.41.3.0110

6,000.00 4.00 1,500.00 יח' 7.41.3.0120 סמ"ק נפח מיכל, כוסיות125 - 1אספקה ונטיעה של שצמחים גודל 

7,500.00 125.00 60.00 מ"ק  ס"מ המורכב מחצץ שומשומית.10הספקת, הנחת והידוק  שכבת מצע של 
 ס"מ ) בתחתית מרבדי דשא סינטטי.0.5(קוטר אבן עד 

7.41.3.0130

108,000.00 180.00 600.00 מ"ר הספקת והנחת מרבדי דשא סינטטי. הדשא מורכב מסיבים אנכיים בגובה
 סיבים למ"ר. הדשא10,000 גוונים. בכמות של לפחות 4 מ"מ ב-50- 40

 שנים.5 ואחריות ל-V.Uעמיד 

7.41.3.0140

122,600.00 גינון ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

147,016.00 : עבודות גינון41פרק  41 סה"כ לפרק:

עבודות מיוחדות 99 פרק:

שונות 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מתקני פיסול בכיכרות פריט ריהוט רחוב עיצובי הבנוי כאלמנט נוי תלת
מימדי לפי בחירת המזמין אצל האומן.

עיגון המתקנים ליסוד בטון באמצעות ברגים ואמפולות כימיות, ביסוס
המתקנים על יסוד בטון לפי הנחיות קונסטרוקטור.

על ספק מתקן הפיסול להציג חישובים הנדסיים וסטטיים ליציבות וחוזק
המתקן ולקבל את אישור מהנדס הפרויקט והמפקח למתקן טרם אספקתו

והצבתו בכיכר

ספק המתקנים אחראי לאיכות החומרים והעידר כתמי חלודה או בברק
 שנים מיום ההתקנה. בכל מקרה של שבר או סדר7המתקן לתקופה של 

הופעת כתמים בצבע יהיה הקבלן אחראי לתיקון המפגע.

מחיר מתקני הפיסול כולל את כל האמור להיל ותכנון ביצוע הרכבת
המתקן לרבות תכנון וביצוע היסוד, הביסוס, האחריות והעיגון של המתקן.
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64,350.00 64,350.00 קומפלט1.00 פסל עשוי דמויות ילדים ואנשים צבעוניים מחוברים זה לזה ע"י ריתוך
 ס"מ. הכדור מואר250בקומפוזיציות משתנות היוצרות כדור ענק בקוטור 

40. בסיס צורני בעבודת נפחים. גובה הפסל כ-RGBמבפנים בתאורת לד 
NATISH ISRAELמ'. ברזל מגולוון, תבוע אפוקסי דו רכיבי. תוצרת 

PRIMOבלבד. ההעבודה כוללת ביסוס, אישור קונסטרוקטור הובלה 
והרכבה.

7.99.1.0060

64,350.00 שונות 99.1 סה"כ לתת פרק:

64,350.00 עבודות מיוחדות 99 סה"כ לפרק:

381,611.00 8 +7 - מפגש כבישים 7#- ככר  7מבנה  7 סה"כ לתת כתב:
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40 : פיתוח האתר40פרק  פרק:

ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל סעיפי ריצוף טרומי כוללים גם מצע חול, וחיתוכים

סעיפי ריצוף באריחי אבן טבעית כוללים גם תשתית טיט, חיתוכים

כל סעיפי ריצוף באריחי גרניט פורצלן /קר כוללים גם שכבת טיח מיישר
,וחומרי הדבקה.

כל סעיפי אבני תיחום : שפה, מעבר, גן ותיחום פתח לעץ כוללים גם יסוד
 ומשענת בטון,

אריחי גרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת לחיפוי רצפה ו/או קירות יהיו
 ס"מ. במחיר יסוד25/25 ו/או 20/20צבעוניים בגימור מט או מבריק, גודל 

 ש' למ"ר חומר, דוגמת אריחי סידרת מונוקולור ספרדי של100של עד 
חברת "קרמקס" ביבוא חב' "חרש" או ש"ע.

255הדבקת האריחים גרניט פורצלן/ קרמיקה על הטיח עם דבק ספידבונד 
 מ"מ). הסעיף כולל גם8-13של "א.צ. שיווק חרש", (עובי שכבת הדבק 

 של "טרמוקיר" אוP-2הנחת שכבת טיח מיישר על משטח הבטון. הטיח 
ש"ע,

 מ"מ עם מילוי3הפוגות בין אריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן ברוחב עד 
רובה אקרילית אנטי פטריתית וצבעונית, של חב' "קרקול" (יבואן "חרש"

או ש"ע).

 ס"מ,20ריצוף באריחי אבן טבעית נסורה/ "חאמי", עיבוד טלטיש,  רוחב 
 ס"מ. הנחת הריצוף על טיט ויסוד בטון. הנחת2.5 ס"מ, עובי 20-40אורך 

האריחים בשורות. כולל פוגות ורובה בגוון האבן.(המשך בסעיף הבא)

(המשך לסעיף קודם). אפשר שהנחת אריחי האבן תהיה במשולב עם 
אריחי קרמיקה. דוגמת הנחה לפי בחירת המתכנן. המחיר כולל את

האריחים, חומרי מילוט והדבקה, ועבודה.

י. חלוקי נחל בגודל ובגוונים לפי בחירת המתכנן, פיזור החלוקים
 ס"מ לאחר הידוק שתית ופריסת יריעת בד10ב"אמבטיה שקועה" בעומק 

 ס"מ.(המשך15גיאוטכני שחור מנקז. הפיזור בכיסוי מלא בעובי של כ-
בסעיף הבא)

יא. (המשך לסעיף קודם). כולל גם מילוי פוגות בין החלוקים בטיט נוזלי
על בסיס מלט לבן עם פיגמנט בגוון לפי בחירת המתכנן. מילוי הפוגות

ללא לכלוך החלוקים. המחיר כולל את החלוקים, יריעת טקסטיל, מילוי
פוגות.

58,520.00 133.00 440.00 מ"ר  ס"מ10 לרצפת ככר. המשטח יצוק באתר בשיפוע בעובי 30משטח בטון ב-
בהתאם לתכנית אדריכלית והוראות המפקח. המשטח ישמש כבסיס

לחיפוי באריחים (חיפוי האריחים אינו נכלל בסעיף זה). המחיר כולל
תכנון בטון, רשת ברזל, הפסקות יציקה ויריעות פוליתילן וכל הנדרש

לביצוע מושלם

8.40.1.0120

17,600.00 40.00 440.00 מ"ר 8.40.1.0130 ס"מ.12 ס"מ ל-10תוספת לרצפה הנ"ל עבור שינוי עובי מ-

83,840.00 262.00 320.00 מ"ר  ס"מ בעיבוד כלשהוא (טלטיש מסמסם5ריצוף באבן טבעית מנוסרת בעובי 
 וכו') בשני גוונים באישור המפקח, כולל טיט.

8.40.1.0140
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33,600.00 280.00 120.00 מ"ר  ס"מ נסורה/ חאמי",20-40/20חפוי משטח רצפת בטון באריחי אבן טבעית 
 ס"מ. הנחה בשורות. כולל כיחול בגוון האבן.2.5עיבוד טלטיש, עובי 

הנחת האבן במשולב עם שורות אריחי קרמיקה. דגם הנחה לבחירת
המתכנן. המחיר כולל את האריחים, חומרים ועבודה. הכל לפי תכנית,

פרטים, והוראות המפקח.

8.40.1.0150

146,400.00 240.00 610.00 מ"ר  מהכמות 50% ס"מ קוטר) ו-12-18 (5 מהכמות - גודל 50%חלוקי נחל, 
 ס"מ) גוון חום חמרה. דוגמת חלוקי "חן" של "אבן ארי"2-12 (קוטר 4גודל 

 מ"ר. הפיזור על יריעת בד6.5 טון לכל 1 או ש"ע. פיזור החלוקים לפחות 
 ס"מ.15גיאוטכני שחור מנקז. הפיזור עד לכיסוי מלא בעובי ממוצע של 

הכל בהתאם לתכנית והוראות המפקח .

8.40.1.0160

339,960.00 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות 40.1 סה"כ לתת פרק:

- קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  40.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תכנון וביצוע של קירות גדר ו/או קירות תומכים מסביב לכיכר לפי פרט
האדריכל מחופה באבן/אריחים.

 ס"מ -40נדבכי ראש (קופינג) מאבן נסורה/ "חאמי"/ פראית ברוחב עד 
 ס"מ, עיבוד האבן טלטיש בכל הפאות הנראות . כולל8עובי "נראה" 

כיחול בגוון האבן .

מחיר היחדה כולל יסוד, תפרים, עבודות עפר, זיון הקיר, איטום, חיפוי
בגרניט פורצלן או קרמיקה מזוגגת, נדבכי ראש (קופיניג) וכל העבודות

והחומרים הדרושים לצורך ביצוע הקיר בשלמות כמפורט בתכניות
אדריכלות והוראות המפקח.

66,325.00 1,895.00 35.00 מ"א קיר גדר/ קירות תומכים כמפורט בהערות מעלה. המחיר עבור מ"א קיר
אשר ימדד לפי חלקו העליון המחופה בקופינג.

8.40.9.0040

52,875.00 2,115.00 25.00 מ"ר תוספת לסעיף קודם עבור חיפוי קירות בגרניט פורצלן ו/או פסיפס על ידי
Imagine Novoאומן יבגני שרנקו עם הדפס קרמי אומנותי וגלזורה בשיטת 

 תוצרת אבן קרמיקה כולל תשלום לאומן עבור עיצוב התמונות על גבי
האריחים או חיפוי אומנותי פסיפס שברי קרמיקה כדוגמת הקיים בכיכר

רוגובין. העובדה כוללת עבודה חיתוך אריחים וקרמיקה וכל הנדרש
לביצוע מושלם.

8.40.9.0050

119,200.00 - קירות  בטון+ חיפוי קירות.40.9פרק  40.9 סה"כ לתת פרק:

459,160.00 40 : פיתוח האתר40פרק  סה"כ לפרק:

: עבודות גינון41פרק  41 פרק:

אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

א. כל המילוי בככר בשטח המיועד לשתילה יהיה באדמת גן, לכל הגובה
הנדרש מתחתית החישוף ועד לפני השטח המתוכננים.

4,590.00 51.00 90.00 מ"ק  מ"ק לדונם,20מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של  
 עובי שכבת אדמת הגן משתית קיימת ועד לגובה סופי מתוכנן ולא פחות

 ס"מ, כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.40מ-

8.41.1.0020

4,590.00 אדמת גן וחיפוי קרקע 41.1 סה"כ לתת פרק:
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עבודות השקייה 41.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת
כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים,

 וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמדTמחברי 
ולא באביזרי שן.

רשת ההשקיה בככר מחוברת למקור מים וראש מערכת קיימם המוצבים
מחוץ לכיכר. הקבלן אחראי להתחבר למקור המים לפי המסומן בתכנית

ועפ"י הוראות המפקח

מחירי צנרת ההשקייה כוללים את התוספת עבור צנרת בצבע סגול לפי
הקיים בשטחי הגינון בשכונה

1,300.00 13.00 100.00 מ"א .10 מ"מ  דרג 25צינור פוליאתילן סגול בקוטר  8.41.2.0040

1,800.00 15.00 120.00 מ"א .10 מ"מ  דרג 32צינור פוליאתילן סגול בקוטר  8.41.2.0050

5,280.00 6.00 880.00 מ"א  ל''ש1.6-2.3 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 16טפטוף סגול 
 מ'.0.3-0.5כל 

8.41.2.0060

720.00 45.00 16.00 יח' 8.41.2.0070 טפטפות.20 מ''מ סגול עם 16טבעת מצינור 

7,500.00 7,500.00 קומפלט1.00 חיבור למקור מים להשקייה מצינור מים קיים, לראש מערכת השקיה 
קיים, כולל חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי

דרישות ספק המים ולפי פרט.

8.41.2.0080

4,275.00 95.00 45.00 .10 מ"מ בדרג 110שרוול פוליאטילן בקוטר  8.41.2.0090

1,906.00 953.00 קומפלט2.00 8.41.2.0100 ס"מ כולל מכסה עם כיתוב השקייה.60שוחת אביזרים מבטון בקוטר 

22,781.00 עבודות השקייה 41.2 סה"כ לתת פרק:

גינון ונטיעה 41.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת "הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות
ונוי" של יעקב עציון בהוצאת משרד החקלאות, שרות ההדרכה והמקצוע

(שה"מ) המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף.

כל סעיפי הצמחים כוללים את השתילים, גם הכנת בור השתילה, הספקה
ומילוי באדמת גן עם דשנים, שתילה ותחזוקה עד קליטה ובהתאם למפורט

 במפרט המיוחד .

כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב.

מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל
 שנה.1אחריות ל-
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יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע, כולל זוג
 מ' לפחות ואחראיות לקליטת עצים אלו,2.5סמוכות מחוטאות בגובה 

לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד. המחיר כולל אחריות
לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת.

10 בתחתית מרבדי דשא סינטטי יספק, יניח ויהדק הקבלן שכבת מצע של 
 ס"מ ).0.5ס"מ המורכב מחצץ שומשומית. (קוטר אבן עד 

 מ"מ50- 40ז. מרבדי דשא סינטטי. הדשא מורכב מסיבים אנכיים בגובה 
V.U סיבים למ"ר. הדשא עמיד 10,000 גוונים. בכמות של לפחות 4ב-

 שנים. (המשך בסעיף הבא) כולל גם יריעת בד גיאוטכני5ואחריות ל-
מנקזת בתחתית הדשא, קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע,
הדבקת היריעות זו לזו, הספקת ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא

לאחר התקנתו הדשא.

(המשך לסעיף קודם) כולל גם יריעת בד גיאוטכני מנקזת בתחתית הדשא,
קיבוע יריעות הדשא ע"י עוגני פלדה לקרקע, הדבקת היריעות זו לזו,

הספקת ופיזור חול סיליקט וגומי גרוס בדשא לאחר התקנתו הדשא.

1,800.00 5.00 360.00 מ"ר  ס"מ, תיחוח ויישור,25הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש לעומק 
 המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון: שימוש בכלים מכניים וכו'.

8.41.3.0090

1,200.00 3.00 400.00 מ"ר דשן אורגני, זבל פרות או עופות או תערובת שלהם מסוג קומפוסט מחוטא
 קו"ב לדונם. יש להמציא אישור על החיטוי 20 לשטחי הגינון בכמות של 

של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר.
המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים

וחומרי דישון.

8.41.3.0100

800.00 2.00 400.00 מ"ר  ידוע ומאושר מראש לסוגN: P:Kתוספת  דשן כימי איטי תמס בעל הרכב 
 גרם50הצמחייה הנדרש מסוג "מולטיגרין" של הגרעין או ש"ע בכמות של 

 ק"ג לדונם.50 למ"ר / 

8.41.3.0110

2,400.00 16.00 150.00 יח' 8.41.3.0120 ליטר , או שקית.3 , מיכל בנפח 4אספקה ונטיעה של צמחים גודל 

12,000.00 4.00 3,000.00 יח' 8.41.3.0130 סמ"ק נפח מיכל, כוסיות125 - 1אספקה ונטיעה של צמחים גודל 

6,820.00 620.00 11.00 יח'  ס''מ20'' מדוד 3.5''-3 קוטר גזע 9אספקת ונטיעת עצים מורכבים גודל 
 מ', מפותח ויפה . ממיכל בנפח2במעלה הגזע מהקרקע , גובה מינימלי 

 ליטר לפחות או מהקרקע באתר.100

8.41.3.0140

2,500.00 2,500.00 1.00 יח' '',8''-6, קוטר גזע 10אספקה ונטיעת עץ בוגר- בומבקס- מאדמה, גודל 
 מ'טר.3.5גובה מינימלי 

8.41.3.0150

12,000.00 4,000.00 3.00 יח'  ס''מ במעלה הגזע20'' מדוד 6- קוטר גזע 10אספקת ונטיעת עצים גודל 
מהקרקע, גובה מינימלי מפותח ויפה. ממיכל או מהקרקע באותו מחיר.

8.41.3.0160

29,375.00 125.00 235.00 מ"ק  ס"מ המורכב מחצץ שומשומית.10הספקת, הנחת והידוק  שכבת מצע של 
 ס"מ ) בתחתית מרבדי דשא סינטטי.0.5(קוטר אבן עד 

8.41.3.0170

423,000.00 180.00 2,350.00 מ"ר הספקת והנחת מרבדי דשא סינטטי. הדשא מורכב מסיבים אנכיים בגובה
 סיבים למ"ר. הדשא10,000 גוונים. בכמות של לפחות 4 מ"מ ב-50- 40

 שנים.5 ואחריות ל-V.Uעמיד 

8.41.3.0180



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 33עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8 +4 - מפגש כבישים 8#-ככר  8תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

491,895.00 גינון ונטיעה 41.3 סה"כ לתת פרק:

519,266.00 : עבודות גינון41פרק  41 סה"כ לפרק:

עבודות מיוחדות 99 פרק:

שונות 99.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

תכנון וביצוע של אלמנטים דקורטיבים של פרגולה מקונסטרוקציית פלדה
 המונחת על גביA108 צבועה בשתי שכבות לפי מפרט RHSמפרופילי 

עמודים הבנויים מחוליות טרומיות המחופים בשיברי גרניט פורצלן.

ביצוע האלמנטים הדקורטיבים בשיטיה של תכנון ביצוע בהתאם לפרטים
אדריכלים. המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע גמר מושלם בהתאם

לתקנות הבטיחות של העבודה כמפורט בתכניות האדריכליות שמסופקות
במכרז והוראות המפקח. יש להגיש את כל החישובים הקונסטרוקטיביים

וחוות הדעת של יועץ הקרקע בתיק המסירה.

המחיר כולל תכנון קונסטרוקטיבי מלא בהתאמה לתכניות האדריכליות
ללא כל אופציה לשינוי גובה העמודים/ חתך/ פרט פרגולה או כל פרט

מתכניות האדריכל שאושרו בעירייה.

מחיר היחידה כולל תכנון מפורט, הנחיות וליווי מלא של תכנון הביצוע
על ידי קונסטרוקטור ויועץ ביסוס לכל אורך שלבי התכנון והביצוע.

ספק המתקנים אחראי לאיכות החומרים והעידר כתמי חלודה או בברק
 שנים מיום ההתקנה. בכל מקרה של שבר או סדק7המתקן לתקופה של 

הופעת כתמים בצבע יהיה הקבלן אחראי לתיקון הנדרש.

106,125.00 106,125.00 קומפלט1.00  מ' לפי3.0) עמודים בגובה של כ- 5 הבנוי מחמישה (1אלמנט דקורטיבי 
תכניות אדריכליות.

8.99.1.0060

84,900.00 84,900.00 קומפלט1.00  מ' לפי2.0) עמודים בגובה של כ-6 הבנוי משישה (2אלמנט דקורטיבי 
תכניות אדריכליות.

8.99.1.0070

191,025.00 שונות 99.1 סה"כ לתת פרק:

191,025.00 עבודות מיוחדות 99 סה"כ לפרק:

1,169,451.00 8 +4 - מפגש כבישים 8#-ככר  8מבנה  8 סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 34עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- כיכר הסיפון / שד' הציונות6- תאורה כיכר 9תת כתב: מבנה 

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

צנרת שרשורית

2,610.00 9.00 290.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ מניילון.8כולל חוטי משיכה 

9.8.1.0060

תאי בקרה

המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט
 ולפי פרט ביצוע.080282 סעיף 08 

1,154.00 1,154.00 קומפלט1.00 B125 ס"מ, כולל מכסה 100 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 
.489 לפי ת"י  

9.8.1.0090

311.00 311.00 קומפלט1.00 C250 ס"מ עבור תיקרה ומכסה ממין 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
, כולל סמל הרשות המקומית טבוע ביציקת המכסה ע"ג489לפי ת"י 

 ס"מ קוטר.15פיסקית אלומיניום  

9.8.1.0100

חפירות ומילוי

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

.08014,08015 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

10,120.00 44.00 230.00 מ"א חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו\או לצינורות תקשורת בכלים או בידיים
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי וחפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

 ס"מ.40-60 ס"מ ורוחב 90עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 

9.8.1.0150

1,725.00 115.00 15.00 מ"א חצית כביש קיים והחזרת המצב לקדמותו כולל ניסור ושיקום. 9.8.1.0160

15,920.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 35עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- כיכר הסיפון / שד' הציונות6- תאורה כיכר 9תת כתב: מבנה 

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 הטכני
 והמפרט המיוחד למכרז זה.20  ת"י 08הכללי למתקני חשמל  

25,200.00 4,200.00 6.00 יח' IP67 שקוע קרקע, מוגן DISANO תוצרת 1620 עגול דגם LEDגוף תאורה 
עשוי מסגסוגת עמידה לנוזלים ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי, ניתן

26 מעלות לכל צד, עם זוית הארה בינונית של כ-15לכיוון עדין של כ-
מע'. כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד \ רגל חשופה.. ) עמידה

למכה ולובר פנימי למניעת סינוור. הגוף מיועד לנורות לד בהספק של
 לומן לפחות. הגוף יהיה עמיד2300 ווט ותפוקה מינימלית של 20כ-

 טון לפחות. הגופים ניתנים לחיבור "בשירשור" ע"י2למשקל דריכה של 
אלמנט אורגינלי אינטגרלי של היצרן.

9.8.3.0030

45,000.00 750.00 60.00 מ"א IP66 גמיש אטום 12W בהספק NES - clear lighting דגם  LEDפס תאורה 
 להתקנה מתחת לפרופיל הקופינג. במידות מינימליסטיות, יסופק עם

פרופיל פלסטי ואלומיניום אטום, בנוי ממקטעים ניתנים לחיבור אטום
וחיבור חשמלי אטום, בעזרת אנטיגרון. הלדים יהיו בגוון כחול בעלי

תפוקה ובהיקות גבוהה ויסופקו עם דרייבר מקורי של היצרן ובאחריותו.
 לדים במתווה אטום למים בעל תפוקה24 מטר יכיל לפחות 1מקטע של 

IN 12464, LM-79 לומן. ויענה על כל דרישות התקנים : וכן ת"י 1600של 
,LM-80 ,.. 20D

9.8.3.0040

32,500.00 650.00 50.00 יח' ג''ת לד עיני חתול שקוע באבן שפה חדשה לפי המפרט דגם
CATEYE003,IP68 שעות, תוצרת ''ארץ חדשה''.80,000, אורך חיים 

9.8.3.0050

2,000.00 2,000.00 1.00 יח'  לגופי תאורה שקועיםIP67ארון ספק ממותג לג''ת עיני חתול מוגן מים 
בכיכר.

9.8.3.0060

הארקה

.080423 סעיף 08לפי מפרט 

יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו  ללא חיתוכו
חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .

799.00 799.00 קומפלט1.00  עם60 ס"מ בעומק 40אלקטרודת הארקה הכוללת שוחת בטון  בקוטר 
19. לרבות מוט פלדה מגולוון בקוטר 489 לפי ת"י B125מיכסה מביטון 

 ממ"ר נחושת לחיבור בין50 מטר,  ומוליך נחושת 3מ"מ בעומק  
האלקטרודה לבין תייל אפס או הארקה ברשת עילית. (המוליך עם מעטה

PVC.(שחור בחיבור לאפס 

9.8.3.0100

מגשים

355.00 355.00 קומפלט1.00 מגש אביזרים עשוי  מחומר  בלתי מוליך  וכבה מאליו  עמיד  לאש
 ק"א עם10 א' 6כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי 

 ווט מהדקים 70 - 400 נורות של 3ניתוק אפס  (בעל מודול אחד)מיועד ל 
בצבעים  לפי  ת"י כדוגמת (סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על פס. ומחווטי

9.8.3.0120

כבלים נחושת

 בחתךN2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (
---*----- מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזייה המחיר לא כולל צינור

הכבל יסתיים בקצוות במפצלתמתכווצת בחום (כפפה) עם דבק



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 36עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

- כיכר הסיפון / שד' הציונות6- תאורה כיכר 9תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,610.00 7.00 230.00 מ"א  מושחל בצינור מחוברN2XY (XLPEכבל טרמפולסטי תת קרקעי טיפוס (
 ממ"ר המחיר לא כולל צינור3X2.5לעמוד או למרכזייה. כבל בחתך 

9.8.3.0150

שונות

444.00 444.00 קומפלט1.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד  ועד  לתא
  מ"מ80האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שרוול שרשורי נוסף  

קוטר ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספתמאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים
 לחתך הכבל הקטן יותר (מידה  ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל ).

9.8.3.0170

107,908.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

123,828.00 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 סה"כ לפרק:

123,828.00 - כיכר הסיפון / שד' הציונות6- תאורה כיכר 9מבנה  9 סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 37עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8-כיכר הסיפון / כביש 7- תאורה כיכר 10תת כתב: מבנה 

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

צנרת שרשורית

2,520.00 9.00 280.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ מניילון.8כולל חוטי משיכה 

10.8.1.0060

תאי בקרה

המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט
 ולפי פרט ביצוע.080282 סעיף 08 

1,154.00 1,154.00 קומפלט1.00 B125 ס"מ, כולל מכסה 100 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 
.489 לפי ת"י  

10.8.1.0090

311.00 311.00 קומפלט1.00 C250 ס"מ עבור תיקרה ומכסה ממין 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
, כולל סמל הרשות המקומית טבוע ביציקת המכסה ע"ג489לפי ת"י 

 ס"מ קוטר.15פיסקית אלומיניום  

10.8.1.0100

חפירות ומילוי

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

.08014,08015 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

9,680.00 44.00 220.00 מ"א חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו\או לצינורות תקשורת בכלים או בידיים
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי וחפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

 ס"מ.40-60 ס"מ ורוחב 90עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 

10.8.1.0150

1,150.00 115.00 10.00 מ"א חצית כביש קיים והחזרת המצב לקדמותו כולל ניסור ושיקום. 10.8.1.0160

14,815.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 38עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8-כיכר הסיפון / כביש 7- תאורה כיכר 10תת כתב: מבנה 

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 הטכני
 והמפרט המיוחד למכרז זה.20  ת"י 08הכללי למתקני חשמל  

25,200.00 4,200.00 6.00 יח' IP67 שקוע קרקע, מוגן DISANO תוצרת 1620 עגול דגם LEDגוף תאורה 
עשוי מסגסוגת עמידה לנוזלים ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי, ניתן

26 מעלות לכל צד, עם זוית הארה בינונית של כ-15לכיוון עדין של כ-
מע'. כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד \ רגל חשופה.. ) עמידה

למכה ולובר פנימי למניעת סינוור. הגוף מיועד לנורות לד בהספק של
 לומן לפחות. הגוף יהיה עמיד2300 ווט ותפוקה מינימלית של 20כ-

 טון לפחות. הגופים ניתנים לחיבור "בשירשור" ע"י2למשקל דריכה של 
אלמנט אורגינלי אינטגרלי של היצרן.

10.8.3.0030

30,000.00 750.00 40.00 מ"א IP66 גמיש אטום 12W בהספק NES - clear lighting דגם  LEDפס תאורה 
 להתקנה מתחת לפרופיל הקופינג. במידות מינימליסטיות, יסופק עם

פרופיל פלסטי ואלומיניום אטום, בנוי ממקטעים ניתנים לחיבור אטום
וחיבור חשמלי אטום, בעזרת אנטיגרון. הלדים יהיו בגוון כחול בעלי

תפוקה ובהיקות גבוהה ויסופקו עם דרייבר מקורי של היצרן ובאחריותו.
 לדים במתווה אטום למים בעל תפוקה24 מטר יכיל לפחות 1מקטע של 

IN 12464, LM-79 לומן. ויענה על כל דרישות התקנים : וכן ת"י 1600של 
,LM-80 ,.. 20D

10.8.3.0040

26,000.00 650.00 40.00 יח' ג''ת לד עיני חתול שקוע באבן שפה חדשה לפי המפרט דגם
CATEYE003,IP68 שעות, תוצרת ''ארץ חדשה''.80,000, אורך חיים 

10.8.3.0050

2,000.00 2,000.00 1.00 יח'  לגופי תאורה שקועיםIP67ארון ספק ממותג לג''ת עיני חתול מוגן מים 
בכיכר.

10.8.3.0060

19,800.00 1,100.00 18.00 יח'    GRUOND  Disano - 2612 עגול, שקוע קרקע דגם LEDגוף תאורה 
 , עשוי מממסגסוגת עמידה לנוזליםIP67, אטימות 1X20Wבהספק  

ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי וכיסוי עליון עם "חלונות הארה" בזוית
 מעלות לצדדים. בעל2-4 מעלות, זוית הארה אופקית של 360מעגלית של 

 כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד \ רגל חשופה.. ) עמיד ה למכה.
1900 ווט ותפוקה מינימלית של 20הגוף מיועד לנורות לד בהספק של כ-

 טון2 לומן \ ווט) הגוף יהיה עמיד למשקל דריכה של 80לומן לפחות.(או 
לפחות.

10.8.3.0070

הארקה

.080423 סעיף 08לפי מפרט 

יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו  ללא חיתוכו
חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .

799.00 799.00 קומפלט1.00  עם60 ס"מ בעומק 40אלקטרודת הארקה הכוללת שוחת בטון  בקוטר 
19. לרבות מוט פלדה מגולוון בקוטר 489 לפי ת"י B125מיכסה מביטון 

 ממ"ר נחושת לחיבור בין50 מטר,  ומוליך נחושת 3מ"מ בעומק  
האלקטרודה לבין תייל אפס או הארקה ברשת עילית. (המוליך עם מעטה

PVC.(שחור בחיבור לאפס 

10.8.3.0110

מגשים

355.00 355.00 קומפלט1.00 מגש אביזרים עשוי  מחומר  בלתי מוליך  וכבה מאליו  עמיד  לאש
 ק"א עם10 א' 6כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי 

 ווט מהדקים 70 - 400 נורות של 3ניתוק אפס  (בעל מודול אחד)מיועד ל 
בצבעים  לפי  ת"י כדוגמת (סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על פס. ומחווטי

10.8.3.0130



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 39עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8-כיכר הסיפון / כביש 7- תאורה כיכר 10תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כבלים נחושת

 בחתךN2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (
---*----- מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזייה המחיר לא כולל צינור

הכבל יסתיים בקצוות במפצלתמתכווצת בחום (כפפה) עם דבק

1,610.00 7.00 230.00 מ"א  מושחל בצינור מחוברN2XY (XLPEכבל טרמפולסטי תת קרקעי טיפוס (
 ממ"ר המחיר לא כולל צינור3X2.5לעמוד או למרכזייה. כבל בחתך 

10.8.3.0160

שונות

444.00 444.00 קומפלט1.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד  ועד  לתא
  מ"מ80האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שרוול שרשורי נוסף  

קוטר ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספתמאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים
 לחתך הכבל הקטן יותר (מידה  ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל ).

10.8.3.0180

106,208.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

121,023.00 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 סה"כ לפרק:

121,023.00 8-כיכר הסיפון / כביש 7- תאורה כיכר 10מבנה  10 סה"כ לתת כתב:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 40עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8- כיכר הציונות/כביש 8- תאורה כיכר 11תת כתב: מבנה 

: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

צנרת שרשורית

4,140.00 9.00 460.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו50צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 
 מ"מ מניילון.8כולל חוטי משיכה 

11.8.1.0060

תאי בקרה

המחיר כולל חפירה/חציבה המכסה מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי מפרט
 ולפי פרט ביצוע.080282 סעיף 08 

1,154.00 1,154.00 קומפלט1.00 B125 ס"מ, כולל מכסה 100 ס"מ בעומק 80תא בקרה לכבלים טרומי קוטר 
.489 לפי ת"י  

11.8.1.0090

311.00 311.00 קומפלט1.00 C250 ס"מ עבור תיקרה ומכסה ממין 80תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 
, כולל סמל הרשות המקומית טבוע ביציקת המכסה ע"ג489לפי ת"י 

 ס"מ קוטר.15פיסקית אלומיניום  

11.8.1.0100

חפירות ומילוי

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

.08014,08015 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

14,520.00 44.00 330.00 מ"א חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו\או לצינורות תקשורת בכלים או בידיים
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי וחפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

 ס"מ.40-60 ס"מ ורוחב 90עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 

11.8.1.0150

3,450.00 115.00 30.00 מ"א חצית כביש קיים והחזרת המצב לקדמותו כולל ניסור ושיקום. 11.8.1.0160

23,575.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

אביזרי תאורה 8.3 תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 41עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8- כיכר הציונות/כביש 8- תאורה כיכר 11תת כתב: מבנה 

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 הטכני
 והמפרט המיוחד למכרז זה.20  ת"י 08הכללי למתקני חשמל  

96,600.00 4,200.00 23.00 יח' IP67 שקוע קרקע, מוגן DISANO תוצרת 1620 עגול דגם LEDגוף תאורה 
עשוי מסגסוגת עמידה לנוזלים ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי, ניתן

26 מעלות לכל צד, עם זוית הארה בינונית של כ-15לכיוון עדין של כ-
מע'. כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד \ רגל חשופה.. ) עמידה

למכה ולובר פנימי למניעת סינוור. הגוף מיועד לנורות לד בהספק של
 לומן לפחות. הגוף יהיה עמיד2300 ווט ותפוקה מינימלית של 20כ-

 טון לפחות. הגופים ניתנים לחיבור "בשירשור" ע"י2למשקל דריכה של 
אלמנט אורגינלי אינטגרלי של היצרן.

11.8.3.0030

52,500.00 750.00 70.00 מ"א IP66 גמיש אטום 12W בהספק NES - clear lighting דגם  LEDפס תאורה 
 להתקנה מתחת לפרופיל הקופינג. במידות מינימליסטיות, יסופק עם

פרופיל פלסטי ואלומיניום אטום, בנוי ממקטעים ניתנים לחיבור אטום
וחיבור חשמלי אטום, בעזרת אנטיגרון. הלדים יהיו בגוון כחול בעלי

תפוקה ובהיקות גבוהה ויסופקו עם דרייבר מקורי של היצרן ובאחריותו.
 לדים במתווה אטום למים בעל תפוקה24 מטר יכיל לפחות 1מקטע של 

IN 12464, LM-79 לומן. ויענה על כל דרישות התקנים : וכן ת"י 1600של 
,LM-80 ,.. 20D

11.8.3.0040

46,800.00 650.00 72.00 יח' ג''ת לד עיני חתול שקוע באבן שפה חדשה לפי המפרט דגם
CATEYE003,IP68 שעות, תוצרת ''ארץ חדשה''.80,000, אורך חיים 

11.8.3.0050

2,000.00 2,000.00 1.00 יח'  לגופי תאורה שקועיםIP67ארון ספק ממותג לג''ת עיני חתול מוגן מים 
בכיכר.

11.8.3.0060

55,000.00 1,100.00 50.00 יח'    GRUOND  Disano - 2612 עגול, שקוע קרקע דגם LEDגוף תאורה 
 , עשוי מממסגסוגת עמידה לנוזליםIP67, אטימות 1X20Wבהספק  

ולקורוזיה, בעל רפלקטור סימטרי וכיסוי עליון עם "חלונות הארה" בזוית
 מעלות לצדדים. בעל2-4 מעלות, זוית הארה אופקית של 360מעגלית של 

 כיסוי זכוכית מחוסמת "קרה" (למגע יד \ רגל חשופה.. ) עמיד ה למכה.
1900 ווט ותפוקה מינימלית של 20הגוף מיועד לנורות לד בהספק של כ-

 טון2 לומן \ ווט) הגוף יהיה עמיד למשקל דריכה של 80לומן לפחות.(או 
לפחות.

11.8.3.0070

הארקה

.080423 סעיף 08לפי מפרט 

יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו  ללא חיתוכו
חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .

799.00 799.00 קומפלט1.00  עם60 ס"מ בעומק 40אלקטרודת הארקה הכוללת שוחת בטון  בקוטר 
19. לרבות מוט פלדה מגולוון בקוטר 489 לפי ת"י B125מיכסה מביטון 

 ממ"ר נחושת לחיבור בין50 מטר,  ומוליך נחושת 3מ"מ בעומק  
האלקטרודה לבין תייל אפס או הארקה ברשת עילית. (המוליך עם מעטה

PVC.(שחור בחיבור לאפס 

11.8.3.0110

מגשים

717.00 239.00 קומפלט3.00 מגש אביזרים עשוי  מחומר  בלתי מוליך  וכבה מאליו  עמיד  לאש
 ק"א עם10 א' 6כימקלים וקורוזיה כולל מ"ז חצי אוטומטיים דו קוטבי 

 ווט מהדקים 70 - 400 נורות של 1ניתוק אפס  (בעל מודול אחד)מיועד ל 
בצבעים  לפי  ת"י כדוגמת (סוג'קסי) או ש"ע מותקנים על פס. ומחווטי

11.8.3.0130



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 42עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

8- כיכר הציונות/כביש 8- תאורה כיכר 11תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

355.00 355.00 קומפלט1.00  ק"א עם10 א'  10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי , דו קוטבי 
 ווט קומפלט.70 - 400 נורות  של 3ניתוק אפס ,ל - 

11.8.3.0140

כבלים נחושת

 בחתךN2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (
---*----- מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזייה המחיר לא כולל צינור

הכבל יסתיים בקצוות במפצלתמתכווצת בחום (כפפה) עם דבק

2,590.00 7.00 370.00 מ"א  מושחל בצינור מחוברN2XY (XLPEכבל טרמפולסטי תת קרקעי טיפוס (
 ממ"ר המחיר לא כולל צינור3X2.5לעמוד או למרכזייה. כבל בחתך 

11.8.3.0170

שונות

888.00 444.00 קומפלט2.00 התחברות לעמוד קיים כולל החדרת הכבל דרך היסוד  ועד  לתא
  מ"מ80האביזרים לרבות חפירה חציבה הכנסת שרוול שרשורי נוסף  

קוטר ביסוד קיים ותיקוני בטון ותוספתמאמ"ת תלת פזי במגש קיים מתאים
 לחתך הכבל הקטן יותר (מידה  ובהסתעפות יורדים בשטח חתך הכבל ).

11.8.3.0190

2,840.00 2,840.00 קומפלט1.00 בדיקת בודק מוסמך כולל הוצאת דו"ח כתוב על אישור המתקן ועמידתו
בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח. המחיר עבור בדיקת מתקני

.8 ו-7, 6התאורה בכיכרות 

11.8.3.0200

261,089.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

284,664.00 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 סה"כ לפרק:

284,664.00 8- כיכר הציונות/כביש 8- תאורה כיכר 11מבנה  11 סה"כ לתת כתב:
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: כבישים ופיתוח51פרק  51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה
מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות

ובאישור המפקח.

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

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

עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

13,800.00 23.00 600.00 מ"ק 12.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 

3,000.00 3.00 1,000.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 12.51.2.0020

16,800.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מצעים ותשתית

55,800.00 93.00 600.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ- 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 

12.51.3.0020

55,800.00 מילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

שונות 51.9 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 .

348.00 174.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 12.51.9.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

272.00 136.00 2.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 12.51.9.0040

620.00 שונות 51.9 סה"כ לתת פרק:

73,220.00 : כבישים ופיתוח51פרק  51 סה"כ לפרק:

52 עבודות אספלט52פרק  פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

39,000.00 39.00 1,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא"צ 
PG70-10.

12.52.1.0020

33,000.00 33.00 1,000.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

12.52.1.0030

72,000.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,000.00 2.00 1,000.00 מ"ר 12.52.2.0010 ק"ג/מ"ר.0.8-1.2ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

1,000.00 1.00 1,000.00 מ"ר 12.52.2.0020 ק"ג/מ"ר.0.3-0.5ריסוס ביטומן מאחה בשיעור 

3,000.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

75,000.00 52 עבודות אספלט52פרק  סה"כ לפרק:

148,220.00 -  חידוש דרך גישה למכון ביוב12מבנה  12 סה"כ לתת כתב:
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: תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 פרק:

הכנות לתאורת חוץ 8.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

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

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

צנרת שרשורית

3,330.00 9.00 370.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות50צינור שרשורי דו שכבתי (מגנום) בקוטר 
 מ"מ מניילון.8לצנרת זו כולל חוטי משיכה 

13.8.1.0060

4,810.00 13.00 370.00 מ"א  מ"מ כולל מופות יחודיות80צינור שרשורי דו שכבתי (מגנום) בקוטר 
 מ"מ מניילון.8לצנרת זו כולל חוטי משיכה 

13.8.1.0070

חפירות ומילוי

המחיר כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה החזרת השטח לקדמותו
וסילוק עודפי אדמה, לא כולל צינור.

.08014,08015 סעיף 08ביצוע לפי מפרט 

מילוי - לרבות תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע בדיקות.

15,400.00 44.00 350.00 מ"א חפירה וחציבת תעלות לכבלים ו\או לצינורות תקשורת בכלים או בידיים
כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי וחפירה, החזרת השטח לקדמותו וסילוק

 ס"מ.40-60 ס"מ ורוחב 90עודפי אדמה. התעלה בעומק עד 

13.8.1.0150

23,540.00 הכנות לתאורת חוץ 8.1 סה"כ לתת פרק:

עמודים וזרועות לתאורה חוץ 8.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות.

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

השלמות לכתב הכמיות וכן איפיוני ציוד והסברים מפורטים יותר, ראה
פירוט במפרט הטכני הרלוונטי למכרז זה.
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

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

השלמת זרוע לבסיסי עמודים קיימים בעל חתך קוני עגול מסוג "בננה"
טבול באבץ חם כולל פלטת יסוד, עם חיזוקים בין פלטה לגוף העמוד,

 תאי אביזרים וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור2הכנה 
הזרוע עם גוף התאורה הנבחר, לרבות שולי זנד.

52,400.00 5,240.00 קומפלט10.00 עמוד תאורה תיקני (כדוגמת הקיים בשכונה) מפלדה בעל חתך עגול קוני
 מ' נטו.10מסוג "בננה כפול" מצב __*__ כנ"ל בגבוה 

13.8.2.0080

צביעה

צביעה בתנור של עמודי התאורה /זרועות מפלדה מגולבנת לעמוד בגובה
 ( הצביעה לאווירה לא ימית) כדוגמת מפרט אפוקלRALעד __מ' בגוון 

של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולבנת, בציעה לפי תקן, ישראלי
 שנים בכתב על5לצביעה על פלדה מגולוונת לרבות קבלת אחריות ל 

הצביעה

5,148.00 514.80 קומפלט10.00 13.8.2.0140 מ' בתנור כולל הזרועות.10צביעה של עמוד בגובה עד 

57,548.00 עמודים וזרועות לתאורה 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 הטכני
 והמפרט המיוחד למכרז זה.20  ת"י 08הכללי למתקני חשמל  

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.

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

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

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

פנס לתאורת חוץ תוצרת ---.. דגם.---.מחומר מתכתי בלתי חליד   דרגת
3 ממ"ר כולל 5X1.5 N2XY LIGHTING  כולל כבל IP66הגנה מינימלית 

גידי כוח ושני גידי תקשורת בצבעי מוליכים אפור/לבן, חיבור ממגש ועד
לפנס וכל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה ,מותקנים בגוף הפנס, כולל

 מהדקי תקשורת בפנס.

מגשים

3,020.00 302.00 קומפלט10.00  ק"א עם10 א' 10מגש אביזרים כנ"ל כולל מ"ז חצי אוטומטי דו קוטבי 
 ווט קומפלט.70-400 נורות של 2ניתוק אפס, ל-

13.8.3.0100

כבלים נחושת

 בחתךN2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש (
---*----- מושחל בצינור מחובר לעמוד או למרכזייה המחיר לא כולל צינור

הכבל יסתיים בקצוות במפצלתמתכווצת בחום (כפפה) עם דבק

12,800.00 32.00 400.00 מ"א  בחתךN2XY) מסוג XLPEכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או  גמיש (
 ממ"ר כנ"ל.5*10

13.8.3.0130

2,800.00 7.00 400.00 מ"א  מושחל בצינור מחוברN2XY (XLPEכבל טרמפולסטי תת קרקעי טיפוס (
 ממ"ר המחיר לא כולל צינור3X2.5לעמוד או למרכזייה. כבל בחתך 

13.8.3.0140

הארקה

.080423 סעיף 08לפי מפרט 

יושחל לבסיס הבטון של העמוד דרך שרוול ע"י קיפולו  ללא חיתוכו
חיתוכו יחייב חיבור בקדוולד על ידי הקבלן .

8,800.00 22.00 400.00 מ"א  ממ"ר מותקן ישירות בקרקע במקביל35מוליך נחושת שזור גלוי להארקה 
לצינורות כולל חדירה לעמודים כולל שרוול.

13.8.3.0180

2,397.00 799.00 קומפלט3.00  עם60 ס"מ בעומק 40אלקטרודת הארקה הכוללת שוחת בטון בקוטר 
19. לרבות מוט פלדה מגולוון בקוטר 489 לפי ת"י B125מיכסה מביטון 

 ממ"ר נחושת לחיבור בין50 מטר,  ומוליך נחושת 3מ"מ בעומק  
האלקטרודה לבין תייל אפס או הארקה ברשת עילית. (המוליך עם מעטה

PVC.(שחור בחיבור לאפס 

13.8.3.0190

29,817.00 אביזרי תאורה 8.3 סה"כ לתת פרק:

110,905.00 : תשתיות חשמל, תאורה ותקשורת8פרק  8 סה"כ לפרק:

פיתוח האתר 40 פרק:

ריצופים ואבני תיחום 40.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

 ס"מ. מחיר ריצוף באבן5סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 
משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 48עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

209-חניה במגרש 13תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

68,850.00 81.00 850.00 מ"ר  ס"מ, בגמר מחוספס צבע מסוג מלבנית,6ריצוף באבנים משתלבות בעובי 
 או שו"ע לפי הקיים בשכונה.20/20, 10/20

13.40.1.0030

אבני שפה, גן ותיחום

סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם
לאבנים קשתיות.

23,450.00 67.00 350.00 מ"א  . (המחיר כולל יסוד25/100/17 מ' במידות 1אבן שפה טרומה באורך 
ומשענת בטון).

13.40.1.0080

14,740.00 67.00 220.00 מ"א  ס"מ .    ( המחיר כולל יסוד23/100/23אבן שפה טרומה משופעת במידות 
ומשענת בטון ).

13.40.1.0090

107,040.00 ריצופים ואבני תיחום 40.1 סה"כ לתת פרק:

107,040.00 פיתוח האתר 40 סה"כ לפרק:

: כבישים ופיתוח51פרק  51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל חומר/פסולת/צמחיה לאתר
שפיכה מאושר במרחק כלשהו ובאישור המפקח, כולל תשלום אגרה

במידת הצורך.

מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה
מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות

ובאישור המפקח.

3,000.00 3.00 1,000.00 מ"ר  ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת20חישוף לעומק של עד 
צמחיה לרבות פינוי וסילוק.

13.51.1.0025

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

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

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

7,050.00 47.00 150.00 מ"ר פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש. 13.51.1.0050

10,050.00 עבודות הכנה ופירוק 51.1 סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,850.00 23.00 950.00 מ"ק 13.51.2.0010 מ"ק.2,000חפירה בכל סוגי קרקע עד 



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 49עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

209-חניה במגרש 13תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

6,000.00 3.00 2,000.00 מ"ר הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. 13.51.2.0020

27,850.00 עבודות עפר 51.2 סה"כ לתת פרק:

מילוי מובא 51.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

21,000.00 60.00 350.00 מ"ק  ס''מ20מילוי מובא מחומר נברר מפוזר בשכבות בעובי מקסימלי של 
 (המחיר51לאחר הידוק. בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי- פרק 

 מ''ק.10,000כולל הידוק) מעל 

13.51.3.0040

מצעים ותשתיות

60,800.00 64.00 950.00 מ"ק  ס"מ, לאחר20 ס"מ ועד 15מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה מ- 
 לפי מודיפייד אאשטו.100%ההידוק בהידוק מבוקר של 

13.51.3.0120

81,800.00 מילוי מובא 51.3 סה"כ לתת פרק:

51.9פרק  51.9 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 .

1,044.00 174.00 6.00 יח' אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. 13.51.9.0030

1,224.00 136.00 9.00 יח' אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. 13.51.9.0040

360.00 3.00 120.00 מ"א  ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי12צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 
צביעה נטו).

13.51.9.0050

660.00 22.00 30.00 מ"ר צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה
לפי צביעה נטו).

13.51.9.0070

116.00 29.00 4.00 יח' צביעת חץ בודד. 13.51.9.0080

360.00 4.00 90.00 מ"א צביעת אבני שפה. 13.51.9.0100

3,764.00 51.9פרק  51.9 סה"כ לתת פרק:

123,464.00 : כבישים ופיתוח51פרק  51 סה"כ לפרק:

52 עבודות אספלט52פרק  פרק:

שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 תת פרק:



עדי הדר- יזום יעוץ וניהול בע"מ 50עמוד: 31/03/2019 חסוי

12/2019כתב כמויות למכרז מספר 

m

209-חניה במגרש 13תת כתב: מבנה 

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק

31,900.00 29.00 1,100.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא"צ 
PG70-10.

13.52.1.0020

29,700.00 27.00 1,100.00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא"צ 
PG70-10.

13.52.1.0030

61,600.00 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 52.1 סה"כ לתת פרק:

שונות 52.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

2,200.00 2.00 1,100.00 מ"ר 13.52.2.0010 ק"ג/מ"ר.0.8-1.2ריסוס ביטומן יסוד בשיעור 

1,100.00 1.00 1,100.00 מ"ר 13.52.2.0020 ק"ג/מ"ר.0.3-0.5ריסוס ביטומן מאחה בשיעור 

7,700.00 22.00 350.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. 13.52.2.0040

11,000.00 שונות 52.2 סה"כ לתת פרק:

72,600.00 52 עבודות אספלט52פרק  סה"כ לפרק:

414,009.00 209-חניה במגרש 13מבנה  13 סה"כ לתת כתב:



  

  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

ודות פיתוח והשלמות פיתוח לביצוע עב

  בשכונה הירוקה

  

  רשימת תכניות ותיק תכניות -מסמך ה' 

  

   



  

  מס' גליון
  

  תאריך  מהדורה  קנ"מ  שם תכנית

1  
  

  4-ו 7בין כבישים  6תכנית פיתוח כיכר 
  

1:100  
 

4  
  

   16נובמבר 

2  
  

  16במבר נו  6  1:100  8-ו 7בין כבישים  7תכנית פיתוח כיכר 

  16דצמבר   5  1:500  8-ו 4בין כבישים  8תכנית פיתוח כיכר   3
4  
  

תכניות תאורה  -כיכרות בשכונה הירוקה
  6-7-8כיכרות 

  17פבואר   1  1:500

    1  ללא קנ"מ  פרט פסל  5
    1  ללא קנ"מ  פרט פסל  6
    1  ללא קנ"מ  פסיפס בית הספר למוסיקה  7
  גיליון פרטי פיתוח כללי לשכונה  8

  
    1  משתנה

  25.7.13  14  1:1000  חלק דרומיתכנית תמרור וצביעה   9
  25.7.13  13  1:1000  צפוניחלק תכנית תמרור וצביעה   10

   



  

  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

ודות פיתוח והשלמות פיתוח לביצוע עב

  בשכונה הירוקה

  

  רשימת תכניות ותיק תכניות -מסמך ה' 

  

   



  

  מס' גליון
  

  תאריך  מהדורה  קנ"מ  שם תכנית

1  
  

  4-ו 7בין כבישים  6תכנית פיתוח כיכר 
  

1:100  
 

4  
  

   16נובמבר 

2  
  

  16במבר נו  6  1:100  8-ו 7בין כבישים  7תכנית פיתוח כיכר 

  16דצמבר   5  1:500  8-ו 4בין כבישים  8תכנית פיתוח כיכר   3
4  
  

תכניות תאורה  -כיכרות בשכונה הירוקה
  6-7-8כיכרות 

  17פבואר   1  1:500

  גיליון פרטי פיתוח כללי לשכונה  5
  

  משתנה  1  משתנה

   



  

  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

ודות פיתוח והשלמות פיתוח לביצוע עב

  בשכונה הירוקה

  

  מפרט כללי לבקרת איכות בביצוע הקבלן –מסמך ז' 

  

  

  

  

  

  

  



  

  פיתוחופרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בכבישים 

  

  

  1.4.2019תאריך :   

  12/2019מס' מכרז / מס' פרוגרמה:   בשכונה הירוקה ביצוע עבודות פיתוח והשלמות :תאור העבודה

  מזמין: עיריית יבנה "A"רובע  -יבנה: מקום האתר

  מס' חוזה:   קבלן/ חברה:  

  

  כמות העבודה   סוג הבדיקה  מס'

  לפי החוזה

  מ"ק 

כמות העבודה 

לקביעת כמות 

  הבדיקות

  מ"ר 

 כמות

הנקודות הבדיקות/

    

(בהתאם לנוהלי 

  המשרד)

דרישת 

  התוצאה

  כל שכבה בניפרד) המפרט(הידוק המילוי בשכבות לפי התכניות ו עבודות עפר ומילוי  1

 100%צפיפות   1.1

  במעבדה לפי

מודיפייד אאשו 

  כולל דירוג, 

מיון ואינדקס 

  פלסטיות.

  בד'    --  מ"ק         
  

--  

1.2  

  -צפיפות באתר

לפי צפיפות מד 

  גרעיני/חרוט חול

  נק'                 מ"ר  מ"ק 

לפי המפרט 

  הטכני המיוחד, 

בהעדר דרישה 

במפרט הטכני 

, לפי המיוחד

המפרט הכללי 



  

לפי סוג  51פרק 

  הקרקע/המילוי

1.3  

  עיבוד שתית

  (במידה ונדרש)

  _____  נק'  _____מ"ר  --

לפי המפרט 

  הטכני המיוחד, 

בהעדר דרישה 

במפרט הטכני 

המיוחד, לפי 

המפרט הכללי 

לפי סוג  51פרק 

  הקרקע/המילוי

1.4  

FWD *  

 

  _____  נק'  -- --
לפי המפרט 

  51הכללי פרק 

  הנחיות למילוי טופס הפרוגרמה  של 5הכתובות בסעיף פר הנקודות ייקבע לפי הנחיות *מס



  

  

  מס' מכרז / מס' פרוגרמה:   תאור העבודה: 

  

  

  בדיקות מוקדמות ע"י הקבלן:

  

סגרגציה, גוון ומישוריות, אבנים בלטות,  –כל מנת עיבוד תיבדק הסתכלותית (אחידות פני השטח 

  פני הזמנת המעבדה לביצוע בדיקת המנה. סדקים וכו') ע"י המפקח ל

בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע יעשו ע"י המכון הבודק בנוכחות נציגי המזמין והקבלן. נציג 

ודק מסמך המגדיר את תחום ביצוע הבדיקות לאותה מנה (מיקום מזמין ימסור לנציג מכון הב

ה הבאה מותנה באישור המפקח נקודות הבדיקה בתוך התחום ייקבע ע"י המעבדה). ביצוע השכב

לאחר שקיבל את תוצאות הבדיקות. תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח באתר ותשלחנה לסגן 

  מנהל חטיבת/מרכז האיכות במחוז טכנית ולקבלן.

    



  

  מס' מכרז / מס' פרוגרמה:  תאור העבודה: 

  כמות העבודה   סוג הבדיקה  מס'

  לפי החוזה

  מ"ק 

כמות העבודה 

לקביעת כמות 

  יקותהבד

  מ"ר 

 כמות

הנקודות הבדיקות/

    

(בהתאם לנוהלי 

  המשרד)

  דרישת התוצאה

  כל שכבה בניפרד) .הספקה פיזור והידוק המצעים בשכבות לפי התכניות והמפרט מצעים:  2

 100%צפיפות   2.1

  במעבדה לפי

  מודיפייד אאשו 

  בד'  3  --  ____ מ"ק
  

--  

בדיקות   2.2

אינדיקטיביות 

  שוטפות

  בד'_____    --  _____מ"ק
  

--  

  -צפיפות באתר  2.3

לפי צפיפות מד 

  ____ מ"ק   גרעיני/חרוט חול

  ____מ"ר

עובי משתנה 

  מ' 1.4עד  0.3מ

  נק'___  

לפי המפרט הטכני 

  המיוחד, 

בהעדר דרישה במפרט 

הטכני המיוחד, לפי 

   51המפרט הכללי פרק 

  בדיקות נוספות:  2.4

תכולת גרגירים 

גרוסים, שיעור 

שחיקה לוס 

נגליס, שווה ערך א

חול ומת"ק 

  מעבדתי

  בד'_____    --  _____מ"ק

לפי המפרט הכללי פרק 

51   

  כל שכבה בניפרד) .האגו"ם בשכבות לפי התכניות והמפרטהספקה פיזור והידוק  אגו"ם:  3



  

  מס' מכרז / מס' פרוגרמה:  תאור העבודה: 

  כמות העבודה   סוג הבדיקה  מס'

  לפי החוזה

  מ"ק 

כמות העבודה 

לקביעת כמות 

  יקותהבד

  מ"ר 

 כמות

הנקודות הבדיקות/

    

(בהתאם לנוהלי 

  המשרד)

  דרישת התוצאה

 100%צפיפות   3.1

  במעבדה לפי

  מודיפייד אאשו 

  בד'_____    --  _____מ"ק
  

--  

בדיקות   3.2

אינדיקטיביות 

  טפותשו

  בד'_____    --  _____מ"ק
  

--  

  -צפיפות באתר  3.3

לפי צפיפות מד 

  נק'_____    _____מ"ר  _____מ"ק  גרעיני/חרוט חול

לפי המפרט הטכני 

  המיוחד, 

בהעדר דרישה במפרט 

הטכני המיוחד, לפי 

   51המפרט הכללי פרק 

  בדיקות נוספות:  3.4

תכולת גרגירים 

גרוסים, שיעור 

שחיקה לוס 

שווה ערך אנגליס, 

חול ומת"ק 

  מעבדתי

  בד'_____      _____מ"ק

לפי המפרט הכללי פרק 

51   

  אספלט:   4

    -מרש"ל נטילה   4.1

הרכב תערובת 

  ותכונותיה.

  

  ס''מ 5עובי:    

  בד'  1         

לפי המפרט הכללי פרק 

51  



  

  מס' מכרז / מס' פרוגרמה:  תאור העבודה: 

  כמות העבודה   סוג הבדיקה  מס'

  לפי החוזה

  מ"ק 

כמות העבודה 

לקביעת כמות 

  יקותהבד

  מ"ר 

 כמות

הנקודות הבדיקות/

    

(בהתאם לנוהלי 

  המשרד)

  דרישת התוצאה

   

גליל אספלט כולל   4.2

  צפיפות

  ועובי שיכבה 

  ודירוג

  __ מ''ר      --

  גלילים_  

  )4(מינימום 

  

לפי המפרט הכללי פרק 

51  

  

  משוריות:  4.3

--  

  _____מ"א

(לרוחב רצועת 

  פיזור)

  בד'_____     

לפי המפרט הכללי פרק 

51  

  

  גליות:  4.4
  בד'_____       _____מ"א  --

לפי המפרט הכללי פרק 

51  

  

  בטון:   6

  בדיקות בטון  6.1
  לפי התקן  ___ מ"ק

  בדיקה תקנית 

  בכל יום יציקה

תקן            26ן    תק

118  

  בדיקות בטון  6.2

CLSM (בחנ"מ)  

    _____מ"ק
  בדיקה תקנית 

  בכל יום יציקה

תקן            26תקן    

118  

  

 יש לבצע בדיקה אחת לאדמה  גננית.

  יש לבצע בדיקה סונית לפי המפורט בתקן  לכל כלונס.

  



  

  

  

  

  

  עבודות תאורה חוץ, חשמל, וטלפונים:  .5

  הבודק   הערות  בדיקה  דה תאור העבו  

  וחתימה

  צינורות  5.1

  א._______

  ב._______

  ג._______

  ד._______

  

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  מפקח  

כבלי חשמל וחוטי   5.2

  הארקה

  א._______

  ב._______

  ג._______

  

  

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  מהנדס  

  חשמל

לפי  מידות -יסודות  5.3

  חוזה

  א._______

  

  מתאים לחוזה___ 

  ___ מתאים לחוזה

  מפקח  



  

  ב._______

  ג._______

  ___ מתאים לחוזה

  עמודים  5.4

  א._______

  ב._______

  ג._______

  

  

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  ___ תו תקן

  מהנדס חשמל  

שם  -פנס תאורה  5.5

  היצרן ודגן:

  א._______

  ב._______

  ג._______

  

  

נס __ דגם הפ

  מתאים

  

__ מגש ציוד 

  מתאים

  מהנדס חשמל  

  מרכזיית מאור  5.6

  גודל:________

___________  

  שם היצרן:_____

____________  

  

  

___ מתאים 

  לתכנית

  מהנדס חשמל  

  

  

  

  הערות:



  

 אם יש תו תקן או העבודה/ מוצר מתאים לדרישות V-יש לסמן ב .1

 ישות.אם אין תן תקן או המוצר לא מתאים לדר X-יש לסמן ב .2

  יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. Xבמקרה  .3
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  הערות

   2012).  יוני   3-4ע'  8ראה מסמך "ב" "תנאים המיוחדים לחוזה" (סעיף  .1

  

  "י המפקח לפני הספקתו לאתר הבניה.מקור החומר (מחצבה, בור כריה, מפעל וכו') יאושר ע .2

  

 51בעבודות בטון אספלט החומר לנטילת בדיקות מרשל במעבדה יילקח לכל מנה לפי מפרט  .3

ישת החומר לפני הבאתו לאתר. לפני אספקת החומר (לא פחות מבדיקה ליום) במקום רכ

דגמי לאתר הקבלן יציג את תוצאות הבדיקות לאשורו של נציג משהב"ש. בשאר העבודות מ

במעבדה יילקחו באתר ולפני הפיזור. נטילת המדגמים תילקח ע"י נציג  100%החומר לבדיקות 

  המכון הבודק, נציג משהב"ש והקבלן יחד.

  

וכנה לבדיקה באתר תימסר במלואה למפקח ורק באישורו יבוצעו כל שכבה מהודקת ומ .4

מכון הבודק בנוכחות הבדיקות ע"י המעבדה. בדיקות באתר לקביעת טיב הביצוע יעשו ע"י ה

נציגי משהב"ש והקבלן. נציג משהב"ש ימסור לנציג המכון הבודק מפה שתראה את מקום 

י). תוצאות הבדיקות תשלחנה ביצוע הבדיקות לפי אזורים (הבדיקות תילקחנה באקרא

  לממונה על הבדיקות במחוז, למפקח ולקבלן.

  

  ספת במעבדה עבור כל שינוי.שינוי טיב החומר או שינוי מקור החומר דורש בדיקה נו .5

  

אם יחולו שינוים בכמויות לביצוע, תבוצענה בדיקות בהתאם לכמויות בפועל ולפי דרישות  .6

 התקן והמפרט.

  במקביל לבקשה לשינוי החוזה ויצורף לבקשה.השינוי יוכן ע"י המחוז 

  

אבן חובה לבצע בדיקות טיב האבן הטבעית המיועדת למדרגות , שבילים וקירות. בדיקות ה .7

הבדיקות כוללות: חוזק כפיפה , שחיקה,  2378, ות"י 14תבוצענה לפי דרישות המפרט פרק 

 אחוזי ספיגות ומשקל המרחבי.

בדיקות בדומה לפרוגרמה המדויקת המתאימה לתכולת הפרויקט על הקבלן להכין פרוגרמת  .8

 ולאשרה אצל מנהל הפרויקט. ידוע כי הכנת הפרויקט הינה על חשבון הקבלן.

דה ויידרש להכנת פרוגרמה לבדיקות נוספות יהיה על הקבלן להכין ללא כל דרישה במי .9

 לתשלום נוסף.

ת הביצוע ותבצע את הבדיקות על הקבלן להעסיק מעבדה שתלווה את הפרויקט לכל תקופ . 10

 הנדרשות לפי הפרוגרמה ולפי דרישת מנהל הפרויקט. יש לאשר את המעבדה.

  ון הקבלן בלבד.ידוע כי הפעלת המעבדה הינה על חשב



  

  

  

  מצ"ב פרוגרמה לעבודות מים וביוב -

  

  הערות נוספות:

  יש לבדק  בדיקה "סונית" לכל כלונס

  

תארי    עורך הפרוגרמה:

  ך:

  

        

מאשר הפרוגרמה 

  במחוז:

תארי  

  ך:

/       /  

        

מאשר הפרוגרמה 

  במינהל:

תארי  

  ך:

/       /  

        

        

תארי    חתימת הקבלן:

  ך:

/       /  

        

 

  

    



  

  עיריית יבנה

  

  

  

  

  12/2019 מכרז מס'

  

  

  

לביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח 

  בשכונה הירוקה

  

ומסמכים אחרים תשובות לשאלות הבהרה  –מסמך ח' 

  שיופצו על ידי העירייה במסגרת הליכי המכרז

  ככל שיהיו) -(יצורפו בהמשך 


