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)להלן: "המועצה המקומית"( מזמינה בזאת הצעות  המועצה המקומית פסוטה
 יח"ד פסוטה 16שכונת המחצבה פיתוח  עבודותלביצוע 

 המכרז כוללים:
 

 הוראות למשתתפים במכרז; - 1פרק  א.
 טופס זיהוי המציע –נספח א   
 טופס הצעת הקבלן  –נספח ב   

 
 ;-חוזה ותנאים כלליים  - 2פרק  ב.
 
  ביצוע  ;נוסח ערבות  -' 1נספח  (1
    ; נוסח ערבות בדק   -' 2נספח  (2
   הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור  -' 3נספח  (3
  תעודת סיום החוזה; -' 4נספח  (4
     אישור על קיום ביטוחים;  - '5(       נספח 5
 
 מפרט טכני; – 3פרק  ג.

 ;כתב כמויות  -4פרק ד.       
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 1פרק                                             

 הוראות ותנאי המכרז
 

לביצוע עבודות מכרז פומבי להמועצה המקומית פסוטה מזמינה בזאת הצעה 

 יח"ד פסוטה 16שכונת המחצבה פיתוח 
 .מהות העבודה:1
 

 יח"ד פסוטה 16שכונת המחצבה פיתוח לביצוע מכרז זה מתייחס 
 
 

מסמכי המכרז ובהתאם למפרט המיוחד המצורף לכל העבודות תבוצענה בהתאם 
ולמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת ההוצאה לאור של משרד הביטחון )האוגדן 

  הכחול ( ובהוצאתם העדכנית.
 

 הזוכה יגיש חשבונית ביניים וחשבון סופי כפי המפורט     -: תנאי התשלום
בו ניתנו  מהיום 90ף +. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי שוטלמסמכי המכרז 2בפרק  

, וגזבר המועצה כל האישורים הנדרשים לתשלומו על ידי המפקח, מהנדס המועצה
 הכל בכפוף לקבלת הכספים מהגוף המממן. 

ימי עסקים מיום קבלת הכספים  7המועצה תעביר את הכספים תוך  למען הסר ספק
 המממן.  מהגוף

 
 ומכל התייקרויות מכל סוג שהואכי על פי תנאי ההסכם לא ישולמו מודגש בזה 

 סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיה קבועים ,לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך
 מטעם כלשהו .

 
וחתום על ידי מהנדס  כל ביצוע עבודה נוספת ללא אישור כתובמודגש עוד כי  

המועצה, המפקח, הגזבר וראש המועצה מראש, תהא על חשבון הקבלן בלבד ועל 
ולא תהיה המועצה חייבת לשלם בגין עבודות נוספות אלה, שכן תקציב אחריותו 

 הפרויקט מוגבל ולא תאושרנה עבודות נוספות, ללא כיסוי תקציבי שאושר מראש.
 
על הזוכה יהיה להתחיל בביצוע העבודה מיד עם קבלת צו תחילת   -זמן הביצוע 

 . לת עבודהחמיום קבלת צו הת  חודשים  5 עבודה ולהשלימו תוך
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 תנאי השתתפות במכרז.2
 

 במועד הגשת  רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר,            
 על דרישות הסף המפורטות להלן : ההצעה,            

 

על לפחות.  1 סיווג 200 ג על המציע להיות קבלן רשום  לעבודות  קבלניות ענף .1
 .מתאים בתוקף מרשם הקבלניםהמציע לצרף להצעתו אישור 

 

אשר מעידים להנחת מטעם מזמיני עבודה לצרף להצעתו מסמכים על המציע  .2
 3בעל ניסיון מוכח בביצוע   דעתה של ועדה המכרזים  על היותו של המציע

 לפרויקט נשוא מכרז זה ודומים ו/או עולים במהותםדומים פרויקטים 
חייב למען הסר ספק תנאי הניסיון . בהיקפם על הפרויקט נשוא המכרז,

 .הינו תנאי סף במכרזו ם במציע עצמו להתקיי
 

, כעוסק מורשה ומגיש את 1975רשום לפי חוק מס ערך מוסף ,תשל"ו  .3
על המציע לצרף אישור הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף ,

 נותלצרף אישור על ניהול פנקסי חשבוכמו כן על המציע . המעיד על כך 
, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ורשומות  כנדרש

 .1976תשל"ו 

 

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל ,חייבים  .4
להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה או לאישיות המשפטית 

ורים או מסמכים של קבלן המשנה)בעניין הניסיון(. המועצה לא תקבל איש
 אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

 
 
 
 מסמכי המכרז.     3

 
 מכרז זה חמישה חלקים וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו: 

 
 .הוראות ותנאי המכרז-1פרק  3.1.1
 .החוזה ,תנאים כללים -2. פרק 3.1.2
 .מפרט טכני -3פרק   3.1.3
  כתב כמויות -4פרק   3.1.4

 
 

 הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.
 

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין 
 לעשות בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.
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 הגשת ההצעה. .4
 

שלא  ממשרדי המועצה ש"ח 2500תמורת לקבל את מסמכי המכרז ניתן  4.1
 .יוחזרו

 

פרושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים ההצעה על פי מסמכי המכרז  4.2
על הקבלן למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי  אשר

 מכרז זה .
 

 טופס זיהוי  הלמסמכי המכרז המהוו 1המציע ימלא את נספח א' לפרק  4.3
 המציע, בו יפורטו השם המשפטי המדויק של המציע והכתובת של משרדו             
 ל הפרטים הנדרשים למילוי באותו טופס.הרשום וכ            

 

 מועד הגשת ההצעות  4.4
 

 24 מיום ,לא יאוחר  להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבדעל המציע  4.4.1

להגשת  האחרון להלן "המועד)   18:00עד שעה   2021שנת  11 חודש
. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים "(ההצעות למכרז

 יאוחר מהמועד הנ"ל .בבניין המועצה, עד לא 
  

הצעה  שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל ,משלוח ההצעה בדואר  4.4.2
 או בכל דרך אחר לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה 

 

להאריך  המועצה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, 4.4.3
את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות ,בהודעה אשר 

המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני המועד האחרון להגשת תשלח לכל 
 ההצעות.

לא  18/11/2021שאילות והבהרות ניתן להעביר בדואר אלקטרוני עד  4.4.4
 תתקבלן התייחסות כל שהא מעבר לתאריך זה 

  

 אופן מילוי ההצעה  4.5
 

  4פרק על המציע למלא את אחוז ההנחה שבכתב הכמויות המהווה 
למסמכי המכרז ,הרישום ייעשה בדיו והמציע ירשום את אחוז ההנחה ואת             

 הסך הכולל של סכום ההצעה.
 

  נספח ב' הסך הכולל של סכום ההצעה יועבר לטופס ההצעה הכללי המהווה
 למסמכי המכרז.  1לפרק             
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 אופן הגשת ההצעות. 4.6
 

כל המסמכים המצורפים, יוכנס למעטפה על המציע להגיש את הצעתו, לרבות  4.6.1
חתומה ,העותק המקורי על כל המסמכים המקוריים הנלווים אליו יוכנס 
למעטפה. המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים, בלא שיצוין עליה כל סימן היכר 

 מלבד שם המכרז ומספרו.
 

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו  4.6.2
נדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר בהתאם ל

 כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע. ישלחו למשתתפים ,אם ישלחו,

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  4.6.3
 . בלבד ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על המציע

 

 חתימות 4.7
 

 לרבות כל    עמוד ממסמכי המכרז,על המציע לחתום על כל מסמך וכל   4.7.1
 הבהרה או שינוי אשר נערך במכרז לאחר רכישתו על ידי המציע ,עליהם             
 קיבל המציע הודעה בכתב.            

  

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור  .4.7.2
 במסמכי המכר ובתנאיו.

 

עותק של תעודת הרישום של אם המציע הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתו  .4.7.3
 התאגיד ואישור מטעם עורך דין המעיד כי החתומים על מסמכי המכרז הם

 . אישור מרואה חשבון לעניין זכות המורשים לחתום מטעם התאגיד
 החתימה לא יתקבל.             

 

 קבלנים )חובה( סיורבדיקת האתר ו .5
 

בקר באתר העבודה ולבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית על המציע ל .5.1
הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה 

 והגשתה.
 

 מבנהמ סיורהיציאה ל.  11.00בשעה   12/11/2021 ייערך ביוםקבלנים  סיור .5.2
 המועצה .
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 תוקף ההצעה  .6

 

מהמועד האחרון להגשת )תשעים( ימים  90ההצעה תהיה בתוקף למשך  .6.1
 ההצעות למכרז.

 

המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך  .6.2
)שלושים( ימים וזאת לפי שיקול דעתה  30לתקופה נוספת אשר לא תעלה על 

הבלעדי של המועצה .נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה 
ד האחרון להגשת ההצעות )מאה עשרים( ימים מהמוע 120בתוקף למשך 

 למכרז .
 
 
 ערבות בנקאית .          7

 

להבטחת קיום התחייבות המציע וחתימה על החוזה עם המועצה ,על המציע  .7.1
לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה. 

מסכום ההצעה כולל  5%סך  הערבות תהיה של בנק ישראלי ,חתומה כדין, על 
 )כולל(.  ותהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ובתוקף ליום  מע"מ

 

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי   .7.2
 מנומקת. 

 

 הבהרות ושינויים  .8
 

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמה ,עליו  .8.1
 5-יאוחר מלהודיע על כך בכתב למועצה אשר ישלח בדואר רשום , לא 

 )חמישה( ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות המכרז.
 

תשובות תשלחנה או בכתב או בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני ,לפי  .8.2
בחירת המועצה ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה ,לכל המשתתפים 

היה במכרז, מכתבי  התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע י
 לצרפם ולחתום עליהם .

 

המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו  .8.3
 למשתתפים בעל פה.

 

המועצה רשאית בכל עת להכניס במסכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין  .8.4
לעיל,  8.2שהוא ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז ,באופן המפורט בסעיף 
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מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו מסמך הבהרות ו/או 
 הכוללים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי .

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .8.5
 ,יגבר האמור במסמכי ההבהרות.

 

 הסתייגויות ,השמטות ,שינויים  .9
 
 

 כללי:  .9.1
 

ו תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/א 9.1.1
המכרז ו/או כל הסתייגויות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית 

 המועצה :

 לפסול את מסמכי המכרז. -1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. -2

 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. -3

בלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ו -4
 את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 

 ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .9.1.2
 ,או                               2,3המועצה, אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק              
 לעיל והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולחלט   4             
 את הערבות הבנקאית אשר הוגש על ידי המציע ,אם הצעתו היתה אמורה              
 להיות ההצעה הזוכה.             

 

 כתב הכמויות  .9.2
 

 . הנחההמכרז יהיה מכרז 
 

  הצהרות המציע 10
 

עתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע שייאסף על ידו על המציע לבסס הצ .10.1
ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל אחריות 

 כלשהי בעניין זה.
 

כל  הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מהמועצה באשר לאתר  .10.2
א העבודה ותנאיו ,אם ניתן כזה ,נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא ל

יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי בעניין זה היה והתברר כי איזה 
 מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק ,או איננו נכון להיום מתן ההצעה .
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כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בענן פרט מפרטי המכרז, לא תתקבלנה  .10.3
 לאחר הגשת ההצעה

 
 

 פתיחת ההצעות .11

 

בשעה  24/11/2021 המשתתפים במכרז תהיה ביוםמועד  פתיחת  הצעות 
במשרדי המועצה או בכל מועד אחר עליו תודיע המועצה למקבלי   18:05
 המכרז.

 

 בחינת ההצעות  .12

 

המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לא לקבל ו/או  12.1
לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות 

 י המכרז.במסמכ

 

המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי  12.2
,והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז 
ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה 

החל בביצוע שניתן לו , אם כבר ניתן. במקרה של ביטול המכרז לאחר שהזוכה 
 העבודה בפועל בהתאם לצו התחלת העבודה, יחולו תנאי החוזה הכללי.

 

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע ,לרבות המציע שהוכרז  12.3
כזוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק 

אחרים בקשר עם שנגרו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק 
 השתתפותו במכרז.

 

 

למועצה הזכות להוציא לפועל רק חלק מהעבודה או לחלקה בין מציעים  12.4
שונים כראות עיניה, גם במקרה בו פוצלה העבודה בין מספר מציעים או 
שהמועצה החליטה לבצע רק חלק מהעבודה, הצעת המחיר שניתנה על ידי 

לכל דבר ועניין לגבי אותו חלק  המציע על פי כתב הכמויות ,תחייב את המציע
שעליו לבצע כאמור ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי או תשלום כלשהו בגין 
העובדה שהעבודה פוצלה בין מספר מציעים או שהוטל עליו לבצע רק חלק 

 מהעבודה.

 

המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כל שהוא מהיקף  12.5
פרקים וסעיפים שלמים מטעם כלשהו ועל פי העבודה שנמסרה למציע לבטל 

שיקול דעת המועצה ,וזאת בלא שיחול כל שינוי במחירי היחידה שנקבעו 
 בהצעתו של המציע.
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המועצה זכאית לחלק את העבודה לשלבים על פי שיקול דעתה ,בין השאר  12.6
,בהתאם לתקציב אשר ימצא בידיה לביצוע העבודה מעת לעת, ולהורות 

 עם חלק מהעבודה בהתאם לכך.למציע לבצע כל פ

 

בעת הדיון בהצעות ,זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע  12.7
העבודה או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות קודמות 
שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בותקו וניסיונו 

תהא רשאית לסמוך על ניסיונה  בעבודות דומות. מודגש בזה כי המועצה
הקודם של המועצה עם המציע לצורך בחינת הצעתו ,אף אם עבודות אלה לא 

 פורטו על ידו כחלק מניסיונו הקודם של המציע במסמכי המכרז .
 

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות  12.8
 יע והצעתונוספות גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המצ

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות. 13
 

המועצה תודיע לזוכה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה  13.1
למשרדי המועצה לקחת עותק של החוזה כשהוא חתום על ידי המועצה, 
במידה ושונה היקף העבודות על פי המכרז או העבודות חולקו לשלבים, על פי 

לעיל, תודיע המועצה לזוכה איזה מבין  12.6ו  12.4,12.5המפורט בסעיפים 
העבודות עליו לבצע מתוך העבודות המפורטות במסמכי המכרז, והודעה זו 

 תהיה חלק ממסמכי החוזה.

 

למען הסר ספק מודגש בזה כי גם ,יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז  13.2
במסגרת ההצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימות 

של הזוכה על מסמכי המגרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם קבלת נוספות 
ההודעה על הזכייה והיקף העבודה אשר נקבע על ידי המועצה כאמור בסעיף 

 לעיל, הוצאות הביול של החוזה יחולו במלואם על המציע. 13.1
 

)שבעה( ימים ממועד קבלת ההודעה יחליף הזוכה את הערבות הבנקאית  7תוך  13.3
ידו בקשר עם השתתפותו במכרז, בערבות ביצוע כפי המפורט שהומצאה על 

למסמכי המכרז וכן ימציא באותו מועד העתק  2בחלק א' לפרק  7בסעיף 
במסכי המכרז,  2בפרק  19פוליסות הביטוח הנדרשות בהתאם למפורט בסעיף 

לאחר שקיבל את הסכמת המועצה לבחירת החברה המבטחת, תנאי פוליסות 
יטוח, בנוסף ימציא אישור חברת הביטוח בנוסח המופיע הביטוח וסכומי הב

 .2לפרק   5בנספח 

 

לא המציא הזוכה במועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על ביטוחים  13.4
ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז 
לאחר ההודעה על הזכייה , רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע 

רז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע הבא במכ
 בתור.
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רק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל ,תודיע המועצה ליתר  13.5
המשתתפים בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן תצרף להודעתה זו את 

 הערבויות הבנקאית אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.
 
 
 

 אדגאר דכואר, עו"ד      
 פסוטה-ראש המועצה המקומית
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 :נספח א' 1פרק                              
 

 טופס זיהוי המציע                      
 
 

 שם המציע:              _________________________________ 1.1
 

 כתובות    :              _________________________________ 2.1
 

 טלפון      :              _________________________________ 3.1
 

 פקסימיליה:          _________________________________ 4.1
 

 מספר החברה ,אם יחיד תעודת זהות:____________-אם חברה 5.1
 

 כתובת משרד רשום :_______________________-חברהאם  6.1
 
 

 תאור כללי של הפעילות והפרויקטים העיקריים של המציע:
 

 

 

 

 מנהלים נוכחים במציע: .5
 

 שם                                                                   תפקיד              
                       ___________________ ______________________ 

 
______________________                       ___________________ 

 
 אנשי מפתח נוספים במציע : .       6

             
 שם                                                                   תפקיד              

 
        ___________________                ______________________ 

 
______________________                       ___________________ 
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 . פרויקטים שבוצעו על ידי המציע 7

 
 

מס 
 סד' 

איש  מזמין העבודה
קשר 

מטעם 
 המזמין

היקף 
 כספי

תאריך 
 השלמה

 של העבודה יפרוט כלל

 טלפון הגוף המזמין 

1  
 

 

     

2  
 

 

     

3  
 

 

     

 
 

 . ניתן לפרט יותר משלוש  עבודות באמצעות הוספת נספח נוסף בפורמט של הטבלה האמורה 
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 נספח ב':  1פרק                             
 

 טופס הצעה כללי                      
 

 לכבוד המועצה המקומית פסוטה.
 

שקראנו בעיון ובחנו את מסמכי המכרז ,בין שצורפו ובין שלא צורפו לאחר  .1
,ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכי המכרז וביקרנו באתר העבודות, 
הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז במחירים המפורטים 

 להלן:
 

 מע"מ( לא כולל)  ______________ש"ח סה"כ סכום כל כתב הכמויות 
 

 %________ במלים:_______________אחוז(                הנחה כללית
 

 מע"מ( )לא כולל  ש"חסה"כ לאחר ההנחה     _________________  
 
  ש"ח(          _________________  17%מע"מ )  

 
  ש"ח_____________________ כולל מע"מ סה"כ

 
 

האחרון יום מהמועד  90הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של  .2
 להגשת ההצעות

 

בתוקף ₪ להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית ע"ס     .3
 )כולל(.            עד ליום

 

אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל  .4
מסמכי המכרז ,במידה וזו תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו 

 לבינכם.
 

 

אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים הדרושים היה והצעתנו תתקבל  .5
)לרבות ערבות ביצוע ביטוחים וכו...( ולחתום על מסמכי החוזה במועד 

 למסמכי המכרז. 1המפורט בפרק 
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היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות  .6
על הבנקאית שהוגשה על ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט 

 ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 

 

ידוע לנו שאינכם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה  .7
כלשהי וכי הנכם רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין 
מספר מציעים או להקטין או להגדיל את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם 

נהיה זכאים לכל פיצוי או שיפוי הבלעדי, וכי במקרים כאמור לא 
 מהמועצה.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
___________________      ____________ 

                                                                                     
 שם וחותמת של המציע                                                      חתימת  המציע
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 2פרק 
 

 החוזה,תנאים כלליים                             
 
 כללי-א' חלק 

 

 הגדרות. 1

לרבות כל מי שהמועצה תסמיך לפעול בשמה לעניין החוזה  –"המועצה"        
 ,כולו או מקצתו ,לתמיד לזמן.  

המוסמכים,  הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו, יורשיו ומורשיו -"הקבלן"  
לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודה או 

 כל חלק ממנו.

מי שנתמנה בכתב, מזמן לזמן, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה  -"המפקח"  
 או כל חלק ממנו.

העבודה או העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה  -"העבודה"  
 בודה ארעית.ארעי או ע

ביצוע העבודה, לרבות השלמתו ובדקו, וביצועו של כל עבודה  -"ביצוע העבודה"  
 ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

כל עבודה או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו או בקשר  -"עבודה ארעי"  
 לביצועו של העבודה.

למקום העבודה, למטרת ביצוע חומרים שסופקו על ידי הקבלן  -"חומרים"  
 -בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים  -העבודה והשלמתו, לרבות אבזרים, מוצרים 

 וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצע  -"מקום העבודה"  
 קבלן לצורך החוזה.העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של ה

 מקום העבודה שהוא מגודר ויש בו שמירה מטעם המזמין. -"אתר סגור"  

 מקום העבודה שאינו מגודר ואין בו שמירה. -"אתר פתוח"  

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה  הבין  -"המפרט הכללי"                                   
 משרדית

 בהשתתפות משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מנהל  התכנון                                 

 וההנדסה                                   

 ומע"צ, באותם פרקים ובאותן מהדורות שנקבעו בחוזה.         
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מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה,  -"המפרט המיוחד"  
 הדרישות

הנוספות, השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים  
 ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד  -"המפרט"  
 מהחוזה.

התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית  -"תכניות"  
על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית  כזו שאושרה בכתב

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

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע  -"צו התחלת עבודה"  
ידי יהיה חתום על  -העבודה; צו התחלת עבודה שהוצא לפני חתימת החוזה 

יהיה חתום על  -המזמין, ואילו צו התחלת עבודה שהוצא לאחר חתימת החוזה 
 ידי המנהל 

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה,  -"שכר החוזה"  
לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל 

 ה.סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוז

יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את  1981 -חוק הפרשנות, התשמ"א         
 החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק האמור.

 

 יומן ניהול -. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח 2
המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב החומרים 

על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית 
הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, 

 על ידי הקבלן.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודה אלא (1)
האמור לא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הפיקוח 
 ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה.

היומן( בו יירשמו  -במקום העבודה, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )להלן (2)
כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, -מידי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא

 כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:

 העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודה;מספרם של (א)

 הציוד המכני המועסק בביצוע העבודה;(ב)

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה;(ג)

 העבודות שבוצעו במשך היום;(ד)
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כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע (ה)
 העבודה.

רשום ביומן הוראות ( רשאי המפקח ל3בנוסף לפרטים כאמור בסעיף קטן )(3)
שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר 
שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה, בציון 

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר -תאריך הרישום. הקבלן או בא
רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין רק לביצוע העבודה, בציון תאריך 

יום מיום  14בתנאי שהמנהל או המפקח לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך 
מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה דרישה 

 לתשלום כלשהו.

כוחו -אכל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או ב(4)
 המוסמך, ולאחר מכן על ידי המפקח.

כוחו המוסמך אשר -העתק חתום מרישומי המפקח ביומן יימסר לקבלן או לבא(5)
ימים ממסירת ההעתק כאמור, על  7רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך 

ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא 
חו המוסמך על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הודיע הקבלן או בא כו

 הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

כוחו המוסמך הסתייג מהם, -הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן או בא(6)
(, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות 4ובכפוף לסיפא של סעיף קטן )

 הכלולות בהם.

צעות במפעלים, ינוהל במפעלים יומן עבודה פי החוזה מבו-אם חלק מהעבודות על
כוחו המוסמך מידי פעם את מצב התקדמות העבודה, -נפרד בו ירשום הקבלן או בא

בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, 
( 7) -( ו6(, )5(, והוראות סעיפים קטנים )4בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף קטן )

 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

 

 . הסבת החוזה3

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי (1)
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על 

את זכויותיו  הכספיות  אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות
 למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת הקבלן.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של העבודה, כולו או מקצתו, אלא (2)
בהסכמת המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן 

שום העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, מ
מסירת ביצועו של העבודה או של חלק ממנו, לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב 
על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהו מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין 

ימים מיום קבלת הודעת הקבלן  10בהודעה, והמנהל לא הודיע לקבלן בכתב, תוך 
מכללא למסירת  האמורה, על התנגדותו לכך, ייחשב הדבר כהסכמת המזמין

 ביצוע אותו חלק של העבודה שצוין בהודעה, לקבלן המשנה שצוין בהודעה.
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נתן המזמין את הסכמתו, בין במפורש ובין מכללא, בהתאם לאמור לעיל בסעיף (3)
זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי 

חדל של מבצעי העבודה, החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מ
 כוחם ועובדיהם. -באי 

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  (4)
, ומתחייב לא למסור לקבלן משנה ביצוע עבודה כלשהי -1969בנאיות, תשכ"ט

בקשר לעבודה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות 
 החוק האמור.

 

 . היקף החוזה4
הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה, לרבות המצאת כח האדם, החומרים, הכלים, 

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

 

 . סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים5

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי (1)
במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות 

לענין  -במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 
 נקבע ברשימה שלהלן: -הביצוע 

 תכניות;  (א)

 פרט מיוחד;מ (ב)

 כתב כמויות; (ג)

 ני מדידה מיוחדים;אופ (ד)

 פרט כללי )ואופני מדידה(;מ  (ה)

 תנאי החוזה;  (ו)

 תקנים ישראליים. (ז)

 כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, 
הכמויות, כל עוד אין סתירה משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב 

ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות 
לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב 
הכמויות כמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, 

ור באופני המדידה ובתכולת המחירים. בהעדר קביעה אחרת של סדר ובכפוף לאמ
לעניין  -העדיפות במפרט המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות 

 נקבע ברשימה שלהלן: -התשלום 

 כתב כמויות; (ח)
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 אופני מדידה מיוחדים; (ט)

 מיפרט מיוחד; (י)

 מיפרט כללי )ואופני מדידה(;(יא)

 תנאי החוזה;(יב)

 ישראליים.תקנים (יג)

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף  
מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר 
הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי 

 החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים בכל מקרה של סתירה או (2)
 -הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום  -של המפרט הכללי, לגבי אותה עבודה 

 עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה עבודה מסוימת.

הוראות העדיפות בין מסמכים לעניין הביצוע ולעניין התשלום כאמור לעיל, אינן (3)
לפי מחיר פאוושלי כמוגדר במפרט הכללי ועל עבודות שתכנונן חלות על עבודות 

 נעשה על ידי הקבלן.

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות (4)
החוזה לבין הוראה אחרת או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, 

אין הקבלן מסמך או כל חלק מהם או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו 
יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב,  -מפרש כהלכה את החוזה 

לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו 
של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה לפנות 

 למנהל כאמור לעיל.

 

 . אספקת תכניות6

עותקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ללא תשלום. שלושה (1)
יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה,  -כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

 יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו.

עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום (2)
כל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק העבודה. והמנהל, המפקח ו

 ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.

 

 העבודה. ביצוע 7

בהתאם לחוזה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם  העבודההקבלן יבצע את (1)
 של המנהל והמפקח.

, העבודההמנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע (2)
הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה. הוראות המנהל והמפקח 
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מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק 
 ח'.

 

 . ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים8
פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על(1)

על ידי המזמין, ימציא הקבלן למזמין, עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית כלשהו 
מערך החוזה. הערבות האמורה תהיה  5%בגובה של  - 1בנוסח שנקבע בנספח  -

צמודה למדד המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש 
ום בתנאי החוזה והערבות תישאר בתוקף עד לתשל 62הבסיסי כאמור בסעיף 

 בתנאי החוזה. 60יתרת שכר החוזה כאמור בסעיף 

הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על החוזה, והקבלן הגיש חשבון (2)
לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת החוזה, יבוצע התשלום בגין 

(. 1החשבון רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין את הערבות כאמור בסעיף קטן )
יום לפני המועד  -15ציא למזמין את הערבות האמורה לא יאוחר מעל הקבלן להמ

 שנקבע לתשלום החשבון.

איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל, יתווסף לפרק הזמן שנקבע (3)
לתשלום החשבון על ידי המזמין, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת 

מדה ו/או הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא ישא הפרשי הצ
 ריבית כלשהי.

 

 . מסירת הודעות9
כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של 
הצד השני לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו 

 של הצד השני או תשוגר בפקסימיליה למשרדו ;

שעות  72כעבור  הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד
ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד 
מסירתה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד 

 המצוין על גבי אישור השיגור בפקסימיליה.

 

 הכנה לביצוע -חלק ב' 
 
 

 . בדיקות מוקדמות10

לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה  רואים את הקבלן כאילו בדק באופן סביר,(1)
וסביבותיו, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים 
הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, וכן כאילו השיג את 

 כל המידע האחר העשוי להשפיע על הצעתו.
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ודה אולם אלה המזמין ימציא לקבלן דוחות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך העב(2)
לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף 

 (.1קטן )

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה  (3)
 .שהוצע על ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו

 

 . דרכי ביצוע ולוח זמנים11

(1) 

יום מיום התחלת ביצוע העבודה  15הקבלן ימציא לאישור המפקח, תוך (א)
שנקבע בצו התחלת העבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים, 
לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. כן 
ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים נוספים ועדכונים 

, לרבות רשימת מתקני בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים
העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים 
האמורים על ידי הקבלן למפקח, בין שהמפקח אישר אותם במפורש ובין 
שלא אישר אותם, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו. 

ימציא את במקרים מיוחדים שנקבעו בחוזה, רשאי המזמין לקבוע שהקבלן 
יום מיום התחלת  -30ההצעה בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים תוך פחות מ

 ביצוע העבודה.

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות הציון שבלוח הזמנים (ב)
כפי שפורטו בחוזה, אם פורטו. עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים 

ח, ייערך לוח הזמנים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאושרו על ידי המפק
 בהתאם לשינויים שאושרו.

(, ייקבע לוח הזמנים על ידי 1לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן )(2)
 המפקח ויחייב את הקבלן.

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המפקח, ולא יותר מאחת לחודש, או (3)
דכן הקבלן את בתדירות אחרת שנקבעה באחד ממסמכי החוזה, אם נקבעה. לא ע

 לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.

ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על ידי המפקח ו/או בעדכונו על ידי (4)
המפקח, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע לקבלן 

עות חילוט ערבויות. שיעור בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצ
 ההוצאות ייקבע על ידי המנהל וקביעתו תהיה סופית.

 

 . סימון ונקודות גובה12
המנהל יקבע את קו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה (א)

אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים 
עם קו הבניין שנקבע על ידי המנהל וההכוונה של כל חלקי העבודה בהתחשב 

 ונקודות הקבע שסומנו על ידי המנהל.
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כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על (ב)
ידי גורמים אחרים ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה 

 ובהתאם לנסיבות.

נקודות הקבע וסימון הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון (ג)
העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה עד למועד השלמתו, ואם נקודות 

 הקבע או סימון העבודה נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם.

)ג( לעיל,  -כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות המפורטות בפסקאות )ב( ו(ד)
דים, חלות רבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למוד

 על הקבלן.

נמסרו לקבלן תכניות המראות נקודות גובה על פני הקרקע הקיימים, יבדוק (2)
הקבלן את אותן תכניות לפני התחלת העבודה. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי 
נקודות אופייניות שנקבעו בתכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות 

את הבדיקה או ערך אותה אך לא מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן 
יום מיום מסירת אותן תכניות,  14ערער על נקודות הגובה הנראות בתכניות, תוך 

יראו את התכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת 
 כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

 

 

 השגחה, נזיקין וביטוח -חלק ג' 

 

 . השגחה מטעם הקבלן13
כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך -באהקבלן או 

כוח מוסמך מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של -ביצוע העבודה. מינוי בא
כוחו -המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. דין בא

 המוסמך של הקבלן כדין הקבלן.
 

 והרחקת עובדים.רשיונות כניסה 14

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום העבודה כל אדם (1)
המועסק על ידו במקום העבודה, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן 
בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע 

יקו, בין לא יחזור הקבלן להעס-תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור
 במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודה.

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום (2)
העבודה, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, 
מזמן לזמן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע 

 -כפי שידרוש המפקח  -ומיהם ופרטים אחרים אודותיהם העבודה וכן את תצל
והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה לפי רישיונות כניסה, כפי 

 שימצא לנכון.
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( יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב 2כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן )(3)
מיד עם  להחזיר למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון,

סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע העבודה, וכן בכל עת שהמפקח ידרוש את 
החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך ורק 

 לכניסה למקום העבודה לצורך ביצועו.

( או עובד שהמפקח דרש את 2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן )(4)
 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה. -הכניסה שלו החזרת רשיון 

 ( יחייבו רק כשהדבר נקבע בחוזה.4) -( ו3(, )2הסעיפים הקטנים )(5)

 
. שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום 15

 העבודה

ושאר מסביב לאתר העבודה הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור (1)
פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות -עלאמצעי בטיחות לעבודה כנדרש 

 מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.

הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק, על חשבונו, במקום העבודה, לפי דרישות (2)
 המזמין שנקבעו בחוזה:

 עבודה או מיתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח;(א)

 או ציוד אחר. כל מיתקן אחר(ב)

כל עבודה, מיתקן או ציוד כאמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם (3)
ממקום העבודה עם גמר ביצוע העבודות לפי החוזה, אלא אם נקבע אחרת 

 בחוזה.

 

 . נזיקין לעבודה16

מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום (1)
עודת השלמת העבודה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת השלמת העבודה כמצוין בת

פרט  -העבודה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהי 
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על  -( 4לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן )

חשבונו, בהקדם האפשרי ולהביא לכך שעם השלמתו יהיה העבודה במצב תקין 
 יו להוראות החוזה.ומתאים בכל פרט

( תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי 1הוראות סעיף קטן )(2)
עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת 

 בתנאי החוזה. 55העבודה, בהתאם לסעיף 

 בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן(3)
את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון 

 יחולו על המזמין.
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פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים  -"סיכון מוסכם" (4)
בין שהוכרזה  -או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות 

 מלחמה ובין לאו.

כתוצאה מטעות בחישובים סטטיים, בתכניות או במפרטים, נזק לעבודה שנגרם (5)
או כתוצאה ממתן הוראות מוטעות על ידי המנהל או המפקח, לא ייחשב כנזק 
שנגרם בנסיבות שבשליטת הקבלן ודינו כדין נזק שנגרם כתוצאה מסיכון 

 מוסכם.

נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של המזמין ומי שפועל או משתמש בשמו (6)
מהעבודה, אף בטרם שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם בחלק 

 כתוצאה מסיכון מוסכם.

 

 נזיקין לגוף או לרכוש .17

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, עקב (1)
רשלנותו או בגין הפרת דרישות חוזה זה, שגרמה לנזק, לגופו או לרכושו של אדם 

 וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.כלשהו 

( אין בו כדי לעשות את הקבלן אחראי לנזקים 1שום דבר האמור בסעיף קטן )(2)
 -שלהלן או כדי לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם: 

נזק הנובע מתפיסת מקום העבודה, השימוש בו והחזקתו לצורך ביצוע (א)
 החוזה ובהתאם לתנאיו;

שאין למזמין זכות לבנות את העבודה או חלק ממנו נזק הנובע מתוך כך (ב)
 בהתאם לחוזה;

נזק הנובע מהפרעה, בין קבועה ובין זמנית, לזכות דרך, זכות אויר, זכות (ג)
מים או כל זכות שימוש אחרת של מישהו, שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע 

 העבודה בהתאם לחוזה;

עשה או מחדל, מצד נזק לאדם כלשהו, לגופו או לרכושו, שנגרם על ידי מ(ד)
 כוחם.-המנהל, המפקח או באי

 

 . נזיקין לעובדים18
המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו 
ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב 

 ביצוע העבודה.

 

 . ביטוח על ידי הקבלן19

 יבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמין יחדיו:הקבלן (1)
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את העבודה לרבות: החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובא (א)
למקום העבודה לצורך ביצוע העבודה, במלוא ערכו מזמן לזמן, נגד כל נזק 

 ו/או אבדן למשך כל תקופת ביצוע העבודה.

בעקיפין, תוך כדי ביצוע מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם, במישרין או (ב)
העבודות לגופו ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן, קבלני המשנה 

 ועובדיהם, עובדי המזמין וכל אדם אחר הנמצא בשם ומטעם המזמין.

 ( הם:1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן )(2)

ביטוח אחריות קבלנים, הכולל ביטוח נגד כל הסיכונים לגבי הרכוש, וביטוח (א)
 האחריות כלפי צד שלישי.

 ביטוח אחריות מעבידים.(ב)

פי הוראת המזמין, כמפורט במסמכי -הקבלן מתחייב לערוך את הביטוחים על(3)
החוזה, ולהמציא למזמין את פוליסות הביטוח עם חתימת החוזה על ידו או מיד 

 עם תחילת ביצוע העבודה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר.

 .-18ו 17, 16גרוע מכוחם של סעיפים הוראות סעיף זה אינן באות ל(4)

הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל (5)
פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי המזמין כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 

 הצורך.

תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמזמין אישר את ביצוע התיקון, יהיה (6)
 אי לתבוע את כספי הביטוח.הקבלן בלבד זכ

 

 . ביטוח על ידי המנהל20
אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, יהיה המזמין רשאי 
לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, והמזמין יהיה רשאי לנכות 

שאי הוצאות דמי ביטוח אלה, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בכל עת, וכן יהיה ר
 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 . פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן21
הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת 
הנזיקין, )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה 

שלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן ובקשר לכך. אם המזמין יידרש ל
להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין 

 מהקבלן לפי חוזה זה.
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 התחייבויות כלליות -חלק ד' 
 

 . גישת המפקח למקום העבודה22
העבודה  הקבלן יאפשר למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה למקום

ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו 
 מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה.

 

 . זכויות פטנטים וכיו"ב24
הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, 

ה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיע
מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, 

 במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

 

 . תשלום תמורת זכויות הנאה25
אם לביצוע העבודה יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין 

ם העבודה, כגון: לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות המצויים מחוץ למקו
יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה  -מעבר או שימוש או כל זכות דומה 

 מבעליה ולתשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

 . פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים26
פריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודה, בנוחיות הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא לה

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

עים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצ
 הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

 

 

 . אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים29

אם לביצוע החוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה (1)
לגרום נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל ולכיו"ב, אם 

הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, יודיע  -לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים 
 על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

הקבלן יהיה רשאי לבצע, על חשבון המזמין, את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו (2)
אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים 

 מהרשויות המוסמכות.
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 קשר עם קבלנים אחרים. ה30

הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר (1)
המועסק על ידי המזמין ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן 

הקבלן האחר(, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף  -לעובדיהם )להלן 
שימוש בשירותים ובמתקנים שהותקנו ויתאם פעולה איתם, יאפשר להם את ה

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

אם פרסם המזמין מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם (2)
הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות הקבלן, ו/או כאשר העבודות הן עבודות 

פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלנים לביצוע -פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על
 -הקבלן  עבודות דומות, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה באמצעות

, שתחושב 12%התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחרים תהיה 
בהתאם להוראות שבמיפרט הכללי. אם פירסם המזמין מכרז לביצוע עבודות 
שאינן כלולות בחוזה, וההתקשרות עם הקבלנים האחרים נעשתה ישירות עם 

, 6%ים תהיה התמורה לה זכאי הקבלן בגין עבודות הקבלנים האחר -המזמין 
 שתחושב בהתאם להוראות שבמפרט הכללי.

נגרם עיכוב בביצוע העבודה כתוצאה מאי עמידת כל קבלן אחר בלוחות הזמנים (3)
שנקבעו, כאשר הקבלן האחר מועסק ישירות על ידי המזמין, יהיה הקבלן זכאי 

 בתנאי החוזה. 42לארכה להשלמת העבודה בהתאם להוראות סעיף 

 

וניקוי מקום העבודה עם השלמת . סילוק פסולת 31
 העבודה

הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה את כל הפסולת שהצטברה במקום (1)
כתוצאה מפעילותו ופעילות קבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי הקבלן, 
לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו 

פסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה לתחילת ביצוע העבודה, וכן ה
 של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום.

מיד עם גמר ביצוע העבודות, ינקה הקבלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את (2)
כל החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את 

 העבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו.

לן יסלק את הפסולת אך ורק לאתר שאושר למטרה זו על ידי הרשויות הקב(3)
המוסמכות, והסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא 
באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין 

בתנאי החוזה, יקבע המפקח את  30קבלנים אחרים כלשהם כמשמעותו בסעיף 
 ריותו וחלקו של כל קבלן אחר לסילוק הפסולת.אח

 
 עובדים -חלק ה' 
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 . אספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי הקבלן32

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את (1)
ההשגחה על כח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום העבודה וממנו, 

 וכל דבר אחר הכרוך בכך.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע (2)
העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, 
רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון 

כוחו המוסמך -באאו היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך ש
 יהיה נוכח במקום ביצוע העבודה במשך כל שעות העבודה.

פי הוראות חוק שירות התעסוקה, -לביצוע העבודה יעסיק הקבלן עובדים על(3)
פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר -, או על1959 -תשי"ט 

וציים עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיב
 פי כל דין.-החלים עליהם ועל

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות (4)
פי ההסכמים הקיבוציים -ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על

 פי כל דין.-החלים עליהם ועל

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים (5)
פי כל דין,ובאין -ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון  -דרישה חוקית
 .-1954הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 

 
 ציוד, חומרים ועבודה -חלק ו' 

 

 . אספקת ציוד, מתקנים וחומרים33

את כל הציוד, המתקנים, החומרים, הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, (1)
האבזרים וכל הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של העבודה בקצב 

 הדרוש.

חומרים שסופקו למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתו, יעברו במועד (2)
 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

העבודה ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום העבודה למטרת ביצוע (3)
והשלמתו, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח 

( בתנאי החוזה, רשאי 1) 54פי סעיף -בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על
הקבלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת 

 עודפי החומרים.

( או הורה המפקח 6ת סעיף קטן )פי הוראו-בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו על(4)
( אינם נחוצים עוד לביצוע 3( עד )1בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )
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העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה 
 כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

הקבלן להוציאם בהקדם  נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב
האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי 
המזמין להוציאם ממקום העבודה לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, 

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

רשאי להשתמש  הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא(5)
בתנאי  63בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 

פי אותו סעיף, וזכות -החוזה, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על
 63פי סעיף -השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על

 כאמור.

ר על ידי המפקח לטיבם של ציוד אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישו(6)
 וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

 

 . העדפת טובין מתוצרת הארץ34
לטובין מתוצרת הארץ תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת 

 .1995 -תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי(, התשנ"ה 

 

 . טיב החומרים והעבודה35

בחומרים המיועדים לביצוע העבודה בהתאם לאמור במפרטים, הקבלן ישתמש (1)
בתכניות, בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו 
חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר 

יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם  -מסוג אחד של חומרים 
 זה סוג אחר מתוך התקן המתאים.נקבע בחו

(2) 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  (א)
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. -הישראלי 

חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון (ב)
ו יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה א -התקנים הישראלי 

 לדרישות שפורטו בחוזה.

חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או  (ג)
 לדרישות שפורטו בחוזה.

)ג( לעיל, חלה על  -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א(, )ב( ו(ד)
 הקבלן.

(3) 

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן. (א)
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לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אם מהחומרים הנדרשים (ב)
יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם  -אחד בלבד הנושא תו תקן 

נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות 
 התקנים.

)ב( לעיל, חלה על  -חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בפסקאות )א( ו (ג)
 הקבלן.

ורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות הקבלן חייב לקבל את איש(4)
החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם 
מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב 
החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור 

מים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא מאושר, אם אין אותם החומרים מתאי
 יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודה רק לאחר שהחומרים (5)
אושרו על ידי המפקח ועל ידי המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה. 

לאלה שאושרו החומרים שיספק הקבלן למקום העבודה יתאימו מכל הבחינות 
ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע. מצא 
המפקח שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק הקבלן את 
העבודה ויסלק ממקום העבודה את החומרים שאינם תואמים אלא אם המפקח 

 הורה אחרת.

מסה והפריקה, האחסנה וכל הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההע(6)
יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום העבודה, באופן שימנע את 
קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה 
אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג 

 אחר.

(7) 

גמאות של חומרים ואבזרים בטרם הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דו (א)
יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או במקום 

 העבודה.

הדוגמאות שאושרו על ידי המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר (ב)
גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל 

 א אם נקבע בחוזה אחרת.הדוגמאות תהיינה רכוש המזמין אל

בכל מקרה שחומר או אבזר הוזמן תחילה כדוגמא, תימדד הדוגמא  (ג)
במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד 
הדוגמא שאושרה סופית לביצוע כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין 

 התקנת המוצר או האבזר המתאים.

ת, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של על הקבלן למסור תעודות אחריו(8)
חומרים המסופקים למקום העבודה, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת 
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פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו -חובה על
 פי דין.-במיפרט למרות שלא קיימת לגביהם חובה על

בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו  אין -סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין (9)
 של הקבלן לטיב העבודה.

 

(10)  

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים  (א)
והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים 
לביצוע הבדיקות במקום העבודה על ידי אחרים או להעברתם של החומרים 

 הכל כפי שיורה המפקח.לבדיקת מעבדה, 

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, (ב)
ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות 

 כנדרש בחוזה.

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על המזמין,  (11)
 מקרה, על הקבלן:פרט להוצאות שלהלן שיחולו, בכל 

הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדות לקביעת מקורות  (א)
 האספקה;

הוצאות בגין בדיקות חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות (ב)
 החוזה;

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה,  (ג)
 לחסכון וכיו"ב.

 

 העבודה. חומרים במקום 36

(1) 

סיפק הקבלן חומרים למקום העבודה וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן  (א)
למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום העבודה, ועל חשבון זה יחולו 

בתנאי החוזה. חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות  59הוראות סעיף 
 המזמין.

רק לאחר התשלום עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר פתוח, יבוצע (ב)
בגובה  - 1בנוסח שנקבע בנספח  -שהקבלן ימציא למזמין ערבות בנקאית 

של ערך החומרים, ללא התייקרות. הערבות האמורה תהיה צמודה למדד 
המחירים לצרכן כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה החודש הבסיסי, 

בתנאי החוזה, והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא  62כאמור בסעיף 
 יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים. -15וחר מיא

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לחומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע  (ג)
לתשלום החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו 
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פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, והתשלום בפרק הזמן הנוסף 
 צמדה ו/או ריבית כלשהי.כאמור, לא ישא הפרשי ה

לבקשת הקבלן, הערבות האמורה תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק (ד)
 למקום העבודה הושקעו בעבודה.

דין חומרים שסופקו כאמור, כדין חומרים  -בתנאי החוזה  62לצורך סעיף  (ה)
 שהושקעו בעבודה בתאריך אספקתם.

יסופקו על המנהל רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע העבודה בחומרים ש(2)
 ידי המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

הותנה במפורש שהמזמין יספק את החומרים לביצוע העבודה, כולם או (3)
 יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: -מקצתם, והחומרים סופקו בהתאם לכך 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה; (א)

לא יהיה  -או חלק מהם למקום העבודה עם הבאת החומרים האמורים (ב)
הקבלן רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם 

 קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו  (ג)
 בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין הקבלן מתחייב להחזיר (ד)
ושהקבלן לא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית 

 מהחומרים האמורים.

( )ד(, חייב הקבלן 3לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן )(4)
לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק 

 תשלום.ביום ה

 

 

 . סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה38

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך העבודה:(1)

על סילוק חומרים כלשהם ממקום העבודה, בתוך פרק זמן אשר ייקבע  (א)
בהוראה, בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת 

 החוזה;חומרים אחרים התואמים לדרישות 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על (ב)
 ידי שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים (2)
 (.1ולעבודה האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף קטן )

(,יהיה המזמין רשאי 1לא הקבלן אחר הוראת המפקח לפי סעיף קטן )לא מי(3)
 לבצעה
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על חשבון הקבלן. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמין (4)
יהיה רשאי לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן 

 מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 

 מהלך ביצוע העבודה -חלק ז' 
 

 . התחלת ביצוע העבודה39
הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוע 
בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים 

 בתנאי החוזה. 11הנזכר בסעיף 

 
 . העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן40

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד 
המנהל לרשות הקבלן את מקום העבודה או את אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת 

בתנאי החוזה.  11ביצועו של העבודה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 
נוספים ממקום העבודה,  לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים

 הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

 

 . מועד השלמת העבודה41

הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה, שמנינה (1)
 יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה.

לגבי השלמתו של ( תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה 1הוראות סעיף קטן )(2)
 כל חלק מסוים מהעבודה תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

ניתנה ארכה להשלמת העבודה או קוצר המועד להשלמת העבודה, בהתאם (3)
 בתנאי החוזה, ישתנה המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך. 42לסעיף 

 

 . ארכה או קיצור להשלמת העבודה42

עה של עבודה נוספת או שונה לזו ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצו(1)
שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודה או המחייבת את ביטולה 

בתנאי החוזה, רשאי המנהל,  46של חלק מהעבודה או הפסקתה, לפי סעיף 
ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת 

 העבודה.

 

 חול. עבודה בשעות היום בימי 43

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בביצוע העבודה בשעות (1)
 הלילה או בימי ראשון אלא בכפוף לכל דין.
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( חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, 1אין הוראות סעיף קטן )(2)
ללא הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת 

וש או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על להצלת נפש או רכ
 הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

 
 . החשת קצב ביצוע העבודה44

היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע (1)
תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב 

העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות  יכולתו להחשת ביצוע
 המנהל הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

( והחיש את קצב ביצוע העבודה 1מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן )(2)
בהתאם לדרישת המנהל ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הוצאות נוספות 

ביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, יחזיר המזמין על אלה הכרוכות ב
עבור  17%לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיוסכם בין הצדדים בתוספת 

 רווח והוצאות כלליות, וכן הוצאות מימון, אם היו כאלה.

 

 . פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים45

סוים מהעבודה תוך אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה או כל חלק מ(1)
בתנאי  42התקופה שנקבעה בחוזה, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 

כפיצויים מוסכמים ₪[  ]אלף₪  1,000החוזה ,ישלם הקבלן למזמין סכום של 
וקבועים מראש על כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת 

ועל. סכום הפיצויים העבודה או חלק מהעבודה כאמור ועד מועד השלמתם בפ
בתנאי החוזה, ויוגדל בשיעור  62המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 

 עליית המדד בין החודש הבסיסי לבין החודש שבו הסתיימה העבודה בפועל.

( מכל 1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן )(2)
ן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבל

חילוט ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן 
 מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

אם לפני השלמת העבודה כולו נתן המנהל לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק (3)
החוזה, והמזמין החזיק או השתמש בחלק בתנאי  54כלשהו מהעבודה, לפי סעיף 

האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה, חלק יחסי 
(, לפי הערך 1מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן )

 היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולו.
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 . הפסקת עבודה46

כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה, (1)
הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא 

 יחדש את ביצוע העבודה אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

(, ינקוט הקבלן 1הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן )(2)
 דה ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.באמצעים להבטחת עבו

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות (3)
(, תחולנה על המזמין ובלבד שהקבלן לא יהיה 1המנהל, כאמור בסעיף קטן )

יום מיום קבלת הוראות  60רשאי לבקש תשלום הוצאות כאמור אלא אם, תוך 
למפקח הודעה בכתב על כוונתו לבקש את תשלום ההוצאות. שיעור  המפקח, נתן

בתנאי החוזה לאחר  49פי האמור בסעיף -ההוצאות ייקבע על ידי המנהל על
 קבלת בקשת הקבלן.

הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, לצמיתות, אחרי שניתן צו התחלת (4)
יהיה  -בודה בפועל בתנאי החוזה, והקבלן החל בביצוע הע 39עבודה על פי סעיף 

הקבלן זכאי לקבל מהמזמין את התמורה עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד 
(, וזאת לסילוק סופי 5הפסקת העבודה וכן לפיצויים כמוגדר בסעיף קטן )

ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, 
(. לצורך קביעת 6בסעיף קטן )לרבות הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור 

ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה 
או כל חלק ממנו שהקמתו הופסקה, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה 

 יום מיום הפסקת העבודה. 45בפועל על ידי הקבלן, ייקבע תוך 

(,יופחת מערך החוזה סכום 4קטן )לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף (5)
במחירי בסיס החוזה, וכן יופחת סכום השווה לערך העבודה  25% -השווה ל

. הסכום המתקבל 5.2% -שבוצעה בפועל במחירי בסיס החוזה. והיתרה תוכפל ב
שהוא הפיצוי המוסכם המגיע לקבלן בגין הפסקת העבודה, יעודכן בהתאם 

ין המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה להפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לב
 העבודה.

פי סעיף קטן זה ישאו ריבית פיגורים מיום הפסקת העבודה ועד -הפיצויים על
 (.8למועד הנקוב בסעיף קטן )

מהיקפו או יותר,  75%למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 
 לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

(6) 

( כשיפוי הקבלן בגין 5מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )רואים את  (א)
הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל 
הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחצית 
הסכום כשיפוי הקבלן בגין הקמה ופירוק של מתקני העזר, הכנת דרכי גישה 

לן, כי הוצאותיו בסעיפים אלה )הקמת המתקנים(, וכיו"ב. אם יוכיח הקב
(, ישולם לקבלן מחצית הסכום 5עולות על מחצית הסכום לפי סעיף קטן )

( ובנוסף לכך ישולמו לו תשלומים נוספים עבור הקמה 5שבסעיף קטן )
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ופירוק של: מבני עזר, גדרות, מפעלי ייצור, לרבות היסודות לנ"ל, דרכי 
 -אחרות וכן עבודות ושירותי עזר )להלן גישה, קוי מים ומערכות 

המתקנים(, הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו בכתב הכמויות ובתנאי 
 פי חוזה זה.-שהקבלן הקימם לצורך ביצוע העבודות על

הוכיח הקבלן את הוצאותיו כאמור לעיל, יהיה זכאי להחזר הוצאותיו (ב)
הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה שלא בוצעה מתוך ההיקף 
הכולל של החוזה. הוצאות אלה ישאו ריבית פיגורים מתאריך ביצוע 

 (.8המתקנים ועד למועד הנקוב בסעיף קטן )

לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני הופסק ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, (7)
שניתן צו התחלת העבודה או אחרי שניתן צו התחלת העבודה, אך הקבלן טרם 

( ובלבד שבמקרה זה 5יחולו הוראות סעיף קטן ) -החל בביצוע העבודה בפועל 
 (.5ישולם לקבלן רק מחצית הסכום המתקבל לפי סעיף קטן )

(8) 

(, ישולמו 7( או )6(, )5(, )4נים )הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קט (א)
יום מיום הפסקת  60 -לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ

בתנאי החוזה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם  60העבודה, והוראות סעיף 
 על תשלום הסכומים האמורים.

הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה )א(, ישאו (ב)
( ריבית 7( או )6(, )5יים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים )הפיצו

פיגורים מיום הפסקת העבודה ועד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן 
בהגשת החשבון הסופי, ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית 

 מיום הפסקת העבודה. -60פיגורים אך ורק עד ליום ה

 

 ויות על ידי הצדדים. שימוש או אי שימוש בזכ47

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות חוזה זה במקרה מסוים, לא (1)
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה (2)
וד מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמ

 מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 

 שינויים, תוספות והפחתות -חלק ח' 
 

 . שינויים48

המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתו, סגנונו, איכותו, סוגו, (1)
פרט לשינויים  -גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של העבודה וכל חלק ממנו 

מסכום החוזה או שהכמות  25%שלא יגדלו  מעל –מהותיים באופי העבודה 
 .-50%בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל  מעל 
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( תיקרא פקודת שינויים ותינתן 1וראת המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן )ה(2)
 לקבלן בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח.

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים, לרבות (3)
כום מס 25% -שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, לא יגדל או יקטן בלמעלה מ
 .50% -החוזה או שהכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תיגדל מעל 

 

 . הערכת שינויים49

ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו מגדיל או מקטין (1)
את  -50%מ את סכום החוזה או שערכו אינו מגדיל בלמעלה 25% -בלמעלה מ

בתנאי החוזה, ייקבע  48הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 
לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות כל 

ייקבעו מחירי היחידות  -מחירי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 
לעכב את ביצועו של  (; ואולם אין הקבלן רשאי2החסרים כאמור בסעיף קטן )

השינוי מפאת אי קביעת ערכו של השינוי. ערכו של כל שינוי המגדיל או מקטין 
את הכמות  -50%את סכום החוזה או שערכו מגדיל בלמעלה מ 25% -בלמעלה מ

בתנאי החוזה, ייקבע במשא  48בסעיף כלשהו בכתב הכמויות, כאמור בסעיף 
 ומתן בין המנהל והקבלן.

(, יובא בחשבון כל 1ירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף קטן )לצורך קביעת מח(2)
מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת 
כל אחד ממחירי היחידות החסרים. בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר 

ייקבע ערכו של  -להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים 
 ומתן בין המנהל והקבלן.השינוי במשא 

בקביעת מחירי היחידות במשא ומתן בין המנהל והקבלן, כאמור בסעיפים (3)
(, יובאו בחשבון תעריפי שכר העבודה כפי שנקבעו בחוזה. בהעדר 2) -( ו1קטנים )

פי מסמכים שיוגשו על ידי הקבלן, -ייקבעו תעריפי שכר העבודה על -קביעה כזו 
פי מסמכים שיוגשו -החומרים ייקבעו גם הם עלבכפוף לאישור המנהל. מחירי 

 17%על ידי הקבלן, בכפוף לאישור המנהל. הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 
וריבית החשב הכללי לתקופת הוצאות  -אם היו כאלה  -בתוספת הוצאות מימון 

 יום. 60המימון בפועל, שיוכחו על ידי הקבלן, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 

(, אם קבע המנהל, ביוזמתו הוא או לפי בקשת 1בסעיף קטן ) על אף האמור(4)
רואים את מחיר  -הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו סביר 

היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה 
 (.3מתאים בהתאם לאמור בסעיף קטן )

הוראות סעיף קטן זה יחולו, במקרים מיוחדים, גם כאשר הורה המנהל על שינוי 
 את הכמות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות. 50% -שיקטין בלמעלה מ

קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי  (5)
תו יודיע למנהל בכתב בהקדם האפשרי על כוונ -מחייב את העלאת שכר החוזה 

יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי  60לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו 
שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא 
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ישפיע על שכר החוזה. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בהעלאת שכר החוזה 
ם, בתנאי הימים האמורי 60כאמור גם אם הודעת הקבלן הוגשה לאחר תום 

 .שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהודעתו

 

 . תשלומי עבודה יומית50

הורה המנהל בפקודת שינויים על ביצועה של עבודה שתיעשה לפי עבודה יומית, (1)
פי ערך העבודה וערך החומרים -ישולם לקבלן בעד ביצוע העבודה האמורה על

 ( בתנאי החוזה.3) 49במקום העבודה, בהתאם להוראות סעיף 

ערך העבודה וערך החומרים לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המנהל, בין השאר, על (2)
 יסוד רשימות שניהל הקבלן בהן נרשמו הפרטים הבאים:

 כמויות החומרים שהושקעו בעבודה; (א)

שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע וכן ימי העבודה ושעות (ב)
 העבודה;

 הוצאות הובלה; (ג)

 ציוד מכני כבד; הוצאות(ד)

 הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה. (ה)

)ה( תימסרנה למפקח,  -( פיסקאות )א(, )ג(, )ד( ו2הרשימות כאמור בסעיף קטן )(3)
( )ב( 2בשני עותקים, בסוף כל שבוע, ורשימת העובדים כאמור בסעיף קטן )

תימסר למפקח, בשני עותקים, לאחר כל יום עבודה; אחד העותקים מכל 
 , לאחר בדיקתו ואישורו של המפקח, יוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.רשימה

 

 . רשימת תביעות51

הקבלן יגיש למנהל רשימה של כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה (1)
עליהם בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך חודש 

 יום לאחר תום אותו חודש. -60מסוים, לא יאוחר מ

(, רואים כאילו 1ביעה שלא נכללה ברשימת התביעות, כאמור בסעיף קטן )כל ת(2)
הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי לדון בתביעות 
הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר 

ות לאיחור המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן יתן טעם סביר וינמק את הסיב
 בהגשת תביעותיו.

 
 מדידות -חלק ט' 
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 . מדידת כמויות52

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע (1)
העבודה ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי 

 התחייבויותיו לפי החוזה.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתיעשנה על ידי (2)
המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי 
כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי הענין. כל 

תמנה על המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיח
 ידי המפקח והקבלן.

לפני בואו למדוד את העבודה, כולו או מקצתו, יתן המפקח הודעה מראש לקבלן (3)
על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד 

כוח לצורך זה ולעזור למפקח או לנציגו לבצע את המדידות -הנקוב או לשלוח בא
כח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות, על הדרושות, וכן לספק את 

 חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח  -כוחו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות -לא נכח הקבלן או בא(4)
או נציגו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות 

יה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יה
נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע 
המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור 

 (.3בסעיף קטן )

 7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  -כוחו במועד ביצוע המדידות -נכח הקבלן או בא(5)
, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שניה של הכמות ימים

האמורה. אם גם אחרי המדידה השניה ישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין 
 המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

היה העבודה, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה (6)
 א ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.ל -בהקדם 

 

 . הקצבים ומחירי יסוד53

סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לכיסוי הוצאות ביצועו של חלק (1)
לא ייכלל בשכר החוזה; ואם בוצע חלק העבודה האמור,  -כלשהו מהעבודה 

העבודה ייכלל בשכר החוזה, במקום הסכום שנכלל כהקצב, ערכו של חלק 
 בתנאי החוזה. 49האמור, שייקבע בהתאם להוראות סעיף 

בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר (2)
מבלי להביא בחשבון הוצאות  -נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר 

ת העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרו
וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי 

 החוזה.
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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 

לפני מועד ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך  -התייקרות למחיר זה 
סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו 

 תשלום ביניים בו כלול המחיר.

לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד 
המוסכם, בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן 

 יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד.תוספת לשכר החוזה, לא 

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר 
 והמוצר ולמחירם.

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, (3)
 (.2) -( ו1קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיפים קטנים )

 
 השלמה, בדק ותיקונים -חלק י' 

 

 . תעודת השלמה לעבודה54

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת  -הושלם העבודה (1)
יום  30יום מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך  15העבודה, תוך 

יתן  -מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את העבודה מתאים לדרישות החוזה 
ימסור המפקח לקבלן  -תעודת השלמה עם תום הבדיקה; ואם לא  המנהל לקבלן

רשימת התיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים, והקבלן חייב לבצעם תוך 
פי שיקול -תקופה סבירה שתיקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המנהל רשאי, על

דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות 
כאמור, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן, שיבצע וישלים את  ההשלמה

 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה המפורטים ברשימה האמורה.

( גורע מזכותו של המזמין להחזיק בעבודה ולהשתמש 1אין האמור בסעיף קטן )(2)
בו גם אם טרם בוצעו בעבודה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה 

והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תעודת השלמה, 
 תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה (3)
על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות 

הוצאות ביצוע התיקונים ו/או  ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.
עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או  12%של 
יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן 

 ההוצאות האמורות. יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט

אם לפי תנאי מפורש בחוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד (4)
מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה כולו או שהושלם חלק 
כלשהו מהעבודה והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או 
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מהעבודה האמור, להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק 
והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק 

 מהעבודה כלגבי העבודה כולו.

 

 . בדק ותיקונים55

חודשים או תקופה אחרת  12לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של (1)
שנקבעה בכל מסמך אחר של החוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מיום 

בתנאי  54העבודה כמצוין בתעודת ההשלמה לעבודה, בהתאם לסעיף השלמת 
מיום  -החוזה או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה 

 השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.

בעבודה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה  נתהווה(2)
 -( בתנאי החוזה 9) 35לקויה או שימוש בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 

חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד 
חודשים לאחר תום תקופת  -3שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

; הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע הבדק
בתנאי החוזה ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש  27לפי סעיף 

 בחומרים פגומים.

 ( בתנאי החוזה.2) 56( כדי לגרוע מהאמור בסעיף 2אין באמור בסעיף קטן )(3)

 ( יחולו על הקבלן.2יף קטן )ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סע(4)

לפני תשלום שכר החוזה בגין החשבון הסופי, הקבלן ימסור למועצה ערבות בדק  (5)
חודשים  12ן הסופי, לתקופה של -משווי העבודות המאושר בח 10%בשיעור של 

או כל תקופה אחרת אשר תיקבע על ידי המועצה. ) נוסח הערבות מופיע בנספח 
2.) 

 

 בותיהם. פגמים וחקירת סי56

נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן (1)
שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על 
ידי המפקח. היתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי 

אי ההתאמה ו/או  יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין; היתה -החוזה 
יחולו הוצאות החקירה על  -הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה 

הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל 
הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב 

 בתשלום פיצויים למזמין.

שנים  5ר בחוזה זה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודה תוך בנוסף לכל האמו(2)
אחר גמר תקופת הבדק, הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לדרישות 
החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על 
חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב 

 ם פיצויים למזמין.בתשלו
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( 2) 55(, 2) 46. אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 57
 -56ו

בתנאי  56( או 2) 55(, 2) 46אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיפים 
יום, רשאי המזמין לבצע  14החוזה, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של 

אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות  את העבודות האמורות על ידי קבלן
במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לנכות את 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום  12%ההוצאות האמורות, בתוספת של 
שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 

 ערבויות.

 

 תשלומיםהתמורה וה  -חלק י"א 
 

 . סילוק שכר החוזה60
 

יום מיום השלמת העבודה כולו, יגיש הקבלן למנהל חשבון  60 -לא יאוחר מ(1)
 סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, כולל רשימת תביעותיו הסופיות.

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים (2)
 בתנאי החוזה. 52בכמויות שנמדדו לפי סעיף  שבכתב הכמויות

יום מיום  90-המועצה תעביר את התמורה בגין שכר החוזה לא יאוחר מ(3)
לקבלת הכספים מהגוף המממן. למען  בכפוף אישור החשבון על ידי המועצה,

ימי עסקים  6הסר ספק המועצה תעביר את הכספים בגין שכר החוזה תוך 
 מיום קבלת הכספים על ידה מהגורם המממן.

עם סילוק מלוא שכר החוזה יחתום הקבלן על הצהרת חיסול תביעות וכתב (4)
 .  3ויתור בנוסח הנמצא בנספח 

 14ניים אשר יאושר ע"י המועצה תוך הקבלן יגיש בתום כל חודש חשבון בי(5)
ימי  6הגשתו. התמורה בגין חשבונות הביניים תועבר לקבלן תוך  ימים מיום

 עסקים מיום קבלת הכספים ע"י הגוף המממן.  

התמורה בגין שכר החוזה הינה על סך ___________________ )במילים: (6)
 ( כולל מע"מ.......................................................................................

 
 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו -חלק י"ב 
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 סילוק יד הקבלן ממקום העבודה  6.1

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום העבודה ולתפוס את (1)
בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך  -החזקה בו ולהשלים את העבודה 

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: -אחרת 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  (א)
או במקרים מיוחדים תוך  -יום  14שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 

להוראה בכתב מהמנהל  -תקופה קצרה יותר שנקבעה במפורש בחוזה 
יצוע העבודה בכל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מב

 דרך אחרת;

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו (ב)
במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא 

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר שנקבעה  -יום  14ציית תוך 
עים הנזכרים להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצ -במפורש בחוזה 

בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה או 
 בתנאי החוזה; 42במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את העבודה  (ג)
בהתאם למיפרטים, לתכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב 

 לא נשאה תוצאות רצויות; לקבלן

בלי הסכמת  -כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או כל חלק ממנו, לאחר (ד)
 המזמין בכתב;

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא  (ה)
 נענה להוראת המנהל לסלקו מביצוע העבודה;

סידור כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או כשעשה  (ו)
פרט לפירוק ללא חיסול  -עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר, ובלבד שיהיה קבלן רשום לפי 
 החוק;

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של (ז)
ת הנאה כלשהי הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טוב

בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם 
 רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל;

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה  (ח)
 שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה.

באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי סולקה ידו של הקבלן ממקום העבודה, (2)
 המזמין לנהוג כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים  (א)
 במקום העבודה, לצורך השלמת העבודה.
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לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום העבודה (ב)
הקבלן לדרישה את כל החומרים, הציוד והמתקנים או חלק מהם. לא ציית 

יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום העבודה לכל מקום שיראה  14זו, תוך 
בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן 

 שייגרמו להם.

 תפס המזמין את החזקה במקום העבודה, יחולו ההוראות שלהלן:(3)

והוא ישא הוצאות השלמת העבודה כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן  (א)
מהן כתמורה להוצאות  12%בנוסף להוצאות האמורות בתוספת של 

 משרדיות.

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד (ב)
סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן 

 המצויים במקום העבודה.

בתנאי החוזה ואילו  60ת סעיף הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראו (ג)
 התשלומים בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

נתפס מקום העבודה, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו (ד)
 בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור להלן בפיסקה )ה(.

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו  (ה)
אומדן שכר החוזה(, על הסכום הכולל של תשלומי הביניים  -)להלן 

והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה, של 
הוצאות השלמת העבודה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים 

ל, לרבות התוספת האמורה בפיסקה )א(, ושל שיאושרו על ידי המנה
פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחיה בהשלמת העבודה ומפאת 

יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר  -נזקים אחרים 
 החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו  (ו)
לפני תפיסת מקום העבודה, של הוצאות השלמת העבודה ובדקו לקבלן 

שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת 
האמורה בפיסקה )א(, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל 

יהיה  -דחיה בהשלמת העבודה ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה 
בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר הקבלן חייב 

 החוזה.

(, אין בהם 1תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף קטן )(4)
 משום ביטול החוזה על ידי המזמין.

בתנאי החוזה  33הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף (5)
 ולא לגרוע מהן.
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 . קיזוז62
-פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו על-זמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו עלהמ

פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע -פי חוזה זה או על
מן הקבלן למזמין. בכל מקרה זכות הקיזוז תהיה קיימת רק במסגרת המשרד 

 שבאמצעותו התקשר המזמין. 

נן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך הוראות סעיף זה אי
אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה זה או לכל חוזה 

 אחר שבינו לבין המזמין.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיימת לקבלן על פי כל דין

 
 . אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה63

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה, כולו או מקצתו, (1)
מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין 
והמזמין יתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע 

ע לאי העבודה, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוג
 המשכת ביצוע העבודה כאמור.

הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף (2)
בהתאם  -( יהיה, ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור 1קטן )

למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות השינויים. נוסף לכך 
 בתנאי החוזה. 46בהתאם לאמור בסעיף ישולם לקבלן סכום שייקבע 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל (3)
תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע העבודה 

 כאמור.

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום העבודה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים (4)
או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי והקבלן לא סילקם 

(, רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, 1סעיף קטן )
בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 

ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל  -מהן כתמורה להוצאות משרדיות  12%
 ביר מההוצאות האמורות שיש לזקפן על חשבון המזמין.לכיסוי חלק ס

 

 . מס ערך מוסף64

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף.(1)

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור הקיים במועדי תשלום החשבונות (2)
 פי חוזה זה.-על

 (:2על אף האמור בסעיף קטן )(3)
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בהגשת החשבון הסופי או לא הגיש הקבלן את החשבון אם איחר הקבלן  (א)
יום  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום  60הסופי, כאמור בסעיף 

ישלם המזמין  -מיום השלמת העבודה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע לתשלום יתרת שכר 

 .60י במועד שנקבע בסעיף החוזה אילו הוגש החשבון הסופ

 -42ו 41לא השלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה כאמור בסעיפים (ב)
יום מהיום בו חייב היה הקבלן  195בתנאי החוזה, ובפרק הזמן החל מתום 

ישלם המזמין  -להשלים את העבודה, הועלה שיעורו של מס הערך המוסף 
לתשלום יתרת שכר את סכום המס בשיעור שהיה קיים במועד שנקבע 

 החוזה אילו הושלם העבודה במועד והחשבון הסופי הוגש במועד.
 
 

הקבלן מסכים בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידה כל . 65

 סכום 
אחרת או  שמגיע ו/או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין חוזה זה והן בגין כל התקשרות

 .מכל מקור אחר
 
 

 
 החתום באנו על

 
 

 הקבלן ע"י:    המועצה המקומית פסוטה ע"י: 
 
 

 גזבר:
 

___________________   ____________________ 
 
 

 ראש המועצה:
 
 

___________________   _____________________ 
 
 

 חותמת המועצה:
 

___________________ 
 

 

  



 

 04-9870304פקס:04-9870228טלפון:, מועצה מקומית פסוטה 

48 

 
 

 "1נספח "
 נוסח ערבות ביצוע  

 לחוזה(  8)סעיף 
 לכבוד

 "(המועצה" -המועצה המקומית פסוטה )להלן 
 פסוטה
 א.ג.נ.,

 _____________________________  ערבות בנקאית מספר
 

לפי בקשת __________________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ 
מרחוב _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל 

"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום  -ן מיקוד( )להל
כולל של _________________________ ש"ח )במילים 

"סכום הערבות"(  -___________________________________________( בלבד )להלן 

, בהתאם בפסוטהבניית מבנה רב תכליתי שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם לביצוע עבודות 
 למוסכם בהוראות ההסכם.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  .1
 "המדד"(, בתנאי הצמדה שלהלן: -המרכזית לסטטיסטיקה  )להלן 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
י יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסוד

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

לת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו שעות  ממועד קב 48לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך  .2
המפורטת לעיל אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה  .3
__________________________ כשהיא חתומה ע"י גזבר המועצה או ממלא מקומו. 
דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של גזבר המועצה תהא מלווה באישור עורך דין 

 בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם המועצה.

, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה  ע"פ לעיל 3התשלום, כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ 

 שיקול דעתכם הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה  .5
על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר  תהיה בטלה ומבוטלת.  כל דרישה

 מהתאריך הנ"ל.

                                ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 בכבוד רב,                                   

 
                                                                                     ______________________ 

 
טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה __________________________ וחותמת 

 הסניף.

 
 

 נספח"2"
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 נוסח ערבות "בדק"
לחוזה( 54)סעיף   

 
________תאריך: ________                 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית פסוטה

 פסוטה
 

 א.נ.,
 הנדון:  ערבות בנקאית מס: ________________________                

 

 המבקש( הננו ערבים לכם בזה כי ה"ה -על פי בקשת ________________ )להלן  .1
 

 __________________ המבקש יקיים אתכם תנאי האחריות לתקופת הבדק לפי 
 

 החוזה מיום __________________ שנחתם ביניכם לבינו   ביום____________
 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של ______________
 

 שקלים חדשים.
 

 הסכום הנ"ל(-____________ )להלןהסכום )במילים( : ___________________
 

 (1) 65שתדרשו מאת המבקש בקשר לתנאי האחריות לתקופת הבדק לפי סעיף 
 

לחוזה מיום_______________ בדבר ביצוע עבודות פיתוח נופי בכניסה לפסוטה 
 שנחתם בין המבקש וביניכם.

 

 כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית הסכום הנ"ל צמוד למדד תשומות הבניה  .2
 הלשכה(. באופן הבא:-לסטטיסטיקה )להלן

 יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה במועד הוצאת  -"המדד הבסיסי"
 הערבות.

יהיה המדד האחרון אשר יפורסם על ידי הלשכה בתאריך ביצוע  -"המדד החדש"
 תשלום הערבות בפועל.

 ן המדד החדש למדד הבסיסי.ההפרש בי-"תנודות במדד"

 לפי דרישתכם הראשונה, לא יאוחר משלושה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על  .3
 ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי התנודות במדד,

 מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את 
 התשלום תחילה מאת המבקש.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ לחודש ________ שנת________ .4
 )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא
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 "3נספח "
 

 הצהרה על חיסול תביעות וכתב ויתור
 ( לחוזה4) 60סעיף 

 
 תאריך: __________                                                                                                                        

 
 
 

 אני החתום מטה: ________________________________________________
 
 

 העבודה (  -___ ) להלן מבצע העבודה: ____________________________________
 
 

 החוזה (, –לפי חוזה מס' ________________________________________ ) להלן 
 
 

 הרשות( כי עם קבלת הסך של: –מצהיר ומתחייב בזה כלפי רשות מקומית פסוטה )להלן 
 

 _________________________________ שקלים חדשים )הכולל את ההתייקרויות(
 
 

שכר החוזה בכללותו, לא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין ו/או  והמהווה את
סוג כלשהם כלפי הרשות בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה ו/או שכר 
החוזה ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין ו/או בעקיפין על כל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל 

 ה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.מהוו
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום בפסוטה ביום __________________________
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 "4נספח "
 

 תעודת סיום החוזה
 
 

 ( לחוזה1) 54סעיף 
 
 
 

 תאריך: ____________                                                                                                                
 
 
 
 

 אל : ____________________________________________________
 
 
 

 מאת : ___________________________________________________
 
 
 
 
 
 

( של החוזה מס' ............................... אני מאשר בזה, כי העבודה בוצעה 1) 54על פי סעיף 
ונסתיימה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות 

 רצוני המלאה.
 
 
 
 

 השם : _________________________                                                                                      
 
 

 מנהל המחלקה : __________________                                                                                      
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 04-9870304פקס:04-9870228טלפון:, מועצה מקומית פסוטה 

53 

 
 3פרק       

 

       

 ימפרט טכנ    
 היח״ד פסוט 16שכונת המחצבה 
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 מפרט טכני; – 3פרק 
 

 מתכנן כביש טכני של  מפרט  3.1
 

. 
 

 תאור העבודה: .0
 

 מ'. 120-ניקוז לקטע דרך באורך כת עפר, סלילה ופיתוח לרבות והעבודה כוללת עבוד
 ביצוע בשני שלבים:

א: עבודות עפר , תימוך,מצעים , אספלט ומדרכות מאספלט, עבודות ניקוז, המדרכות  בשל
 ., תשתיות חשמל ותאורה, תקשורת, מים וביובהמרוצפות יהיו מול השצ"פ בשלב זה

מעל קירות תומכים  ריצוף , השלמת מעקות תשלב ב': כולל פירוק מדרכת אספלט והחלפ
 , עמודי תאורה באזורים של כניסה לאתר העבודה

 השלמת סימון צבע וביצוע מראות פנורמיות.
 
 

 עבודות בטון וקירות 02תת פרק 
 

 קירות כובד -, בניית קירות תומכים02.01.0041
 א. כללי

תומכים . במסגרת מכרז/חוזה זה יגיש הקבלן את הצעתו לביצוע עבודות התימוך,  קירות 1
.העבודהתבוצע קומפלט 3עם דרגת חשיפה  20-מורכבים או ניקיון או גדר מאבן עם גב בטון ב

 לפי הפרטים והתכניות כולל החלפת קרקע כמפורטץ
 

 ב. יעוץ ביסוס
 .על הקבלן לפנות יומיים מראש לפחות לפיקוח לצורך זימון יועץ הקרקע לפיקוח עליון באתר.יש1

 להביא בחשבון שינויים בהנחיות עפ"י הממצאים בעת הביצוע .
.בגמר החפירה ליסודות הקיר ולפני יציקת היסודות, יהא על הקבלן לקבל אישור  יועץ  2  

הביסוס של המזמין. כמו כן יהיה על הקבלן לפעול בהתאם להנחיות יועץ הביסוס  תוך קבלת 
 אישור המפקח בכתב.

 
הביסוס, ביצוע הנחיותיו כגון העמקת חפירה/ חציבה ליסוד, חפירה ו/או . קבלת אישור יועץ 3

 החציבה ליסוד וכו', לא יהוו עילה להגשת תביעה כלשהי  מצד הקבלן.
 
. הנחיות יועץ הביסוס לא פוטרות את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ולשלמותה כמפורט 4

 במפרט הכללי.
 

 בטוןג.  קירות תומכים מורכבים מאבן עם גב 
 העבודה תבוצע כמפורט במפרט הכללי בהתאם לתכניות וכמפורט להלן:     

 
 . חזית הקיר תיבנה מסוג אבן לפי פרט של אדריכל )לקט/ מיובאת(.1
 
 ק"ג למ"ק לפחות )ללא דבש(. 2300עם משקל מרחבי של  20-. גב הקיר יוצק מבטון ב2
 
ויעשה בהתאם לפרט בתכניות, מאושר ע"י  . המילוי החוזר לגב הקיר יהיה גרנולרי לא חרסיתי3

 יועץ הקרקע.
 
 . דרישות חומר המילוי הגרנולרי יהיו כדלקמן:4

 .12%-א. אינדקס פלסטיות קטן מ
 .35%-קטן מ #200ב. אחוז עובר נפה 

 .3ג. גודל גרגיר מקסימלי "
 .40%-ד. גבול נזילות קטן מ
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חומר  %10מחומר גרנולרי מנקז המכיל עד  ס"מ,יהיה 50. המילוי החוזר בגב הקיר לרוחב של 5

 עובר נפה  
. באיזורים בהם הקיר תומך פיתוח הרגיש לתזוזה יש להבטיח שהמילוי בגב הקיר יעשה 200    

 כמילוי מהודק 
 מ' הראשונים באמצעות מהדקים קלים,באישור המפקח ולפי הנחיות. 0.5 -ההידוק ב-מבוקר    
 
ביל לכל גובה חתך הקיר כולל היסוד.התפר יאפשר תזוזה הבדלית . תפר ההפרדה יהיה אנכי ומק6

 חופשית  
 אופקית ו/או משופעת בין שני קטעי הקיר.   
 
 ס"מ רוחב  2.0-מ' בהתאם לפרט כולל הפרדה ב 6.0. תפרים אנכיים יבוצעו בתדירות של כל 7

 כניות .ס"מ, או כמוציין בת 10ס"מ חיצוניים ובעומק  2-קלקר וחומר סתימה ב    
 
 6. בגב הקיר יותקן צינור ניקוז שרשורי מחורר מטיפוס וולטה או שווה ערך בקוטר "8

 במידה ויידרש ע"י המתכנן. -עם מוצא לשטח התחתון    
 
ס"מ מפני הקרקע הסופית בחזית הקיר,העומק הסופי יקבע  80 -. עומק היסדות לא יפחת מ9

 הביצוע . באתר עפ"י  הממצאים וההנחיות שינתנו במהלך
 יאושר ע"י המפקח  –יש לנקות היטב את תחתית החפירה ליסוד הקיר ממילוי מופר 

 יציקת היסוד תהיה כנגד דופן החפירה .
 לפי הדרוש תבוצע החלפת קרקע בהתאם לפרטים.

 
 . יציקת גב הקיר תיעשה כנגד תבניות עץ ובמקרים מיוחדים )באישור המתכנן( כנגד פני 10
 החציבה.   
 . עיבוד ראש קיר קופינג מאבן שילוב זיון/ חישוקים לפי תכניות.11
 . בראש הקיר תבוצע הכנה למעקה פלדה לפי פרט.12
לפחות  עם מטמנת חצץ מאחור או  4מ"ר חזית  הנקזים יהיה בקןטר " 3. נקזים יבוצעו כל 13

 כמוציין בתכניות. 
 וטל"כ או חשמל לפי התוכניות ולפי. בקירות התומכים יוכנו גומחות לארונות טלפון 14

 הוראת המפקח וכן הכנות למעברי צנרת מים למגרשים.      
 מחיר העבודה כלול במחיר חוזה ולא ישולם בנפרד.      

 
 מדידה ותשלום

ימדד במ"ק ויכלול את כל האמור במפרט זה ובמפרט הכללי והמפורט בפרטים ובתכניות 
בה ליסוד, הנקזים, הנקז השרשורי, המילוי הגרנולרי בגב כולל עבודות עפר וחפירה ו/או חצי

הקיר, הכנה למעקה כולל פלחים, תפר ההתפשטות, בטון רזה, גומחות וכן כל הדרוש לביצוע 
מושלם של העבודה , כולל שילוב זיון לבניית קיר גדר מבטון מזויין מעל לקירות כובד 

 כמפורט ולפי התכניות.
 
 
 

 אתרהעבודות פיתוח  – 40פרק 
 
 

  שבילים, מדרכותריצוף      40.01
 

 
 עבודות ריצוף 40.01.0270

בנוסף לאמור במפרט הכללי והמפורט בתוכניות העבודה כוללת הובלת והספקת החומרים לרבות  
ביצוע שכבת מצע וחול ואבן ולוי וחפירה עד מפלס השתית כולל יישור והידוק יעבודות עפר מ

משתלבת בהתאם לתוכניות כולל ביצוע חגורת בטון סמויה בסוף המדרכה ובמקום אבן גן 
 לשביעת רצון המפקח ובהתאם לתכניות 

אשר לפי פרט העבודה תמדד לפי מ"ר כולל כל העבודות שנזכרו לעיל ובכל צבע וגוון  ריצוף 
 יידרש.
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 אבן שפה,  067040.01.-052040.01.

 
 כולל על יסוד  27אבני השפה וכן כמסווג בכתב הכמויות יהיו טרומות חרושתיות בהתאם לת"י 

 . 20-ומשענת בטון ב
האבנים יכללו הנמכות במעברי חצייה וכן אבנים קשתיות. לא יאושר לחתוך אבנים באתר 

 והקבלן   
 מ' בהתאם  0.50מ' /  0.25ך יידרש לספק ולבצע בקשתות גדולות )רדיוסי סיבוב( אבנים באור

 לרדיוסים. 
בפינות חנייה יבצע הקבלן אבנים זויתיות ו/או קשתות חרושתיות ולא יאושר חיתוך באתר, ולא 

 יאושר שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות. 
 בקטעים בהם יונחו אבנים בצמוד ו/או בתוך שטחי אספלט קיימים יבוצע מישק התחברות אשר 

 סעיף תשלום נפרד. ישולם עבורו ב
 תבוצע לפי הפרט בתוכניות לרבות משענת עם זיון. אבן התעלה

 מדידה ותשלום 
ימדד במטר אורך כמסווג בכתב הכמויות כולל ביצוע אבן שפה מנומכת וכן יסוד ומשענת בטון 

 לפי פרט בתוכניות. 
 

 כולל זיון   30-ראש אי מבטון ב .057040.01
 

 30 -בקצוות איי התנועה ובמקומות שבהם יורה המפקח יהא על הקבלן לבצע ראש אי מבטון ב
 לפי 

 פרט בתוכניות. 
 מ"ר.  1.0והבטון בשטח של עד  φ 6&  15/15ראש האי יכלול את רשת הזיון מפלדה 

 ביצוע ראש האי יכלול ניסור וחפירה במבנה האספלט הקיים והתבניות הנדרשות. 
 להכנסת תמרור.  4ל פתח בקוטר "תבוצע הכנה ש

 
 מדידה ותשלום 

 יימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל החומרים. 
 הציוד והעבודה הנדרשת לביצוע הסעיף לשביעות רצון הפיקוח. 

 
 

 גינוןעבודות  – 41פרק 
 
 

  גינון ונטיעה     03.41
 

 
 ריסוס שטחים בחומר קוטל עשבים  41.003.0280

 המפקח בכתב לגבי מיקום וגודל השטחים המודבריםהקבלן יקבל אישור 
 .4%אפ במינון  -עשביה רב שנתית כגון: קוסאב, יבלית, קיקויו יודברו באמצעות ריסוס בראונד

ס"מ, תודבר באמצעות אלבר סופר, דו קטלון או כל חומר אחר  30עשביה חד שנתית עד גובה 
 והאגרונום מטעם העירייה!.ובאישור מוקדם של המפקח בהתאם לסוג העשבים 

ליטר לדונם או שו"ע בשטחי  1.0בנוסף יעשה ריסוס מונע נביטה בחומר "ארסנל" במינון של 
 הריצוף או לפי דרישת המפקח באתר.

 הריסוס בחומר מונע נביטה בשטחי הריצוף יבוצע פעמיים:
 ע"ג השתית המהודקת. .א
 ע"ג הריצוף, לאחר גמר עבודות הריצוף .ב

 שבועות מיום הריסוס. 3ות אגרו טכניות כלשהן בתקופה של אין לבצע עבוד
שבועות מיום הריסוס. אם יידרש, ירסס  3עשביה שלא הודברה כראוי, תודבר פעם נוספת כחלוף 

הקבלן בחומר מונע נביטה כגון סימזין ו/או חומר אחר מתאים. במידה והיתה הצצת עשביה 
 לאחר ולמרות הריסוס, יבוצע ריסוס חוזר.

 .תשולם תוספת מחיר על ריסוס חוזר לצורך תיקוניםלא 
כל השטחים המיועדים להדברה ימדדו וגודלם ייקבע מראש לפני תחילת העבודה. המינונים וסוגי 

 החומרים יהיו בהתאם להנחיות היצרן ובאישור המפקח בכתב.
רח, פועלים באחריות הבלעדית של הקבלן לוודא כי המבצע וכן גורמים סמוכים )בע"ח, עוברי או

באתר וכו'( לא יפגעו מהריסוס וינקט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי כל התקנות והחוקים 
 הקיימים.
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ימדד במ"ר שטחים מרוססים בפועל ללא הבדל בשטח הריסוס ובסוג הריסוס  -מדידה ותשלום 

בע"ח ועוברים ויכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים כאמור לעיל כולל הגנה על המבצע ועל 
 ושבים.

 
 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44פרק 

 
 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה 44.01תת פרק 

 
 מעקה בטיחות –,44.01.010

 
מגולוון בחום כמפורט בתוכנית כולל דקורטיבי העבודה כוללת אספקת והתקנת מעקה בטיחות 

צביעה בכל צבע בתנור, כולל עיגון לקיר קיים או מתוכנן השלמת יציקות בטון, הכל לשביעת רצון 
 המפקח.

 התשלום לפי מ"א.
 

 
 כבישים ופיתוח - 51פרק 

 
 במפרט הכללי. 51מפרט מיוחד זה בא להשלים להוסיף או לשנות את פרק 

 
 ירוקעבודות הכנה ופ  051.001

 
 כללי

 כל עבודות הפירוק המפורטות להלן כוללות פינוי החומר לאתר מאושר על ידי הרשויות.
חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות ניקוי האתר 

 יפונו ע"י הקבלן לאתר הפסולת המאושר הנ"ל. 
העמסה, הובלה, פיזור באתר הפסולת וכל תאום מקום האתר, תשלום אגרות במידה ויידרש, 

 הדרוש לפינוי הנ"ל כלולים במחירי היחידה, יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.
סילוק פסולת קיימת )של אחרים( , במידה ויידרש, ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות 

 וכמפורט במפרט המיוחד. 
נדרשת להחלפה דינה כדין עודפי החפירה ופינויה הינו למען הסר ספק , קרקע לא מתאימה ה

 באחריות  וע"ח הקבלן בין אם בתחום הרשות המזמינה או מחוצה לה.
 
 

 פירוק מסלעות קיימות וסילקן –.006051.001
בנוסף לאמור במפרט הכללי העבודה כוללת פירוק מסלעות ופינוי הפסולת לרבות חציבה ע"י 
מכשור מיוחד במקרה צורך, תוך נקיטת כל האמצעים לעבודה בטוחה ותיקון הנזקים כאמור 

 בסעיף בכתב הכמויות. סילוק החומרים, העודפים והפסולת באחריות הקבלן המבצע.   
 כלול כל האמור לעיל.העבודה תימדד לפי מ"ר ות

 
 

,פירוק אספלט בכבישים ומדרכות מאספלט /פירוק משטחי בטון בכל עובי שידרש  011051.001.
 ופינוי הפסולת

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של מיסעות 
 ומדרכות אספלט קיימות בכל עובי שהוא.

 
 העבודה כוללת:

 הקטע לפירוק.קבלת  -
 ניסור שולי הקטע כמפורט בהמשך לכל עומק שכבות האספלט. -
 הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קוי חיתוך ישרים. -
 פירוק משטחי המיסעה ו/או המדרכה, העמסה וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר. -

 מדידה ותשלום
רה לכל האמור לעיל לרבות העבודה תימדד ותשולם במ"ר כמסווג בכתב הכמויות ותהווה תמו

 ניסור האספלט ופינויים , לאחר פינוי מאושר. 
 



 

 04-9870304פקס:04-9870228טלפון:, מועצה מקומית פסוטה 

58 

 רוק אבן שפה קיימתיפ .013051.001
במקומות בהם יידרש, יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני גן. אבנים שבורות 

ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד לשימוש 
 י הוראות המפקח.”הכל עפחוזר בהן, 

מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש חפירה או חציבה או פרוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק 
מעבודות הפירוק, ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, פרוק האבנים 

 נכלל בסעיפי חפירה /חציבה ולא ישולם במסגרת סעיף זה.
 העבודה כוללת:

  מהמפקח, סימונו ומדידתו.קבלת הקטע לפירוק 

 .עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה 

 .פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת 

 מ לפי הצורך.”מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו 

 .אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת 
 

 א.”הסעיף ימדד וישולם במ

 
 רת בכל קוטרהתאמת גובה של מכסה תא ביקו 019051.001.

במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו למפלסי 
 הכביש המתוכננים. העבודה כוללת:

 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.  - 
 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.  - 
 פרוק המכסה הקיים ומסגרתו.  - 
 יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צוארון.  - 
 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.  - 
 סילוק הפסולת לאתר פסולת כמפורט לעיל.  - 
 טון( בכבישים  40במידה וידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג ב.ב. כבד ) -
 לביצוע הסופי.טון( במדרכות לשלב הביניים עד   12.5או ב.ב. בינוני ) 
 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח   -

 חב' בזק.     
 העבודה תמדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות. -מדידה ותשלום 

 
 ניסור אספלט   .033051.001

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת. 
בגבולות פרוק תעלה, או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים, כגון אבני שפה, 

 שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד. 
 

 פרוק שוחות מסוגים שונים  04701.51.00 - 042051.001.
 במידת הצורך ועל פי הוראת המפקח, יבוצע פרוק של שוחות מסוגים שונים. 

 העבודה כוללת:

 .)'עבודות פרוק נלוות )חפירה, ניסור, פרוקים שונים וכו 

 .ניתוקים שונים של קווי הולכה והכנת מעקפים במידת הצורך, או סתימת פתחים בשוחות 

  בשלמותה או שבירתה.שליפת השוחה 

 .הידוק קרקעית הבור 

 .מילוי חוזר מחומר זהה למבנה הסופי של השכבות במקום, מהודק בשכבות 

 לחילופין, פרוק חלקי, סתימת פתחים,  ומילוי ב-M.C.L.S  צמנט  8%)בחנ"מ(, או חול עם
 או שווה ערך, על פי הוראת המפקח.

 ודלה, עומקה וכו'.העבודה תימדד ותשולם ביח' ללא סיווג השוחה, ג 
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 עבודות עפר 51.02

 
 

 פינוי פסולתחפירה העמסה ו 0551.02.00
בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור ערימות פסולת קיימות  סיורבתחילת העבודה ייערך 

 בשטח. 
בנוסף במידה ויתגלה במהלך עבודות העפר חומר מפסולת לפני פינוי יש לקבל אישור יועץ המבנה 

 במידה ויאותרו ערימות כאלה יתבצע פינוין כדלקמן:והמפקח 
 קבלת הערימות המיועדות לפינוי מפקח וסימונן ע"ג תוכנית -
 מדידת נפח הערימות לצורך חישוב הכמויות. -
 פינוי ערימות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר. -

אחר קבלת תעודות העבודה תמדד ותשולם במ"ק מחושב ע"י מדידת הערימות לפני  פינוין, ורק ל
 הטמנה מאתר הטמנה מאושר, התשלום בתנאי בהצגת תעודות בלבד, וכולל תשלום אגרות.

 
 

 חפירה/ חציבה 51.2.0020
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצויין חפירה, הכוונה היא לחפירה 

וחפירת משטחי אספלט, כמו  ו/או חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהו לרבות פירוק
 כן כולל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרכות.

 העבודה כוללת:
 .א. חפירה בקרקע כלשהי

ב. חפירה באזורים מוגבלים, ליד מתקנים וגדרות, לרבות חפירה בזהירות בעבודות ידיים במידת 
 הצורך.

 
 לצורך שימושים שונים כגון:ג. מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית במידת הצורך, 

 אדמה לצרכי גנון, מלוי גס בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.    
 

 ד. הכשרת החומרים החפורים למלוי גם אם יש צורך בריסוק, ניפוץ וגריסת האבן.
 

 ה. העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.
 

 ופנוי עודפי חפירה למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או למקום עליו ו. העמסה
 יורה המפקח.    
 

 ז.  פרוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.
 מדידת מצב קיים באזור בולדרים )ששבירתם לצרכי מלוי כלולה בעבודות החפירה(

וסלעים תיעשה על קרקע טבעית ביניהם. לא תשולם כל תוספת עבור העבודות 
ז'. המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב, כולל פילוס ויישור השטח לפי -המתוארותבסעיפים א'

 המפלסים בתוכניות )לצורת הדרך(, כאמור במפרט הכללי.
 דה מושלמת.מדידה ןתשלום ימדד לפי מ"ק, יכלול כל העבודות הדרושות לביצע עבו

 
 העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של משהב"ש  ולפי מפרט מיוחד זה.

 התשלום לפי המפורט בכתב כמויות.
 
 
 

 ס"מ 20יישור והידוק שטחים של עד  – 51.02.180
 מפרט הכללי.בלצפיפות הנדרשת כמפורט  )הדוק שטחים( הדוק פני השתית הסופיים

 לפי מ"ר.המדידה לתשלום 
 
 
 

 מצעים ומילוי מובא 51.03
 

 העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של משהב"ש  ולפי מפרט מיוחד זה.
 התשלום לפי המפורט בכתב כמויות.
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 מצע סוג א' 51.03.0010-51.03.0030

 העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור .
 בכתב כמויות.התשלום לפי המפורט 

ס"מ , לאחר ההידוק בהידוק  20ס"מ עד  15 -סוג ב' יפוזר בשכבות , בעובי שכבה מ ,מצע סוג א'
 ( בהתאם למצוין בתוכנית .ASHTTO) מודיפייד  100%מבוקר  של 

 .התשלום לפי מ"ק
 

 מילוי מובא מחומר נברר - .011051.03
מאזורים מיוחדים אשר יש לקבל עליהם  את בנוסף לאמור במפרט הכללי המילוי המובא יהיה 

 אישור המפקח מראש  בכתב.
מתחתית המבנה, מודגש בזאת כי שכבות אלו יבוצעו באזורי מילוי  -ס"מ   60במפלס עד   .א

וחפירה בשתית חרסיתית. על מנת למנוע זרימת מים והצטברותם בחומר המילוי, אין 
 תופח שיעמוד בדרישות האיכות הבאות:להשתמש בחומר הגרנולרי אלא בחומר קוהזיבי לא 

, A ,A-3– 1 -)ולא כ A– 5ו  A ,4 -A- 2כחומר  AASHTOמסווג לפי שיטת המיון של   .1
6 -A 7-ו- A.) 

יהיה   #200ס"מ, עובר נפה  8בנוסף לסיווג זה, גודל מקסימאלי של אבן לא יעלה על  .2
 10%פלסטיות מקסימאלי , אינדקס 35%, גבול נזילות מקסימאלי 20- 40%בתחום בין 

 (.0%ושיעור תפיחה חופשית של 
 +.2%ממודיפייד אשטו ברטיבות אופטימאלית  95%החומר יהודק לדרגת צפיפות של  .3
 .8%-מת"ק תכנוני מינימלי  .4

 
ס"מ )לא כולל המבנה(, רצוי להשתמש  בחומר זהה  60-בסוללות בהם עובי המילוי הנדרש גדול מ

ת להקל בביצוע. עם זאת ניתן להשתמש  במפלסים אלו בחומרי לזה שהומלץ בסעיף א', על מנ
A -2 -5מילוי מסוג    ,6 -2- A   ,4 - A  ,5 - A או   A . כחומר 4בעל מדד קבוצתי מכסימלי של  4-6-

מילוי לשכבות אלו ניתן להשתמש גם בחומרים  גרנולריים שיחפרו במיסעה הקיימת. שכבות 
ס"מ כל אחת ובבקרה מלאה לדרגת הצפיפות  20 המילוי במפלסים אל יהודקו בשכבות של  עד

ל ובהתאם לסוג במפרט הנדרשת, בהתאם לסוג החומר לפי בדרישות מפרט מ.ע.צ לחומר מושא
 הכללי.

 
 
 

 להלן הטבלאות לתכולת הרטיבות ולדרגת ההידוק לחומר המילוי ועיבוד השתית:
 

 M AASHTO 145 - 87 -מיון לפי  ה 
 סוג קרקע 

7-2- A עד 
6-7- A 

4-2-A עד 
6-2-- A 

1 - A 
3 - A  

2%  +PL כתנאי 
 שבתוכולה זו אפשר להדק

 לצפיפות הנדרשת.
 תופחת  

תכולה אופטימאלית 
המתאימה לצפיפות 

 1%הנדרשת + 
בתנאי שניתן להשיג 

 צפיפות זו בשדה

 תכולה אופטימאלית
 המתאימה לצפיפות

בתנאי  1%הנדרשת + 
 שניתן להשיג

 צפיפות זו בשדה
 

 תכולה אופטימאלית
 המתאימה לצפיפות

 בתנאי 1%הנדרשת + 
 שניתן להשיג צפיפות

 זו  בשדה.

 לא תופחת

 : המלצות לתכולת רטיבות העיבוד של קרקע השתית9טבלה מס'  
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להוציא את המקרה  4%עד  3% -בפועל ניתן להוריד את תכולת הרטיבות המצוינת ב  הערה:
בגלל הקושי בהידוק קרקעות אלו ובגלל רגישותן לתכולת ( A-4, A-5של קרקע טינית )

 הרטיבות.
 

7-6 - A 5-7 - A 
5 - A 

6 - A 
6-2 - A 

7-2 - A 
 

4-2- A 
5-2 - A 
5 - A 

3 – A 1 - A 
 מיון קרקע

 AASHTלפי 
87 - 145 M 

 דרגת הידוק 97% 97% 95% 93% 92% 92% 90%
 מינ' )% (

15 15 15 15 15 30 20 
עובי שכבת 

 מכס'מלוי 
 )ס"מ(

: המלצות לדרגת הידוק קרקע שתית כאחוז מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפיד 10טבלה מס'  
ASHTTO 

 
 :הערות

ס"מ על מנת להשיג משטח  20 - 30במקרה של שתית בחפירה , יש לתחח ולעבד שכבה בעומק  .א
 בעל תיסכולת אחידה.

 והעוביים כמצוין  בטבלה.במקרה של מילוי , תהודק כל שכבה לפי אחוזי ההידוק  .ב
 

 המדידה : לפי מ"ק.
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 ניקוז תיעול ועבודות  - 51.06תת פרק 
         

  
 כללי  .1 

של המפרט הכללי על הקבלן להקפיד לנקוט בכל   51.7בסעיפים   מבלי לגרוע מהנאמר
האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע, ולעשות את כל 

הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי 
 תהום, זרמים כל שהם וכדומה. 

  
 

 צינורות  - .011651.06-.003651.06
 

 400 -הצינורות לקוי ניקוז יהיו צינורות מבטון מזויין לניקוז אטומים בקוטר פנים מ .א
במהדורתו האחרונה, לרבות סיווג בהתאם  27" לפי ת"י 5מ"מ "דרג  1250מ"מ עד 

לתנאי הסביבה , החיצונית והפנימית )יש להתחשב במי תהום / מי ים גבוהים בשטח( 
 בתקן.   3.3.2בתקן וסיווג בהתאם לחוזק כמפורט בסעיף  3.3.1עיף כמפורט בס

 ,   1,  2חלקים  1124אטמי הצינורות יהיו מאלסטומר סינטטי , מתאימים לדרישות ת"י 
 מותקנים אינטגרלית בשקוע )בצד הנקבי(של הצינור. 

 חיבור צנרת לתאים יהיו בכל מקרה מצב התקע של הצינור. במידת הצורך יהיה על
 הקבלן להשתמש בצינורות "ניפלים" מבטון )חיבור זכרי דו צדדי(. 

  
 
 

 :חפירה להנחת צנרת יש להתייחס לשני  מצבים .ב
 

בחפירות או חציבות להנחת מערכות רדודות, ניתן לבצע  .חפירות בחציות ורדודות :1
חפירה עם דופן אנכית. יש להתחיל את החפירה ממפלס שמספק כיסוי מינימלי דרוש מעל 

 8עם חוזק   CLSMשרוול התשתית. המילוי החוזר מעל לתשתית יהיה חומר בחנ״מ 
 מגפ"ס.

בחפירות עמוקות יש לבצע את החפירה עם דפנות בשיפוע  חפירות למערכות עמוקות:.2
לפחות. במקרה זה המילוי החוזר יהיה ב מילוי נברר עם הידוק מבוקר בשכבות של  1:1
 ס"מ. 20

 
 אופני מדידה ותשלום  .ג

המדידה לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי 
 עומק החפירה וקוטר הצינור.

 מצע "א"חיר יכלול אספקת הצינור, חפירה והנחת הצינורות, עטיפת חול לרבות חול, המ
עד גובה השתית לכביש קיים או מתוכנן, עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש, 

עבודות לילה ועבודות בשעות חריגות, הסדרי תנועה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת 
ר במפרט המיוחד לעיל(, הטיית הזרימות, בדיקת כביש אספלט קיים )כולל כל האמו

 אטימות, צילום וידאו במעגל סגור וכל הנדרש בשלמות.
 

 מעבר בכבישים, מדרכות ושבילים .ד
עבור הנחת צינורות בחציית כבישי אספלט, במדרכות, בשטחים מרוצפים ובמשטחי 

 . תשולם תוספת בנפרד לאבטון קיימים 
 בדיקות .ה

 בקווי תיעול ובמעביר המים יבוצעו בדיקות לחץ ואטימות במפעל ובשטחי כדלקמן : 
 :  בדיקה במפעל (1)

 בר.  1.4 –לאטם מובנה  27לחץ בדיקה במפעל שיבוצע לפי הוראות ת"י 
 :  בדיקה בשטח (2)

 צילום כמפורט.  –( בצנרת מונחת בקרקע סלעית / חרסיתית או חולית 2.1)
 בדיקה של דליפה פנימה וצילום כמפורט.  –( בצנרת מונחת במי תהום 2.2)

  בדיקת אטימות של דליפה פנימה במי תהום :(  3)
 ס"מ ומעלה יבוצעו בדיקת אטימות המחברים.  80בצינורות מבטון מזויין שקוטרם 

הבדיקה תעשה בציוד מיוחד המוכנס לפנים קו הצינורות המורכב ואוטם את 
 שבין יחידות הצינור. המישקים 

 בר. 0.5אל המירווח שבין המכשיר לפנים הצינור יוחדר אויר דחוס ללחץ של 
בר יחשב  0.2לאחר סגירת מקור הלחץ תבדק ירידת הלחץ ובמידה והינה איטית עד 

 המחבר כאטום. 
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 .הבדיקה תבוצע על ידי יצרן הצינורות
באם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים , או יוחלפו הצינורות ותעשה בדיקה חוזרת 

 עד שייעלמו הפגמים. 
 הבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח, לאחר סיום עבודות הנחה ולפני עבודות מילוי. 

 הקבלן יספק את כל החומרים , הציוד והמכשירים  הנדרשים לבדיקות הנ"ל. 
לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת  עבור בדיקות האטימות  

 הצנרת.
 

 ניתוק ופירוק קוי ניקוז קיימים .ו
במקומות המסומנים בתכניות או לפי הוראות המפקח באתר, הקבלן ינתק ויפרק קווי 

צינורות קיימים ושוחות קיימות, שנועדו לפירוק ולביטול. הקבלן יעביר את החומר 
על ידי הרשויות, למעט תקרות ומכסים מפורקים שיעברו המפורק לאתר סילוק מורשה 

 למחסן העירייה. הניתוק יכלול סתימת קצוות הצינור הנשאר באדמה.
עבור פירוק קווים ושוחות קיימים )כולל קולטנים( וסילוקם, לא ישולם לקבלן והמחיר 

 יהיה כלול במחיר חפירה והנחת הצנרת.
 
 

 מתקני ניקוז )שוחות בקרה ותפיסה ומתקני מוצא(   ,51.06.0532,0668,0676,0680,0684
 

 כללי .1
 המתקנים לניקוז שיבנו הם כמפורט להלן:

חיבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות חרושתיות ונושאי תו תקן מבטון מזוין עם  .א

 בין צינורות

 סיל תוצרת "וולפמן" או שו"ע.-לתא ע"י קונטור

 איטופלסט".איטום בין החוליות יעשה עם אטמים כדוגמת "

 עוקות תפיסה טרומיות, תוצרת "וולפמן" או שווה ערך. .ב
 רק באישור מראש ובכתב )!( שוחות בקרה לניקוז יצוקות באתר לפי התוכניות  .ג

ממנהל הפרויקט ומחלקת הניקוז  של הרשות המקומית הרלבנטית לכל תא 
 בפני עצמו.

לכל כללי החפירה לשוחה תהיה עפ"י נוחות העבודה של הקבלן ובהתאם 
 הבטיחות הדרושים.

 -לאחר בנית השוחה וחיבור הצנרת, ייעשה המילוי החוזר סביב השוחה ב
CLSM. 

ס"מ(  10חיבור צינורות מבטון מזוין באמצעות אטם אלסטומרי רחב )לפחות 
 סיל", אשר יותקן ע"י היצרן במפעל.-כדוגמת "קונטור

הבקרה והתפיסה תבנינה  עבודות בטון, שוחות - 02כל המתקנים יבנו לפי פרק 
 והמפורט בתוכניות. 57082לפי סעיף 
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 שוחות ואביזרים הם: .2
 

    מכסים ותקרות  2.1
-400ס"מ ממין  60תקרות בשוחות תהיו מתאימות להתקנת מכסים בקוטר 

D 2003מספטמבר  489, לפי ת"י (124-1994EN הכל עם סמל הרשות , )
 המקומית.

המכסה יהיו עשויים יציקת פלדה ספרואידלית עם שטחי מגע מעובדים 
 בחריטה למניעת תנודות.

 עוקות תפיסה )קולטנים( 2.2
 כמפורט להלן: 30 -עוקות תפיסה מי גשם יהיו טרומיים מבטון ב 

 עם רשת מלבנית ואבן צד. -להתקנה ליד אבני שפה  -

 עם רשת מלבנית ללא אבן צד.  -להתקנה בקטעים ללא אבן שפה  -

 

 רשתות ניקוז מלבניות לתאי קליטה 2.3

  489הרשת והמסגרת לתא תפיסה לניקוז יתאימו לדרישות תקן ת"י 
(EN-124 .) 

, בהתאם למיקום תא D-400או ממין  C-250הרשת והמסגרת יהיו ממין 
 התפיסה ברצועת הדרך.

מ"מ , והגובה )עומק  843×  343שת יהיה במידות הפן העליון של הר
מ"מ. היקף הרשת יתכנס כלפי  50השילוב עם התושבת במסגרת( יהיה 

 הפן התחתון. 
המסגרת לרשת תתאים להרכבה על תא תפיסה , ומידותיה יתאימו 

למידות הרשת , כנדרש בתקן , תוך הבטחת האפשרות להתקנת הרשת 
תוציא אותה ממקומה. המסגרת במקומה מבלי שתנועת הרכב מעל 

 תכלול אמצעים לעיגון.  
הרשת והמסגרת תהיינה עשויות מיציקת פלדה ספירואידלית , או 

הרשת והמסגר יסומנו  .U.Vמחומרים מרוכבים , עמידים בפני קרינת 
"עיריית מגדל העמק" , וכן  –בכיתוב מוטבע על פי הנדרש בתקן, ובנוסף 

 שם היצרן. 
רת יועברו לאישור מחלקת הניקוז בעירייה . בצירוף פרטי הרשת והמסג

אישור תו תקן ישראלי עדכני או תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת 
בלתי תלוייה , המעידה שהם מתאימים לדרישות התקן הישראלי , כל 

 זאת לפני הזמנתכם. 
אבני צד ואבני אי מנקזות תהיינה עשויות מיציקת פלדה ספירואידלית 

רים לעיגון לשפת המדרכה או האי , ולמניעת התהפכות. ,ויכללו סידו
אבני הצד ואבני האי תהיינה במידות ובחתך המתאימים לאבני השפה , 
או אבני האי , הקבועות או המתוכננות משני הצדדים . אבני הצד ואבני 

 ק"נ.  250 –האי יתאימו לעומס כבד 
קת הניקוז פרטי אבני הצד ואבני האי המנקזות יועברו לאישור מחל

 בעירייה , לפני הזמנתם. 
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  שוחות ניקוז טרומיות  2.4

 
 כללי א.

שוחות בקרה לניקוז תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות במידות 

 כפי שסומן בתוכניות, עם מכסה  כמפורט לעיל. 

 הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות  חרושתיות ב.
 

מהודק,  הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח
 בהתאם למפורט להלן:

 
 ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה. 30-חפירה לתשתית ל (1
מילוי מבוקר במצע סוג א'  עד לרום תחתית השוחה, והידוק   (2

 מבוקר.
(יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל איזון  3

 ומתן אישור של המפקח להנחת התחתית.
הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי הרמה  (4

   מיוחדים 
 מומלצים ע"י היצרן.    

 

 מתקן מוצא יצוק באתר  2.5

 עבודות בטון, במפרט  02עבודות בטון ובטון מזויין תבוצענה עפ"י פרק 

 הכללי.

כל הבטונים, ברצפות, קירות ותקרות מתקן המוצא היצוקים אתר יהיו 

 תכונות של התקשות מהירה, כלהלן:מבטון מובא בעל 

 30-סוג הבטון:  ב

 1גודל אגרגט מקסימלי   : "

 ק"ג/מ"ק. 370-ק"ג/מ"ק ולא יותר מ 350כמות הצמנט:  לפחות 

 לפחות. S5סומך: משאבה, בסומך 

  מוספים :  בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות הנ"ל.

לא  הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא ויוצק בעזרת משאבה בלבד.

 תורשה יציקה בכל שיטה אחרת.

 הקבלן חייב באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו להזמין 

 ממנו את הבטונים. 

 הצינורות יותקנו במתקן בזמן היציקה.

 
 תבניות )טפסות(

תהיה  הטפסותבמפרט הכללי,  0208 -ו 0206בנוסף לנאמר בסעיפים 

 להלן:

 תהיינה מפלדה, מתועשות, מהסוג המבטיח טפסות חלקות,  הטפסות

 קשיחות ואטומות.

הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט 

מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי  21מצופה". הכוונה ללוח דיקט בעובי 

גר/מ"ר בכל צד של הלוח. שפות הלוח  240 -בכמות שלא תפחת מ
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הציפוי. פני הלוח המתקבלים מצפוי זה הינם  תהיינה מצפות באותו

 חלקים ובצבע חום. 

, פתח 16רח' משה דיין  PERIהמשווק ע"י  PERIשל  Fin-ply 21)כגון 

 (.03-9249331, פקס': 03-9249332טל':  49001תקווה 

הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל", משווק במספר רמות 

אם לכך רמות שונות של חלקות. של כמות חומר הצפוי למ"ר ובהת

 הדרישה 

 הינה לכמות הנקובה לעיל של חומר הציפוי.

יאושר שימוש בטפסות מתועשות מסוג "ויזהפורם" או דומה שהינן 

 מסגרות פלדה מודולריות עם מלוי "דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" 

במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה  לאותו אלמנט.

 אינה 

 אפשרית באלמנט הטפסות, יותר שימוש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

 לא נדרש קיטום פינות.

מ"מ לפחות  21בצד חוץ בלבד יאושר שימוש בדיקט תבניות רגיל בעובי 

בתנאי תשמרנה כל שאר הדרישות המפורטות להלן לגבי אטימות, חוזק 

 זוק הטפסות.וחי

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות 

ויקבל אישורו לצד האסתטי בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן 

 בלבד.

 
 פלדת זיון

הרשתות המפורטות בתוכנית אינן רשתות סטנדרטיות לא מבחינת 

 קוטרי המוטות ולא מבחינת המרווחים ואחידות המרווחים.

   

על הקבלן להזמין את הרשתות במועד ולהביא בחשבון זמן אספקה 

 ארוך.

מידות הרשתות והמרווחים בין המוטות הקיצוניים לקצה הרשת תוכננו 

כך שהרשתות תשתלבנה זו בזו בהתאם למידות המובל ולכיסוי הבטון 

הנדרש. לפיכך, אין לשנות את פרטי הרשתות ללא אישור מוקדם של 

 המתכנן.

 
 דה ותשלום מדי 2.6

 עבור עוקות תפיסה )קולטנים( למי גשם ישולם לקבלן בנפרד.  2.6.1

 מדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות.

 המחיר יכלול גם את הגדלת מידות התא.

 עבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות ישולם לקבלן לפי יחידה  2.6.2
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המחברים )חיבורי לפי מידות השוחה ועומקה. מחיר  מסווג

שוחה( יהיה כלול במחיר השוחה ולא תשולם עבורם לקבלן 

 כל תוספת.

 CLSM -מחיר השוחות כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר מ

אשר ימדד בנפרד, אספקה והרכבת שוחה טרומית, מחברי  

, 316Lשוחות, שלבי ירידה, ו/א וסולמות ומעקות מפלב"מ 

מ כמפורט לעיל, הכנת ס" 60תקרה מתאימה ומכסים בקוטר 

התשתית בבסיס התא וכולל כל העבודות הדרושות להקמת 

 שוחה בשלמותה.

עבור שוחות הבקרה יצוקות באתר מבטון  המדידה לתשלום 2.6.3

יהיה לפי יחידה מסווג לפי מידות השוחה  30 -מזויין ב

ועומקה. מחיר השוחה כולל: ברזל זיון, חפירה ומילוי חוזר, 

ס"מ ויותר, גובה הגבהה,  30 -עוקות בעומק כ בטון רזה, טיח,

, שלבי ירידה ו/או סולמות  ,מילוי חוזר30-פודסט מבטו ב

ס"מ כמפורט  60ומכסים  בקוטר  316Lומעקות מפלב"מ 

 לעיל.

 

 בניית שוחות בקרה לניקוז על קו קיים  .3
במקום אשר תורה התוכנית או המהנדס, יבצע הקבלן בניית שוחת בקרה 

ל  קו ניקוז קיים. העבודה כוללת חפירה וגילוי הנקז הקיים, לניקוז ע

בניית שוחה על הקו,  שבירת הצינור הקיים וביצוע כל  העיבודים 

 הדרושים.

  מדידה לתשלום 

עבור בניית שוחה על קו ניקוז קיים תשולם לקבלן תוספת למחיר  

בסעיף נפרד בכתב הכמויות. התשלום יהיה תמורה מלאה על כל  השוחה 

 והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמות. העבודה, הציוד 

 

 
 צביעה ואביזרי דרך,תמרורים  51.9

 
 עבודות צביעה וסימון 51.009.0030 ,0040 ,0050 ,0070 

 על הקבלן לבצע סימוני הצבע בהתאם לפירוט בתכניות לפי סוגי קווים.
העבודה תכלול: ניקוי, אספקת הצבע, ביצוע הקווים וכו', הכל לשביעות רצון המפקח. הצבע יהיה 

 בעל תו תקן בלבד .
מדידה ותשלום: יימדד במ'א או במ"ר או ביח' של קטעים המכוסים בצבע בלבד, כמסווג בכתב 

 הכמויות )לא ישולמו רווחים לא צבועים(.
 

 רגלהגנה להולכי מעקה  –,51.09.0138
 

העבודה כוללת אספקת והתקנת מעקה בטיחות מגולוון בחום כמפורט בתוכנית כולל צביעה בכל 
 צבע בתנור, כולל השלמת יציקות בטון, הכל לשביעת רצון המפקח.

 התשלום לפי מ"א.
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 עבודות אספלט 52פרק 
 

 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות 0152.פרק תת 
 
 

 אספלטים, 52.01.0190,0200,0260
 העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי.

 התשלום לפי המפורט בכתב כמויות.
 עובי השכבה לאחר ההידוק יהיה בהתאם למצוין בתוכנית ולהוראות המפקח. .1
 לא תותר אספקת תערובת אספלטית משני מקורות שונים לאותו אתר סלילה. .2
ללא כבלי פלדה במקרה רק במקומות מיוחדים אשר יאושרו ע"י המפקח תותר עבודות פיזור  .3

זה פיזור התערובת האספלטית יבוצע בעזרת מגמר אלקטרוני המצויד במגלש פרק באורך 
 עבודה ללא מגלש וללא כבלים תאושר מראש ובכתב ע"י המפקח. 8.4מינימאלי של 

תערובת האספלט תסופק לאתר באופן רצוף ומרווח הזמן בין שתי משאיות עוקבות לא יעלה  .4
 ק"מ. 100רחק הובלה ממפעל הייצור לאתר העבודה לא יעלה על דקות, מ 15על 

לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפני סלילת שכבת אספלט מעל שכבה גרנולרית לפי טאטואו פני  .5
השכבה הגרנולרי במטאטא מכני תיקון איזור סגרגציה )לא ע"י פיזור חומר דק מעל האזור( 

עבודות מכאניות אלו כלולות במחיר  ואישור הגבהים בהתאם לתכנון ולדרישת המפרט.
 החוזה ולא יושלמו בנפרד.

 
 המדידה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר.

התשלום: יכלול את כל החומרים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי 
לצורך יצור, אספקה, פיזור והידוק השכבה האספלטית. התשלום יכלול את מערכת הבדיקות 
המוקדמות לקביעת מרשם התערובת ומערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר 

 הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיוחד ובמפרט הכללי.
 

 יסוד ציפוי – 52.02.0010
)תשתית או מצע( לפני ריבודה בשכבה אספלטית    עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרנולרית

 ומרים, בהתאם לאמור לגבי ריסוס  יסוד במפרט הכללי.חדשה. כל שלבי העבודה והח
 המדידה: לפי מ"ר.

 התשלום: יכלול את כל החומרים ושלבי העבודה המוזכרים לעיל, לרבות טאטוא לפני  הריסוס.
 
 

 מאחה ציפוי – 2552.02.00
עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בציפוי מאחה, לפני ריבודה בשכבה אספלטית 

 שה. בנוסף לאמור לגבי הציפוי במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות:חד
השטח, לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגרים וחלקיקים רפויים, לשביעת רצון  .1

 המפקח. אם ידרש ע"י המפקח, יבצע הקבלן גם טאטאו להשגת הנקיון הנדרש.
 או ש"ע. STEסוג הריסוס יהיה  .2
 שלב א' –ק"ג/מ"ר  0.3כמות הריסוס היא  .3
זמן האשפרה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות משעה אחת,  .4

 או לחילופין עד לקבלת פני שטח שחורים וחופשיים ממים. 
עודפי אמולסיה יכוסו בחול דק לצורך ספיגתה, חול זה יסולק בגמר תהליכי הספיגה ולפני  .5

 הריבוד.הנחת שכבת 
 באחריות הקבלן למנוע כל תנועת ציוד מכאני או הולכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד לריבודו. .6
 

 המדידה תעשה לפי מ"ר.
 התשלום כולל כל הקשור לעליות החומר, הפעלת ציוד, ניקוי, אבטחה ובקרת איכות.
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 חריגים -85פרק 
 

  פירוק  – 1.085תת פרק 
 

 או העברתו למחסני הרשות.פירוק וסילוק מבנה בית 
 .שטח המבנההמדידה תעשה לפי 

 
  ניקוז ומניעת סחףעבודות  - 2.085תת פרק 

 

  ניקוז לאחר הביצועקו צילום  0010.2.085
 

 כללי  .1
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או  הנחת צנרת ניקוז, 

, על הקבלן 2-בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד במסמך ג'

לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו 

המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 

 חדר לצנרת והניקוז לכל אורכה. וידאו במעגל סגור, שתו

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור )מובל( ובכך לתעד 

 את מצב הצנרת לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקוראו 

 ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך זה. 

למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, פעולת צילום הצנרת אינה באה 

שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי 

 הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הביצוע. 

הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה, 

שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור 

קבלן משנה דומה לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע  העסקת

 )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכניות ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי 

לקבלת העבודה לאחר הביצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית 

 עדות". 

סעיף צילום קו הניקוז כלול במחיר מטר אורך של תשלום: מחיר ביצוע 

 קו הניקוז ולא ישולם בנפרד .

 
 ביצוע העבודה  .2

צילום מערכת הניקוז לאחר ביצוע תעשה בהתאם לאמור במפרט הכללי           
זה )צילום טלוויזיוני פנימי של צנרת סניקה לביוב( כולל תיאור המדידה 

 נור.והתשלום כלול במחיר מטר אורך הצי
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 טכני של אדריכל בינוי ופיתוחמפרט   3.2 

 
 מוקדמות )תנאים כלליים( – 00פרק 

 3210ובחוזה מדף  2009במפרט הכללי מהדורת  00המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 תאור העבודה 00.01
 מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח וגינון בשצ"פ המחצבה בפסוטה

 מכרז / חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות כמפורט:

 ביצוע עבודות הכנת שטח ועבודות עפר. .א

 ביצוע עבודות עפר בהתאם להנחיות המפקח. .ב

 מצעים, תשתיות וסלילה. .ג

 ביצוע משטחים, מרצפים ואבני שפה. .ד

 ת.ביצוע קירות ומסלעו .ה

 עבודות ניקוז ומתקני קליטת מים.  .ו

 עבודות גדרות, שערים ומעקות. .ז

 עבודות שילוט. .ח

 מתקני משחק .ט

 בניית מפרשים להצללה. .י

 עבודות גינון והשקיה. .יא

 עבודות תאורה  .יב

 אתר העבודה 00.02
, וסמוך  8925מחצבה נטושה לשיקום על דרך הנכנסת לפסוטה מכביש העבודות מבוצעות בשטח 

שיקבעו  לעבוד אך ורק בגבולות העבודהיש  ונת המחצבה המתוכננת.למעון יום מתוכנן ולשכ
באתר ע"י המפקח, פרט להתקנת מעקה הפרדה בכניסה לשצ"פ בכיוון הכביש )כמסומן בתכנית 

 פיתוח כללית( במידה ויידרש.
בתושבי המקום מטיילים ובעוברי אורח. הקבלן יתאם  העבודות יעשו תוך התחשבות מקסימלית

את כניסתו לשטח ואופן התנועה בו עם המועצה והחקלאים במרחב העבודה. על הקבלן הזוכה 
 לאפשר גישה ומעבר להולכי רגל בכל מהלך העבודה.  

על הקבלן להימנע מכל פעולה שתיפגע בסביבה מעבר לגבולות העבודה שיקבעו. עליו לבצע 
מלא של האתר בגמר העבודה עפ"י הנחיות המפקח. אופן העבודה, מסלול מעבר כלי  שיקום

הרכב לעבודה, יסוכמו בכתב מראש על מנת שמינימום מהשטח יהיה חשוף למעבר כלי רכב 
ולדריכה. העבודה תכלול שיקום ועיצוב צמחיה קיימת בשטח הפרויקט ובשוליים הגובלים 

 בשטח הפרויקט.

 הכרת אתר העבודה 00.03
בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר באתר ובדק באופן יסודי את התנאים הפיסיים בו, את 

הטופוגרפיה, את תוואי הדרך ומגבלותיה, הטרסות והשבילים הבנויים, את סוג הקרקע, את 
 הגישה אליו, את השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת החומרים, ערכי טבע לשימור.

את המידע על מיקום משוער לעתיקות שאינן גלויות, קווי חשמל, הקבלן ידע שעליו לדאוג לקבל 
מים וטלפון, מיקום מאושר לסילוק פסולת. כמו כן, מאשר הקבלן כי למד והבין את התנאים 

המפורטים, התוכניות וכתבי הכמויות המצורפים, המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות, יחשבו 
 ות שתידרשנה בגלל תנאי האתר וסביבתו.ככוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקרי

 גידור 00.04
על הקבלן להקים באתר, על חשבונו, גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם 

הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה. בגמר העבודה יפורקו  -ולהגנת הרכוש 
ולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל ע"י הקבלן וישארו בבעלות הקבלן. הנ"ל לא יש

 ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

 משרד למפקח / לקבלן 00.05
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בפרק מוקדמות  00.02.04מבנה או מתקן לשימוש משרדי עבור הקבלן והמפקח עפ"י סעיף 
במפרט הכללי ובהתאם למפורט להלן: המבנה יוקם במקום שיקבע ע"י המפקח והקבלן, יחובר 

 מים ורשת ביוב.לרשת חשמל, רשת אספקת 
מ', כולל חדר שירותים עם חלון  2.5מ"ר לפחות, רוחב מינימלי  15מבנה המשרד יהיה בגודל 

 ומטבחון.
על הקבלן לדאוג להפעלה תקינה של הציוד במבנה )טלפון, פקס, מתקן מים מינרליים קרים 

ת ואספקת מיכלי מים, שולחנות כתיבה וכסאות, קירות פנימיים מחומר המאפשר הצמד
 תוכניות, לוח לבן מחיק, ארון מתכת עם מנעול, ארון מתכת עם מגירות לאחסון תוכניות(.

 יצוע לפי מסמכיםב 00.06
, מסמכי המכרז/חוזה של עבודה זויודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את כרואים את הקבלן 

פעולה הקבלן אחראי ל וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו

בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני או בכתב הכמויות, אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא 
יפעלו כראוי, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. לא עשה כן, רואים אותו 

 ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.כאחראי בלעדי 

 שינויים לתוכניות ומסמכי המכרז / ביצוע  00.07
עבודות הפיתוח באתר ידרשו עבודות התאמה למצב הקיים, עם אפשרות של שינויים מקומיים 

ו/או לאור אילוצים הנדסיים ו/או מנהלתיים  אשר ידרשו  בתכנון לאור המצב שיתגלה בשטח
על הקבלן לידע את המתכנן ואת המפקח לפני כנ"ל  ינויכל שטי הפיתוח.  בשינויים בתוכניות ופר

 כל עבודה. שינויים כאלו, במידה הסבירה כלולים במחירי הקבלן ובתנאים של עבודה זו.
 בהתאם להחלטת המפקח.

 סדרי עדיפויות 00.08
תוך כדי ביצוע העבודה רשאי המזמין, במידה ועבודה כלשהיא מתנגשת עם עבודות אחרות 
 באתר, לשנות את סדר הביצוע ולחייב את הקבלן לעבוד בלו"ז אחר, ללא כל תוספת במחיר.

 רישיונות ואישורים 00.09
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי הצורך, למנהל ולמפקח את כל הרישיונות 

ורים לביצוע העבודה לפי התוכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן, לפי דרישתו, והאיש
מספר מספיק של תוכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן 

מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. 
ונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: תשלומים אלה יהיו על חשב

מועצה אזורית, משרד ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות 
ומקומיות על כל מחלקותיהן, נתיבי ישראל, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז, רשות שמורת 

 הטבע וכו'.

 קרקעותתאום מול גופים ממסדיים ובעלי  00.10
כולל קבלת יער קק"ל תדרוש תאום לגבי עבודות פיתוח הטיילת עם יערן קק"ל,  בתחוםעבודה 

 של עצים נדרשים. רישיון כריתה/העתקה
עבודה בתחום שטחי עתיקות תדרוש תאום לגבי עבודות פיתוח הטיילת עם רשות העתיקות, 

 כולל תאום פיקוח נדרש בעת הצורך וביצוע חפירות נדרשות.
דה בתחום שטחים חקלאיים תדרוש תאום לגבי עבודות פיתוח הטיילת עם נציגי בעלי עבו

הקרקע.

 כלל התאומים הנדרשים , יעשו באחריות הקבלן ובתאום עם המתכנן והמפקח

 תשלום לגופי פיקוח   00.11
בדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבלן תהיה על חשבון הקבלן. הוצאות אלה תחשבנה 

 היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד.ככלולות במחירי 
מחירי העבודה בהסכם זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים, כולל פיקוח 

והזמנת מפקחים שונים הנחוצים לשם ביצוע העבודה. לא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות 
 ים, או עם גורם מתכנן או רשות כלשהי.תאום אלו, ללא הבדל אם התאום הוא עם קבלנים אחר

 אישור קבלני משנה 00.12
המזמינים שומרים את הזכות לאשר או לא לאשר קבלני משנה של הקבלן ככלל ובעבודות 

המיוחדות בפרט. על קבלני המשנה/קבלנים להיות בעלי ניסיון בעבודות ייחודית ואומנותיות 
מקרה, בחירת הקבלן המבצע מותנית מהסוגים המפורטים במפרט, בתוכניות ובפרטים. בכל 

 באישור המתכננים.

 שילוט לפרויקט 00.13
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 X 5.0מ'  -3.0מתכת בגודל של כ ישלט 2 ,צוע העבודהילמשך תקופת ב ,הקבלן יציב על חשבונו
 מ'.

הרשות + יזם שותף נוסף,  שם החברה והלוגו שלה כיזם :הפרטים הבאים על גבי השלט יופיעו
פרטי , פרטי המתכננים, פרטי הקבלן, הדמיה, ודות המבוצעותמהות הפרויקט והעב, המקומית

 פרטי הניהול., קוחיהפ
פי -, עלידי המפקח-הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על

 הנחיות החברה הממשלתית לתיירות.
 במחירי העבודות. יםכנכלל םה ורואים אותאל יםלא ישולם בנפרד עבור שלט

 מים 00.14
 המים הדרושים לביצוע העבודות והתחברות אל מקור המים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 חשמל 00.15
 החשמל הדרוש לביצוע העבודות והתחברות אל מקור החשמל יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

 כללי –סדרי תנועה ה 00.16
ש החניה בכניסה לאתרי תיירות, למגרתשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה מתבצעת 

. על הקבלן יהיה לבצע את עבודתו באופן שתאפשר תנועת כלי הרכב בכל עת ולכביש גישה לישוב
 ללא הפסקה וללא סיכון.

 .לקיום האמור תידרש מהקבלן התארגנות מיוחדת
 פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה.-בהתאם להחלטת המפקח ו/או על

 דרכי גישה ארעיות 00.17
ידי -ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על-שידרשו דרכי גישה ארעיות, הן תבוצענה עלבמידה 

הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה 
 לקדמותו. התוויית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

נה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות הש
 אינן רכושו של הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

 מהנדס באתר 00.18
הקבלן יעסיק מהנדס רשוי במקום המבנה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע. המהנדס יהיה 

יהיה פטור מהעסקת מהנדס אם שנים. הקבלן  5בעל הכשרה במקצוע הנדסת בניין וניסיון של 
 13הוא עצמו או בא כוחו המוסמך הוא מהנדס רשוי ויטפל אישית בעבודה, הכל כאמור בסעיף 

 , "השגחה מטעם הקבלן".3210של חוזה מדף 

 ודד מוסמךמ 00.19
 הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך.

 נהל עבודה ומוסמך בטיחותמ 00.20
יק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע, מנהל עבודה מוסמך וכן הקבלן יעס

 מוסמך בטיחות מטעם משרד העבודה.

 קבלן גינון 00.21
שנים לפחות.  6אם יועסק במסגרת הפרויקט קבלן גינון, עליו להיות בעל ניסיון וותק של 
 מסמכים המאשרים זאת יוצגו בפני המפקח עם קבלת צו התחלת עבודה.

 יצועשלבי הב 00.22
צוע ימחייב לביומי יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים  14הקבלן יגיש למפקח תוך 

 העבודה.
יימסר ו מועצהע"י הקבע י, מכרז/חוזה זה יבוצע בשלב ביצוע אחד, כאשר סדר עדיפויות לביצוע

 הפיקוח עם צו התחלת עבודה. ידי-לע
לקבלן ידוע שיתכן ויהיו הפסקות עבודה יזומות ע"י המזמין, בביצוע הפרוייקט, כאשר הקבלן 

 יאלץ להפסיק לגמרי את העבודה ולחזור לאחר תקופה מסוימת ולהמשיך העבודה.
מודגש כי לא תהיה לקבלן כל דרישות כספיות מכל סוג שהוא בגין הפסקת עבודה לתקופות 

 וג שהוא.מסוימות בגלל אילוצים מכל ס

 תקופת הביצוע 00.23
חודשים מהתאריך שנקבע ע"י   3על הקבלן לסיים את ביצוע כל העבודות, נשוא חוזה זה תוך

 המנהל בהוראותיו לתחילת ביצוע העבודה )צו תחילת עבודה(.
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 אמצעי זהירות 00.24
העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחיה או הוראה של כל רשות מוסמכת. המפקח 

וש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשויות על התאמת העבודה או כל חלק רשאי לדר
 ממנה לדרישות אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש.

 הגנת הסביבה 00.25
 בפרק מוקדמות במפרט הכללי. 00.07הקבלן ינקוט בכל הצעדים כמפורט בסעיף 

 חומרי נפץ 00.26
 רז/חוזה זה אסור בהחלט.השימוש בחומרי נפץ במסגרת מכ

 צוע"יכניות "לאחר בות 00.27
בפרק  00.12הטיפול בתוכניות לאחר ביצוע וכל חומר תיעוד אחר יעשה לפי המפורט בסעיף 

 מוקדמות במפרט הכללי.

 קבלת העבודה 00.28
 .3210בחוזה מדף  54קבלת העבודה לפי המפורט בסעיף 

  
 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזהמפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  – 2מסמך ג'

 

 תאורת חוץ –עבודות חשמל  – 08פרק 

 

 . תנאים מוקדמים:1 

א. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן כנהוג בהתקשרויות 

 . 3210(  והמוכר כמדף 2005של מדינת ישראל  )נוסח חדש של אפריל תשס"ה 

תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי פרקים, מפרטים ב. כל העבודות 

טכניים מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים אחרים ותנאים אחרים. על הקבלן 

 לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי.

ור על הבניינים, אופים, קירות, ג.  העבודה תבוצע בתוך שטח בנוי, שהדרישות המנחות הן לשמ

כבישים ומדרכות, תאורת שבילים, גינון ומסלעות. כמו כן, יש לקבל אישור מהמפקח לשימוש 

 בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש. 

ד. יש לראות את המוקדמות, התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים 

שראליים, כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים זה המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים י

 את זה.

ה. הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות משלימות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר 

בתוכניות, במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי 

 רשימת הכמויות.

ידות הנתונות בהן, בכל מקרה שתמצא טעות או ו. על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המ

סתירה בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר 

יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל 

 שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות.

. אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל ז

 האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.
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ח.  הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם חשיבות 

תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא תוך טענה בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש 

 שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.

ט. המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות, כאלטרנטיבה 

למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך 

יב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, צורתו ואופיו של המוצר, "שווה מבחינת הט

 ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס.

י. מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות 

להעברת  והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, עיגונים, חיבורים, כיתורים, חציבה בביטונים

הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר 

הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי המיסים 

ביטוח  ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה 

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.בהשלמת העבודות 

יא. חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם 

חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי 

ת המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודו

 לשביעות רצונו של המפקח.

 

 . כללי:2

המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ותאורת חוץ בשצ"פ מחצבה, והמבוצע ע"י  .א

 המועצה מקומית פסוטה.

 

 : העבודות יבוצעו לפי   

 . חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון.1  

 הארקות.התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל,  . 2

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. . 2

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. . 3

 .08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  . 4

 

 עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 

 ב.  רשימת העבודות הכלולות במפרט זה:

 תאורת רחוב עירונית.עמודי ופנסי תאורת שצ"פ וחיבורה לקווי  . 1

 קרקעיים לתאורת חוץ .-חפירות וקווים תת . 2

 

ג. אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכניות  ו/או 

במפרט הטכני. על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט במסמכים 

 המצ"ב.     
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לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור לקבלן המזמין שומר לעצמו את הזכות  .ב

 רק חלק מהעבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי המכרז.

 

 חפירות: .3

ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או  100החפירות עבור הכבלים והצנרת יהיו בעומק  .א

בכל מקום במפרט ובכתב הכמויות בו  המדרכה לצורך זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה. 

 מוזכרות חפירה, פרוש חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.

ס"מ חול ים נקי או בחול גרוס )פודרה( לפני הנחת הצנרת  10החפירה תרופד בשכבה של  .ב

ובשכבה נוספת לאחר הנחתם. יש להדק את החול ולהניח שכבה רצופה של בלוקים מלאים 

וכנית. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון בהתאם לפרט בת

מוד  98%"כבלי חשמל מ.נ." כנדרש, ולסתום את החפירה בעפר ולהדק עד להשגת צפיפות 

 לפחות.

על הקבלן לקבל  אישור המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה. על הקבלן לוודא תוואים  .ג

האחריות להימנע מפגיעה במע' תת קרקעיות קרקעית קיימת. -ומהלכים של צנרת תת

קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במע' קיימות שתגרם כתוצאה מעבודות 

 הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

 

 .  צנרת תת קרקעית וכבלים:4

 8קשיח ותכלול חוט משיכה מניילון  PVCא.  הצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס 

 "מ.מ

הצנרות יונחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשונה זה ליד זה. על הקבלן לקבלן אישור  .ב

לחפירה ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה. אין לכסות חפירה לפני קבלת אישור 

 המפקח לכך.

 מ"מ תהיה מטיפוס שרשורי קוברה דופן  80הצנרת לתאורת חוץ בקוטר  –ג.  

 כפולה.        

 של חברת החשמל. 6תהיה בעלת דרג  P.V.Cמ"מ  מ  110צנרת חשמל  בקוטר  -    

 

 . בריכות/שוחות מעבר:5

 הבריכות תהיינה עגולות או מרובעות עשויות צינור בטון טרומי עם טבעת תחתונה, טבעת

 עליונה ומכסה עגול. קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות להתקנה

 טון עם מכסה מתכתי. 40נסיעת כלי רכב, תהיינה למשקל  בכביש או באזור

 טון עם מכסה בטון טרומי 12.5הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל 

 וטבעת מתכתית.

 כניסת צנרת לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בחלק התחתון של

 השוחה, כולל סתימת החציבה ע"י בטון.

 ס"מ בה כתוב סוג  11הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל 

 הבריכה )חשמל, תקשורת וכו'(.
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 חומרים וציוד: . 5

 כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים   .א

 ומאושרים ע"י מכון התקנים וח"ח.      

 על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם   .ב

לאישור המהנדס או המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.

                                                 או  "קלוקנר מילר" או  "מרלין                                             ABBג.   ציוד לוחות החשמל יהיו מתוצרת 

 ג'רין" או ש"ע מאושר ע"י המתכנן. המאמתים יהיו בעלי כושר ניתוק      

 )אם לא צוין אחרת(. למפסקים   – IEC 898לפחות לפי  10KAבקצר של     

 . ICS=ICUאוטומטיים יש להבטיח כושר ניתוק -חצי    

וניסיון מתאים  ובעל  ISO 9001תו תקן איכות  יצרן לוחות החשמל יהיה בעל .ד

 .         22הסמכה ממכון התקנים לייצור לוחות חשמל לפי ת"ת 

 חובת הקבלן קבלת אישור המתכנן ליצרן הלוח המוצע על ידו לפני        

 העסקתו.     

 

 עמודי תאורה: .7

מטר מפלדה, מגולוונים באבץ חם בטבילה וצבוע  5עמודי תאורת שצ"פ  יהיו בגובה  .א

בשכבת צבע מקשר ובשתי שכבות צבע סופי בתנור, בגוון לפי בחירת המזמין, בעלי תו 

תקן ישראלי. חתך העמוד יהיה עגול קוני . כל עמוד יכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורג 

 יכלול פלטה תחתונה מרותכת עם משולשי  חיזוק. אלן מצופה קדמיום. כל עמוד 

ברגי יסוד, אומים  4לפחות יצוק ויכלול  30יסוד הבטון של העמוד יהיה עשוי בטון ב'  .ב

אומים עליונים )סה"כ  4אומים עליונים + דסקיות קפיציות +  4תחתונים + דסקיות + 

 עת חלודה. אומים כל עמוד(. החלק הנותר של הבורג יכוסה בזפת קרה למני 12

 

 

 

 גופי תאורה: .8

מחירי גופי התאורה בכתב הכמויות כוללים אספקה והתקנה כולל כל ציוד  .א

ההדלקה, מצתים, נורות, קבל כופל הספק וכל הנדרש. ההתקנה תכלול את כל 

חומרי העזר כגון מיתלים, מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות כבל, קופסאות 

 הסתעפות וכל הנדרש קומפלט.   

 LEDמפרט טכני מיוחד לג"ת  .ב

כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם  .1
 ואישור של מכון התקנים הישראלי.

כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט  .2
 המתאר את הנדרש במפרט.

ג היצרן ותכלול את כלל אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנצי .3
 האביזר לחמש שנים, כמו כן יש לבקש אחריות ישירה מהחברה היצרנית.
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הווה  100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה  .4
( מתבצעת עם גוף התאורה lM, כאשר בדיקת תפוקת האור ) L79אומר 

 בשלמותו.

שעות עבודה  50,000עם  70Lיו בתקן אורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יה .5
המבטיח אריכות לחיי הלד כפונקציה של רמת פיזור החום, כלומר כמות ה אור 

 לאחר משך החיים שהגדיר היצרן. 70%לא תפחת מ 

 photo biological safety iec, 62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:  .6
en 3: וכן ברמה של קבוצת סיכון עד .RG 

 .80%תיהיה במינימום של   CRIירות הצבע רמת מס .7

8. MACADAM לפי אליפסות  2: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום
macadam .עבור תאורת פנים 

, כלומר כמות נוריות הלד  F10אמינות: תקלות נוריות הלד יהיו ברמה של  .9
מהנוריות הקיימות  10%שמתקלקלות במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על 

 בגוף.

10. ZHAGA כל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מייצרנים החברים בארגון :ZHAGA ,
הווה אומר גוף תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד באם יש צורך 

 ורה בשלמותו.ומונע את הצורך להחליף את גוף התא

כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי תקן ואורך  .11
 חיים מוצהר של חמש שנים.

ממעבדה פוטומטרית   LDTאו   IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי  .12
 מוסמכת.

 

באחריות הקבלן בדיקת נושא התאמת ציוד ההצתה לסוג המנורות המוצעות על  .ג

 יצרן גופי התאורה והמצאת אחריות להתאמה זו.ידו עם 

מחיר פנס תאורת חוץ או הצפה כולל גם מיתלים, מחברים ואת קטע הכבל מפתח  .ד

 הציוד בעמוד ועד לפנס.

 

 ניסוי תאורה:  .ה

ספק גופי התאורה מטעם הקבלן אחד או יותר יבצעו ניסוי תאורה לגופים המתוכננים  .1

וכן לפי הדגמים המצוינים בכתב הכמויות וזאת לפי בבניין לפי הדגמים המוצעים על ידו 

 דרישת המתכנן  והמזמין.

לצורך כך יוקצה ע"י המזמין לכל ספק שטח לצורך התקנת הגופים המוצעים על ידו.  .2

מספר הגופים מכל דגם שהספק מחייב להתקין יהיו לפי החלטת המתכנן אך לא יפחתו מ 

 גופים לכל דגם. 4

ר גופי התאורה מכל סוג ובכל ניסוי תאורה על הקבלן להמציא מודגש בזאת כי בכל אישו .3

ולהציג את הגופים המקוריים המצוינים בכתב הכמויות לפי הדגמים המפורטים וזאת 

בנוסף לדגמים שווה ערך במידה וברצונו להציע כאלה. לא ייבדק כל גוף שווה ערך במידה 

לניסוי במקביל לגוף השווה ערך  והגוף המקורי המפורט בכתב הכמויות לא יוצג או יותקן

 המוצע על ידי הקבלן. 

ספק גופי התאורה יספק את הדוגמאות לקבלן החשמל אשר יתקין את הדוגמאות  .4

בהתאם להוראות ספק גופי התאורה ויחבר אותם לחשמל. בגמר ניסוי התאורה יפורקו 

ם אל הבניין הגופים וימסרו לספק מודגש בזאת כי עלות הגופים , הנורות הובלת הגופי



 

 04-9870304פקס:04-9870228טלפון:, מועצה מקומית פסוטה 

79 

וחזרה למחסן הספק וכן כל נזק שיגרם לגופים אלו הינו באחריות  ספק גופי התאורה 

בלבד והקבלן. המזמין אינו מחויב ברכישת הדוגמאות או בכיסוי כל נזק שיגרם להם 

בזמן הניסוי או בכיסוי כל עלות נוספת שתיגרם לספק הגופים לרבות עלות שעות העבודה 

 של נציגיו. 

י גופי התאורה תבוצע בדיקה רמות התאורה המתקבלות מהגופים השונים, רמות בניסו .5

 הסינוור, איכות התאורה, איכות הגופים והמראה האסטטי של הגופים.

 

 סימון ושילוט: .9

כל האביזרים, גופי תאורה, עמודי תאורה, שוחות חשמל ותקשורת, לוחות חשמל,  ישולטו 

ן השילוט יהיה כתב שחור עם רקע לבן כאשר אביזרי גווני. גוו-בשילוט סנדוויץ' חרוט דו

החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י ברגי פח או מסמרות 

 פלסטיות מתאימות. רשימת שילוט תוגש למתכנן לפני ביצוע.

ס"מ אשר יחובר  11כל עמודי התאורה ישולטו ע"י שילוט מפח עם אותיות בולטות גודל אות 

 ד באמצעות ברגי פח או ניטים.לעמו

כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים.  כל נקודות ההארקה תשולטנה ע"י שילוט " 

קרקעיים יסומנו ע"י שילוט מיציקת מתכת מותקן על -הארקה לא לנתק".  כל התוואים התת

מבנים או מוטבע באספלט או במשטח הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא 

 שולם עליו בנפרד.י

 

 תאומים אישורים ובדיקות: .10

א.   הקבלן יתאם עם המפקח  והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני החיבור 

 והניתוק.

ב.   עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של חברת החשמל ומהנדס בודק למתקן שהקים 

 הסופית של המתקן ע"י הבודקים.ויתקן מיד את כל ליקוי שיתגלה בבדיקה עד לקבלתו 

ג.   בדיקת ח"ח והמהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או נציג 

המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה תחשב 

 כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין.

 ים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. ד. התיאומ

 

 

 .תנאים מקומיים:11

א.   על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה ואפשרויות 

הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע 

קנה וכו' ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר למכשולים וקשיים בהת

 לכך.

ב.   על הקבלן לדאוג משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע בכל האמצעים 

העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל 

תביעה לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודתו וציודו  האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש
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בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר 

 להם יימסר חלק כלשהו מהעבודה.

 

 .מדידה וכמויות:12

העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור הפחת. שאריות או חומרים  .א

י העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר שנפסלו. מחיר

 כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.

 ב.    המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא             

 כל שינוי במחירי היחידה של יתר הסעיפים.                 

מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים  .ב

 מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.

 

 . אחריות:13

חודשים מתאריך קבלת העבודה ע"י  12א.    הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך 

ך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד המפקח. במש

 שהתקין מיד ועל חשבונו.

 בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש. .ג

 ג.     תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע.         
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים – 2ג' מסמך

 כל ההפניות לכתב הכמויות מתייחסות לכתב הכמויות המאוחד

 עבודות פיתוח - 40
 במפרט הכללי 40המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 ריצוף שבילים, מדרכות – 40.1
 בכתבי הכמויות( 40.1)תת פרק  כללי .10040.1

 השבילים והמדרגות.יש לקבל פרטי קונסטרוקציה לביצוע וביסוס  .א

 , ללא מדידה ותשלום נפרד, כדלקמן:הכנה והידוק שתיתכל העבודות בפרק זה כוללות  .ב

השתית תוכן לגבהים הדרושים בהתחשב בגבהים הסופיים בתכניות ובהפחתת שכבות  -
תשתית, חול וחומרי הריצוף/הבניה שצוינו. השתית תהודק לפי מידות הריצוף או הבניה 

 30ו/או מילוי בשכבה שגובהה עד  המכל צד. הכנת השתית היא בחפירמ'  0.50בתוספת 
 .מ"ס

צפיפות לפי "מודיפייד  96% -על הקבלן להדק את השתית תוך הרטבה אופטימלית עד ל -
ואו עפ"י הנחיות  מ מקסימום."ס 15אשהו". הידוק מילוי לשתית יהא בשכבות של  

 .מהנדס קרקע/ביסוס

עפ"י המוגדר שתית לאחר הידוק בהרטבה אופטימלית על הקבלן לספק ולהכין שכבת ת -
. סוג התשתית הינו מצע סוג א'. מידות שכבת בפרטי קונסטרוקטור/מהנדס ביסוס

ואו עפ"י הנחיות  מ מכל צד"ס 50התשתית יהיו כמידות הריצוף/הבניה בתוספת של  
 .מהנדס קרקע/ביסוס

ללות השלמת אדמת גן מאושרת כל עבודות בניית מדרכות ו/או משטחים מכל סוג שהוא כו .ג
 בגובהבכל שטחי הגינון הצמודים לשולי המדרכות ו/או המשטחים. גובה אדמת הגן יהא 

תבוצע רק  -מ. השלמת אדמת הגן "ס 75. רוחב הפס להשלמת אדמת הגן יהא ךהריצוף הסמו
לאחר שאישר המפקח שסולקו כל שאריות חומרי הבניה ופסולת אחרת מן השטח המיועד 

 וי באדמת גן.לכיס

מבטון טרומי או מאבן מכל סוג  (לעצים אבי תיחום) אבני שפה, אבני גן, אבני תעלה וסגמנטים .ד
העבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני השפה,  :20-שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב

 ללא מדידה ותשלום נפרד.

חגורה תוחמת שטחי , אלא אם צויין אחרת בפרט. ה20-מבטון ב –חגורת בטון סמויה  .ה
ריצוף בגבול גינון ו/או משטחים גובלים אחרים. פני החגורה יונמכו מפני הריצוף 

כלפי חוץ. חגורת הבטון מתומחרת בנפרד,  10%ס"מ ויהיו בשיפוע של  3 -הסמוך ב
 המדידה במטר אורך. 

התשלום כולל את עבודות החפירה וההכנה הנדרשות, יציקת הבטון בתוואי הנדרש 
 וכיסוי החגורה בהתאמה לנדרש בתוכנית הפיתוח.

בכל העבודות בפרק זה, על הקבלן לשמור מפני פגיעה או לכלוך פני עבודות הפיתוח תוך  .ו
תהליך העבודה. על פי הוראות המפקח יהיה על הקבלן להחליף אלמנטים/קטעים שנפגעו 

י יהיו על חשבון באופן שלפי שיקול דעת המפקח לא ניתן לתיקון. ההחלפה ו/או הניקו
 הקבלן.

בהתאם לפרטים, וניסור מותר רק במידות שונות  במרצפות שלמותעל הקבלן להשתמש  .ז
 מהנ"ל ובהתאמה לפסקה "חיתוך מרצפות.

במידה ולא צויין בתוכניות/בפרטים, על הקבלן לקבל הוראות המפקח  - קווי התחלת הריצוף .ח
. כמו כן, על הקבלן לקבל הנחיות המפקח לגבי לקו/קווים להתחלת דוגמת הריצוףביחס 

ס"מ בין הריצוף לאלמנטים כגון קירות, ערוגות מוגבהות,  3 -אופן סגירת מרווח הקטן מ
ספסלים וכו'. המפקח רשאי לדרוש שהסגירה תהיה בתערובת בטון בגוון הריצוף ולא יהיה 

 לכך תשלום נפרד מסעיף עבודת הריצוף או במרצפות מנוסרות.

 10כניות/הפרטים, בשטח מינימלי של ועל הקבלן לבצע דוגמת ריצוף לפי הת - מת ריצוףדוג .ט
שצוינה בתכניות/בפרטים ולקבל אישור המפקח  ה, לפי הדוגמ'מ 3.0מ"ר ולאורך מינימלי של 

המשך העבודה. במידה שימצא המפקח שאין הביצוע תואם את הדרישות, יפרק הקבלן  לפני
 ות נוספות, על חשבונו, עד קבלת אישור המפקח./הויבצע דוגמ האת הדוגמ
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חיתוך מרצפות יבוצע בניסור בלבד. לא יותר שימוש ב"גיליוטינה". בריצוף  - חיתוך מרצפות .י
שטחים בעלי שוליים עגולים יש לרצף מעבר לשטח המתוכנן, באופן שיתאפשר ניסור במקום 

 5 –בתוכניות או בפרטים  של קו השוליים המתוכנן. הסטיה המרבית המותרת מהקו שצוין
מ"מ. מרצפות שחורגות מהקו או שהסטיה בהן מעל המותר תפורקנה ותוחלפנה ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו.

יש לקבל אישור אדריכל ומפקח על האבן המובאת לאתר בטרם שימוש וריצוף. במידה והאבן אינה  .יא
שימוש באבנים שלא מאושרת, על הקבלן לדאוג להחלפתה אצל הספק. בכל מקרה, לא יאושר ה

 אושרו.

 אין להשתמש באבנים בהן קיימים פגמים באבן או בצבע, שברים או סדקים כלשהם. .יב

עפ"י פרט. יש לקבל את אישור האדריכל והמפקח על דוגמת ריצוף שתוכן באתר  –צורת הנחה  .יג
 בטרם ביצוע העבודה.

במקרה של חוסר  גמר הריצוף במפגש עם אבני שפה, קירות או מסלעות יהיה בהשקה מלאה. .יד
השקה בגמר הריצוף יהיה המרווח המקסימלי בין הריצוף לאבני השפה ו/או הקירות 

 מפני האבן. 0.5ס"מ וימולא בטיט בגוון אבן הריצוף, שקוע  1.0והמסלעות 
 יש לקבל את אישור המפקח על המרווח בגמר הריצוף.

 שיטת המדידה: לפי השטח במ"ר.
ים, שכבת חול ועבודות הריצוף כולל כל הנדרש לעיל, תשלום: המחיר כולל אספקת האבנ

 אלא אם מוגדר אחרת.

 בכתב הכמויות( 40.1.0741דגם רמות )סעיף  –אבן גן   40.1.002
תוצרת אקרשטיין  ס"מ בגוון לבחירת האדריכל  18.75ס"מ, גובה  X12.50 50מידות האבן: 

 או ש"ע. 
 מדידה: מטר אורך.

יסוד תשלום: אספקת האבן והחול, הנחת האבן, מילוי הרווח בין הריצוף לקיר אם נדרש, 
, כולל חגורה סמויה  וכל הנדרש בפרט ובהוראות הבטון, עיבוד המפגש עם השביל ועם הגינון

 היצרן.
 

 בכתב הכמויות( 40.1.0810)סעיף גומה לעץ דגם מודיעין    40.1.003
 .11451011ס"מ, תוצרת איטונג או ש"ע מק"ט  120/120ות אבן גומה לעץ במידות חיצוני

 גימור: גוון עפ"י בחירת האדריכל.
 יחידות 4-מדידה: עבור כל עץ יש צורך ב

יסוד תשלום: אספקת האבן והחול, הנחת האבן, מילוי הרווח בין הריצוף לקיר אם נדרש, 
 וכל הנדרש בפרט ובהוראות היצרן. הבטון אם נדרש, עיבוד המפגש עם השביל 

 תשלום: אספקת החומר, הנחתו והדבקתו על המדרגות לפי הוראות יצרן.

 בכתב הכמויות( 40.1.0811)סעיף מאריך גומה לעץ דגם מודיעין    40.1.004
ס"מ תוצרת איטונג או ש"ע מק"ט  15ס"מ, גובה  20X60אלמנט מאריך לגומה במידות  

11451022. 
 ן עפ"י בחירת האדריכל.גימור: גוו

 יחידות 2-מדידה: עבור כל עץ יש צורך ב
יסוד תשלום: אספקת האבן והחול, הנחת האבן, מילוי הרווח בין הריצוף לקיר אם נדרש, 

 וכל הנדרש בפרט ובהוראות היצרן. הבטון אם נדרש, עיבוד המפגש עם השביל 
 ראות יצרן.תשלום: אספקת החומר, הנחתו והדבקתו על המדרגות לפי הו

 

 40.2 –  קירות ומסלעות 

 בכתבי הכמויות( 02כללי )פרק    40.2.001
מחיר קיר אבן מכל סוג כולל את החפירה ליסודות, יציקת היסוד, בניית הקיר, בניית אבן  .א

 בגב הקיר דו פנים,  מילוי חוזר וכל הדרוש לביצוע מושלם.

 הקיר.התשלום עבור בניית אבן בחזיתות הקיר כלול במחיר  .ב

עטוף  30/30/30מטר של הקיר, כולל כיס חצץ  3במרחק של כל  4יש לבצע נקזים בקוטר " .ג
 בד גיאוטכני.
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במידת הצורך, יוספו מצעים מהודקים עפ"י החלטות הקונסטרוקטור ועפ"י הוראות  .ד
 . המפקח

המילוי בגב הקיר יהיה מחומר לא תופח. ניתן להשתמש בחומר מקומי עם גודל אבן  .ה
 יר הקיר כולל אספקה וביצוע המילוי מאחורי הקיר.מאושר. מח

 בכתב הכמויות( 02דוגמאות לאישור )פרק  40.2.002
 לפני המפקח אישור ולקבל' מ 3.00  של מינימלי באורך הלדוגמ קיר קטע לבצע הקבלן על

 על לפרקו הקבלן על, חוזה/המכרז הוראות כל את תואם אינו שהקיר במידה. העבודה המשך
 .המפקח אישור קבלת עד נוספים ים/קטע ולבנות חשבונו

 להשתמש שבכוונתו לחומר הדוגמ לספק הקבלן על, וסלעיות תמך קירות בניית עבודות בכל
 להתאים צריכה ,שתסופק אבן כל .בעבודה להתחיל המפקח י"ע ההדוגמ שאושרה לאחר ורק

 אינן הלדוגמ שנקלעו פסולות אבנים. הדוגמכמו ה להיות בעלת מאפיינים וגוון, הלדוגמ
 לקבלן הוכחה תשמשנה ולא, כנדרש אבנים ורק אך לספק מהתחייבותו הקבלן את משחררות

 .לנדרש בניגוד אבנים לספק שאפשר
 

 בכתב הכמויות( 02.1.0021קיר כובד תומך וחזית מאבן לקט גיר גלילית )סעיף  40.2.003
עם פנים שטוחות, קשות לקט גיר גלילית קשה אבני הלקט בחזית ובראש הקיר תהיינה אבני 

האבנים תהיינה שלמות וללא סדקים בז'. -, בגוון אפוראו חרסית ונקיות וללא עורקי אדמה
 . ביסוס וזיון לפי תכניות קונסטרוקציה.20 -ושברים. הקיר יהיה מורכב מבטון מסוג ב

ס"מ  20-בנים לא יקטן מס"מ. גודל הא 25פני לא יקטן עובי הבטון מ-במידה ויהיה חלק דו
ס"מ  60-80ס"מ. ניתן יהיה לשלב ממידי פעם אבן מקומית גדולה בגדלים  50ולא יגדל מ

פראית ומוקפדת תוך התאמה ושיקוף מלא בין -ורת הבנייה טבעיתבתחתית הקיר בלבד. צ
האבנים ליצירת פוגות מינימליות. הפטינה הטבעית של האבן, יפנה כלפי החזית החיצונית 

 הקיר.  של 
 ס"מ מפני הקיר, בצמנט לבן. 3.0עם כיחול שקוע  ס"מ 2הפוגות תהיינה ברוחב מקסימלי של 

סמוך לתפר היציקה או  4בקוטר " P.V.C-מ' לכל כיוון יוכנסו צינורות ניקוז מ 3.0ל כ
 ס"מ מחזית הקיר.  5, בהתאם לתכנית קונסטרוקציה. קצה הנקז שקוע לפינות

האבנים תאושרנה לשימוש ע"י המפקח והאדריכל עוד לפני הצבתן בקירות או בכל אלמנט 
אחר.  הקבלן אחראי להבטחת מקורות האבן המתאימה לביצוע העבודה. מקורות האבן 

חייבים באישור המפקח לפני תחילת העבודה. לפני ביצוע העבודה יש לבצע קטע חזית וראש 
 ה ולקבל אישור מהמפקח ומהמתכנן.  מ"ר לדוגמ 5קיר בשטח של לפחות 

 שיטת המדידה: לפי הנפח במ"ק.  
המחיר כולל את ביצוע הקיר באופן מלא כולל יסוד לפי תכנית קונסטרוקטור, חזית : תשלום

ס"מ מצידו האחורי של הקיר. וכלל העבודות הנדרשות בפרט  40אבן דו פנית לגובה עד 
  עפ"י הנדרש במפרט. אדריכלות ופרט קונסטרוקטור

 
 

 
 

  



 

 04-9870304פקס:04-9870228טלפון:, מועצה מקומית פסוטה 

84 

 עבודות גינון והשקיה  - 41

 במפרט הכללי 41המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 עבודות הגינון וההשקיה יבוצעו בליווי צמוד של אגרונום אשר ימונה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 יש לאשר את האגרונום ע"י הפיקוח.

 
 בכתב הכמויות( .241תת פרק ) עבודות השקיה 41.2

: העבודה כוללת אספקה והרכבה של מערכת השקיה במסגרת עבודות גינון והשקיה בשטח תאור העבודה
 התוכנית.

 :תנאים מיוחדים

מוקדמות,  – 00פי המפרט הכללי הבין משרדי על כל פרקיו ובמיוחד פרק -העבודה תתבצע על 41.2.001
קווי מים  – 57זקת גנים ופרק אח – 41.5גינון והשקיה, פרק  – 41פיתוח האתר, פרק  – 40פרק 

 ביוב ותיעול.
המפרט הטכני המיוחד שלהלן בא להשלים ו/או להחליף את המפרט הכללי באופן שצירוף 

כל המסמכים מהווה את מכלול התנאים והדרישות לביצוע תקין ומושלם של העבודות 
 במכרז/חוזה זה.

ת לביצוע ע"י המתכנן או מסמך אחר ביצוע העבודה יחל רק לאחר קבלת תוכניות מאושרו 41.2.002
 המאשר תחילת ביצוע.

אם חלפה שנה בין כניסת ההסכם לתוקף לבין תחילת ביצוע העבודה, יש לקבל מהמתכנן  41.2.003
 אישור מחודש לתוכניות העבודה.

 קוטר שרוול יהיה לפחות כפול מסכום קוטרי הצינורות שעוברים בתוכו. 41.2.004
התקנת השרוולים עפ"י תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן: חפירת העבודה כוללת אספקה ו

 התעלה והנחת השרוולים תיעשה לאחר הידוק התשתיות.
במקרה של חציית כבישים או מדרכות קיימים יש להחזיר את המצב לקדמותו לאחר 

 החצייה.
עומק  3/16או פלדה בעובי דופן  10בדרג  P.V.Cבמעבר מתחת לכביש יונחו שרוולים פ.א / 

 ס"מ מתחתית מבנה הכביש.60ההנחה לשרוולים אלו יהיה 
 ס"מ. 40ועומק החפירה  6במעבר בתוואי מדרכות, השרוולים יכולים להיות מדרג 

הקבלן המבצע את השרוולים יכין תוכניות ''לאחר ביצוע'' ע"י מודד מוסמך ויתן אותה למפקח או 
 למתכנן.

 על הקבלן לגדר ולסמן בסימון "סכנה" את אתר העבודה ובעיקר סביב תעלות פתוחות. 41.2.005

השלבים הבאים ייחשבו כנקודות עצירה שאין להמשיך את העבודה אלא לאחר קבלת אישור  41.2.006
 המפקח:

  על הקבלן לסמן את תוואי החפירה בשטח. אין להתחיל בחפירה אלא לאחר אישור
 ואי המסומן.המפקח את התו

 .אין לפרוס צנרת אלא לאחר אישור המפקח את עומק החפירה ואת רוחבה 

  .אין לכסות תעלות אלא לאחר אישור המפקח את טיב החיבורים וקוטר הצינורות
 " לפני כיסוי התעלות."as madeהקבלן יעדכן תוכניות 

  אין להרכיב את ראש המערכת אלא לאחר אישור המפקח את ראש המערכת ואת
 מיקומו.

פי התוכנית צינורות עוברים על יד עצים על הקבלן להרחיק את הצינורות -בכל מקרה שעל 41.2.007
 מ' מגזע העץ. 2לפחות 

 בשלוחות טפטוף ניתן להשתמש במחברי שן. 41.2.008

 ראש המערכת יבנה בתוך ארון הגנה. אין להשתמש בארגז הגנה. 41.2.009

 ת מצידה הפנימי תוצמד לוחית עם פירוט לוח ההפעלה.על דלת ארון ראש המערכ 41.2.010

 כנ"ל על כל הפעלה של השקיה. 41.2.011
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מ"מ עם טפטוף  16צינורות הטפטוף יהיו אחידים בכל הפרויקט. הטפטוף יהיה בקוטר  41.2.012
 ל"ש. 1.6מתווסת אינטגרלי 

 במדרונות קווי הטפטוף ייפרסו מקביל לקווי הגובה. 41.2.013

בכל מקרה שבערוגה יהיו למעלה מחמש שלוחות טפטוף, יש לאסוף את קצותיהם לצינור  41.2.014
 מנקז אחד.

 אין להשתמש בטפטפות נעץ. 41.2.015

 וחישובי כמויות מסודרים. as madeחשבונות יאושרו רק בצירוף תוכניות  41.2.016

 

 

 
 גינון ונטיעה – .341

 בכתב הכמויות( 41.3כללי )תת פרק  41.3.001

 מידות מיכלים, צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. -

המפקח רשאי לדרוש מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג הצמח. כמו כן, רשאי לא  -
לאשר שימוש בשתילים בשל אי התאמה בין גודל שתיל ומיכל, איכות הצמח, גיל, מחלות 

 ומזיקים.

ונוי בהוצאת משרד  תקנים"( לשתילי גננותכל זאת מסתמך גם על חוברת הגדרת סטנדרטים )" -
 החקלאות.

בורות לנטיעה יחפרו בכל סוגי הקרקע. אם יידרש, בגמר החפירה יסלק הקבלן את החומר  -
החפור למקומות שיורה המפקח. לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח 

 על גודל הבור.

 המפרט שם מלא של שם הצמח. השתילים יסופקו לאתר כשעל כל אחד מחוזק שלט -

 בורות הנטיעה יזובלו בקומפוסט העומד בדרישות המפרט הכללי ומאושר ע"י המפקח. -

 .41.03.7תמיכת העצים תבוצע על פי המפרט הכללי הבינמשרדי, סעיף  -

 פעם במשתלה ופעם בשטח. –מקור אספקת הצמחים טעון אישור המפקח  -

חפירת בורות לנטיעה בגדלים מתאימים, קומפוסט מחירי הנטיעה כוללים עיבוד הקרקע,  -
וזיבול כנדרש, הנטיעה וההשקיה שלאחריה, סמיכת עצים, אחריות לקליטה וטיפול לפי 

 המפרט הכללי.

במקרה של נטיעת עץ מבוגר )מהעתקה( יכללו במחיר גם עבודות הכנת העץ להעתקה,  -
ש וכל יתר העבודות גיזום הנוף והשורשים, עטיפת והרטבת גוש השורשים אם יידר

 שיידרשו לביצוע עבודה זו.

 יש לשתול את השתילים במדויק לפי תוכנית השתילה ובמרווחים המופיעים בתוכנית. -

 .לקטן יותר תמיד מגדול -העצים למיניהם יינטעו ראשוניים ואחר כך שאר השתילים  -

 ספירת כמויות לקראת שתילה/נטיעה .א
נן אומדן בלבד. לפני הזמנת הצמחים על הקבלן במסמכי מכרז/חוזה ה הכמויות המצוינות
פי גדלי השטחים בפועל, ולהתאים את הכמויות הנדרשות -הנדרשות על לחשב את הכמויות

תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי  בהתאם לכך. לא
 הכמויות הנדרשות בפועל באתר. המכרז/חוזה לבין

 ת השתילים למכרז/חוזה זהנוהל הזמנה ואבטח .ב
ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת  14תוך  .1

הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים,  הצמחים
למועד  הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה

 האספקה הנדרש.
מסוימים אינם ניתנים  "שצמח/ים -טיעוניו של הקבלן, אם יהיו טיעונים כאלה לביסוס  .2

 המגדלות/יצרניות. יגיש הקבלן למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות -להשגה" 
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כלל במשתלות, יציין הקבלן  העלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינם מצויים .3
הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק וגידול  את המשתלה שבה יוזמן ריבוי

 את הצמחים וגודלם במועד זה.
הקבלן להציג  תוך שלושה שבועות מיום חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה/מכרז על .4

ודרישות  בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל, כמות
חוזה  /קח, והנם מובטחים למכרזאחרות )אם ישנן(, אשר יאושר מראש ובכתב בידי המפ

 זה.
שיאושר בידי  מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי .5

 המפקח.

ובלתי מפותלת  בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה -
 במיכל.

בפועל ולצורך  תשומת ליבו של הקבלן מופנית לחובתו למדוד את השטחים לשתילה -
באתר. לא  פי הביצוע של עבודות הפיתוח-להתאים את הכמויות לנדרש על

 תתקבלנה כל טענות מצד הקבלן בגין שינויים שנדרשו בכמויות הצמחים.

 תנאי ומועדי נטיעה .ג

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים, בקרקע יבשה או מעט לחה, אך אין לטעת  -
 בשרב או כשיש רוחות חזקות.

 תקופה קרה או בסמוך לה אסורה בהחלט שתילת הצמחים הרגישים לקור.ב -

  מועדי השתילה של סוגי הצמחים השונים יותאמו לעונת השתילה המתאימה. -

ויאושר ע"י  לוח הזמנים המדויק לשתילה נטיעה של סוגי הצמחים השונים, יוגש בכתב ע"י הקבלן -
  המפקח.

תחל ממועד שתילתם שאושרה ע"י להלן תקופת האחריות לצמחים/עצים וכו' ש -
 לפירוט הבא: המפקח בהתאם

 חודשים. 3אחריות קליטה לשיחים  א.
 חודשים. 12אחריות קליטה לעצים מכל כלי קיבול  ב.
 חודשים. 12אחריות קליטה לעצים בוגרים מאדמה  ג.
 חודשים. 3אחריות קליטה לצמחיה עונתית  .ד

 בכתב הכמויות( .00241.3 כללי )סעיף  – הכשרת הקרקע   41.3.002
עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: הדברת עשביה, יישור גנני, זיבול ודישון, 

 .סופיעיבודי קרקע ויישור 
הבאים  הקרקע בכתב הכמויות כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הכשרתמחיר 

 הכמויות. נפרד בכתב )למעט אדמת גן(. טיוב קרקע בשטחי שחיות, רק אם יופיע בסעיף
למפקח בכתב את  יש לקבל אישור המפקח לניקוי השטח לפני מילוי אדמת גן. הקבלן יציג

 סדר העבודות המתוכנן לקבלת אישור מוקדם לתחילת העבודות.
מקרה עילה  פיצול סדר העבודות או העבודה על פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום

לביצוע והשלמת  כן לא יהוו עילה לשינוי לוח הזמניםלתוספת כל שהיא במחירי היחידות ו
 העבודות.

 
 בכתב הכמויות( 41.1.0013)סעיף  אדמת גן מטיב מאושר 41.3.003

לפני תחילת הביצוע על הקבלן לקבל את אישור המפקח בכתב לגבי השטחים בהם  .א
 תבוצע עבודה זו, לרבות אישור לכמויות הנדרשות.

 הגינון.אדמה זו תסופק לכל אזורי  .ב
 על האדמה לענות על הדרישות הבאות: .ג

 אדמה מסוג "טרה רוסה" קלה. -
 .10%עד  –גיר כלל  -
 .30%עד  –חרסית  -
 .60%עד  SP –רוויה  -
 מילימוס/ס"מ. 1-1.5 –מוליכות חשמלית  -
 ס"מ קוטר(. 2-3אבן קטנה ) 20%עד  –אבנים  -
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 ס"מ לפחות. 30 –עומק שכבת האדמה בשטחי הגינון  -
ס"מ העליונים, ונקיה מיבלית  30 -ה עליונה, לא מתחת להאדמה תובא משכב -

 וסעידה.
על הקבלן לקבל אישור המפקח לפני אספקת האדמה. האדמה תיבדק באתר האספקה,  .ד

 ושוב תיבדק באתר הפיזור.
על הקבלן לספק למפקח, לפי דרישתו, תוצאות בדיקות הקרקע )כמפורט במפרט הכללי(.  .ה

ו ע"י גורם מוסמך תיקבע איכות האדמה והאופן בו לפי תוצאות בדיקת הקרקע שיתבצע
 יושלמו המחסורים )במידה ויתגלו(, או תשופר הקרקע, לפי דרישת המפרט.

 התשלום עבור בדיקות הקרקע ושיפורה יחולו על חשבון הקבלן. .ו

. יש להצניע את מפקחעל הקבלן להוסיף לקרקע קומפוסט מטיב מאושר ע"י ה .ז
 כמות ,שטחי הגינון ס"מ בכל 20ויוצנע לעומק  הקומפוסט בתערובת עם הקרקע

מ"ק לדונם(, בלא קשר לגודל כלי הצמחים  20ליטר למ"ר )=  20הקומפוסט תהא 
 ו.לשטחים אל המיועדים

. 'ממחלות, ממזיקים וכום, נקי מזרעי יספק קומפוסט בשל, הקבלן: אישור הקומפוסט .ח
 קומפוסטמעבדתיות של  דגימותתוצאות  וכן ותכולתו עליו להציג אישור היצרן לטיבו

במפרט הבינמשרדי  41.0.17הדגימות יכללו את דרישות סעיף . שיבוצעו על חשבונו
 -יוצנע למעלה מ שאר בשטח ולאיקומפוסט שיט. והגדרת מקור ואופן הרקבת קומפוס

 ו.חשבונ שעות יפסל והקבלן יצטרך לסלקו מהאתר ולספק קומפוסט אחר על 48
 גבהי פיתוח מתוכננים. "יס"מ עפ 40בשכבה בעובי מינימאלי של  הקרקע תפוזר ותיושר .ט
 שיטת המדידה: לפי הנפח במ"ק ביצוע. .י

מחיר: כולל את כל האמור, לרבות אספקת הקרקע בשילוב קומפוסט , פיזור ויישור, ה .יא
 .בדיקות קרקע וכל הנדרש לעיל

פיזורם  הזבלים/הדשנים, בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקתרה: הע .יב
 .בנפרד והצנעתם כלולה במחירי הכשרת הקרקע ולא ישולם עבורם

 
 

 בכתב הכמויות ( 41.3.0160, 41.3.0110,41.3.0100)סעיפים  סטנדרטים לשתילי גננות ונוי 41.3.004
 כלי גידול אופיינים מעל(-נפח הכלי )לפחות כינוי הגודל )הסטנדרט(

 תבניות ריבוי סמ"ק לפחות 10 תבנית
 כוסיות, תבניות תאים גדולים סמ"ק לפחות 100 1גודל 
 או ש"ע 9כוסיות גדולות, עציץ  סמ"ק לפחות 250 2גודל 
 או ש"ע 13, עציץ 11קונטיינר  סמ"ק( לפחות 100ליטר ) 1 3גודל 
 או ש"ע 18קונטיינר  ליטר לפחות 3 4גודל 
 דלי, שקית או ש"ע ליטר לפחות 6 5גודל 
 דלי או ש"ע לפחות ליטר 10 6גודל 

 7גודל 
ליטר ומעלה )גם שקית(. )ראה שתילים  25מיכל  ליטר לפחות 25 סוג א'

 הנחפרים באדמה(

ליטר ומעלה )גם שקית(. )ראה  40מיכלי שתילה  ליטר לפחות 20 מעולה
 שתילים הנחפרים באדמה(

הנחפרים חביות/מיכלים )גם שקית(. )ראה שתילים  ליטר לפחות 60 "חבית" 8גודל 
 באדמה(

 
 כינוי הסטנדרט

לעצים הנחפרים 
 מהאדמה

 קוטר גזע
במילימטרים ובגובה 

 …ס"מ החל מ 20

גודל הגוש של 
 השורשים

קוטר/עומק בס"מ 
 …החל מ

 גובה השתיל
 …בס"מ החל מ

 מספר הבדים*
ס"מ,  190מעל לגזע חלק בגובה 

 ניהםיס"מ ב 50ברווח 

 7גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (1"-מ"מ )כ 25

 0 ס"מ 170 ס"מ 25

 1לפחות  ס"מ 2500 ס"מ 35 מעולה

 8גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (2"-מ"מ )כ 50

 ס"מ 300 ס"מ 40
 2לפחות 

 ס"מ 350 ס"מ 50 מעולה

 3לפחות  ס"מ 400 ס"מ 60 (3"-מ"מ )כ 75 סוג א'
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 9גודל 
 ס"מ 450 מעולה בגוש

 10גודל 
 בגוש

 סוג א
 (4"-מ"מ )כ 100

 ס"מ 450 ס"מ 60
 3לפחות 

 ס"מ 450 ס"מ 70 מעולה

 11גודל 
 בגוש

 סוג א'
 (5"-מ"מ )כ 125

 3לפחות  ס"מ 500 ס"מ 70

 4לפחות  ס"מ 500 ס"מ 75 מעולה

 ס"מ(. 10 –ס"מ )מרחק מדידה מהגזע  1 -יהיה בקוטר מעל ל –בד  *

 בריא. הם יהיו מופנים לסירוגין מהגזע אל כל היקף העץ. הרווח האנכי –כדי שיתפתח לענף ראשי    
 ס"מ. 50ביניהם, לפחות    

 גודל בורות לנטיעה לפי גדלי שתילים 41.3.005

  )8ל' ומעלה )מס'  60עצים או שיחים ממיכל  .א

 ם.הוצאתו יהיה של מ'. גוש השורשים בעת 0.80/0.80/0.80גודל הבור לנטיעה 
 מ'. 2.5סמוכות מקופלות, מחוטאות עגולות באורך  2יש לתמוך בעזרת 

  )3+4ליטר )מס'  4-3שיחים וצמחי כיסוי ממיכל  .ב

 .הכלי הנשתל מקוטר הכלי ועומק הבור יהיה בגובה 2קוטר הבור יהיה גדול פי 

  שתילת ורדים 41.3.007
לוודא שכל הזנים  עדיפות לשתילת ורדים גלויי שורש בחורף. עם קבלת השתילים יש

 ו:מסומנים בהתאם להזמנה. יש לבדוק איכות השתיל, לשתיל בריא יהי

תפיחות כדוריות או  מעוקלת, ללא לא, מערכת שורשים מסועפת לכל הצדדים ובריאה -
 ה.שקיעות כהות בקליפ

 מ.ס" 15-20זרועות מעוצות, באורך  עד 2 -

 ם.מספר פקעים בריאים ושלמי -

 ן.וריקבוהזרועות נקיות מפגיעות  -

 ת.מ"מ לפחו 10הגזע ישר, ללא פצעים גסים או ברך ועוביו  -

 ה.מקום ההרכבה נקי , עם ריקמת הגלד -

 יהיו בגודל יש להקפיד על שמירת לחות הצמחים מהמשתלה עד לשתילה. בורות הנטיעה

40X40X40 מהשכבה העליונה שהוצאה,  ס"מ. יש ליצור בתחתית הבור תלולית אדמה
 5-8שמקום ההרכבה יהיה  השתיל על התלולית סביב. השתילה תתבצע כךולסדר את שורשי 

הידוק באצבעות. אין  ס"מ מעל פני הקרקע. יש לכסות את שורשי הצמחים באדמה תוך
ליטר  0.5לערבב  להדק את האדמה בדריכה. במידה ולא הוצנע קומפוסט בשטח השתילה יש

ההרכבה  ים בשתיל במקוםבתום השתילה אוחזר. בתחתית הבושקומפוסט בתלולית 
הקרקע,  ומושכים אותו קלות, כך שגובה "תפוח" ההרכבה יהיה בגובה המתאים מעל פני

ההרכבה  ולצורך יישור השורשים לאחר ההידוק, יש ליצור תלולית אדמה שתכסה את מקום
יש  ובסיס הזרועות כדי לשמור אותם מרוחות ומיובש. לאחר הקליטה וצמיחה הראשונית

 ם.התלולית באמצעות זרם מילפזר את 
במקרה של (. עם תום השתילה ולמחרת יש להשקות את הצמח )בזרם חלש או בטפטוף

בשיטה זו . שתילה מאוחרת במזג אויר חם מומלץ לשתול על ידי מילוי בור השתילה במים
במים,  מן הבור 2/3עוטפים בעיסת בוץ את כל השורשים ומונעים התייבשות: ממלאים 

 השתיל לבור כששורשיו במים ומחזיקים בו בגובה הנחוץ. גורפים אדמהתוחבים את 
מעורבת במעט קומפוסט לתוך הבור המלא מים. מחכים מעט עד שעיסת הבוץ והשתיל 

ועורמים ערמת אדמה מעל לגזע ולבסיס הזרועות )אין צורך בהשקיה נוספת בגמר  יתייצבו
 ן(.ה פרק זיבול ודישוולבסוף מוסיפים את מנת הדשן הדרושה )רא( השתילה

 אופני מדידה 41.3.008

 הכשרת הקרקע כולל זיבול ודישון ראשוני )זיבול ודישון ראש( כמופיע במפרט. זיבול .א
ודישון נוסף לעצים, שחיות ודשאים, לכל אחד בנפרד מופיע במפורט במפרט השתילה 

 ה.במחיר הצמחי וכלול
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כיסוי יעשה ע"י ספירה לאחר מדידה ותשלום עבור שתילים, עצים, שיחים וצמחי  .ב
לפי השטח יחידות וגודל מכלים. שטחים זרועים ושטחי דשא ימדדו מספר לפי  קליטה

עבודות הכשרה הכללות והמיוחדות המצוינות במפרט  במ"ר. העבודה כוללת את כל
והתחזוקה, אלא אם כן צויין אחרת בתוכנית ו/או  לנטיעה, שתילה והנחת מרבדי הדשא

 .תבכתב הכמויו

 מסירת הגן 41.3.009
 מסירת הגן תעשה בשני שלבים:

במפרט  41041יום מגמר ביצוע לפי  90לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של  -שלב ראשון 
 הכללי.

לאחר תקופת תחזוקה ואחריות שוטפת שאורכה  –אם צויין בכתב הכמויות  -שלב שני 
 כמפורט בכתב הכמויות.

 טיפול ואחריות הקבלן על הגן עד למסירת העבודה  .010.341
במשך כל תקופת העבודה הקבלן יהיה אחראי עבור כל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה 

מעבודתו. במידה ויהיו נזקים, הוא יתקנם ללא דיחוי, לשביעות רצונו של המפקח. תיקון 
 הנזקים על חשבון הקבלן בלבד.

השתילה וההשקיה ואישור המפקח לסיומן, תימסר עם גמר כל עבודות  –מסירת הגן 
העבודה למזמין ולאדריכל. במידה והגן יתקבל במועד זה, יתחיל הקבלן בתקופת תחזוקה 

של שלושה חודשים עד למסירתו הסופית של הגן. במשך שלושת חודשי התחזוקה על הקבלן 
 השטח. להחזיק בשטח אדם קבוע, שיהיה אחראי על תחזוקה וניקיון נאותים של

יום מגמר ביצוע  90הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות והשתילים ולמערכת ההשקיה למשך 
העבודה, אשר יקבע ע"י המפקח, למעט עצים בכל צורות השתילה שהאחריות עליהם תימשך 

 שנה ממסירת הגן הראשונה.
עבודות עד המסירה הראשונה האחריות כוללת גם מקרים של גניבה או גרימת נזק מכל סוג ל

הנטיעה וההשקיה, כולל אספקת צמחים חדשים ותיקונים במערכת ההשקיה על חשבון 
 הקבלן לכל אורך תקופת האחריות.

 מסירה ראשונה: בגמר ביצוע.
 יום מגמר ביצוע. 90מסירה שניה: לאחר תקופת אחריות ותחזוקה של 

 ן / מפקח.שנה מיום הנטיעה, ע"י המתכנ –אישור לקליטה 
לת: תחזוקת מערכת ההשקיה והנטיעות; תחזוקת האלמנטים, המתקנים, התחזוקה כול

 האביזרים ומערכות התשתית; ניקיון.
לא ישולם תשלום נוסף על מועד ההחזקה עד מועד קבלת הגן במסירה שניה. הנ"ל כלול 

 במחירי יחידה של סעיפי גינון והשקיה ולא ישולם בנפרד.
 

 תחזוקת מערכת ההשקיה 41.3.011
תפקוד שוטף של מערכת ההשקיה והדישון כפי שתוכננו, על מנת שהמים והדשן  מטרתה,

יגיעו לכל הצמחים בזמן ובכמות המתוכננת, וכן להפעלה פשוטה וזולה. התחזוקה כוללת 
ניקוי מסננים, טיפול בווסתים ושאר אביזרי המערכת, ניקוי קבוע של קווי טיפטוף, בדיקה 

 המערכת, החלפת החלקים הפגומים והלא מתפקדים. קבועה של הטפטפות, הממטרות וראש

 נטיעות 41.3.012
על הצמחיה להיות בכיסוי מלא ומתמיד של השטח, מראה רענן וגדילה. התחזוקה כוללת 

החלפת צמחים ועצים שמתו או שהתפתחותם איטית או מופסקת לחלוטין. גיזום והכוונת 
 20/20/20דישון וזיבול קבועים )דשן  הגידול בהתאם לתכנון, טיפול בצמחים שגמרו לפרוח,

 ק"ג לדונם(, הדברת עשבי בר )ידנית או כימית(. 15לפחות שלוש פעמים בשנה, בכמות של 

 מים לצרכי עבודה 41.2.013
על הקבלן להתקין, על חשבונו, מד מים וקווי מים לצרכי העבודה, בהתאם לדרישות הרשות 

וכן ההוצאות השוטפות של המים הדרושים  המקומית ומזמין העבודה. הוצאות עבודה זו
 לעבודה עד למסירתה הסופית למפקח, תחולנה על חשבון הקבלן.
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 בכתב הכמויות( 041.003.0290מגביל שורשים )סעיף  41.2.014
 ס"מ עשוי פרוליפורפילן. 100ס"מ, קוטר  100מגביל שורשים גובה 

 ועל פי הנחיות היצרן. מחיר כולל: עטיפת חצץ לכל האביזרים הנדרשים להתקנה
 
 

 גדרות ומעקות  - 44
 במפרט הכללי 44המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 בכתב הכמויות( 44.1)תת פרק  גדרות ומעקות  - 1.44

הקבלן המבצע את העבודות השונות חייב להיות בעל ניסיון בעבודות מסוג זה. יש לקבל את 
פרטי קונסטרוקציה לביצוע וביסוס גדרות, כתנאי בסיסי. יש לקבל  -אישור המפקח על בחירתו 

 מעקות ושערים.

 דוגמאות ואישור העבודות
 כנית.ומוגמרת יש לקבל אישור על שימוש בחומר שלא צויין במפורש בת הלפני הגשת דוגמ

על כל מרכיביהם, ללא שינוי  ,המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים
 במחיר הפריט.

דוגמה לאישור האדריכל והמפקח טרם הכנת העבודה בבית המלאכה. הדוגמאות  יש להביא
יכללו את כל האלמנטים המתוכננים כולל עבודות פרזול יחודיות, יחידות מודולריות, חיבורים 

 וריתוכים, עבודות גלוון וצבע וכל אלמנט נדרש אחר.
בבית המלאכה לפני ההרכבה פעם אחת  -כל עבודות המסגרות טעונות אישור המתכנן והמפקח 

 .הופעם שנייה באתר הבניה לאחר הרכבת דוגמ

 בודות מסגרות ע
כל חלקי המתכת, אביזרי החיבור, ברגים, אומים, שייבות ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת 

 ג"ר/מ"ר לפחות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר הגילוון. 400בטבילה חמה בגילוון עבה, 
 רק באישור ממפקח באתר, ישויפו לאחר מכן. -עו ריתוכים שיבוצ

 כל הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל ושקועים.

הריתוך יהיה חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים בעלי תעודת הסמכה לפי דרישות ת"י : ריתוך
 . שטחי הריתוך ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך וכו'.127

את כל  החיבורים יש לפצור עד קבלת שטחים מישוריים חלקים. מקומות השיוף : חיבורים
יכוסו לאחר מכן חזרה במיניום אפוקסי. כל הכיפופים, הפינות והעיגולים יהיו בעלי  והפיצור

 -צורה גיאומטרית מדוייקת ורציפים עם המשכם. כל החיבורים הניצבים של הפרופילים יהיו ב
 .מעלות )גרונג"( 45

לא ישיג הקבלן את הפרופילים המצוינים בתכניות, יודיע על כך בעת הגשת הצעתו. באם לא אם 
יודיע על כך, יתפרש הדבר כאילו יש בידו את כל החומר הדרוש לביצוע העבודה על פי המסומן 

 בתכניות.

 צביעה
 .11עבודות הצביעה יעשו בהתאם למפרט הכללי פרק 

בכל מקרה, למעט באישור מיוחד מהמפקח והמתכנן, הצביעה תבוצע בשיטה אלקרוסטטית 
 באבקה בתנור בבית מלאכה מאושר ע"י המפקח.

 יש לבצע ניקוי חול לכלל חלקי המתכת לפני צביעה.
 שנים. 3על הקבלן לספק אחריות כוללת ומלאה על הצביעה למשך 

 גווני הצביעה יקבעו ע"י המתכנן/האדריכל.
א יבוצעו ריתוכים לאחר הצביעה בבית המלאכה או באתר הבניה למעט באישור המפקח. במידה ל

ויינתן אישור לעבודות ריתוך לאחר צביעה, על הקבלן לבצע גלוון קר לכלל החלקים הפגועים 
 ולחדש את הצבע עפ"י דרישת המפקח.

 באבץ חם לאחר הייצור, צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת: הגילוון יהיה גילוון
בהתאם לתקן הישראלי כולל כל ההכנות הנדרשות. לפני הצביעה יש לשפשף בקלות בליטות. 

 לאחר מכן יבוצע תהליך הכנה אבץ פוספט כמומלץ ע"י חב' "כימתש" בע"מ.
בגוון תבוצע בצבע אפוקסי/פוליאסטר קלוי בתנור או בשיטה אלקטרוסטטית באבקה,  הצביעה
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 מיקרון. 85מתכנן. עובי שכבת הצבע  בחר ע"י הישי
 גילוון כנ"ל. -צביעה לא בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונים 

 ;של טמבור או ש"ע 4/100ניקוי האלמנטים המגולוונים במדלל  -הכנה 

 ;של טמבור או ש"ע" ZN מיקרון של "אפיטמרין אוניסול 20אח"כ שכבת יסוד בעובי 
 מיקרון. 40כל שכבה בעובי  -גלזורות" או "טלמגס" צביעה בשתי שכבות " -על כך 

 צביעה לא בתנור של אלמנטים רק באישור המפקח.

 חידוש צבע במתקנים קיימים באתר
 יש לבצע ניקוי של הצבע הקיים וכל לכלוך אחר בהתאם להוראות המפקח באתר.

 עפ"י בחירת האדריכל.גוון  -יש לבצע שתי שכבות יסוד לצבע אפוקסי. צביעה עליונה בצבע אפוקסי 
 שיטת הצביעה תיעשה בהתאם לאובייקטים השונים באישור המפקח.

 

 בכתב הכמויות( 44.1כללי )תת פרק  –עבודות מסגרות  44.1.001

הפריטים השונים יבוצעו מחומרים באיכות מעולה. ייעשה שימוש רק בזוויתנים  .א
ים כלשהם העשויים פרופילים ופחים חדשים, נקיים מכל לכלוך, בלי חלודה ופגמ

להשפיע על החוזק או הצורה של המוצר. הפרופילים בין הזויות יהיו עשויים מיחידות 
 שלמות.

 .19, 06כלל עבודות המסגרות יעשו בהתאם למפרט הכללי פרקים  .ב

 במפרט הבין משרדי. 1903, סעיף 19עבודות הריתוך תבוצענה עפ"י פרק  - ריתוך .ג

סמכי המכרז גילוון, יבוצע גילוון ע"י טבילה באבץ חם בכל מקום, בו נדרש במ - גילוון .ד
 מיקרומטר. 120, בעובי 918ועפ"י ת"י  1904סעיף  19עפ"י המפרט הבין משרדי פרק 

לפני הגשת דוגמה מוגמרת יש לקבל אישור על שימוש  – דוגמאות ואישור העבודות .ה
במפורש בתוכנית. המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות  בחומר שלא צויין

 פרטים לא עקרוניים, על מרכיביהם, ללא שינוי במחיר הפריט.
יש להביא דוגמה לאישור האדריכל והמפקח טרם הכנת העבודה בבית המלאכה. 

, יחידות הדוגמאות יכללו את כל האלמנטים המתוכננים כולל עבודות פרזול יחודיות
 מודולריות, חיבורים וריתוכים, עבודות גילוון וכל אלמנט אחר.

 לא יבוצעו ריתוכים באתר הבניה למעט באישור המפקח.
במידה ויינתן אישור לעבודות ריתוך בשטח, על הקבלן לבצע גילוון קר לכלל החלקים 

 הפגועים ולשייף עפ"י דרישת המפקח.
פעם אחת בבית המלאכה לפני  –תכנן והמפקח כל עבודות המסגרות טעונות אישור המ

 ההרכבה ופעם שניה באתר הבניה לאחר הרכבת דוגמה.

שנים( אחרי מסירה סופית של  3במשך תקופה של שלוש שנים ) - אחריות לטיב המוצר .ו
 המבנה אחראי הקבלן לטיב המוצרים כגון:

 מניעת חלודה. -

 יציבות החיבורים בין חלקי המעקה )מכנית(. -

 במידות וצורה גיאומטרית של המוצרים )התנפחויות, עיוותים וכו'(.שינויים  -

 יציבות המעקות. -

 בכתב הכמויות( 44.1.0020)סעיף מעקה בטיחות  44.1.007

. מעקב בטיחות ממתכת E1מעקה בטיחות בראש קיר תומך ובראש חצרות משק לפי פרט 
לקי המתכת יהיו מגולוונים ס"מ. כל ח 120ס"מ עד  110פלדה מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

בגלוון חם וצבועים בתנור בצבע אפוקסי בגוון לפי בחירת אדריכל. לפני שלב הביצוע נדרש 
מ' כולל  2אישור קונסטרוקטור ופרט הנדסי לפי מפרט יצרן. לפני הביצוע יש לבנות דוגמא של 

המודול לצורך  פרט עיגון לאישור מפקח ואדריכל. מיקום המעקה לפי התכנית . הקטנת גודל
 התאמה לשטח תעשה באופן סימטרי משני הצדדים.

, המוחדרים בקדחים במסגרת 12/12מילואה: עמודי ברזל מפרופיל מרובע מלא עובי 
 ומרותכים.

 מ"מ. 100המרווחים בין העמודים הניצבים יהיו 
העמודים  .300/300/400, העמודים יבוטנו בבורות 50/50/3שלד: עמודי הגדר עשויים פרופילים 
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מ"מ. העמודים יבוטנו בבורות עפ"י ביסוס ועיגון  300ובעומק  4יבוטנו בחגורות בטון בקדח "
 של הנחיות קונסטרוקטור.

 ø 10ראש הברזל בצורת חרוט קטום יכוסה בכיפת ברזל דמויית ניט 
 גילוון וצביעה: צביעה בשיטה אלקטרוסטטית באבקה על בסיס פוליאסטר.

 .819באבץ חם לאחר היצור, לפי ת"י כל החלקים טבולים 
מ' לאישור מפקח ואדריכל לפני ביצוע. אין לבצע ריתוכים בשטח ללא  3יש להכין קטע של 

 אישור המפקח. הכנת וצביעת המעקה תעשה ע"פ הנחיות המפרט הכללי.
 מדידה: לפי מטר אורך

תשלום: כולל הבאת החומר, התקנה, ביסוס, עיגון וביטון לקרקע או לקירות לפי הנדרש לפי 

ומפרט היצרן. כמו כן, תיקונים נדרשים ותיקונים שידרשו עד גמר  E1קונסטרוקטור ופרט 
 התקנה מלאה ע"י המפקח.

 
  

 

 כבישים ופיתוח – 51

 
 עבודות עפר  -  .251

 בכתב הכמויות( 51.002)תת פרק  כללי .1.00251
תשומת לב הקבלן מופנית למתואר  בתכניות, בחתכים ובפרטים הטיפוסיים יש לשים לב 

 2.01תשומת לב מיוחדת יש לתת לגיליון לסוגי העבודות השונות, סדרי הביצוע השונים. 
 המתאר חתכים טיפוסיים ופרטי מבנה שונים וההערות הרשומות בגיליון.

 מיוחדים לעבודותדגשים  
שהוא  כל ההובלות לסוגיהן, נכללות במחירי היחידה השונים. לא תשולם תוספת מכל סוג -

 בגין נושא הובלות ומרחקי הובלה.

 כל עודפי החפירה שלא ישמשו לסוגי המילוי השונים, יסולקו מהשטח . -

לא בכל מחירי היחידה יילקח בחשבון שהם כוללים את כל האגרות לסוגיהן השונים.  -
 תשולם לקבלן כל תוספת בגין אגרות מסוג כלשהו.

 

 בכתב הכמויות( 51.2.0060)סעיף  חפירה / חציבה .2.00351
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה היא 

כולל סעיף זה חפירה  ,כמו כן לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.
 של מסעות קיימות או מדרכות.

 העבודה כוללת גם:
מי בחפירה בקרקע כלשהי לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה  -

 תהום.
במידת  חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת ידיים -

 הצורך.

 .חפירה לתעלות ניקוז מעובדות -
עבודות החפירה/חציבה ילוו בפיקוח יועץ קרקע, אשר יאשר את שיפועי החציבה  -

 המבוצעים ע"י הקבלן.

 .לצורך שמושים שונים ,סנה זמנית במידת הצורךחמיון החומרים החפורים וא -

 גריסת החומרים החפורים והכנתם לשימוש כמילוי נברר. -
, כולל תשלום מאושר ע"י הרשויותלמקום שפיכה ועודפי חפירה נוי הפסולת יהעמסה ופ -

 .אגרות

 

, למניעת הקבלן ידאג לגידור זמני ובטיחותי בשפת החציבותבנוסף לאמור במפרט הכללי,  -
 פגיעה מנפילה מקו דיקור החציבה בקרקע הטבעית )כלול במחיר היחידה(.

 הגידור הזמני יפורק רק לאחר השלמת קירות תמך שונים וכלל העבודות באתר.    
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פיזור המילויים )בשטחי המילוי( ידאג הקבלן לבצע מידרג של שטחי המילוי למימדי  לפני -
 המידרוג המתוארים בתכניות.

 פירוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות, משטחי בטון וכו' שבתחום החפירה. -
 כל האמור לעיל נכלל במחיר היחידה ולא תשולם עבורו תוספת.

 .מחושב כאמור במפרט הכללימ"ק ב הנפח לפי :המדידהשיטת 
 המחיר כולל את כל האמור לעיל.

 בעבודת ידיים בשטח מוגבל חפירה 
במהלך העבודה עשוי הקבלן להיתקל בצורך לבצע עבודת חפירה בעבודת ידיים.  העבודה 

 תתבצע כמפורט במפרט הכללי.
 בנפרד עבור עבודה זו והיא תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. לא ישולם

לתשומת לב הקבלן, יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור או ביצוע דיקור מדורג )כולל שטחים 
 אופקיים( בחפירה. לא תאושר כל תוספת למחיר היחידה עקב שינוי זה.

 בכתב הכמויות( 51.2.0160)סעיף  הידוק שתית 2.00451.

ת המפקח, על הקבלן לבצע הידוק שתית תחתית חפירה או מילוי כמפורט, ועל פי הוראו -
 בתחומי המדרכות, שבילים והרחבותס"מ  20לעומק 

 בתחומים בהם יבוצע הידוק השתית. במ"רלפי השטח  :המדידה והתשלום
 
 

 מצעיםמילוי מובא ו - .351

 בכתב הכמויות( 51.3.0110מילוי מובא מחומר נברר )סעיף  51.3.001
בדרישות  המפרט הכללי   המילוי הנברר יהיה מילוי מובא או חומר מקומי גרוס שיעמוד

 .51.04.09.05סעיף 

כל המילוי יפוזר ויהודק בשכבות מקבילות ורציפות. יש לדאוג לכך שלא יהיו הפרשים  .א
ס"מ(. הפיזור וההידוק  20)בגבהים בין קטעי עבודה סמוכים העולים על שכבה אחת 

 יבוצע ברציפות לכל אורך שטח העבודה.

מהצפיפות הכללית  98%ס"מ, מהודקים בהידוק מבוקר של   20נברר בשכבות של  מילוי .ב
עוצמה  בעליויברציונים כבדים  ברטיבות אופטימלית עם מכבשיםלפי א.א.ש.ה.ו.  

 ויברציות לדקה.  1,000טון/מכה ולפחות  15מינימלית של 

 40לגובה של  המילוי לאחר הנחת צנרת מים יהיה במכבשים לא ויברציוניים. עד הידוק .ג
 ס"מ מעל הצינור.

על הקבלן לקחת בחשבון את השקיעות הצפויות בכל שטח העבודה, עבור שקיעות הללו  .ד
 לא ישולם ותוספת החומר המתבקש מכך הינו חומר מילוי.

לתשומת לב הקבלן, יתכנו שינויים בשיפוע הדיקור )שיפועים בגמר המילוי( או ביצוע 
יים(. לא תאושר כל תוספת למחיר היחידה עקב שינוי דיקור מדורג )כולל שטחים אופק

 זה.

הנברר יהיה ממקור כלשהו ובלבד שתכונות המילוי יענו לדרישות המילוי הנברר.  המילוי .ה
עם זאת, רשאי הקבלן להתאים את הקרקע מערמות העפר החפור, אותן הוא נדרש למיין 

 מם למילוי נברר., ולהתאי51.2.070, 51.1.010ולסלק בהתאם לסעיפי הכמויות 
התנאי לאישור המילוי הנברר הנ"ל הוא שתכונות המילוי הנברר מהקרקע המקומית 

 יתאימו לדרישות המפורטות במפרט הכללי.
לצורך התאמת הקרקע המקומית לדרוג הנדרש למילוי נברר, על הקבלן לגרוס את 

וסמכות הקרקע, לאחר שישיג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות המ
 לגריסה באתר,  או הובלה לאתר גריסה מורשה כלשהו.

מובהר ומודגש בזאת שכל הפעילות הנדרשת לצורך ביצוע הגריסה, הן מעניינו של 
הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, והקבלן לא יכול לבוא בטענה כלשהי במקרה שלא יקבל 

שות שימוש בחומר את האישורים לגריסה באתר או באתר כלשהו, ו/או לא יוכל לע
 .המקומי למטרות מילוי נברר מסיבה כלשהי
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בכל מחירי היחידה ילקח בחשבון שהם כוללים את כל האגרות לסוגיהן השונים. לא תשולם 
 לקבלן כל תוספת בגין אגרות מסוג כלשהוא.

כאשר הנפח יחושב על פי הפרטים  לפי הנפח התיאורטי שבתכניות שיטת המדידה: במ"ק
 הטיפוסיים.

 תשלום: המחיר כולל אספקה, פיזור, הרטבה והידוק החומר.

 בכתב הכמויות( 51.3.0010מצעים )סעיף  .002.351
 מצעים.עבודות בתחומי העבודה יבוצעו 

מהצפיפות מוד  100%המצעים יהיו מסוג א' מאבן גרוסה ויהודקו לצפיפות של  -
 ו..ה.ש.א.א

 20רבי ימ ס"מ ועובי 15מינימלי לשכבה ויהודקו בשכבות )עובי יורטבו המצעים יפוזרו  -
 ס"מ(.

 של המפרט 51.05חומרי המצעים יהיו חומרים גרוסים במחצבה ויתאימו לדרישות פרק  -
 הכללי. 

 של המפרט הכללי ויענו דרישות מצע סוג  51032חומרי התשתית יתאימו לדרישות סעיף  -
 א'.

 .במ"ק : לפי הנפחהמדידהשיטת  
 לעיל.המחיר כולל את כל האמור 
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 מפרט טכני של מתכנן תאורה / חשמל  3.3

 
 כללי  
  

מפרט זה מהוה תוספת למפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית בהוצאת משרד הבטחון 
 על כל פרקיו. כל מקרה עדיפות מפרט זה על המפרט / הכללי. 

 
 בירורים מוקדמים עם רשויות  1.0108.

על הקבלן לברר ולתאם בחברת החשמל, בזק ומוסדות אחרים את הפרטים ואופן  
הביצוע של העבודה המבוצעת למערכות שלהם ולבצע במועד המתאים את כל ההכנות 

הדרושות לשם כך. יש לדאוג להזמנת הפיקוח לביקורת של הרשויות הנ"ל בשלבי 
 העבודה ובסיומה. 

 
 ניהול העבודה ע"י הקבלן  1.0208.

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל זמן בצוע העבודות בא כח שלו במקום בתור מנהל  
החשמל היה בעל רשיון "חשמלאי בכיר" לפחות ומנהל העבודה במקום  עבודה. קבל 

בעל רשיון "חשמלאי מוסמך" לפחות. מנהל העבודה יהיה מוסמך לייצג את הקבלן 
 בהחלטות מנהלתיות וכספיות. 

 
 "לעדכון"  תוכניות 1.0308.

של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתם יחד עם  ממוחשבות הקבלן יכין תוכניות 
. כן ימסור הקבלן ללא תשלום , בזק וכו'בקשתו לבדיקת המתקן על  ידי חברת חשמל

 סטים(.  3תוכנית של המתקן המבוצע למזמין )
 

 איתור חלקי המתקן  1.0408.
תחילת בצוע העבודה, סימון המקומות המדויקים  לפנילסמן , לקבל מהמפקחעל הקבלן 

 )מידות וגבהים( של   אביזרים כגון: ע.ת, ארונות חשמל ותקשורת ומרכזיית תאורה
 . נוסף לכך על הקבלן לקבל אישור           ולקבל אישור מטעם המפקח

צורת התקנתם של אביזרים הנ"ל הסמוכים וצמודים זה לזה. אין להסתמך על מדידות ל
 . מפקחתוכנית )לפי  קנה מידה מתאים( ללא אישור הב

 
 ,המזמין ורשויות ,מהנדס בודק  בדיקת המתקן ע"י חברת החשמל 1.0508.

בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, חומרים ובדיקת  
ן יהיה פעלה ניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלהפעולת המכשירים, 

 ללא כל תוספת מחיר.  -בורים וכו' והחזרתם י, חסיםלשתף פעולה איתו בפרוק מכ
כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד ועל  

כחו. במידה והתיקון לא -חשבון הקבלן וללא השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא
יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות את התיקון 

 הנ"ל על חשבון הקבלן. 
תכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן הקבלן יכין  

, הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ו/או בודק מוסמך, בזק וכו' על ידי חברת החשמל
, בזק וכל הרשויות האחרות תתקיים בזמן, והוא ו/או בודק מוסמך ידי חברת החשמל

ן שהבדיקות עלולות להתבצע ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבו
 בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות. 
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  תאור העבודה והמתקן 208.
 

 פסוטה.מתכנן שכונה חדשה באזור משרד הבינוי והשיכון  
 

 במפרט זה כלולות העבודות הבאות:                
  

 שלב א' )משק תת"ק(: –מתקן תאורה    .א

 חפירת תעלה לתשתית תאורה -

 80øממ"ר + צינור  35הנחת מוליך הארקה חשוף בחתך  -

 ס"מ. 80ביצוע תאי בקרה בקוטר  -

 ביצוע יסודות לע.ת.  -

 ביצוע הכנות להתחברויות לעמודי תאורה קיימים. -

 ביצוע חציות כביש בהתאם לתוכניות והנחיית הפיקוח. -

 בהתאם להוראת המפקח.תאורה זמנית ביצוע  -

 

 תשתיות בזק/ הוט: .ב

ת תת"ק בזק והוט על הקבלן לבצע איתורים במידת הצורך קיימות תשתיו -

 לפי דרישות המפקח בשטח .

 תואם מול בזק/ הוט מיקום התוואי שלהם לאורך כל הפרויקט.  -

 באחריות בזק/ הוט לבצע את התשתית שלהם במלואה. -

 במסגרת הפרויקט נדרש להכין גומחות/מיקומים לארונות עבור בזק והוט. -

 בזק והוט כניסה שלהם לאתר לביצוע עבודות.על הקבלן לתאם מול  -

 הקבלן יתאם מול הוט ביצוע תשתית תוואי חדש במקום התוואי לביטול -

 הקבלן יקבל אישור מחב' הוט לתקינות התשתית לאחר  גמר הביצוע.

 הקבלן יתאם מול בזק ביצוע תשתית תוואי חדש במקום התוואי לביטול -

 תשתית לאחר  גמר הביצוע.הקבלן יקבל אישור מחב' בזק לתקינות ה

 

 תשתיות חברת חשמל:  .ג

במסגרת הפרויקט תבוצע הכנת חציות וגומחות בטון לארונות מונים / רשת  -

 בלבד לפי הנחיות הפיקוח בשטח ובתאום מול חברת חשמל.

הובלת צנרת ,במידה ותסופק ע"י חח"י )במידה ונדרש( ממחסן חברת חשמל  -

 תשלום.לאתר תבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת 

על הקבלן לתאם מול חברת החשמל כניסה שלהם לאתר לביצוע עבודות  -

 עבור הבניה החדשה.
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 דרישות מיוחדות   08.3
 

 דוגמאות וחומרים  3.0108.
דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין  למהנדס במשרדועל הקבלן יהיה לספק  

במתקן, במיוחד מגופי התאורה, אביזרי גמר וציוד מיוחד אחר. רק לאחר קבלת אישור 
בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים 

וד ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המהנדס או המזמין לפני התקנתם. צי
שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו באם ידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה 
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרי המסופקים כפי שמוגדר במפרט, 

 התקנים, ו/או הדרישות במפרט המיוחד. 

 
 תוצרת ודגמים   3.0208.

, מרכזית , אביזרי גמרתאורהד לעמודי כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ציו 
בהשלמות למפרט וכתב הכמויות.  לדגם ותוצרתיסופק ויותקן בהתאם  -וכו'  מאור

בתנאי שאושר ע"י המהנדס, על מנת  - מזכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שוה ערך
להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: חשמליות מכניות, 

ת בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף פיזיו
 ואמין. 

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד  
גם ציוד אשר הוגדר בכתב הכמויות / מפרט תשמר למהנדס.  -מהתוצרת המצוינת( 

אספקתו/התקנתו בשטח וזה יעשה ואינו שו"ע חייב באישור המפקח/מתכנן לפני 
 במקום שיקבע ע"י המתכנן/מפקח.

להדגיש שהקבלן יכול להגיש ציוד שו"ע מרגע הודעה על זכיתו עד לצו 
 תחילת עבודה , לא יתקבלו בקשות לשינוי ציוד מאוחר יותר.

כל שינוי חייב באישור משרד השיכון והמתכנן, קביעתו של המתכנן תהיה 
 סופית וללא עוררין.

 
 עבור גופי תאורה, קביעת שווה ערך יקבע לפי שלושה איפיונים:  

 איפיון צורני  א.
יאושר ע"י האדריכל ויועץ התאורה לגבי צבע, טיב החומרים, גימור חיצוני, מידות  

 וכו'. 
 איפיון ביצוע  ב.

 נקודות ההשוואה תהיינה.  -ע"י מתכנן התאורה  
 השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות.  - 
 הנדרשת. CUT OFF רמת  - 
  Ra/CRIINDEX. ומקדם מסירת הצבע (K) גוון האור במעלות קלווין  - 
 איכות החומרים מהם מורכב הגוף.  - 
  μLB.נצילות  - 
  DIN ,UTE ,CIE.CIBS,התאמה לתקנים אירופים ובין לאומיים ת"י,  - 
 450BIGמשנק רגיל כולל מצת -      

 איפיון תקציבי  ג.
לדעת הקבלן יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה הערך המוצע.  יש 

 והשוואה כספית.  הצעת אלטרנטיבה תהיה מלווה במסמכים טכניים 

באם הקבלן יציע שוה ערך, יהיה עליו להציג במשרדו של המתכנן את  .ד
והחלופות המוצעות בליווי המסמכים  )אורגינלי( הגוף המפורט 

 שמפורטים לעיל. 
  ספקה אה.   

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק, להחליף/להוסיף גופי תאורה שיותאמו באופן 
 מיוחד לפרטי

 התכנון בשלבים המתקדמים של הפרוייקט. 
כל החלפה/תוספת כנ"ל תבוצע בהתאם למפרט. באם ידרשו להשגת המטרה גופי 
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תאורה אשר לא נכללו במפרט, תהיה הוספתם טעונה אישור מראש בכתב, ממתכנן 
התאורה. האישור ילווה ע"י ניתוח מחירים שיבוצע ע"י מתכנן התאורה ויהווה את 

 הבסיס להתחשבנות עם הקבלן. לא תתקבלנה כל דרישות אחרות. 
 אחריות לגופי תאורה ו.   

שנים,  7 -שנים ועמודי תאורה ל 5של   אחריות הקבלן לגופי תאורה תהיה לתקופה
 ממועד קבלת מתקן התאורה ע"י המזמין.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :בארץ התאורה גופי מספק סף דרישותז.  
 

 :הבאים האישורים את יצרף המציע     
 

 כי המעיד ' וכו טכניון ,הישראלי התקנים מכון כדוגמת ,מוסמך ממכון אישור .1
 ISO-9001:2008לתקן  מאושרת איכות מערכת בעל בארץ המציעשל  ארגונו
 בתוקף(. תעודה או אישור לצרף יש(החשמל" ותחום "מערכות תאורה של בתחום

 מסמיך אשר ,בארץ הרשמי נציגו מאת או התאורה גופי יצרן מאת הסמכה כתב .2
 ,התאורה גופי של בארץ טכנית ותמיכה חלפים ,אחריות ,שרות המציע למתן את

 רשמי(. הסמכה כתב להציג יש(שנים לפחות  10 של לתקופה
 התאורה גופי של הקניין זכויות של הבעלים הוא כי ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת .3

 הקניין זכויות בהם במקרים .למזמין המציע הצעת על הגבלה או כל מניעה אין וכי
 מקור הסבר בתוספת ,בהצהרה הדבר יפורט ,שלישי לצד התאורה שייכות בגופי
 ישפה כי המציע יתחייב ,כן כמו .התאורה גופי את להציע למזמין המציע של זכותו

 על המוצעים התאורה בגופי הקשורה שלישי תביעת צד של מקרה בכל המזמין את
 .ידו

 ביצור הינם המוצעים התאורה גופי רכיבי שכל ל"בחו או בארץ היצרן הצהרת .4
 .ייצורם של מתוכננת להפסקה כוונה אין כל וכי שוטף

 תכנון בביצוע ,האחרונות השנים בחמש לפחות ,ניסיון בעל הינו המציע כי הצהרה .5
 .תאורה גופי אספקת או/ו יצור ,תאורה

 ,האחרונות השנים בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל הינו המציע כי הצהרה .6
 .ידו על המוצעים הגופים יצרן של ,גופי תאורה לאספקת

לפחות  ₪ 2,000,000 של בסך עסקי שנתי מחזור בעל היותו על המעיד ח"רו אישור .7
 .האחרונות השנים משלוש אחת בכל, )מ"כולל מע לא(

 תאורת גופי באספקת התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון פירוט עם הצהרה .8
 לוודא יש(ב "בארה או/ו באירופה הותקנו אשר  LED פ מבוססי"ושצ כבישים
 במהלך לפחות יחידות 1,000 של בכמות, )בארץ הרשת לתדר ומתח מיועד שהציוד
 2010-1013. השנים 

שנים בפיתוח וייצור גופי תאורת כבישים ורחובות  15 –ניסיון של יצרן  .9
שנים בפיתוח וייצור גופי תאורת כבישים ורחובות עם מערכות  3-קונוונציונלים ו

 לד.
 

 להלן כמפורט הרשימה נדרשת:
  
 ההתקנה. בוצעה שבהם אתרים 
  ושם  התאורה גוף יצרן שם ,ההתקנה תאריך ,התאורה גופי דגם ,הספק ,כמות

 .המתקין
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 מקורות והספק דגם ( האורLEDשסופקו ) יצרן ה שם כולל ,זו בהתקנה – LED. 
 ל"הנ באתרים ומס' טלפון קשר איש שם. 

 
 התפקיד בעל .טכנית תמיכה למתן המציע בחברת קבוע קשר איש פרטי עם מסמך .10

 מוכח נסיון עם , מתאים חשמלאי רשיון בעל ,המציע בחברת המניין עובד מן יהיה
 חישובים לערוך מוכחת ויכולת תאורה גופי לפחות בהתקנת שנים 3 של

 .רלוונטיים פוטומטריים
 

 .ב"המצ טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלת"ב הנדרש כל את ימלא המציע  .11
 

  LED  מבוססי תאורה לגופי מיוחד טכני מפרטח. 

 
תאורה מרשימת דגמים  גופי הנם זה מכרז במסגרת הנדרשים התאורה גופי

תפוקת  בעל  LEDמסוג לנורות ייעודיים המאושרים ומפורטים באתר  משב"ש והינם 
 שטח או/ו כביש עבור תאורה תכנון דרישת על יענו אשר אור ופיזור חשמלי הספק,אור
  .ישראלי ותקן המזמין בהתאם לדרישות ,נתון

 
 :להלן כמפורט הטכני המפרט לדרישות יתאימו תאורה גופי

 

 לעבודה ויתאים 2.3 חלק 20 ישראלי תקן דרישות לכל יתאים התאורה גוף .1
 .מלאה בדיקה תעודת להציג יש +( 35( עד )-10 (של בטמפרטורות סביבה

 החום ופיזור מכאני חוזק להבטחת ,אלומיניום מבנה בעל יהיה התאורה גוף .2
 .ההפעלה וממערכת האורממקורות  המופק

 הפעלה מערכת באמצעות לזינה ולהתחברות להתקנה מיועד התאורה גוף .3
 להוראות בהתאם תתבצע ההתקנה (driver)ייעודית אינטגרלית  אלקטרונית

 תאורה תאפשר האלקטרונית ההפעלה מערכת .היצרן של המקוריות ההתקנה
 +10%).הרשת ) במתח בשינויים תלות ללא ,ויציבה קבועה

 ,פוטומטרי פיזור עקומות מספר בעלי יהיו התאורה גופי סדרת או התאורה גוף .4
 בכל הנדרשים פ"השצ או/ו הכבישים סוגי כל עבור לתאורה התקן ליישום דרישות

 ותקן המזמין לדרישות בהתאם ואיכותה התאורה עוצמת ויאפשרו קיום ,אתר
 .ישראלי

)בידוד כפול או בידוד  2מסוג  חשמלי הלם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .5
 . 20  ישראלי תקן בהתאם לדרישות  מוגבר(

 .  IP-65ואבק לחות מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .6
 לדרישות  IK-08וזעזועים  מכאני הולם מפני הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף .7

 .IEC-62262תקן   
 .לקיר או לזרוע או התאורה עמוד לראש חיבורו יאפשר התאורה גוף .8
 ,מלאה בהעמסה לפחות  0.92של  הספק מקדם בעל יהיה המוצע התאורה גוף .9

 .הרשת מתח תחום ובכל החשמל   לרשת בהתחברות ישירה
 .וערך איכות ,תכונות שווה או   CREEמתוצרת  LEDמסוג יהיו האור מקורות  .10
 .לפחות 70% של צבע מסירת בעל יהיה האור מקור  .11
 לפחות שעות 50,000 הנדרש התאורה וגוף LEDהאור  מקור חיי אורך  .12

 70% עד האור שטף ירידת מותרת ,צלסיוס מעלות 35 סביבה של בטמפרטורה
 . - IES LM-80ל בהתאם

 יהיה הספק על המזמין. לדרישת בהתאם5500K עד  יהיה האור מקור גוון  .13
 .התכנון דרישות על עונה אינו הצבע שגוון תאורה כל גוף להחליף

 בהתחברות זה במפרט כנדרש התקנים כל לדרישות יתאים המוצע התאורה גוף  .14
 :להלן וכמפורט   ,לרשת החשמל ישירה

 
 :הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש

 
 טמפרטורת  תחום לרבות , 2.3 חלק 20 ישראלי לתקן מלאה בדיקה תעודת

 .2.13חלק  61347 ישראלי תקן לדרישות הדרייברים התאמת ואישור סביבה
 אלקטרומגנטיות  )הפרעות 2.1 חלק 961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת

 .מוקרנות(
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 זרמי  ,מולכות הפרעות( 12.3חלק  961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 (.הרמוניות

 שינויים  ,מולכות )הפרעות 12.5חלק  961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 .רגעיים(

 

 הישראלי התקנים מכון של ומלאות חיוביות בדיקה תעודות להציג יש ,כן כמו
 תעודות או

 יוגש החומר הגשת ובמועד במידה , ISO17025 מוסמכות ממעבדות בדיקה
 ממעבדה ח"דו

 של בדיקה גם ההגשה מיום חודשים 6 תוך יעביר המשיב ISO17025 מאושרת
 - התקנים  מכון

 ד(:"עו י"ע חתומה התחייבות לצרף יש(     
 

 לתקן  להתאמה בדיקה תעודתIEC 62471 ממעבדה ביולוגית( פוטו )בטיחות -
 .הרלוונטי בתקן כהגדרתו המוצע התאורה גוף לסוג בהתאם ,מאושרת

 לתקן  להתאמה בדיקה תעודתIEC 62031 ה מנורת בטיחות )דרישות-(LED). 
 לתקן להתאמה בדיקה תעודת IEC 62262 מכאני הלם מפני הגנה )דרגת 

 .(IK08וזעזועים 

 לתקן להתאמה בדיקה תעודת IEC 61547 מגנטית  אלקטרו וחסינות )תאימות
 .)תאורה לציוד

 לתקן להתאמה בדיקה תעודתEN-55015   (RFI רדיו–בתדר משודרות הפרעות 
 .)תאורה מציוד

 דיגיטלי  קובץ יסופק ובנוסף, ממעבדה אור פיזור ועקום מלא פוטומטרי ח"דו
 .מוצע תאורה גוף סוג כל עבור LUMDAT     או  IESבפורמט

 התאורה גופי ותחזוקת אחריות ט.
 

 תאורה גוף כל יחליף הספק .שנים חמש של אחריות נדרשת התאורה גופי דגמי לכל .1
 על תחול והעבודה התאורה גופי החלפת עלות .האחריות תקופת לפעול במהלך שפסק
 .הספק

 .המזמין לאישור והתחזוקה ההתקנה הוראות את יגיש המציע .2
 
 

 
 

 טכניים ונתונים דרישות ריכוז טבלתי. 
 

 בלבד המציע לנוחות מרוכזת דרישה רשימת הינה הטבלה( הטבלה למילוי הערות
 (.המפרט במסמכי שנדרש כפי המסמכים תהיה לתוכן וההתייחסות

 
 סף(. תנאי( הנדרשים המסמכים את ויגיש הטבלה את ימלא המציע .1
 מסעיפי יותר או לאחד מלאה התייחסות באין ,בטבלה הנתונים את למלא המציע על .2

 את לממש היכולת את למציע שאין המזמין יפרש ,להלן בטבלה הדרישה המפורטים
   .הסף תפסל על והצעתו הנדרש

 אין אם .ההצעה לאישור הכרחי תנאי המהווה סף סעיף הינו להלן בטבלה סעיף כל .3
 מסוג בדרישה לעמוד המציע ביכולת אין או/ו מפורטת תשובה לענות המציע ביכולת

 .הסף על תפסל הצעתו ,זה
 י"ע התשובות את ולגבות להלן בטבלה המפורטים הדרישות סעיפי כל על לענות חובה .4

 כמפורט ימוספרו המסמכים .זו לטבלה המציע ידי על שיצורפו ,המסמכים הנדרשים
 ,המציע שמצרף במסמך המתאימה הפסקה ליד המסמך את מספר לסמן יש ,בטבלה

 .באותו המסמך סעיפים למספר להפנות ניתן
 בהרחבה לדרישות להתייחס המציע ועל תמציתי הינו להלן בטבלה הדרישות תאור .5

 .המכרז כמפורט במסמכי
 התייחסות מחובת המציע את פותר ואינו תמציתי הינו להלן בטבלה הדרישות תאור .6

 .המכרז במסמכי המפורטות סעיפי הדרישות ליתר
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מס'  הדרישה

 מסמך

 תשובת המציע

 בתחום ISO-9001:2008 לתקן הסמכה תעודת
 וחשמל תאורה

1  

  2 ......אחריות שירות למתן היצרן מאת הסמכה כתב

 ...התאורה בגופי קניין לזכויות היצרן הצהרת
 תביעת של במקרה לשיפוי המזמין התחייבות וכתב

 .....'ג צד

3  

 ביצור התאורה גופי רכיבי שכל היצרן הצהרת
 ........שוטף

4  

 הותקנו אשר התאורה גופי יצרן של מוכח ניסיון
 'יח 1,000 בכמות במערב אירופה או/ו בארץ

 -2010-2013  בשנים

5  

 בחמש לפחות ,ניסיון בעל...המציע כי הצהרה
 או/ו יצור ,תאורה תכנון בביצוע ,האחרונות השנים

 .תאורה גופי אספקת

6  

 בשלוש לפחות ,בארץ זיכיון בעל המציע כי הצהרה
 יצרן של ,תאורה גופי לאספקת ,השנים האחרונות

 .ידו על המוצעים הגופים

7  

 בסך עסקי שנתי מחזור בעל הינו המציע
 .האחרונות בשלוש השנים ,לפחות 2₪ 000,000,של
 .ח"רו אישור לצרף יש

8  

 או מקורי לציין( המוצעים התאורה גופי ט"מק
 )וערך איכות שווה

9  

 הכולל המוצעים התאורה גופי של טכני מפרט
 .'וכו ,חומרים ,המבנה פירוט

10  

  11 יבואן/היצרן שם

  12 חשמליים גדלים

  13 )לומן( אור שטף

  14 )קלווין 'טמפ( אור גוון

  15 (Wכוללת ) חשמל צריכת

  16 האור ומקורות התאורה גוף של חיים אורך

  17 "כפול חשמלית"בידוד הגנה דרגת

  IP65 18ואבק  לחות מפני הגנה דרגת

   IEC62262לתקן להתאמה בדיקה תעודת
(IK08). 

19  

 גופי דגמי לכל 10 י"לת מלאה בדיקה תעודות
 .........המוצעים התאורה

20  

  IEC61547 21לתקן להתאמה בדיקה תעודת

   961    ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 2.1 חלק 

22  

    961     ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
 12.3חלק 

23  

חלק    961 ישראלי לתקן להתאמה בדיקה תעודת
12.5 

24  

  IEC62471 25לתקן להתאמה בדיקה תעודת

  IEC62031 26לתקן להתאמה בדיקה תעודת

  IEC62031  27לתקן להתאמה מלאה בדיקה תעודת

 ,לפחות 0.92 התאורה גוף של ההספק מקדם
 תחום ובכל מלא בהספק

 הרשת מתח

28  
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 מוסמכת ממעבדה אור פיזור ועקום מלא ח"דו
   ISO17025לתקן

29  

  30 .קיר ,זרוע ,עמוד ראש על ת"גו תפיסת אמצעי

אינטגראלית  אלקטרונית הפעלה מערכת
(driver)  

31  

  32 לפחות  שנים לחמש אחריות כתב

  33 המוצע התאורה לגוף ותחזוקה התקנה הוראות

  34 קשר איש פרטי
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 התקנת אביזרי תאורה  3.0308.
בנוסף למפורט בסעיפי המפרט וכתב הכמויות השונים של מפרט זה, יש להדגיש  

שהתקנת אביזרי תאורה כולל את הכוונים השונים, אשר יעשו בשעות חשיכה מוחלטת, 
 לצורך הפעלה נסיונית וכוונים יכין הקבלן: 

 מכשירי קשר עם אזור להשתמש בהם.  3. 1
 . דיזל גנרטור להפעלת המערכת. 2
 לילות.  2עובדים עם כלי עבודה. )חשמלאי ועוזר( למשך  3ת של . צוו3
 . כבלים וחבורי קיר ניידים לחבור אביזרי תאורה. 4
 . לוח מפסקים להדלקה והפסקה של אביזרים אלה. 5
 . חומרי עזר. 6

 
 שלוט  3.0408.

ודי על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צנורות ואביזרים כגון: לוחות, עמ 
. השלוט יהיה שלט לרשום בתכניותתאורה, עם סרט נירוסטה או צביעה בהתאם 

סנדויץ למתקנים, ושלט נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא והן יעד, על השלוט 
 יכתב מספר המעגל. 

פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתאור ההתקנות או ימסר מאוחר יותר. מחיר  
 ידות בכתב הכמויות. השלוט כלול במחיר היח

 כן יהיה שלוט סנדויץ בארונות חשמל, דלתות לארונות עם לוחות חשמל. 
 
 לחברת החשמל תשתית עבודות   5.3.008

 
 PVC -הכבישים, יהיו מ  במעברינורות שישמשו בתשתית להשחלת כבלים יהצ כל .1

 פוס המקובל ימט קשיח
 חברת החשמל מחוז הצפון. י"ע והמוסכם  
 ממ" 5.3קוטר עובי דופן  4" נורותילצ  

 מ"מ 7.7 קוטר עובי דופן 6" נורותילצ 
 מ"מ 10.8קוטר עובי דופן  8" נורותילצ 

 
מטר  1.20נור יונח בעומק ישל הצ העליוןיונחו בקו ישר כאשר הקצה  נורותיהצ .2

 מתחת לפני הכביש 
פוד וכיסוי חול, סרט סימון, מילוי החפירה והידוק מבוקר יר כולל, הסופיים  

  עומקבהתאם לכביש. באם 
עם  200 -נורות בבטון ב ילא יתאפשר בהתאם לתקן אזי יעטפו הצ צנרת הנחת  

 זיון פלדה בהתאם 
 .לתרשים  

 
ומוכנה לקליטת  מושלמתמערכת ההכנות של צנרת כמתואר לעיל, תהיה  כל .3 

 מערכות הכבלים וכו' כפי 
 .שפורט  

 
פוס פעמון )שקע/תקע( עם אטם גומי. בכל ינורות יהיו מטיבין הצ המחברים .4 

 נורות יושחל חבל משיכה יהצ
 נורות.ילפחות, לאחר ניקוי הצ ממ" 8בקוטר  לוןיבני שזור  

 
בריחתו, יש לסתום  -איהשחלת חבל משיכה עם רזרבה בקצוות והבטחת  לאחר .5 

 את הקצוות ביוטה ובטון 
 חדירת בוץ וחרקים. כנגד, רזה  

 
יסומנו בקצוות,  דבעתי מושילששנקודת סיומם אינה בבריכה, או שוחה  נורותיצ .6 

 נור ברזל שחור יצ יע"
 ' מעל פני הקרקע הסופיים.מ ½נור עד יהצ מתחתית, שיגיע 1 ¼ " בקוטר  

 
מערכות המוקמות  ושארח חברת החשמל/מחוז הצפון יתאם עם מפק הקבלן .7 

 במקום. 
 

 מטר כולל: 6X7בניה/אספקה של חדר השנאה עבור חח"י בגודל מירבי של עד  . 8 
 א. תאום הנדסי מול נציגי חח"י והמזמין.  
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 ב. הכנת תוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה עפ"י סטנדרט חח"י והמזמין.  
מכל הרשויות הרלוונטיות, כולל הכנת תוכניות  ג. הגשה וקבלת היתר בניה   

 להיתר.
 ד. חיפוי המבנה באבן/שליכט צבעוני או כל גמר אחר שיבחר ע"י המזמין/חח"י.   

ה. מועדי תשלום: התשלום לקבלן בגין בניה/אספקה של חדר השנאה מותנה  
בסיום בנייה/אספקה של חדר ההשנאה, פיתוח השטח הקשור בו, ומסירתו 

 לחברת החשמל. הסופית
 
 
 

 קבלה סופית של המתקן 08.3.06

 קבלה של המתקן. סיורבגמר העבודות יערך  
על אף הקבלה ע"י הפיקוח והמתכנן, ועל אף האישורים השונים מהרשויות כגון: חברת  

חשמל, חברת בזק, הקבלן יראה כאחראי בעתיד לאיכות העבודה, או לליקויים שיתגלו 
שבוצעו על ידו. לכבלים, לחיבורים, הזנות וחפירות וכו' לתקופה בהמשך בעבודות השונות 

 חודשים. 18של 

קבלה ועברת המתכנן דו"ח כולל הערות )במידה וקיימות( יתקן  סיורכמוכן לאחר ביצוע  
קבלה סופי לבדיקות תיקון הערות ע"י  סיורהקבלן את הדרוש תיקון ללא עוררין ויערך 

 סיורהראשון על כל  סיוראת כל הדרוש תיקון בהתאם להמתכנן במידה ולא תיקן הקבלן 

 .100%נוסף באתר יחוייב הקבלן על בסיס של תעריף משרד הביטחון לשעות מזדמנות לפי 
 

 ”AS MADE“תכניות עדות     08.3.07
הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם      

 הגשתן יחד עם בקשתו לבדיקת מתקן 
ע"י חברת חשמל, בזק וכו'. כן ימסור הקבלן ללא תשלום תכניות ממוחשבות של 

 המתקן המבוצע למזמין
 סטים(. 3)

 
 

 הגדרות למדידה ולתשלום   08.4
 

 כללי  4.0108.
ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי  א.

ביחידה אחת מושלמת ועובדת, מכלולים: כל העבודה בסעיף מסויים נמדדת 
כולל כל העבודות, החמרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע 

 ם. מיהמתאי יפיםבסע 08למתקני חשמל  מהאמור במפרט הכללי
מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי  ב.

 ל מקרה. ההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר כלולים בכ
תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים  ג.

כל המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה 
פרט אם צויין  הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור סעיף וסעיף בכתב

 אחרת במפורש. 

בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב      .ד
 הכמויות של הקבלן, 

יעשה החשוב ע"י אינטרפולציה המבוססת על הסעיף   
 הרלוונטי הנ"ל. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל או לבטל סעיפים בכתב      .ה
 הכמויות, לפי ראות עיניו.

 
 ים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן: תכולת מחיר   

 
 תכולת המחירים  4.0208.

 את המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות.  א.
 : 08למתקני חשמל את המפורט במפרט הכללי  ב.
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 קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בניפרד.  
 הם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(. כל החומרים, חומרי העזר והפחת של ג.
כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים,  ד.

ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע 
 עבודות הקבלן. 

 הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.  ה.
תאום עם כל הגורמים לרבות קבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים  ו.

 מתואמים עם העבודות האחרות. 
אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו  ז.

 והגנה עליהם עד למסירתם. 
 המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד.  ח.
הוצאות כלליות של הקבלן: )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  ט.

 המוקדמות והמיקריות. 
 ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'.  י.

 רווחי הקבלן.  יא.
 בעבודות עפר יכללו בנוסף לאמור לעיל:  

סימון, וזיהוי מתקנים אחרים בשטח וקבלת אישורים מהרשויות המדידה וה יב.
 לחפירה. 

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח.  יג.
 שימוש בציוד מכני, פיגומים, טפסות, דרכים זמניות וכל ציוד אחר.  יד.
הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, במשך תקופת הבצוע וביטולן לאחר גמר  טו.

 העבודה. 
 הכשרת ניקוז זמני.   טז.
 בדיקת המתקנים ע"י הרשויות שהעבודה בוצעה עבורם.  יז.

 
 כבלים, חוטים, מוליכים, צנרת וכו'  4.0408.

הנ"ל ימדדו נטו לפי אורך מותקן בלבד. שאריות ופחת לא ימדדו. הנ"ל כוללים חומר  
עיקרי, חיזוקים, קשירות שלות, שלטי זהוי, סופיות, סגירות,מחברים, מופות, זויות, 

 כיפופים, חיבורים גמישים וכו'. 
  .כבלים ימדדו לפי מטר אורך נטו  
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 פתיחת כביש אספלט  4.0508.
אום עם הרשות הממונה על הכביש לביצוע הפתיחה גם אם תידרש במחיר יכלל הת 

ס"מ  12ס"מ כורכר,  20פתיחה בשלבים בשיעור שתרשה הרשות, הנחת הצנרת, מילוי 
סעיף  01המפקח. הידוק מבוקר כמפורט בפרק  בתאום עםס"מ אספלט, הכל  5 -אגו"מ ו

רבוע בציון רוחב  לפי סוג הכביש והחזרת המצב לקדמותו. הנ"ל ימדד במטר 01071
 שנים(.  3כתוספת לחפירה )האחריות לתיקון 

 

 צנורות  4.0608.
, הצנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. איטום צנרת לשימוש 08.4.04בנוסף לאמור בסעיף  

 .בעתיד ביוטה ובטון רזה. סמון קצה הצנור יכלל במחיר הצנור ולא ימדד בנפרד

 

 צוקות תאים/שוחות בנויים ו/או י 4.0708.
וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ' המכסה בניית התאים תכלול במחירה את 

תאים לתאורה, חשמל וטל"כ ימדדו קומפלט ויכלול גם את הטפסות, הזיון והחפירה. 
 כולל המכסה ושילוט על מכסה וכל המתואר בסעיף זה.

בניית התאים לטלפונים תכלול במחירה את התאומים עם חב' בזק לאופן ביצוע התאים  
תאים וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ' ויכלול גם את הטפסות, הזיון והחפירה. 

לתאורה, חשמל וטל"כ ימדדו קומפלט כולל המכסה וכל המתואר בסעיף זה עבור 
 שוחות בזק.

 

  חפירה/חציבה 4.0808.
לנאמר בסעיפים הנ"ל, מודגש שלא תנתן שום תוספת עבור תעלות  בנוסף 

ו/או עבודה בסמוך לתשתית קיימת כולל  )חפירה/חציבה( בהם יותקנו מספר צנורות
חפירה זהירה בידיים ו/או עם כלים מכניים. כל נזק שיגרם לתשתית הקיימת יתוקן ע"י 

של  בכתבת מפורשות רוחב ועומק החפירה תהיה לפי הוראו הקבלן ועל חשבונו.
המפקח. עומק התעלה נחשב מפני השטח הסופיים או מפני השטח הקיימים לפי החלטת 

המפקח. ובכל מקרה כולל סימון תואי, רפוד חול, כסוי חול, סרטי סימון, לבני הגנה 
 ריצוף במידת הצורךמכנית ו/או תחליף מאושר, מלוי בחומר שאושר ע"י המפקח 

 תו. והחזרת פני השטח לקדמו
 
 , מגש אביזריםגופי תאורה 9.4.008
 

, ארגזי ציוד )אם הם מותקנים את הלדיםבנוסף לאמור, במחיר גופי התאורה יכללו 
כיסויים, ברגי הארקה, חווט פנימי, מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר  דרייבר,בנפרד(, 

 הדרושים אם אין תכ' מפורטת לגוף התאורה. 
 ים הבאים: תאום הגופים עם הגורמים השונים: במחיר הגופים יכללו התנא  

הקבלן יספק דוגמאות של כל גופי התאורה ולא יזמינם עד שלא יקבל אישור    -
 הדגמים ע"י היועץ. 

 תבניות ביציקה במידה וידרשו.   -
 לא תנתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים.    -
בדיקתם, ספירתם, הובלתם לאתר אישור קבלתם בשלמות מהספק תוך   -

 סונם בשטח העבודה. חוא
הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים גם בעת ההובלה, ההטענה והפריקה, וכן   -

 באתר עד השלמת התקנתם ומסירת המתקן למזמין

 
 תאורה קיים  מרכזיתחיבור לעמוד/ 4.1008.

העבודות הנדרשות לביצוע  יכלול במחיר את התאום עם הרשות לגבי אופן החיבור כולל 
החיבור מחדש  ,צינור או הגנה אחרת, הפרוק ,התקנת שרוולחציבה, החיבור, כגון 

 וחומרים אחרים. ימדד כמכלול. 

 
 צביעה  4.1108.

 ,הוצאות הצביעה יכללו במחירי היחידה השונים של המוצרים ולא ימדדו בסעיף נפרד 
 באם אין דרישה מפורטת. 
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  תאורהעמוד  2.4.108
 

  העמוד 812העמוד, פלטת יסוד, ברגי היסוד, פתח לחיבורים ולציוד עזר, יוצרו לפי ת"י .
המעודכן )משרד  08והעמדתו יעשו בהתאם למפרט הכללי למתקן חשמל, פרק 

הביטחון(. ע.ת. יהיה בהתאם לתוכנית המפורטת, ללא עיוותים. פלטת בסיס העמוד 
או ביטומן,  817ס"מ באספלט חם אלסטקס  10כולל חלקה התחתון תצבע עד גובה 

לאחר גלוון. בתא הציוד יהיה פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבלים ע"י שלות 
 ובורג הארקה מרותך לעמוד.

 
 גימור העמוד:

  918אבץ חם בטבילה לפי תקן ישראלי . 
 " מנירוסטה. חיבור המכסה אל העמוד בעזרת  1/2בורג מכסה פתח החיבורים אלן

 שרשת או חוט פלדה עם ציפוי ניילון.
 .ברגי יסוד מרותכים ומגולוונים באבץ חם 
  בפלטת היסוד החורים מאורכים כך שניתן יהיה לסובב את העמוד סביב הציר בכ- 

10. 
 

 מספור העמוד:
  מ"מ )קוליר( שעליו מותקנים מספרים ואותיות  20 -סרט נירוסטה ברוחב כ

 ידה כדוגמת פטי ז'אן.מוטבעים ממתכת בלתי מחל
 .צבוע בעזרת שבלונה ופונטים מאושרים ע"י האדריכל / המתכנן 
 

 שונות:
 דגלים. 2-העמוד כולל הכנות לחיזוק ל 
 .העמוד יכלול שלט עם פרטי היצרן 
 :קומפלט "מכלול" הכולל: העמוד + תא האביזרים ללא  שיטת מדידת העמוד

הארקה מרותך לגוף העמוד בתא האביזרים  המגש אך ההכנות לחיזוק המגש + בורג
ברגי  4+ הכנות וחיזוקים לזרוע ולגוף התאורה + הובלת העמוד + הצבת העמוד + 

אחד לאבטחה מגולוונים  -אומים מלמטה ושניים מלמעלה  3היסוד הכוללים כ"א 
 ודיסקיות.

 .לא כלול במחיר העמוד: היסוד, הזרועות, גופי התאורה  ומגש החיבורים 
 

 הערה:
מאחר ובקצה הזרוע יותקנו גופי תאורה מסוגים ומשקלים שונים, בכל מקרה יבדוק 

 הקבלן את החוזק 
הקונסטרוקטיבי של העמוד, הזרוע, גוף התאורה ועמידות המכלול בתנאי התקן 

 .812הישראלי 
 על הקבלן להגיש את החישוב הקונסטרוקטיבי של העמוד, הזרוע וגוף התאורה.

   
 חריגים  3.4.108

הכמויות זה יבוצע/יסופק רק באישור מוקדם  בכתבציוד חריג שאינו מופיע /עבודות 
הקבלן וקביעת  י"עמחירים"  ניתוח" הגשתבכתב של המזמין או נציגו, וזאת לאחר 

 מחיר מוסכם לעבודה/ציוד. 
 מקרה תנאי המפרט והחוזה חלים גם על סעיפים חריגים.  בכל  

 )סדר החלופות כסדר העדיפויות(: כלהלןמחירו של סעיף חריג תבוצע  קביעת                
תוך הגדלת/הקטנת המחיר בהתאם  קיימים" דומיםבהשוואה לסעיפי חוזה "                 

 ליחס בין המוצר החריג 
כל שיטת  אוהמוגדר בחוזה. )יחס קוטר, עובי, משקל, גובה, שטח חתך, מכלול   והמוצר                 

 יחוס סבירה 
 הצדדים וכו'(.   שני  ביןותוסכם  שתתקבל                 

 15במידה ואין סעיף חוזה דומה, המחיר יקבע לפי מחיר דקל מינוס     
             (.-15%אחוז. )

 

 עבודות רג'י  4.4.108
אין אשור לבצע עבודות רג'י. בכל אופן ייתן הקבלן מחיר עבור עבודות רג'י בהתאם  

 לסעיפים המופעים בכתב הכמויות. 
יחד עם זאת עבודת רג'י תבוצע אך ורק במידה ויקבל הקבלן מראש אשור בכתב לגבי  
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 עבודה מסוימת. 
ל על דעת במקרה זה יעריך הקבלן מראש את כמות השעות. רק במידה והנ"ל יתקב 

 המפקח והוא יאשר זאת בכתב, אזי יבצע הקבלן את עבודת הרג'י. 
 

 

  בדיקה 5.4.108
. על מפקחהוראות הל  בנפרד בהתאםחלקו או  המתקןבדיקת המתקן מתייחסת לכל  

הקבלן לקחת בחשבון בעת קביעת המחירים את כל הבדיקות שידרשו במסגרת 
העבודות הנכללות בחוזה זה, ולחלק את הוצאותיו בין הסעיפים השונים. מחיר הבדיקה 

כולל גם פיצול הבדיקות לשלבים ולחלקי מתקן, בדיקות חוזרות ובדיקה כוללת של 
  הפרויקט כולו, הכל בהתאם לדרישות המהנדס.

 

 חומרים/ציוד ע"י המזמין  תספקא 6.4.108
באם יחליט המזמין לספק חומרים/ציוד כלשהו אזי יהיה על הקבלן לקבל את  

החומרים/ציוד במחסן הספק להוביל לאתר העבודה, לאחסן ולנקוט בכל הפעולות 
 הדרושות הכלולות בשיטות מדידה השונות למעט התשלום לספק עבור החומר/הציוד. 

סר כל ספק ימלא הקבלן את כתב הכמויות כך, שבעמודת החומר יכלל למען ה 
ובסעיף העבודה יכללו כל  08.4.02 -החומר/הציוד כולל כל הסעיפים הרלונטיים מ
 . 08.4.02 -העבודות, חומרי עזר והסעיפים הרלוונטיים מ

 
 גומחות בטון 08.4.17

ופקו ע"י הרשויות )חח"י ,בזק מידות גומחות הבטון יהיו עפ"י הארונות ו/או המונים שיס
והוט( ,העבודה תכלול אספקה והתקנה או לחלופין יציקה באתר עפ"י החלטת המזמין. 
כמוכן העבודה תכלול את התפסנות ,ברזלי הזיון,בטון ותכנון קונסטרוקטיבי של מתכנן 

 קונס' מטעם הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר היחידה.
לבצע תיאום עם הרשויות )חח"י ,בזק והוט( ולקבל לפני הזמנת הגומחות הקבלן נדרש 

 מידות ארונות ולוודא שגודל גומחות מתאים לדרישות הרשויות )חח"י ,בזק והוט(.
 

 תאים/שוחות בנויים ו/או יצוקות  08.4.18
בניית התאים תכלול במחירה את המכסה וכניסת הצנרת. מחיר התא ימדד קומפ'  

חפירה. תאים לתאורה, חשמל וטל"כ ימדדו קומפלט ויכלול גם את הטפסות, הזיון וה
 כולל המכסה ושילוט על מכסה וכל המתואר בסעיף זה.

 . CLSMסביב השוחות  
 

 יסוד לע"ת  08.4.19
היסוד כולל את כל עבודת הטפסנות ,ברזלי הזיון,ברגי עיגון ע"ת ,הבטון,צנרת וחישובי 

 קונסטרוקטור   
 ומילוי חוזר נברר. לאישור המזמין, כולל חפירה ליסוד
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 4פרק                            
 

 כתב כמויות  
 
 


