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 עמוד שם המסמך

  נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת -  1מסמך  
  

  הסכם - 2מסמך   
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'מוקדמות  - 1נספח ג  
  

 'מפרט טכני - 2נספח ג  
  

  'כתב כמויות –נספח ד  
  

 נספח ה' טבלת תכניות ותוכניות מצורפות  
  

  'נלווית להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ו  
  

  'התחייבויות הזוכה על פי הסכםלהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ז 

 'פי על הזוכה של התחייבויותיו להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות נוסח - 1נספח ז 
 הבדק בתקופת הסכם

 

  

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח 

 'עובדים זכויות שמירת בעניין חובות קיום בדבר תצהיר - 2נספח ח 

 

  

  ביטוחי הקבלן.אישור  -' טנספח 

 הצהרת מתן פטור מאחריות. – 1ט' נספח 
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  'טבלת קנסות –נספח יא  
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 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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  _________________ 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז זמ"( חברההלפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: "החברה הכלכלית  .1.1
 ."( המכרז":)להלן בעיר מודיעין מכבים רעות  13שצ"פ עמק לביצוע עבודות פיתוח ב 17/2017מס'  

 ואספקה ותקנת  תאורה, פיתוח, חפירה, סלילה, ריצופים, גינון והשקיה, חשמליכללו עבודות  העבודות  .1.2
בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות  מתקני כושר וטבע

ה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, -, ד' ו2, ג1המצורפות למסמכי המכרז, המסומנים כנספחים ג'
המפורטים במבוא ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז ו

 "(.העבודותלתנאים הכללים )להלן: "

בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע  .1.3
באמצעות קבלנים אחרים, ועל המציע שיזכה לתת שירותי קבלן ראשי להתקנה ואספקת מזרקות עבודות 

 מערך העבודות שיבצעו הקבלנים האחרים.  6% -כמפורט בהסכם ההתקשרות בתמורה  ל

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.4
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכעם הזוכה, לאחר וב התקשרות, שייחתםהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
 .העבודות

 על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת .2.2
תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו לכך היא 

 או ידיעתו בפסקה הרלוונטית./או היכרותו ו/אי הבנתו ו

 מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות תכלול:    .2.3

עבודות לרבות תשלומים לקבלני משנה, הכל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע  (א)
 מתכננים מטעמו, נותני שירותים ויועצים שיועסקו על ידו מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (ב)
 ו.  מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיולוואי וח

ברת חשמל, בזק, תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, ח (ג)
 וכיו"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. מקורות , מי מודיעין, רכבת ישאל  הטלוויזיה בכבלים

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  (ד)
 מים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ה)
הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות על פי הסכם 

 ה.  ז

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר  (ו)
העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 

 לאתר העבודה וממנו.      

י עבודות שיסתיימו, אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלק (ז)
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (ח)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של ציוד/מוצרים/מתקנים לפי  (ט)
צוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל בי

ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא 
 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  (יא)
 ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. 

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר בעבודות, או בכל חלק מהן, של 

וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 
 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 יאושר על ידי המפקח.    דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי ש (יד)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.  (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

הציוד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים העבודות ו/או צאות הכרוכות במסירת הו (יח)
 רעות.    -מכבים-המוזמנים על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 הוצאות בגין הקמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר. (יט)

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתקשרות  (כ)
 ונספחיו. 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (כא)
 האחריות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רווחי הקבלן.  (כב)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של המציע  (כג)
שיזכה  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין 

 שהן תיוודענה בעתיד.  

ר ישולמו לחברה אחוזים מהסך הכולל אש 8.5% -הוצאות לרבות פיקוח, וניהול העבודות השווה ל (כד)
 .מכל חשבון שיוגש במסגרת הסכם ההתקשרות

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .3.1
 .   תיפסל -כאמור  שלא תוגש

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  (ב)
 /רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   השותפויות ואשור של עו"ד

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    בשם התאגיד.

מען הסר כל ל לפחות. 3ג' 200, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .3.2
   , תביא לפסילת המשתתף.אישור כאמורהאי המצאת   בתוקף. על המציע לצרף רישיוןספק, 

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.3
שהוצאה על ידי בנק  (,שקלים חדשים   אלף שש מאות במילים:) ₪ 600,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

 "(.המדד, כשהיא צמודה למדד תשומות הסלילה והגישור )להלן: "לבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   18.3.2018על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
על ידי החברה  . לעיל, אלא אם נמסר אחרת3.4.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 אוחר מבין מועדים אלו.   מהלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 רבות בהתאם.  עהידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפלקבל וא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ח)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.4
לחוק העונשין, )עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקליבגין 

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -התשל"ז
לביצוע העבודות  לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי 438עד  414סעיפים 

צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  1'חבנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט להמציא 
 .הימנו לפיו

 תנאים כלליים

 : לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן בנוסף לתנאים המופרטים .3.5

אישור תקף . על המציע להמציא "י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפהינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
  עלולה להביא לפסילת המשתתף.

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זההמציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
    המשתתף.

חוק עובדים זרים  לפילא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה  (ד)
 לפי חוק שכר מינימום,ו/או  1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

לשם הוכחת   , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  ח'בנספח כמפורט  עובדים זריםתצהיר להמציא עמידתו בתנאי זה על המציע 

 . ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

, כי למסמכי המכרז 2בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ה)
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

למען הסר ספק, אי  ר קיבוצי ו/או צו הרחבה.להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסד
   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.זה תצהירהמצאת 

פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד   (ו)
למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל  למנהל את ביצוע העבודות.

 .ףעלולה להביא לפסילת המשתתד, הפרויקט המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני פירוט בכתב של רשימתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ז)

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל
   להביא לפסילת המשתתף.

   :אופן הגשת ההצעה  .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
למעט מעטפת המכרז(  )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

 .בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

    את הפרטים הבאים:  בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז על המציע למלא .4.2

ויות המסומן בכתב הכמ המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה אחוז (א)
  והתוספת.כנספח ד' להסכם 

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויות המפורטים

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר

" או "+" לצד אחוז -הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות של הסימנים "
 ההנחה.

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .4.3

 :ביטוחים .4.4

 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז 4.5.1
 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוחו/או "" דרישות הביטוח)להלן: "

להסכם  10בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 4.5.2
אישור ביטוחי )להלן: "לחוזה  ט'בנספח " וביטוחי הקבלן"  10.6תת סעיף "אחריות וביטוח", 

 ."(הקבלן

 המפורטות לעיל הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  4.5.3
 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן והחוזה  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי 

 .לעיל ולהלן כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

לא  בידי החברה ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 4.5.4
אישור ביטוחי הקבלן ר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ט' יאוח

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה  4.5.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ בכתב ימציא לה העתקים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  4.5.6
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים . הביטוח
 והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה. )נספח ח'( החברה תתעלם מהן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, חתום אישור ביטוחי הקבלןנספח ט' אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  4.5.7
פטור  –( הצהרת הקבלן 1נספח ט' ) לרבות, )בנוסחו המקורי( כדין על ידי מבטחי המציע

למנוע ממנו את  תהא רשאיתהחברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מה, חתומנזקים
 .כנדרש עבודות בשל אי הצגת האישור החתוםהמועד תחילת ביצוע 

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל,  4.5.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.5.8
לראות בקבלן שאית החברה רלעיל, תהא  4.5.7כאמור בסעיף , אישור ביטוחי הקבלן )נספח ח'(

 כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  4.5.9
, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם בחתימה וחותמת של המציע

 .הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .4.5
  במסמכי המכרז.

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .4.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)

   במקור. אישור תקף על ניכוי מס הכנסה (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

 זכויות עובדים. תצהיר בעניין (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

 ביטוחי הקבלן )נספח ט'(.אישור  (יג)

 .(1הצהרת הקבלן "פטור מנזקים" )נספח ט' )

   (.2הצהרת הקבלן "עבודות בחום" )נספח ט' )

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כתב כמויות (טז)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (יז)

 ע"פ דין.  תקודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונואסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון  (יח)

 . המעטפ (יט)

בשעה   29.11.17 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪  2,500 –וזאת תמורת   ,10:00

  ההצעה    .6

  כדלקמן:"( ההצעההצעתם )להלן: " מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .6.1

טפסים ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: "
 כדלקמן:   המיועדים לכך,

, אליה יוכנסו שתי מעטפות מס' המכרזלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)
 כדלקמן:

לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה כלל מסמכי המכרז אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 
 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 נספח א' .  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)

חברה בניין במשרדי ה  15:00 שעהעד ה 18.12.17ב'  א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח'  2ליגד 

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)

בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה  .6.2

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   עם המציעים.פגישת הבהרות סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  9:30 שעהב 4.12.17ב'  ביום .7.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.2
     .הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

-מודיעין ( 1קומה  –)אגף שמאל  2, בניין ליגד 4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .7.3
   .רעות -מכבים

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .7.5
המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין 

ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 
 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

    הבהרות ושינויים  .8

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, חברהה .8.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 

בפקסימיליה, לפי הפרטים בהודעה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים 
      ידם.-שנמסרו על

"( על פי המועד האחרוןהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " רשאית לדחות את חברההכמו כן  .8.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

בהודעה  משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-פונית, לפי הנתונים שנמסרו עלבפקסימיליה, שקבלתה תאושר טל

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.4

    בחינת ההצעה .9

 1הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפה מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .9.1
 . 2ומס' 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח
 המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. ואת הערבות 

 תפות במכרז.בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשת

יבת המכרזים עד לתום השלב לתוך ת ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה
  הראשון.

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר מועד לב
 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .9.2

  . "(הכשרות ההצעותשעברו את תנאי הסף )להלן: " יחושב ממוצע ההצעות (א)

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה "( הממוצע הקובע)להלן:"  3%של  תוספת הנחהממוצע תבוצע ל (1)
  או מלמעלה מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיהקרובה ביותר ל

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (2)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 42.2% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

 .הנחה 28.3% ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 .4של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 להלן דוגמה מספרית שנייה (3)
 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 44.5% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 

 



16 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .הנחה 26.7 ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה

  

 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .9.3
ו/או מנהל חברה בניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברההפרויקט מטעם ה
למציע, על טיב ו/או חברה ו/או מנהל הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין השטרם 

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 ר לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן האמו

 מנהל ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
 .חברההפרויקט מטעם ה

 הפרויקט מטעם העירייה הוציאה צו סילוק יד. ו/או מנהל החברההעירייה ו/או 

ו/או מנהלת הפרויקט חברה ע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכשל בביצו
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם החברה ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .9.4
ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע  ההצעה כדבעימונע הערכת  חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 .ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .9.5
 על מנת לשפר את הצעתו.עה ה"זוכה", , משא ומתן עם מגיש ההצהחברה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 
 כל אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי רקכי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות  יובהר, ספק הסר למען
  . שהוגש לחומר מתייחסים שאינם חדשים נתונים או פרטים הגשת תותר ולא, ההצעה במסמכי

    :ההסכם .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .10.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .10.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 

בסך של   הסלילה והגישורתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .10.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים ( 10%

ימים  (7) שבעה תוך כמפורט בהסכם, לשם הבטחת התחייבויותיו ז' כנספחמסמכי המכרז המסומן ל
תוך פרק הזמן ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

לאחר ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברההאמור לעיל, תהיה ה
כל תביעה ו/או טענה ו/או  חברהכנגד העפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

     דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  12למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .10.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תאו האישורים ו/או הרישיונוההיתרים ו/

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל עבודות ה
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  10.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .10.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זבלי לבטל והחברה הסכימה לקבלם באיחור  חברה,זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין השיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 
 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .10.7
 רש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     איחור. רק אישור מפובהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.8
קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן כנספח ט' )אישור ביטוחי הקבלן בנוסחו המקורי(, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור על הקבלן להמציא לחברה את נספח  כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח
 בחום כשהם חתומים כדין על ידי הקבלן.   עבודות ( הצהרת2מנזקים ונספח ט' ) פטור ( הצהרת1ט' )

, בין אם )נספח ט'( לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .10.9
תהווה הפרה מהותית , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור נעשו בגוף 

והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע  ויסודית של הוראות ההסכם,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או ע"פ מכרז זה העבודות 
   כל סוג שהוא בעניין זה.תביעה ו/או דרישה מ

החברה שומרת לעצמה את הזכות  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.10
ה ולהוציא למציע צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המלהורות בכל עת 

שיזכה צו התחלת עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב 
 .בצו, וזאת עקב מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במועד הוצאת הצו להתחלת עבודה 

  הוצאות המכרז .11

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

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

זולת ליועצים המועסקים מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.3

 

 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ, כל ענבר פרפרימי         

  



- 19 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 
 

 הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

לביצוע להתקשר עם קבלן לצורך  ביצוע העבודות הנדרשות המפורטות בהסכם זה, מעוניינת חברה הו :הואיל
 ;במודיעין מכבים רעות 13שצ"פ עמק ב עבודות פיתוח

  "(המכרז":להלן) 17/2017' מספומבי מכרז  החברה ולשם כך פרסמה :והואיל

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז הקבלןו :והואיל

ל סמך הצעתו ובכפוף לתנאים ביצוע העבודות על פי הסכם זה עאת  קבלןוהחברה החליטה למסור ל :והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז והקבועים 

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   נפרד ממנוהמבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי  .1.1
 זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הגדרות ושונות: .1.4

 כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(; בהסכם זה

רבות נציגיה ומורשיה החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין, עיר העתיד בע"מ ל - "החברה" (א)
  המוסמכים, וכל מי המוסמך לפעול מטעמה.

 רעות-מכבים-עיריית מודיעין -"העירייה"  (ב)

ו/או על ידי דירקטוריון החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו כ"ל פירושו מנ - "המנכ"ל" (ג)
 ו/או כל חלק ממנוסכם ל את תפקידו לצורך הכ"למלא במקום המנהחברה 

קבלן מתכנן ו/או קבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל הלרבות נציגיו של   -"הקבלן"  (ד)
  .הןאו כל חלק מעבודות משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 

או כל עבודות הלפקח על ביצוע  כ"לפירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנ -"המפקח"  (ה)
  .הןחלק מ

  העבודותלצורך תכנון חברה פירושו: האדם שמונה על ידי ה  -"האדריכל"  (ו)

 . מהנדס החברהפירושו:  -"המהנדס"  (ז)

על ידי  וועסקההנדסי וטכנולוגי אחר ש מהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע -"היועצים"  (ח)
  .םובפיקוח עליון על ביצוע 13שצ"פ עמק עבודות פיתוח בתכנון חברה ה

 ומתקני כושר וטבעגינון, השקיה, חשמל ריצופים, פירה, סלילה, חפיתוח  עבודות :   -"העבודות"  (ט)
בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפות למסמכי 

ה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם -, ד' ו2, ג1המכרז, המסומנים כנספחים ג'
למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא 

 לתנאים הכללים 

 מועדי ושלבי ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנספחים.-" וח זמניםל" (י)

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" קבלן משנה" (יא)

ספקי ציוד ו/או חומרים שהחברה הזמינה ישירות, אשר מספקים ומרכיבים את שהוזמן -" ספקים" (יב)
 הקבלן ו/או קבלנים אחרים.מהם או שיספקו אותם להנחה ו/או הרכבה ע"י 

הכמויות, והתוכניות,  י, כתביםהמפרטהתנאים הכלליים, זה לרבות הסכם פירושו תנאי  - "הסכם" (יג)
 .סכם זהשיהווה חלק בלתי נפרד מה הסכם זהוכן כל מסמך אחר שהוסכם ב

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד  -"המפרט הכללי"  (יד)
חון/אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי הביט

  ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה.

העבודות   למטרת ביצוע  עבודותהקבלן למקום ביצוע החומרים שהובאו על ידי  -"חומרים"  (טו)
רים וכן מתקנים העתידים להיות , לרבות אביזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמןוהשלמת

 . החומרים יהיו בעלי תו תקן, תו הסמכה או תו השגחה ככל שניתן.מהעבודותחלק 

כפי סלילה והגישור מדד תנודות מחירי תשומות ה -" הסלילה והגישור"המדד/ מדד תשומות  (טז)
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין 
 אם לאו.

 .ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם כל מקום אחר בהסכם זה ו/אומונחים שהוגדרו ב (יז)

 נספחים להסכם.ההסכם ומהות  .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ג' –מוקדמות  2.3

  2נספח ג' –מפרט טכני  2.4

 נספח ד' – כתב כמויות 2.5

 נספח ה' – ותוכניות מצורפות תכניותטבלת  2.6

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.7

 נספח ז'.   -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.8

   1נספח ז' -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.9

 ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.10

  1נספח ח' – תצהיר העדר הרשעות  2.11

 2נספח ח' – שמירת זכויות עובדים תצהיר 2.12

 ט'.  נספח - אישור ביטוחי הקבלן -  יםביטוחקיום אישור   2.13

 1'ט נספח – מנזקים פטור הקבלן הצהרת

 2'ט נספח – בחום עבודות הקבלן הצהרת

   נספח י' -נספח בטיחות   2.14

 נספח יא' –טבלת קנסות  2.15

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

בהיקף, בגודל ,  ביצוע העבודות  סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיכי הוא בעל ידע, נהקבלן מצהיר  .3.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בשיטהברמה, 

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, .3.2
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ראה את אתר העבודה, בחן את טיבו, לרבות דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע, מבנים הקבלן מצהיר כי  .3.3
ל כניות המתאר החלות עשימושים הנעשים בהם וידועות לו תומתקנים הקיימים לצד אתר העבודה וה

והוא מוותר בזה על כל טענה של פגם או אי התאמה בקשר לאתר העבודה ו/או לתכניות  אתר העבודה, 
 החלות עליו ו/או בקשר לכל דבר אחר המתייחס אליו. 

, הדרושים כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.4
  לביצוע העבודות.

 כאמור בהסכם זה.  העבודותביצוע להקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים  .3.5

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  .3.6

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)
    .1976 -חובות מס( תשל"ו 

   מורשה מטעם שלטונות מע"מ. אישור עוסק (ב)

כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הקבלן מתחייב  (ג)
 לפי דרישתה. -הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

ת, מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליוהקבלן מצהיר כי הינו  3.6
  בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהקבלן מצהיר כי  3.7
)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליאישום לבית משפט, 

לחוק העונשין )עבירות  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 

צו נגד מנהל ממנהליו  ו/אולביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
 .     2001-, התשס"ביימתחוק מניעת הטרדה מאלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.8
 ע"פ הסכם זה.  ביצוע העבודות  

על פי הסכם זה ויפעל על  והקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי 3.9
 הסכם זה. ע"פ העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.10
   , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.1952 –

בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה, תעד את מצבו ערך סקר, בדק את הקבלן מצהיר ומתחייב כי  3.11
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר העבודה, 
מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים 

 על פי הסכם זה.  ולהם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי אשר יש או עשויה להיות

לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות הוצע כתב הכמויות אחוז ההנחה שהוצע על ידו להקבלן מתחייב כי  3.12
וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות 

החומרים עלויות הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים  בקשר, לרכישת
הוצאות פיקוח  לרבות , הוצאות שיגרמו לו במסגרת מתן שירותי קבלן ראשילקבלני משנה, עלויות ביטוח, 

ו/או וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה וניהול אשר ישולמו לחברה, 
 תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  3.13
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 

לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה  הקבלן

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 
 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   ת העבודה:סירמ .4

החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות על פי הסכם זה בהתאם  למפורט  .4.1
, 2, ג'1בפרק המוקדמות ן/אן במפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפים והמסומנים כנספחים ג'

למפורט בהיתר בניה ו/או כל היתר ה' להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, והכל בכפוף  -ד' ו
   שיון ו/או אישור על פי כל דין.יו/או ר

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע הקבלן מתחייב   .4.2

 המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (א)

פת למשרד הביטחון מע"צ המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשות (1)
)הפרקים הרלוונטים מפורטים  –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( 1-המסומן כנספח ג' במפרט הטכני

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.עפ"י 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל  (2)

 בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (3)

 חוק החשמל  (4)

  המפרטים המצורפים למסמכי המכרז (ב)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג' –פרק המוקדמות  (1)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  2המסומן כנספח ג' –המפרט הטכני   (2)

 המסומן כנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. -כתב הכמויות  (3)

התוכניות המצורפות והמפורטות בטבלת התוכניות, המסומנת כנספח ה' להסכם זה  –תכניות  (4)
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

על כל שינוי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת את כי למען הסר כל ספק, מובהר בז .4.3
ביצוע העבודות ולהוציא לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע בהיקף נמוך או צמצם את היקף מרחיב או המ

גבוה  מזה שנדרש במסמכי המכרז כאשר התחשיב לביצוע התוספת ו/או הקטנת היקף העבודות יהא 
 המפורט בכתב הכמויות.בהתאם לעלות למחיר ליחידה 

 עבודות לאספקה והתקנת מזרקות  .4.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את אספקתן וביצוע הרכבתן של מזרקות באמצעות קבלנים 
 אחרים. 

במידה ותחליט החברה לבצע את  אספקתן והרכבתן של המזרקות באמצעות קבלנים אחרים, על הקבלן  
מסך  6%בתמורה לתמורה נוספת  בשיעור לתנאים הכלליים,  1.3לתת שירותי קבלן ראשי כמפורט בסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ך התמורה בפועל אותה תשלם החברה בגין העבודות שיבצעו הקבלנים האחרים. מובהר בזאת כי בס
 התמורה בפועל כאמור לעיל, לא יכללו מתקנים, מכונות, ג"ת וכיוצ"ב.

 

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.5

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 .   חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  8תוך ו/או המפקח 

ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
GANT  שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים

 זה.   

לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, יחליט  (ג)
 פקח.   המ

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  (ד)
העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע 

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 ת הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.   הקבלן מצהיר  כי לוחו (ה)

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר  (ו)
אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת 

 עליו.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,  (ז)
מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים 

)במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, ₪  5,000וקובעים מראש בשיעור של 
 לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.   וזאת מבלי 

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .4.6
 עבודות.הכניות לפי הצורך, לביצוע לרבות ת -שלימות עבודות, הוראות מה

ובכל חלק עבודות לעיל, לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי ב 4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.7
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי אי ביצוע כלל עבודות המפורטות , לרבות הממנ

ל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. והחברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכ
 ."פקודת השינוי"( סרנה לקבלן בכתב )להלן:הוראות שינוי כאמור תימ

, הכוללות "(AS  MADE)"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע  .4.8
 וכו'.   I.Lיק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע, תיאור מדו

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.

, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן, כן יוגשו תכניות .4.9
 כולל הוראות תפעול והחזקה.

התוכניות שאושרו ו/או פרק המוקדמות על פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .4.10
חלקים בלתי נפרדים הימנו, ו/או להסכם זה והמהווים  2, ג'1ו/או המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'

 תולתוכני ןעל חשבונו ולהתאימות קן את העבודכתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת
 מאושרות. ה ו/או למפרטים ו/או כתבי הכמויות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, לפני קבלת ומר ו/או לכסות כל עבודהו/או להזמין חה מנאו חלק מעבודה לבצע כל הקבלן מתחייב לא  .4.11
למען הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר שהחברה אישרה  .אישור המפקח

ם הנדרשים לביצוע היתריכל מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויות ובכפוף לקבלת 
   בהתאם לתכוניות אלו.העבודות על פי דין 

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי י יהא רשאהמפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.12
כניות מפורטות וכן את אישור התקנים , קטלוגים, תםגראפיילרבות תיאורים טכניים,  /חומרהציוד

    המסופק. /חומרהישראלים לציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.13

כות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחברה תעמוד הז .4.14
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.15
, משרד  די המפקח ותקנות משרד העבודההתקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על י

      .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו י'התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה .4.16
   .העבודה

את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הקבלן מתחייב להזמין  .4.17
  .לביצוע העבודותהזמנים 

  זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.הלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 

 ו.  דיל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות  יחולו על הקבלן וישולמו על כ .4.18

 ופן ביצוע עבודות  א .5

 התארגנות .5.1

פי  עבודותהלרשות הקבלן למטרת ביצוע אתר העבודה  החברה תעמיד את ה, צו התחלת עבודה עם קבלת 
 והקבלן יחל בפעולות התארגנות כמפורט להלן:הסכם זה, 

, ייבנה, יתקן מקטע, ובתחילת התארגנותו במקטע עבודה שאושר לביצועמיד עם כניסת הקבלן ל (א)
הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר למפורט בנספח י' להסכם זה. בהתאם  ושערים ויחזק גדר היקפית

, לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי הצורך ולהסירה בסיום כולה במשך כל זמן ביצוע העבודה
 הגדרכל זכויות הפרסום על . כל עבודה זו היא על חשבונו של הקבלן ונכללת בתמורהביצוע העבודות. 

 .תהינה שייכות לחברה בלבד

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (ב)

גורמים אחרים את כל משנה מטעמו ו/או ל על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלניבמידה וישנו צורך,  (1)
המסומנים במקומות שוזאת הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות 

ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת  ,בכתביה העיריידי -בתוכניות שאושרו מראש על
  ביצוע העבודות.

. יבוצעו ע"י הקבלןיאושרו אצל הגורמים המוסמכים ו ,יתוכננוהסדרי  התנועה ככל שידרשו  (2)
כן כוללים את כל זה ובמכרז  כלולים בהצעת הקבלןמובהר ומודגש כי עלות הסדרי התנועה 

 הסדרי התנועה הנדרשים לרבות שוטרים ומאבטחים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או  (3)
המובילות אליו, נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה 

ית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוק. בהן
ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת 
עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות 

  האמורות.

הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות  (4)
הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי רכב, 

 בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים  (5)
מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק אחרים, וכן לכל 

באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות 
 ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח.

המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים  (6)
מצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע ילערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה

ידי המפקח -ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלפי הצורך -לבצע חפירות גישוש עלאותן עבודות, 
לקבלת אישורי חפירה אחריות  או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה.

מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל 
 חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. 

קבלת היתר  מיום ימים 7תוך מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח  (7)
, נקודות כניסה לפי מקטעים התכנית תכלול סימון הגידור .אתרבתכנית ההתארגנות  הבניה, 

, שירותי מקומות האחסון, משרדי אתרהסדרי תנועה זמניים, שילוט,  לאתר ויציאה ממנו,
עובדים, נקודות הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה 

 ונה הבטיחות מטעם הקבלן.  השונים של הקבלן. התוכנית תהיה חתומה ע"י ממ

  נקודות קבע (ג)

הקיים כפי שמשתקף  ישאמת את המצב הטופוגרפאלא לאחר ביצוע עבודות הקבלן לא יתחיל ב (1)
בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות 

 טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון   (2)
ירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה  ומהמתקנים הנלווים או  האלמנטים הק והמרחקים בין

  .ועד למסירה הסופית של המבנה  מגרשמרגע קבלת ה השונים

יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  ןובמהלכביצוע העבודות כל ההוצאות לסימון בתחילת   (3)
שירי מדידה מעולים באתר ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכמשנה ו/או  לקבלני

  שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי   (4)
המבנה  אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות תיקון, 

 את על פי הנחיות והוראות המפקח.ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל ז
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  _________________ 

 

 

 , לצורך ביצוע העבודות חיבור לתשתיות חיצוניות (ד)

במשך תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן על חשבונו את חיבורי רשת המים ורשת החשמל הזמניים  (1)
  .ויהיה אחראי לרציפות האספקה הדרושים לביצוע העבודות

הדרושים להעברת המים והחשמל למקום  הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים (2)
-להכין לוח חשמל תלת בכל אזור עבודה על הקבלן .השימוש בהם בכל מקום באתר ובמפלסיו

פאזי מוגן אשר משם יוכלו קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות 
 מספיקה.

, תאורה מספיקה במקום ח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלניםוהקבלן יוודא קיום כ (3)
תאורה מיוחדת ל, במיוחד המקטע בו עובד ביצוע העבודות, תאורת התמצאות מלאה בכל שטח

 .במקרה של ביצוע עבודות בלילה

התשלום בגין ההתחברות ואספקת המים ו/או החשמל ייעשה ישירות מהקבלן לגוף המספק  (4)
 )חברת חשמל, מי מודיעין וכו'( . 

 ישאחשבון הקבלן ויכללו בתמורה. הקבלן -כל ההוצאות של שימוש במים וחשמל, יהיו על (5)
 החזקה לחברה.בהוצאות החשמל והמים עד למועד מסירת 

כמו כן במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמנת עבודה לבצע עבודות גינון, יישא בעלויות המים  (6)
לשם כך, יעשה הקבלן, על חשבונו  )ג( להסכם זה.5.13כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

 הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו את כל הסידורים הדרושים לכך לרבות התקנת

  שילוט (ה)

עיצוב השלט וה תוכן מ'. 3X 4שלטים בגודל  2הקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו,  (1)
יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי  יםהשלט. ע"י המפקחכפוף לקבלת אישור יבוצעו ב גרפי

החברה, האדריכל והמהנדס, היועצים והמפקח וכן שם הקבלן  וקבלנים אחרים בכירים וזאת 
במסגרת פרויקט שיזמה עבודות מבוצעות כי ה יםוכן יצוין בשלט העבודה של  הדמייהלצד 

פן שוטף ועל חשבונו את כל עיריית מודיעין מכבים רעות, כמו כן הקבלן יספק, יתקין ויתחזק באו
 השילוט לאתר כמתחייב על פי דין.

 ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין. יםהקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט (2)

 שמירה (ו)

מיום העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודות השלמה  (1)
ה ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע , יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבוד ביצוע העבודותל

מכלליות האמור לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים 
שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע עבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, 

גרם ולשמירת חומרים וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנ
ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים מטעמו למבנה , ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן 
את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה  במצב 

 תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות הסכם זה.
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  _________________ 

וך כדי עבודות תיקון ובדק הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן ת (2)
שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודות השלמה לעבודות , בהתאם להוראות הסכם 

 זה או הוראות כל דין.

 מהנדס ומנהל עבודה .5.2

מהנדס מנוסה ורשום )רשום בפנקס  -לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
 המהנדסים והאדריכלים( וכן מנהל עבודה על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.  

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוען  (ב)
. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת עבודותהשל 

 עבודות.הביצוע 

הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה מאתר העבודה אל מקום עבודה אחר של הקבלן  (ג)
 בלי אישורו של המפקח. 

ב ליתן אישורו או מינוי המהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסר (ד)
 לבטלו מסיבות סבירות.

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  .5.3
 5.2אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

קבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין לא יחזור ה -לעיל. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 בעקיפין

על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי  .5.4
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 

עבודות בתקופת העיכוב. האמור לעיל הפסק העבודה, ידחה מועד השלמת היה ועל פי דרישת העירייה תו
 בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו. 

 בטיחות  .5.5

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)
תאם לכל דין, הוראות נספח י' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה, ושל צד ג' בה

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עולבצע כל עבודה 

צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות מ (ב)
ספח י' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות נספח הבטיחות המסומן כנ

 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית

הפסיק את עבודת לא פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית ל (ג)
   הקבלן.

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .5.6
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר העבודה .5.7

את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר  העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
 . העירייהבכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 
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  _________________ 

 

מתחייב לפנותם על חשבונו בהתאם להנחיות הקבלן במידה וקיימים באתר פסולת וגרוטאות,  (ב)
 .העירייההמפקח והנחיות או אישור 

 הםויסלק מהמקטע בו בוצעו העבודות את בלן הקינקה  העבודות בכל מקטע ומקטעמיד עם גמר  (ג)
את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 לשביעות רצונו של המפקח. ו ולמטרת םנקי ומתאיוא כשה מקטע ה

 ן.מתחילת העבודות ועד לסיומהעבודות  לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  .5.8

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים המפורטים 
 להלן: 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

 . ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (ב)

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (ג)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)

 הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין מכבים רעות.  (ז)

 . חברת חשמל (ח)

 חברת בזק  (ט)

 רשות העתיקות (י)

 בכבלים ההטלוויזי (יא)

 ליקויים ופגמים בטיב עבודות ו/או בציוד המותקן .5.9

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן במהלך ביצוע  (א)
 עליו ידווח לו על ידי החברהו ו/או פגם כל ליקוילתקן בתוך זמן סביר העבודות, מתחייב הקבלן 

 48, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה הינם בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם 
 שעות.   

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה 

או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/
 לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי האמור לעיל אינו מתייחס לשתילים ו/או עצים אשר  (ג)
מסירה  חודשים מיום)במילים: שלושה (  3 במשךלגביהם יהא הקבלן אחראי לקליטתם המלאה 
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  _________________ 

היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים ו/או שתילים שלא  .הקליטה"(  )להלן: "תקופת סופית
שיקבע על ידי המפקח בתוך זמן מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , נקלטו בתקופת הקליטה

  בעצים ו/או השתילים חדשים.

עם נטיעתם ו/או שתילתם של העצים ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור 
  .מחדש

 

 חומרים ומלאכה ציוד .5.10

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים הקבלן  (א)
בהתאם העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע העבודות לביצוע היעיל של 

 .הסכם זה ונספחיול

ו הכלים או חלק מהם אינו במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח, הציוד ו/א (ב)
ל ולספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הכהקבלן , יהיה על העבודותמספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 

לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי 
ה ילסטיהקבלן את המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה 

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח  םמתחייב לדאוג לאספקתם השוטפת של חומריהקבלן  (ג)
 ל להנחת דעתו של המפקח.והכ -זה הסכם הזמנים שייקבע בהתאם להוראות 

אתר למקום קבלן מרים וציוד שהובאו על ידי הו"חומרים וציוד" פירושו: חהסכם זה ן ילעני (ד)
, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ושאינם מוגמרים, ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע העבודה 

 ..13משצ"פ עמק ומתקנים העתידים להיות חלק 

רשאי הקבלן אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי ה (ה)
על פי הוראות  עבודות בכתב. ניתנה תעודת השלמה לללא הסכמת המפקח אתר העבודה להוציאם מ

אך ורק את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו  מאתר העבודה להוציא הקבלן הסכם זה רשאי 
 .םחומריהואת עודפי 

דרש לביצוע עבודות נוספות יכל ציוד שיהעבודה יהיה חייב להשיב לאתר מובהר בזאת כי הקבלן  (ו)
 זה.הסכם כאמור ב

ולשמירתם הבטוחה של הציוד העבודה אחראי לבדיקת החומרים וקבלתם באתר ה הקבלן יהי (ז)
 .הסכם זהוהחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע ה

ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובכתב הקבלן  (ח)
חייב שהמלאכה שתיעשה תהיה מתהקבלן , ובכמויות מספיקות. שאושרו על ידי החברה הכמויות

 ברמה משובחת.

 שאו תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי או תו הסמכה או סימן השגחה ככל שניתן.יהחומרים י (ט)

  לעיל.ו/או )ה( ( טלא יובאו ולא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לאמור בס"ק ) (י)

רים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביז (יא)
הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט, אלא אם כן השינוי או התוספת נדרשו על ידי המפקח, 

 זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת. הקבלן ובלבד שנקבע על ידי המפקח כי 

מנכ"ל החברה בהתאם מובהר למען הסר ספק כי סעיף זה כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של 
 סייפא.  8.1למפורט בסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על  עבודותמתחייב שלא ישתמש בביצוע ההקבלן  (יב)
  ידי המפקח.

, אין עובדה חברהלעיל, על ידי הו/או )ה( ( ט, העומדים בתנאי סעיף קטן )מסוימיםסופקו חומרים  (יג)
 .ותלגבי טיב החומרים והעבודלן הקבזו כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה הקבלן  (יד)
או אתר העבודה וכן את כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם ב

  להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

יבטיח כי הבדיקות יבוצעו בכמות ובמועד המתאים על מנת שתהליך הבדיקות לא יעכב את הקבלן 
 .המהלך התקין של העבודות

או  הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול על 
היה תיקות בגין הבד מהשילחברה היה וה .האו מטעמ חברה מטעמו ובין אם יבוצעו על ידי ה

 תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לק תרשאיחברה ה
  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ

 וקביעתו תהיה סופית. החברה יהיו בסמכות מהנדס הבדיקות פירוש תוצאות

הושלמו  לא יוחל בביצוע עבודה תוך שימוש בחומרים כאמור בטרםמובהר למען הסר כל ספק כי 
הבדיקות המוקדמות המתאימות והחומרים אושרו לשימוש, למעט עבודות יציקת בטון שתוצאות 

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

מבלי המפקח יהיה רשאי להורות על ביצוע בדיקות חוזרות ו/או נוספות מכל סוג ובכל כמות  על פי 
 שיקול דעתו הבלעדי.

   QA/QCבקרת איכות והבטחת איכות  (טו)

המקובלים אצל הקבלן וכפי  םעל הקבלן לקיים באתר בקרת איכות והבטחת איכות, לפי הנוהליי
שיאושרו ע"י המפקח, כולל מינוי ממונה על הבטחת האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את 
נוהלי בקרת האיכות והבטחת האיכות באתר. כמו כן עליו להציג את כל דוחות הבדיקות/ בקרות 

ולל ההערות הרשומות בהם. עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות, על הקבלן יהיה כ
להציג את כל דוחות ההתאמה המושלמים וכן למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים סולקו/תוקנו על 

 פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה הבטחת האיכות של הקבלן.

  אישור מוקדם (טז)

את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של החומרים בהם יש בדעתו להשתמש חייב לקבל הקבלן 
ולטיבם. אין באישור המפקח משום אישור לטיב החומרים והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים 

  ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם.

מאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן אינם גורעים בהחברה  מהנדסהמפקח ו/או אישורי  (יז)
לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או דוגמאות וכן לעבודות 

לא תהא החברה ו/או למפקח  המתבצעות תוך שימוש בחומרים המאושרים, ולחברה ו/או למהנדס
 אישורם. כל אחריות ו/או חבות בקשר עם האמור לעיל, אף אם נתנו

    ח אדםוכ .5.11

את ההשגחה עליהם ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י (ב)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 . "(ח אדםוכ)להלן: "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ג)
שיון או יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זה. תוך המועד הנקוב לכך בהעבודות ביצוע 

   ין.ישיון או היתר כאמור לפי הענילהעסיק רק מי שרשום או בעל רהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ד)
מתחייב בזאת  קבלןהמובהר בזאת כי   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

 לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש
נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך 

זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה הסכם ביצוע 
     עקב כך.

תושבי  הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים (ה)
ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות 

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש  (ו)
קח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפ

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

, קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןח האדם יועסק על ידי הוכהקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ז)
ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, י קבלןוה

 . ביטוחים, מיסים וכיו"ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי  (ח)
 שיקבע מעת לעת.  

סידורי נוחיות ומקומות העבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ט)
פן נאות לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באואתר העבודה אכילה נאותים ב

  ושוטף.

העבודה את מספר  נייציין ביומהעבודות כי במהלך ביצוע להחזיק יומן עבודה, ומתחייב הקבלן  (י)
העבודות באתר העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

  .העבודה

 אתר העבודה ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהקבלן  (יא)
. אדם שהורחק לפי דרישה אתר העבודהבהקבלן ו/או קבלני המשנה  של כל אדם המועסק על ידי 

  , בין במישרין ובין בעקיפין. אתר העבודהלהעסיקו בהקבלן לא יחזור  -כאמור 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (יב)
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה המסומן נספח י'' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה 

תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 
  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  מנוע ומושתק 

 מפקח  משרדי .5.12

 על באתר ולהתקין להקים הקבלן מתחייב, באתר העבודות ביצוע התחלת לפני ימים 10 מאשר יאוחר לא
כמפורט בפרק המוקדמות  ובשטח מסוג למפקח מבנה, החברה ידי-על לכך שיקבע במקום, חשבונו

 את ישלים לא והקבלן במידה כי מובהר. להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1כנספח ג'המסומן 
 מחשבון סכום כל לקזז החברה רשאית תהיה, חלקם או כולם, הקבוע במועד המפקח משרדי התקנת
 .השלמתם לצורך הקבלן

 שירותי קבלן ראשי  .5.13

והחברה תזמין עובדים, קבלנים, במידה כי מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או נספחיו, מובהר  (א)
הקבלן מתחייב , אספקה והתקנת מזרקותל"( קבלנים אחרים)להלן "קבלני משנה וספקים שונים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלנים ידי -לבצע את העבודות בתיאום ובאופן שלא יפריע ולא יעכב עבודות המבוצעות על
 האחרים.

באתר הקבלן יהיה אחראי לעבודתם, פעילותם ושילובם של כל הקבלנים האחרים במידה שיעבדו  (ב)
והוא מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. הקבלן מתחייב 
לסייע לקבלנים האחרים ולספקים הנמצאים ביחד באתר, ולא למנוע מהם פעילות או עבודה כלשהי 

 ידי המפקח.-שאושרה על

לביצוע העבודות  את כל השירותים הנדרשיםבאתר הקבלן מתחייב להעניק לקבלנים האחרים  (ג)
שמירה על חומרים  ,לרבות: אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה, שטחי התארגנות ואחסון

, שלבי הביצוע, מערכות, כללי עבודה הפרויקטואמצעים, השאלת תכניות מתן הסברים על 
חדר אוכל, וב םבשירותי, שירותי הרמה ושינוע, שימוש העברת נקודות קבע, רוהבטיחות באת

  .חשמל, ומים לפי הצורך, שימוש בפיגומים קיימים של הקבלן

במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, המפקח יקבע בלעדית את נוהלי וסידורי  (ד)
 .העבודה ביניהם וקביעתו תחייב את הצדדים

 העבודה ואיחורים בלוחות הזמניםקצב ביצוע  .6

 בלןתה לקיח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנכ"ל לא היוע"י כ עבודותהנגרם עיכוב בביצוע  .6.1
 יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת הארכת -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ישליטה עליהם ולא הי

משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של  העבודות.שינוי במועד השלמת הקבלן, תקופת ביצוע מ
 המנכ"ל.

כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל מובהר בזאת למען הסר ספק,  .6.2
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיי על ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטח

יה זו יודחבלן ע"י הודעה בכתב לקהעבודות  רשאי המנכ"ל לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של  .6.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.העבודות  לביצוע לוח הזמנים תהיה אישור לארכה 

רשאי המנכ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  )א( לעיל,4.4סעיף זמנים הקבוע בהמלוח  בלןקהחרג  .6.4
החברה להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה 

  מפקח.וה

 קצב ביצוע העבודה .6.5

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת עבודות ההמפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
ינקוט בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק - םהארכה שניתנה להשלמתבזמן הקבוע, או תוך עבודות ה

תוך זמן או תוך הארכה עבודות המיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ושנקבעה להשלמת

ת )א( אינם מספיקים בכדי להבטיח א "קלפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ובזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמת  עבודותההשלמת 

מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, לרבות בלן האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
  .הקבלןהעסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח 

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי ק"ימים אחר התחייבותו לפי ס 14תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא בכל הקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת ו, כולעבודותה

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  תהיה רשאיחברה תוה .ההוצאות הכרוכות בכך
התמורה לנכותן מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לק 5%

זכות מלאה להשתמש בכל חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה להמגיע לקבלן 
  .אתר העבודההמתקנים והחומרים שנמצאים ב
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 חברה להקבלן , ישלם הסכם זהתוך התקופה הנקובה בעבודות הביצוע את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
₪( )במילים: חמשת אלפים ₪  5000הסכם זה ע הנקובה בבגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצו

. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל לכל יום איחור
 דין. 

  השלמה, בדק ותיקונים .7

  תעודת השלמה לעבודה .7.1

העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ תועבודו ההושלמ (א)
יום מיום שהחלו בה. מצאו  14ימים מיום קבלת ההודעה. היועצים ישלימו את הבדיקה תוך  7תוך 

תן כל אחד יי -ומשביע רצונם הסכם זה ונספחיו בתנאי  ותעומדהעבודות המפקח והיועצים את 
ם הדרושים רשימת תיקוניקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן מהם ל

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי בלן קהלדעתו ו
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בלן שיקול דעתו, לתת לק

 ה. שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמור הקבלןבכתב מ

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות שהושלמו,  ( של כל חלקי AS MADEעדות )

ת וכמושלמ נהין תקופת הבדק, תחשבילענהקבלן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויותהבניה ת ועבוד (ג)
 ים:אם יתמלאו התנאים הבא

התוכניות, המפרטים כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה המצורפים לפי מו הושלעבודות ה (1)
 . לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכםכנספחים להסכם זה והמהווים חלקים נפרדים הימנו, 

 .13.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (2)

 בדק ותיקוניםתקופת ה .7.2

תחיל ביום המסירה הסופית של תחודשים אשר  12הינו , מניינה של תקופת הבדק סכם זהלצורך ה (א)
  .הקבלן לחברהמהעבודות 

תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה  בעבודות, נתאווה (ב)
או בציוד , בלןלקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק

ל ולתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכהקבלן רים שסיפק, חייב בחומ
 -לא יאוחר מבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לק

 .   חודשים מתום תקופת הבדק 3

המפקח והיועצים )להלן: החברה,  על ידי םחתובלן אישור בתום תקופת הבדק, ימסור המנכ"ל לק (ג)
, וכי כל הסכם זה ונספחיובהתאם למו והושל ווצעהעבודות בהמפרשת כי  -"( הסכם"תעודת סיום ה

המלא של  הולשביעות רצונהסכם זה ונספחיו עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם ל
  .חברהה

אשר סכם זה נובעת מהמהתחייבות ה הקבלןאינה פוטרת את בלן מסירת תעודת סיום החוזה לק (ד)
  מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

, כולה או מקצתה, לתיקון להלן 13.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ה)
 .    פגמים ו/או נזקים בתקופת הבדק שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה
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 התמורה   .8

מלוא התחייבויותיו לשם הביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם  תמורת ביצוע .8.1
החברה לקבלן סכום המהווה מכפלת הכמויות בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים 

, לאחר ניכוי ההנחה שנתן הקבלן כמפורט בנספח א' להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד בכתב הכמויות
 "(.התמורהובתוספת מע"מ כחוק לפי שיעורו במועד התשלום )להלן: " ימנוה

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן ש .8.2
 לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה 

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע מובהר  .8.3
 על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:   

 שהוא.נותני שירותים מכל שסוג ל כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים (א)

מרי עזר, ווהחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחכל עבודה, ציוד  (ב)
 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ויזיה בכבלים ותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטל (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

 למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.אמצעי זהירות  (ד)

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם  (ה)
 באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

למרחק  הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או (ו)
סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

 וממנו.   

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ז)
 למסירתם.

ירי המדידה הדרושים מדידה , ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכש (ח)
 לשם כך.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ט)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים 

מנטים משופעים או ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואל
 מעוגלים.  

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או  (יא)
גנים, טריזים, חיבורים, לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עו

 ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)

 ת אישור מכון התקנים לכל המתקנים.דמי בדיקות וקבל (יג)
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כס, בלו, אגרות דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מ (יד)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (טו)

 רעות.   -מכבים-לעיריית מודיעין  העבודותהוצאות הכרוכות במסירת  (טז)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (יז)

 בלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה ונספחיו.כל ההוצאות והנזקים של הק (יח)

 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת הבדק. (יט)

 רווחי הקבלן. (כ)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה  (כא)
לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה  התקורה של הקבלן

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לחברה  8.5% -הוצאות לרבות פיקוח וניהול העבודות השווה ל (כב)
 מכל חשבון שיוגש.

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .8.4

התמורה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובאופן  .8.5
  המפורט להלן:

  חשבונות חלקיים .8.5.1

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות  5 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (1)
 שבוצעו על ידו  בפועל. 

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  (2)

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  (3)

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (4)

חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  בכל (5)
 חריגות.

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר  (6)
יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות  14הכחול ויקבע בתוך 

"(, וקביעתו החשבון המאושר" -חודש הקלנדרי החולף )להלן שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף ה
 תהיה סופית.

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (7)
 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

אישור החשבון על ידי המפקח  כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. (8)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 
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התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 
יעות החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשב

 רצונם של המפקח והחברה.

 ויעבירו לחברה. עבודה ימי 14 תוך המוגש חשבון את ויאשר יבדוק המפקח (9)

חשבון יום מיום אישור המפקח את ה 60תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן  (10)
 "(.60)דהיינו: "שוטף +

 חשבון סופי  .8.5.2

יום מדרישת  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר על יסוד המכפלה של מחירי היחידה שבכתב 
הכמויות שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן את 

 המסמכים הבאים: 

 י חישוב כמויות, מאושרים ע"י מודד מוסמך באם דרש זאת המפקח.דפ 

 ( תוכניות עדותAS-MADE. ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט ) 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  ידרש.י, אישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי ש4טופס 

 .עבודה ימי 45 תוך הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח

 שוטף: "דהיינו)  החשבון את המפקח אישור מיום יום 90 תוך לקבלן  ישולם, לקבלן המאושר חשבוןה
+90.)" 

על מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  .8.6
העבודות ותוציא לקבלן צו התחלת עבודה רחב או מצומצם יותר מזה צמצם את היקף מרחיב או שינוי המ

לתמורה הנקובה במחיר היחידה של אותו הסעיף בכתב שנדרש במסמכי המכרז, תשלם החברה בהתאם 
מובהר בזאת למען  בניכוי ההנחה המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הכמויות

הקטנה או הגדלה של הכמויות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תשנה את מחיר היחידה כי  הסר כל ספק
   בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:  של הסעיף גם אם תקטן או תגדל התמורה הכוללת

לא נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מתאימים לקביעת ערכו של השינוי ולא ניתן לקבוע ערך השינוי  (א)
משרד הבינוי והשיכון שבכתב הכמויות )"פרורטה"(, יחושב סכום השינוי לפי באופן יחסי למחירים 

ובניכוי הנחת הקבלן המפורטת בנספח א'  15%בניכוי המעודכן נכון ליום מועד פרסום המכרז 
הימנו. מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל כולל עמלת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

מהסך המתקבל לאחר הניכויים כאמור לעיל, אשר ישולמו לחברה מכל  8.5%ניהול ופיקוח בגובה 
  .חשבון שיוגש

משרד הבינוי והשיכון יחושב הסכום על פי מחירון דקל בנייה בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ב)
ובניכוי הנחת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  15%בניכוי 

מהסך המתקבל  8.5%מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל כולל עמלת ניהול ופיקוח בגובה 
 . לאחר הניכויים כאמור לעיל, אשר ישולמו לחברה מכל חשבון שיוגש
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יקבע סכום  -ו/או במחירון דקל בנייה משרד הבינוי והשיכון בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ג)
. מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל לאחר ניתוח מחירים שיבוצע על ידי המפקחהשינוי 

אשר ישולמו לחברה מכל חשבון  המתקבל כאמור לעיל, מהסך 8.5%כולל עמלת ניהול ופיקוח בגובה 
 . שיוגש

 

 להלן דוגמה:  (ד)

X –  עבודה / מוצר במחירון משהב"ש/דקל 

 .₪ 100הינו:  X -מחיר יח' ל

  ₪ 85=   0.85*100:  %15לאחר ניכוי  X -המחיר ליח' ל

 15% הנחת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה הינה: 

 ₪ 72.25=   0.85 * 85:  ולאחר ניכוי הנחת הקבלן %15לאחר ניכוי  X -המחיר ליח' ל

  ., אשר ישולמו לחברה8.5%ניהול ופיקוח בגובה כוללים עמלת  72.25 -מובהר כי ה

על שינוי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ותחליט החברה  (ה)
העבודות, הקבלן לא יהא רשאי לעכב שינויים שהורה לו המפקח צמצם את היקף מרחיב או המ

 .ו/או עקב טענה ו/או דרישה בנדון שיהיו לו כלפי החברה לבצע, מחמת אי קביעת ערכם

 התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה.  .8.7

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  .8.8
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .8.9
 עבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   ה

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  .8.10
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

זכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום מבלי לגרוע מ  .8.11
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 
 חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני

 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה לא  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי   .8.12
 יצוי.    פתהא חייבת ב

 קנסות  .8.13

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן 
 לפי חוזה זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם  .8.13.1
הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי  לא תיקןו/או לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

יצויים קבועים ומוסכמים פהמפקח תוך פרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
תשומות מדד להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה לנספח יא'בהתאם 
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גרוע מיתר לחית או , החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפהסלילה והגישור
 חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.    

 כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת .8.13.2
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. 

 כמו כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של הקבלן שברשותה.

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .9.1
הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוסכם בזאת,מוצהר ו הספק,למען הסר  .9.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .9.3
בתשלומים  יות האמור לעיל,אך מבלי לפגוע בכלל שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי,
, 1963-ג"תשכ צויי פיטורים,יפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,

תשלומים , 1951-א"תשי ומנוחה,י חוק שעות עבודה "תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, ד עם דרישתה הראשונה,מי הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .9.4
  או למועסקיו./ו לעובדיו וא/לקבלן ו

  חריות וביטוחא .10

 אחריות הקבלן לנזק .10.1

הציוד/מתקנים הקבלן אחראי לשמירת  ההיית השלמה, ומיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעוד (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או ההתקנה ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

ו/או למבנה   הבכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודהתחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  ומסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ

במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה ו/או המבנה  השלמתן תהיינה העבודות 
  והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופקו על יה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה היהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי  ו. אחריותותלקויות התקנה עבודידו ו/או מ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות סמוכים לאתר העבודהמכל סוג בתחום השטחים הציבוריים ש
שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר יעיל, הקבלן לנזקים כאמור ל

 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. יילאמור וכן 

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)
 .תיקוןו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות 

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור 
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נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  אחריות לגוף או  לרכוש .10.2

ו/או חבלה ו/או תאונה כל  היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדןי –ביחסים בין הקבלן לחברה 
מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות 

המצוי ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
ו/או לכל צד  ההמצוי מחוץ לאתר העבוד /או ציודו/או עבודה ו/או מוצר ו ו/או כל מבנה הבאתר העבוד

שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  
ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי וו/או על ידי עובדי

ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלני המשנה של ושלוחיו/או  ומחדל של הקבלן ו/או עובדי
שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל יי. הקבלן בתקופת האחריות

היה הקבלן אחראי ישהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 
יות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין לכל נזק אחר במידה שאחר

 אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים .10.3

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 
ם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר ומתחייב לשל

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל והנמצא בשירות
 שהם במהלך ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .10.4

היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, יהקבלן 
חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי 

לביצוע  ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
 ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניהעבודות. הקבלן 

של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג 
עוברים באתר קרקעיים ה -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 .ההעבוד

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 דלעיל. 10.4 - 10.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  (ב)
ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  הסכםנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 דלעיל. 10.4 - 10.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

ות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה הקבלן מתחייב לשפות ולפצ (ג)
ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי 
להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 

 תביעה. הודעת צד ג' באותה האו נשלחה אלי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה צו  (ד)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, ימאת בית המשפט, 

הסרת של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים ל ווזאת מבלי לגרוע מחובת
הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל 

 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על 

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א 
 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

יה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תה (ה)
שא יאחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

 הוצאות כלליות של החברה. 20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

כדין לשלמו, תהיה היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה יכל סכום שהקבלן  (ו)
החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו 

מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן קבלן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל
 ."בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 הקבלןי ביטוח .10.6

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ
לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להלן : "העבודות"( לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו הקבלן 

שני המועדים הנ"ל( בין )המוקדם מ ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו
זה )להלן:  בחוזה, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן ולמשך כל זמן ביצוען של את הביטוחים

חלק בלתי נפרד  המהווה והחוזהלמסמכי המכרז   ט'לנספח "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן 
שכולם ) בישראללפעול מורשית כדין הת ביטוח )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חבר ממסמכים אלו

 (:"ביטוחי הקבלן" -יחד יקראו להלן

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב (א)

 , פרק א' ביטוח העבודות .1

הקבלן ו/או באחריות עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
 עבודות בקשר עם חוזה זההקבלן בביצוען של ההמשמש את 

 , אחריות כלפי צד שלישיפרק ב' ביטוח  .2

 .חוזה זה נשואל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

  חבות מעבידים פרק ג' .3

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות  הקבלן את אחריותו של המבטח
במישרין  מטעמו או/ו ידו על ועסקיםהמ העובדים כל כלפי, 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ו

  יטוח אחריות מקצועיתב (ב)

בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 
 שמקורם שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק הפרת חובה מקצועית

 . חוזה זה נשוא העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלני ו/מעשה ב

חודשים לאחר תום תקופת  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 
 הביטוח. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

זיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע קבלן מתחייב להחה
חברה העתקים מפוליסת הביטוח ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע .ותהעבוד

  כאמור בסעיף זה.

  מוצרהיטוח חבות ב (ג)

בגין פגיעה גופנית  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
 "(. המוצרו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: "

חודשים לאחר תום תקופת  6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
 הביטוח. 

ביצוע  שבדין כלפיו בגין חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובהלה הקבלן מתחייב
ביטוח הפוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע. ותהעבוד

 .כאמור בסעיף זה

 :יטוח כלי רכב וציוד הנדסיב (ד)

השגחתו ו/או ב  /אושבבעלותו ו ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה .1
גין פגיעה גופנית עקב בבשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי 
בענף הביטוח למקרה  יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עכלשהו 

 .קופת הביטוחובמצטבר לת

ביטוח  ,בין היתר ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .2
הנדסי ו/או ציוד כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן ל

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. בביטוחים  600,000סך של בבגבול אחריות 
 יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות.אלו 

 בסעיף )כמפורט  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם .3
מאחריות  פטור מתן על ( הצהרה2) ט'( לנספח 4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  לעיל 2)ד( 

 גינו".ב הביטוח נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי יחול

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, ל .4
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מחפרונים, 

זמן הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב (ה)
 למקום ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר שהובא

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להעבודה 
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןל

זה  10.6כאמור בסעיף  ערכים על ידי הקבלןי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנטוחבי (ו)
משנה  קבלנים וקבלני)ביטוחי הקבלן(, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי 

)בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי 
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל  הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

 "(.יחידי המבוטחמעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  (ז)
י אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר נעשתה  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי על הקבלן להחזיק 
 על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  10.6סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  (ח)
קבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות )שיבוב( של מבטחי ה

 . זדוןב, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  מטעמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לסעיף "אחריות  כפופה מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן (ט)
 ת הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.צולבת" על פיו יראו א

 וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  (י)
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת ו/או מנהליה  לשפות את החברה

 (.נספח ט'הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) – ו/או קבלני משנה מטעמו הקבלן

שבו פועל הקבלן, החברה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ (יא)
)א'( לעיל )פרק  10.6אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 

רכוש שבו פועל הלמעט אותו חלק של  לעניין ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי, א' העבודות(
 הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.והקבלן 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן 
למעט אותו חלק של במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל 

 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןורכוש שבו פועל הקבלן ה
הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב (יב)

על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  )נספח ט'(את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל
מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה  מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )

 תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
מועד חתימת מ, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב (יג)

לפטור מאחריות צהרה החוזה זה, מכתב  חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא
בהתאם לנוסח לנזקים  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

, )בנוסחה המקורי( 1 כנספח ט' נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "
 כדין על ידי הקבלן. מהא חתויכשה

מועד חתימת מ, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב (יד)
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע 

כשהוא   )בנוסחו המקורי(, 2 כנספח ט'עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 דין על ידי הקבלן.חתום כ

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה  (טו)
או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה 

ומים הנדרשים תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכ
 (.נספח ט'באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או  (טז)
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני ה

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק 
שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם 

 סות דלעיל ובין אם לאו.באיזו מהפולי אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה
הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן (יז)

פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח  ולעשות כלזה )ביטוחי הקבלן( לעיל ולהלן,  10.6בסעיף 
כדי לממש דות מטעמה החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבוו/או על ידי 

החברה ו/או מנהליה לתביעה של  ואת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 .םיד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ (יח)
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי )ביטוחי הקבלן(,  10.6לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
ובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לבדיקת הנזק. מ

 לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד ב (יט)
בכל ההוצאות  מתחייב לשאתלרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם מתחייבת לה והחברהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות 

לא  החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמוריבת חי תהא

 פרק א'על פי נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח ב (כ)
ה ת, אלא אם היא הורישירות לחברהפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

ח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן פוליסת הביטומוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 
מנהל העבודה הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל מטעם החברה המפקחו/או 
די הקבלן עד לסכום הדרוש ליישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  החברה

 .לשם קימום האבדן או הנזק

 10.6בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (כא)
החברה  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב ולהלן  לעיל

ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  על פי הפוליסהבכל הדרוש למימוש זכויות ו/או מי מטעמם 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצמהחברה ו/או מי מטעמה ת יו, וזאת מבלי לגרוע מזכוהקבלן

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ (כב)
ו/או  חברהחברת הביטוח ו/או ה החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

החברה ו/או מנהליה פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה (כג)
לחברה , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה  נהל ו/או מפקח העבודות מטעמה,ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מ
 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. הםלו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות תיקון  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ (כד)
ת הנזקים מטעם אודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העב

 חברת הביטוח.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או  (כה)
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי ובע מהפרה ו/או אי קיום של אי כיסוי ביטוחי הנ
 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.ו/או 

החברה ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי (כו)
וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, 

 תטענולרבות כל  1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 
 יה.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל"

( יכללו תנאי מפורש על פיו 'נספח טהקבלן )ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי  (כז)
ביצוע במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה , אלא אם כן "(תקופת הביטוחהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
וכי לא יהיה תוקף  ות זאת.יום מראש על כוונתו לעש (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או 
 (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  ו/או מפקח העבודות מטעמה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  ולחברהלקבלן בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  (כח)
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  )כז( 10.6בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

לפני מועד הצמצום או השינוי  אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש,
 לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  הקבלן מצהיר, (כט)
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
 בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/'נספח ט)

בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
 מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד

 .אדם שגרם לנזק בזדון פטור מאחריות, לא יחול לטובתשהאמור לעיל בדבר 

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר מוסכם בזה כי  (ל)
פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. 

מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע )ל((  10.6)זה האמור בסעיף  למען הסר כל ספק מובהר כי
 העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות  (לא)
כדי לצמצם  כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או

 של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.  ומאחריותו ו/או התחייבויותי
הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ (לב)

בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל )יב'( 10.6בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 
במועדים הנקובים, מדי תקופת נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 

 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.ביטוח וכל עוד 
חו חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן )בנוס "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה (לג)

 כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,)לב'( 10.6 –)יב'( ו  10.6המקורי( כאמור בסעיפים 
ים ובהעדר קיום אישור עריכת ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל )יד'( 10.6 -)יג'( ו 10.6בסעיפים 

ו את תחילת ו/אלמנוע מן הקבלן ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה רשאית 
 .וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י החוזה או הדין נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע המשך 

( ו/או בבדיקתו ו/או אי 'נספח טמוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) (לד)
בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 

יעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי ה
 מהבאים מטעמה.

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל (לה)
ומבלי לפגוע  , לרבות,על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יובהתחייבויות

בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו 
בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעינשוא החוזה גם אם י

י לצמצם או האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כד
 לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

)ביטוח העבודות( באישור  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה (לו)
השווי של העבודות ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('נספח ט) עריכת ביטוחי הקבלן

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח מריםהרכוש ו/או הציוד ו/או החו

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  (לז)
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 

ביטוח ו/או גבולות הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי ה
האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי 

 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הקבלן הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או ה החבר (לח)
על מנת להתאימם על ידי החברה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמה ו/או חברה של הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת ה (לט)
, אינה ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

כאמור, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  החברה ו/או על מי מטעמהמטילה על 
שהיא  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .ונשוא כל דין המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  (מ)
 ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו

דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן אישורים על תשלומי  החברה בכתב,לבקשת 
 תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

אי  ו/או הפרה בתום לבכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב (מא)
לא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת בזכויות  יפגעו
 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

, במלואם או בחלקםתחייב לבצע על פי חוזה זה לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר ה (מב)
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את אך לא חייבתתהא החברה רשאית, 

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד במלואם או בחלקם הביטוחים 
או  מהשילשהחברה כל סכום ובכתב.  יום מראש 14שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 

לחילופין ומבלי לפגוע  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב
בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה 

ובלבד ששלחה לקבלן ת לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחר
 .יום מראש 14הודעה בכתב של 

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן בנו (מג)
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת נשוא חוזה זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ושכל עובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בו

 דרישות למלא אחר כל הקבלןמתחייב וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בנ (מד)
וכל הצווים, התקנות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( והוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  הנ"ל, ובעיקר, יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו זה, לרבות  א חוזהנשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהתקופת  בכל עת ובמשך כל
 .אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, (מה)
ו/או ו/או המשרד לאיכות הסביבה טיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש והתקנות בדבר ב

 .כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב (מו)
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי ם הנ"ל לקבלת שיפוי הביטוחיהעבודות מטעמה על פי 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או . אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים
 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  (מז)
המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש ו/או 

 כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  (מח)
 העבודות.

ייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתח (מט)
מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות 
העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי 

 אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר 

מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים  למען הסר כל ספק (נ)
זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד  10.6על פי סעיף 

המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה 
 ו/או על מי מטעמה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  10.6מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  (נא)
ה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה החוז

 ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהא  (נב)
דת לזכות מועהעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי הינוכל סכום לו רשאית לעכב 

)שבעה(  7ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה . ימים מראש

בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם 
 .ו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, נגרמ

זה )ביטוח(, כולן או חלקן,  10.6מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  (נג)
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 10.1-10.6פים סעי .10.7
 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  ההסכם,יסודית של 

  יטול ההסכם.  ב .11

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .11.1
 )במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות ו/או הציוד שסופק  על ידו עד מועד 
 סיום ההסכם כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 ר. באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמו

זה  הסכםחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .11.2
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

או ניתנה לגביה  נהל קבועמהחלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
יום ממועד קבלתם או אם הקבלן  60וך תהחלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך 
 ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 

חברה עפ"י הסכם זה לסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש מען הל .11.3
 לעיל.  11.2ו/או  11.1ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

ל הקבלן, עחול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, י לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו או המגרשלתפוס את  תרשאיחברה הלעיל, תהא  11.2ו/או  11.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .11.5
או באמצעות קבלן  הלפי הענין, בעצמביצוע העבודות ממנו ולהשלים את הקבלן חלקו ולסלק את ידו של 

 .אחר או בכל דרך אחרת

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .12

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   
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ר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע למען הס .12.2
 העבודות  הנדרשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .12.3
   ו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.ו/או צד שלישי כלשהחברה כלשהי כלפי ה

על הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה בנוסף  .12.4
סכם מיום חתימת הבועיים תוך שקבל את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, ל

 .זה

המעידות כי  תודותע חברהעביר לבלני משנה, להמתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קהקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.5
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה לעיל,  8.1מהיקף התמורה המפורטת בסעיף  %15של 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .13

כולן או  עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  להבטחת מילוי התחייבויותיו .13.1
תשומות  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדהסכם חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל  )במילים: עשרה אחוזים ( 10%בגובה  סלילה והגישור ה
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נמע"מ( 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      12למשך תוקף הערבות  .13.2

)א( לעיל, תהא 4.6מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  .13.3
בכל פעם בשישה חודשים, עד גמר ביצוע  13.1רשאית החברה להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 ודות נשוא הסכם זה.  העב

 ,ימציא הקבלן לחברה)א(, 7.1עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף  .13.4
)במילים: חמישה  5%בגובה   לצרכן הסלילה והגישורלמדד תשומות ערבות בנקאית אוטונומית צמודה 

חודשים מיום קבלת תעודת  12לתקופה של מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ  אחוזים (
"ערבות  )להן: ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן ההשלמה. נ

  .בדק"(

כפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של תנאי הסכם ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.5
   להבטחה ולכיסוי של:זה  ו/או 

הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו כל נזק או  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

 או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, (ב)
     בקשר עם הסכם זה.

קבלן בכל מקרה ההגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של אין בגובה הערבות כדי לשמש  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.6
  יסודית של הוראות ההסכם. 
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בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .13.7
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .14

העבודות על לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  המפקח לצורך הסכם זה .14.1
  .הןאו כל חלק מפי הסכם זה כולן 

המוצרים המסופקים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .14.2
אתר והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי וטיב 

וראות הסכם זה ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ההעבודה 
 , את הוראות המנכ"ל ואת הוראותיו. ונספחיו

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 14.2סעיף מכלליות האמור ב מבלי לגרוע .14.3

בהתאם לתכניות או  ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)
יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןלהוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו

. עבודות בהם יש הקבלןל ההוצאות תהינה על חשבון יום וכ 14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן להורות על מוצר ו/או ציוד ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל  (ב)
  מתאימים במקום אלו שנפסלו.ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומרים

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  (ג)
אין ו/או  או להוראות המהנדס יםבהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה דעתו אין 

ו המפורט במפרט הרלוונטי במפרט ו/אתכניות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט ב
 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2הטכני המסומן כנספח ג'

חומרים, המוצרים/ציוד/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  (ד)
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא ןולאופן ביצועהעבודות לטיב 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןיפטרו את 
 על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

תן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו ייהקבלן  (ה)
לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל 
הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על 

 .הקבלןחשבון 

דרישות כספיות או  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה העבודותות שעניינן לוח הזמנים לביצוע דריש

 למנכ"ל.

 יומן העבודה .15

באתר  מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ןירשום ביומ הקבלן, הקבלןיוחזק על ידי  עבודה ןיומ .15.1
    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, והקבלן ע"י 

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ./מאתר העבודה באים לצאים ו/או המולמיניהם המו /מוצרים/ציודכמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהיר השוררים בותנאי מזג האו (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .15.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן כל יום על ידי  םחתיין היומ .15.3

ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .15.4
 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

. חברהרישומים אלה לא יחייבו את ה, אולם העבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  15.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .15.6
  .ןאותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומ

ישמשו כראיה בין  15.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן , פרט לאלה שןם ביומרישומי .15.7
 הסכם זה. , אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי והצדדים על העובדות הכלולות ב

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת להקבלן  .15.8
וכן לכל מקום שממנו מובאים  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

    י:ללכ .16

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .16.1
 תקדים למקרה אחר.  

ים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או השתמשו הצדדא ל .16.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, ואת היחסים המשפטי הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .16.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  לכ .16.4
 יהיה לו כל תוקף.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .16.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .16.6
זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה 

 לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .16.7

סירתה יום ממשעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .16.8
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .16.9
 הכתובות החדשות.

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן וכי חתימות דלעיל 
 מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 בעיר מודיעין מכבים רעות 13שצ"פ עמק לביצוע עבודות פיתוח  17/2017מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.תר בזה מראש על טענות כאמוהבנה והנני מוו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מכרז דב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

 ניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור. טענות בע ואו/או דרישות 

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
ולא אציג כל  הדרושים לביצוע העבודותו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לבהתאם  על עצמי לפעול

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  .6
  רת העומדת לחברה.הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אח

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .7
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

 שקלים אלף שש מאות )במילים: ₪ 600,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .סלילה והגישורהתשומות צמודה למדד  (.חדשים

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על זכייתי וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם ההתקשרות  13כאמור בסעיף 

 במכרז. 

י הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על , אני מסכים כיה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה. יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

בגין עבירה שנושאה  כתב אישום לבית משפט, עובד מעובדיהלי ו/או נגד מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
)להלן: "חוק  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   פיסקלי

לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 
מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, )עבירות 

, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או הוצא כנגדו 
 .2001-התשס"ב

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז.

שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו מסכים  יאנ .19
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
תקשרות וכי לא כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההבמות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

ביצוע עבודות פיתוח  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי  בעיר מודיעין מכבים רעות 13שצ"פ עמק 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -על

הבאת הצעתי לדיון -מכרז, עלול לגרום לאיהידוע לי כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי  .22
 .בועדת המכרזים

 

 

 :2017__________ לחודש __________  אייה באתי על החתום ביוםרלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ג'

 
 מוקדמות

 
 מוקדמות – 00תכולת תנאי פרק   00.01

 מוקדמות של המפרט הכללי יחולו על מכרז/חוזה זה. – 00כל תנאי פרק           

 שימור במפרטים סטנדרטיים 00.02

למפרטים הטכניים המצורפים למכרז זה. בהיעדר מפרטים כל העבודות יבוצעו בהתאם 

 מיוחדים העבודות יבוצעו בהתאם ל"ספר הכחול".

 תיאור כללי של העבודה: 00.03

מול שכ'  13מכרז/חוזה זה  מתייחס לביצוע עבודות פיתוח במקטע מערבי ומזרחי של עמק  

 הכמויות.ציפורים, וכולל עבודות שונות עפ"י המתואר במכרז, בתוכניות ובכתבי 

 תכולת העבודה 00.04

עבודות עפר, השלמת קירות פיתוח, השלמת חיפוי אבן, גדרות ומעקות, מאחזי יד שבילים, 

 ריצוף, חשמל ותאורה, גינון והשקיה, ריהוט חוץ, פארק כלבים.

 התארגנות  00.05

האתר נמצא בקרבת מבני מגורים פעילים, יש לתת משנה זהירות לבטיחות, שלטי  00.05.1

י איכות הסביבה, גידור ומניעת כניסה של עוברי אורח. מחיר אזהרה, שמירה על תקנ

 עבודות אלו נכללות במחיר העבודה.

הקבלן ידאג להתקין על חשבונו השלמת גדר איסכורית חדשה סביב אתר הבנייה  00.05.2

ויתחזקה לכל אורך תקופת הבנייה. בגדר יותקנו שערים לכניסת עובדים ורכב בהתאם 

 רעות.-מכבים -הרלוונטיים בעיריית מודיעין להנחיות שיינתנו ע"י הגורמים

שלטים שבהם יופיעו פרטי החברה  2הקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו,  00.05.3

קט מטעמו. שטח והרשות, האדריכל והיועצים , המפקח וכן שם הקבלן ומנהל הפרוי

מ"ר, נוסח ותרשים השלט יועבר לאישור המפקח לפני ביצועו.  12 -השלטים לא יקטן מ

 השלט יכלול הדמיה. מיקום השלטים יקבע על ידי המזמין ומנהל הפרויקט.

הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע עבודות הבנייה לרבות  00.05.4

ת כל הקמת מערכת הקווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו א

הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם. האספקה תתבצע 

על פי הסכם שיחתם עם תאגיד מי מודיעין ועם חח"י בהתאמה ובאמצעות מונים 

 שיסופקו על ידם. העתק הסכם ההתקשרות יועבר למנהל הפרויקט.

קח בנוגע לפינוי הקבלן מתחייב לעמוד בכללי החוק, בתקנות העירייה ובדרישות המפ 00.05.5

פסולת, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות 

הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה , משרד התחבורה, משטרת ישראל וכל 

 גוף חוקי רלוונטי אחר.

הקבלן יטפל בהכנת הסדרי תנועה זמניים וקבלת האישורים המתאימים מהרשויות  00.05.6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ך עבודתו והתארגנות הקבלן באתר , הנושא כלול בהצעת הקבלן ולא תשולם בגינו לצור

 תוספת תשלום.

-מכבים-הגישה לשטח העבודה תתואם עם מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית מודיעין 00.05.7

רעות ובמידת הצורך עם מחלקת התנועה והתחבורה. אישור כתוב יוצג למנהל הפרויקט 

 טרם תחילת העבודות.

ידאג על חשבונו לניקיון בסוף כל יום עבודה בכניסות וביציאות לאתר אל רחובות הקבלן  00.05.8

 מאוכלסים, כפי שיקבעו על ידי  מחלקת הפיקוח על הבנייה.

כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת אתר העבודה במשך כל תקופת  00.05.9

לן אחראי לכל הביצוע של הפרויקט ועד למסירתו לידי המזמין. בתקופה זו יהיה הקב

פסולת או עפר מכל סוג שהוא אשר יוכנסו לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע. הקבלן 

יסלק את הפסולת ו/או העפר למקום שפיכה מאושר כחוק, על חשבונו. הקבלן יהיה 

במעמד של קבלן ראשי באתר העבודה, על כל החובות המשתמעות מכך ולרבות אחריותו 

 תר.על נושא הבטיחות בתחומי הא

 לא תשולם תוספת קבלן ראשי בגין העבודות הכלולות במחירון. 00.05.10

 מודד באתר ומדידות במהלך הביצוע 00.06

הקבלן יעסיק מודד מוסמך לביצוע כל העבודות הדרושות עפ"י דרישות המפקח והמזמין, 

לפני העלייה לקרקע ובמהלך שלבי הביצוע. המודד יהיה זמין באתר לצורך מדידות ונתונים 

המפקח על מנת לאשר את עבודתו ואו לצורך השלמת הנחיות הביצוע. לא לפי דרישת 

 תשולם תוספת עבור ביצוע מדידות.

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה מטעם הקבלן 00.07

מהנדס אזרחי מנוסה ורשום  –לצרכי הביצוע והפיקוח על הביצוע מטעמו   –הקבלן יעסיק 

בהיתר כ " מהנדס אחראי )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, אשר ישמש ויחתום 

 לביצוע השלד"  וכן מנהל עבודה מוסמך ורשום.

המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע 

 עבודות הבנייה .

בטרם תחילת העבודה יגיש הקבלן את שמם של המהנדס ומנהל העבודה מטעמו ואת 

 קורות חייהם. 

 מבנים ארעיים 00.08

יציב על חשבונו לרשות המפקח מבנה , באתר הבניה , בתוך שבועיים מאישור עליה הקבלן 

על הקרקע. המבנה ישמשו משרד וחדר ישיבות , המבנה ימוקם בתיאום עם המפקח ויהיו 

 בו כל הפונקציות המפורטות להלן.

מ', והוא יהיה מצויד  2.5מ"ר ובגובה מינימלי של  15-שטחו של משרד השדה יהיה כ

ס"מ עם מגירות, שולחן  80X160כ"ס, שולחן כתיבה  2.5הט כדלקמן: מזגן מפוצל של ומרו

ס"מ ללא מגירות, כיסא משרדי מרופד הולם, שלושה כסאות מרופדים  150X80ניצב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מ"ר כ"א, כולל  0.8חלונות בשטח  2נוספים וארון מתכת ננעל עם מדפים . המשרד יכלול 

 פריצה.רשת נגד יתושים וסורגים למניעת 

מ"ר, ארון מתכת ננעל עם  3 -לוחות נעיצים על הקיר להצמדת תכניות בשטח כולל של כ

ליטר  100מדפים וכד', מתקן מים קרים ראויים לשתייה, מקרר משרדי בעל קיבולת של 

 כ"ס.  2.5ומזגן מפוצל בעל הספק 

 המבנה יכלול שירותים ומטבחון אשר ישמשו את המזמין ובאי כוחו.

לדאוג כי המבנים יחוברו אל רשת החשמל, רשת אינטרנט, רשת אספקת מים  על הקבלן

 ורשת הביוב, ולנקודות חשמל ח"ק בכמות מספקת להפעלת כל הציוד החשמלי הנדרש.

הקבלן יישא בהוצאות הניקיון ואחזקה של המבנה ככל שיידרש לצורך עבודתם כולל 

, חשמל, טלפון, אינטרנט ו/או דמי תשלומי ארנונה, אגרות שונות כגון: תשלום עבור מים

שימוש ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו 

לרשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה. עלות המבנה, אחזקתו, ניקיונו והובלתו 

 כלולה בהצעת הקבלן ובאחריותו.

 היתרים ואישורים  00.09

היתרי חפירה )גם במידה ואין עבודות עפר בתחילת כל העבודה נדרש הקבלן לקבל 

 רעות, וכל היתר נדרש לצורך ביצוע העבודות.-מכבים-בתכולת העבודה( מעיריית מודיעין

למען הסר ספק, הקבלן נדרש לקבל אישורים מחברת חשמל, בזק, הוט, תאגיד המים, 

חברת  רעות, רשות העתיקות וכל-מכבים-חברת מקורות, רכבת ישראל, עיריית מודיעין

 תשתית שתידרש. לא תשולם כל תוספת בגין הוצאת אישורים והיתרים.

הקבלן יפעל לקבלת השלמת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ויחל 

 בביצוע בכפוף לקבלת היתר בניה ו/או כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור הנדרש על פי דין.

לת אישור בכתב על מערכת התוכניות המפורטות כמו כן הקבלן יחל בעבודות בכפוף לקב

 לביצוע הן של המתכננים והן של המפקח.

משך הביצוע הפרויקט הינו בהתאם למוגדר בהסכם. לוח הזמנים הינו מעיקרי החוזה  00.09.1

ולא יהיה גמיש. על הקבלן להגיש לוחות זמנים ולעדכנם מעת לעת עפ"י ההתקדמות 

בשטח, הוראות המפקח ו/או המזמין. לוח הזמנים יוגש בצורת תרשים גאנט ובו יהיה 

הפירוט תהיה בהתאם לבקשת המפקח  פירוט העבודות עם ציון משך ביצוען. רמת

 והמזמין ולשביעות רצונם. 

 תשתיות ומתקנים קיימים 00.10

קרקעיים הקיימים בשטח, בין -קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק את מיקום המתקנים העל

תאגיד  שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, וכל זה בתאום עם המזמין, העירייה,

 שונות. המים והביוב וחברות התשתית ה

בכל מקרה, הקבלן אחראי לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים להם. אם תוך כדי 

 העבודה יפגע אלמנט כלשהו, הנזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

י תשתית תת והקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים לרבות עבודות גישוש  ליד מערכות וקו

 קרקעיים וליד מבנים קיימים. 

 תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל. לא ישולם כל 

 תכניות מכרז/ביצוע 00.11

התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצוע יוצאו תכניות אשר 

תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות 

"למכרז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז גם 

 במהלך העבודה לפי הצורך. 

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן 

 ביצוע עקב עדכונים אלה.

 

 בטיחות 00.12

האחריות בנושא בטיחות באתר חלה על הקבלן. על הקבלן לקיים את כל האמצעים בכדי 

לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות 

חוק אחרות. המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן ובמידה וזו נעשית בתנאי 

לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן בטיחות וגיהות גרועים או לא מתאימים 

משחרר את המזמין ומנהל הפרויקט וצוותם מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או 

 לעובדים ו/או אדם כלשהו, הכול בהתאם למפורט בהסכם הכללי. 

 הובלות 00.13

במסגרת מכרז/חוזה זה כל הובלה של ציוד, חומרים, עודפי חפירה ופסולת מתייחסת 

הובלה לכל מרחק שהוא הן באתר והן מחוצה לו. מחיר ההובלה כלול במחירי היחידה ל

 השונים ובשום אופן לא ישולם בנפרד, אלא אם צוין אחרת. 

 

 אישור חומרי גמר 00.14

 כל חומרי הגמר יהיו בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים וכתבי הכמויות.

המפקח למקורם של כל  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של האדריכל ו/או

המוצרים ו/או החומרים בהם יש בדעתו לספק או להשתמש ולטיבם. אין באישור 

האדריכל ו/או המפקח משום אישור לטיב החומרים ו/או המוצרים והאדריכל ו/או 

המפקח רשאי לפסול משלוח חומרים ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים לפי 

 שיקול דעתו מבחינת טיבם.

כאמור לעייל במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של האדריכל ו/או המפקח, 

המוצרים ו/או החומרים אינו תואם את הנדרש ע"פ התקנים המחייבים , המפרט הטכני 

להסכם ו/או התוכניות המפורטות שאושרו , יהיה על הקבלן לספקו ו/או להחליפו על 

ל ו/או המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי חשבונו, הכל לשביעות רצונו של האדריכ
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי 

 שההחלפה כאמור תזכה את הקבלן לסטייה כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים. 

 הקבלן חייב לקבל את אישורם של אדריכל הפרויקט ולנציג חכ"ל לחומרי הגמר .

-מכבים-יזמין על חשבונו את כל הבדיקות בהתאם לפרוגרמת הבדיקות של עיריית מודיעיןהקבלן 

רעות, ולפי תנאי ההיתר, ויוודא הזמנתם מבעוד מועד של הגורמים הבודקים לביצוע הבדיקות 

 . הנ"ל כלול בהצעת הקבלן ולא תשולם תוספת – בשטח

 ותעודת גמר 4הכנת תיק מתקן מסירה, טופס  00.15

( של כל חלקי מבנה AS MADEלמפקח, בשלושה עותקים, תכניות עדות ) הקבלן ימסור 00.15.1

 והפיתוח. התוכניות והתיקים ימסרו לאחר שאושרו בכתב ע"י היועצים הרלוונטיים.

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל  -בהשלמת עבודות הבנייה והפיתוח   00.15.2

יום מיום  14ימים מיום קבלת ההודעה. המפקח ישלים את הבדיקה תוך  7בבדיקתם תוך 

שהחל בה. מצא המפקח את עבודות הבנייה  ו/או הציוד/מוצרים עומדים בתנאי הסכם 

ן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור יתן לקבל -זה ונספחיו ומשביע רצונו 

לקבלן רשימת תיקונים הדרושים לדעתו וקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על 

 ידי המפקח. 

 עפ"י נוהל עיריית מודיעין ויקבל את אישורם לכך. GISהקבלן יעביר תכניות למחלקת  00.15.3

תיקי המסירה והשלמת מודגש בזאת כי תעודת ההשלמה תימסר לקבלן בכפוף לקבלת  00.15.4

של עיריית  GISהעבודות כמצוין לעייל ובכפוף לאישור קבלת תכניות העדות במחלקת 

 מודיעין. 

(לפרויקט בהתאם לחוק התכנון והבניה  4באחריות הקבלן להוציא אישור אכלוס )טופס  00.15.5

רעות )הדרישות מצוינות -מכבים-ודרישות מחלקת "פיקוח על הבניה" של עיריית מודיעין

 "(.4רעות "דרישות לטופס -מכבים-אתר עיריית מודיעיןב

באחריות הקבלן לבצע מסירה של התשתיות והמערכות למחלקות הרלוונטיות בעיריית  00.15.6

 רעות , כגון: מחלקת חשמל , מחלקת גינון , מחלקת תשתיות וכדו'.-מכבים-מודיעין

צע בדיקות במהלך הבניה הקבלן מתחייב על חשבונו להתקשר עם מעבדה מאושרת ולב 00.15.7

 מעבדה בהתאם לדרישות המחלקות השונות בעירייה .

רעות תיק מתקן. התיק יכלול -מכבים-בסיום העבודות יוגש על פי נוהל עיריית מודיעין 00.15.8

תכניות עדות במדיה מודפסת ובמדיה מגנטית בנוסף לכלל האישורים הנדרשים ובהתאם 

 4ן ותיק מסירה, טופס לנהלי העירייה. לא תשולם כל תוספת עבור הכנת תיק מתק

 ותעודת גמר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שמירה על איכות סביבה 00.16

מיום העמדת המגרש, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה 

 לשצ"פים, ומסירתם לעירייה , יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו.

הקבלן מתחייב למנוע מפגעים/אבק הנגרמים מעבודות הקידוח ליסודות בכל דרך שיונחה 

על ידי המחלקה לשמירת איכות הסביבה של עיריית מודיעין ו/או המפקח, כגון הרטבה של 

 השטח , עבודה עם ציוד מיוחד וכו'. 

הוצאות הקבלן מתחייב לסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם ייוצרו ולשאת בכל 

ו/או נזק בגין כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני במהלכן של ביצוע העבודות יהיה הקבלן 

 אחראי על התיאומים הדרושים עם כל הגורמים הרלוונטיים. 

הקבלן יסלק מזמן לזמן מאתר העבודה את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו לאתר 

ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך  מורשה ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של העירייה,

 לרבות היטלים ואו אגרות , דמי כניסה לאתר לעודפי עפר / פסולת בניה

במידה וקיימת באתר פסולת שאינה פסולת גושית או פסולת בניין, הקבלן מתחייב לפנותם 

 על חשבונו לאתר מוסדר, בהתאם להנחיות המפקח והנחיות או אישור העירייה.

ע העבודות ינקה הקבלן את אתר העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני מיד עם גמר ביצו

העבודה, החומרים הטכניים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את אתר 

 העבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. 

 ד לסיומן.הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתר העבודה מתחילת העבודות וע

הקבלן מתחייב לשמור ולהציג למפקח ו/או לנציגי עיריית מודיעין את אישור ההטמנה 

 והפינוי של פסולת כאמור לאתר פינוי מורשה.

 הגשת חשבונות 00.17

 .שבונות יוגשו בהתאם למפורט בהסכםח

 אחזקת גינון 00.18

ההשקיה, בעבודות הגינון יישא הקבלן בעלויות אחזקת שטחי הגינון, לרבות עלות מי 

 חודשים מיום מסירת הגינון לעירייה בה יוגדר מועד תחילת האחזקה. 3במשך 

 התאמת תכניות, מפרטים וכתבי כמויות 00.19

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ויתר מסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה בתכניות או 

תר המסמכים, יובא הדבר לידיעת המפקח אשר יחליט לפי איזו תכנית תבוצע העבודה. בי

החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

 הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל. 
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 תנאים מיוחדים: 00.20

, ליד מתקנים וכו'. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים 00.20.1

 לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים. 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה המוגדר בתכניות ושיוגדר  –התארגנות ותחום עבודה    00.20.2

 בשטח ע"י המפקח.

דרכי הגישה לאזורי )פרויקט( העבודה יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת  –דרכי גישה    00.20.3

נועה, תקנות התעבורה והנחיות המפקח. לא תוכר כל תביעה מצד ובהתאם לכללי הת

או חברת נתיבי \או העירייה ו\הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד המזמין ו

 או כל גורם מוסמך אחר. \או המשטרה ו\ישראל ו

בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, יכשיר הקבלן דרכי גישה 

 הכשרה זו לא תימדד ולא תשולם בנפרד.חלופיות. 

על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים הקיימות עליהן הוא נע לאתר העבודה, למנוע אבק    00.20.4

כולל הרטבה והידוק ככל שיידרש ולסלק מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שיהיו על 

 הדרכים והכבישים, בכל בהתאם להוראות המפקח. 

העבודה המותרות על פי חוקי העזר העירוניים ובהתאם על הקבלן לפעול בהתאם לשעות  00.20.5

רעות. בכל מקרה בו -מכבים –להנחיות מחלקת הפיקוח על הבנייה בעיריית מודיעין 

נדרשת עבודה מחוץ לשעות עבודה אלו, יערך תיאום בנפרד ויוצג למפקח ולמזמין 

 אישור ממחלקת הפיקוח על הבנייה בעירייה.

לה וניקיון אתרים וסביבתם לפני חגים ומועדי ישראל, ימסרו הנחיות לגידור, שילוט, נעי 00.20.6

לקבלן על ידי המפקח ו/או המזמין. הקבלן מתחייב לבצע הנחיות אלו שימסרו בכתב. 

 מחיר עבודות אלו כלול במחיר היחידה ולא תינתן תוספת בגין עבודות והנחיות אלו.

 כתבי הכמויות: 00.21

פן כללי  את העבודות אותן יש לבצע. כל כתבי הכמויות המצורפים לחוזה מתארים באו 00.21.1

סעיף כולל את אספקת כל החומרים וחומרי העזר, דרכי גישה זמניות ושיקומן בסיום 

העבודה, הסדרי ניקוז זמניים, וכל העבודות הנדרשות עד לביצוע מושלם עפ"י ההנחיות 

ויות, ומסמכי החוזה. מחירי היחידה מתייחסים לביצוע מושלם לפי המתואר בכתבי כמ

תכניות, במפרטים הטכניים ובכל מסמך חוזי אחר. לפיכך, לא תשולם תוספת כספית 

 מעבר למחירי היחידה.

לא תשולם כל תוספת עבור תכנון ובצוע הסדרי תנועה זמניים וכן תשלום עבור שוטרים  00.21.2

ו/או שומרים לעבודות שיבוצעו ע"י הקבלן בחוזה הנדון. ועל הקבלנים להביא בחשבון 

 אלו בהגשת הצעתם . לא תינתן תוספת בגין עבודות אלו.  הוצאות

הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את כל העבודות המתוארות בכתבי הכמויות והמפרטים בכל  00.21.3

מקום בתחום השיפוט של הרשות המקומית ) ולאו דווקא בשטח העבודה נשוא המכרז( 

 ה.והכל, עפ"י הוראות המפקח וללא תוספת כספית מעבר למחירי היחיד

יבוצעו אך ורק במידה ויאושרו בכתב ע"י המזמין, באמצעות טופס  עבודות חריגות  00.21.4
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לבקשת עבודות חריגות שיימסר למפקח כולל ניתוחי המחיר שיוכנו ע"י הקבלן. תשומת 

 לב מיוחדת לנוהל כמפורט במכרז ובמסמכי החוזה.

 

 שונות: 00.22

התאם להיתר הבניה הקבלן מתחייב להתקשר עם חברה מאושרת לפינוי פסולת/עפר ב 00.22.1

ונספחיו ולדאוג לפינוי פסולת/עפר בהתאם לכמות הנדרשת כמו כן הקבלן יציג חשבוניות 

 מקוריות לפינוי הנ"ל.

הקבלן מתחייב בזמן העבודה/או וסיום העבודה לתיקון כל הנזקים לשטח הציבורי  00.22.2

 בקרבת שטח העבודה לרבות גינון ציבורי, מדרכות, מסעה, ערוגות וכו'.

, קווי בזק, סלקום, 36קיימים קווי מקורות בקוטר " 13הקבלן מודע כי בתחום עמק  00.01.1

חח"י, קווי מים של תאגיד המים מי מודיעין ומנהרת רכבת תת קרקעית של רכבת 

יתכן והקבלן  ישראל. קיימות מערכת מים, ביוב וניקוז פעילות המשרתות את התושבים.

המצויות בשטח העבודה וזאת בכפוף  יידרש להזמין פיקוח מטעם בעלי התשתיות

הקבלן מתחייב לשמירה על  להנחיות גורמים אלו בעת קבלת אישור העבודות מהן.

המערכות הנ"ל ובמידת הצורך יידרש לשטיפה וניקיון בהתאם להנחיית מי מודיעין 

בגין התיאומים והתנאים הנ"ל לא תשולם תוספת והינם כלולים בהצעת  ועיריית מודיעין.

 הקבלן. 

הקבלן יביא בחשבון שבתקופת ביצוע העבודה יעבדו בסמוך לקבלנים שונים ועלול  00.01.2

 להיגרם נזק לעבודות הקבלן.

המזמין לא יהיה אחראי בשום מקרה לנזקים שיגרמו לקבלן הזוכה עד למועד המסירה 

ון נזקים אפשריים בעת מתן הצעתו וכן לדאוג לשמירה רציפה על ועליו להביא בחשב

 עבודתו וציודו לאורך כל תקופת הביצוע ובכל שטח העבודה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
 

 

  



66 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ג'

 המפרט הטכני

 הערה:
 

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי", הכוונה היא למפרטים הכלליים 
שבהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או 

הידועה ביום  בהוצאת וועדות משותפות למשרד הביטחון וצה"ל, הוצאה אחרונה
 .פרסום המכרז

המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, המפרטים הכלליים 
, הקריה, 29ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רחוב דוד אלעזר 

 אביב.-תל
 

הקבלן מתחייב להכין דוגמא מכל אלמנט מוצר וחומר הקשור לעבודתו בתחום 
ביצוע העבודה הפיתוח ו/או להביא לאישור המפקח והאדריכל. כל זאת בטרם יחל ב

 בהיקף המלא הנדרש ולא יאוחר משבוע מתחילת העבודה.
 

הקבלן יסמן את השטח כולו ויחל בביצוע רק לאחר אישור האדריכל לסימון 
 ולגבהים.

 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים  הצהרת הקבלן:

ת כל ההסברים הכלליים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל א
 שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 

 חותמת וחתימת הקבלן:............................................................
 
 

 תאריך:.....................
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות חשמל  – 08פרק 
 
 
 רשימת  מסמכים  לעבודות  חשמל  . 2

 

 מסמך  שאינו מצורף           מסמך מצורף

 שנה שם מס' 
00 
08 
18 
 
 
 
 
 

 מוקדמות
 מתקני חשמל

 תשתיות תקשורת
 דרישות חברת חשמל -

 דרישות והנחיות של העירייה/ מועצה -
 

 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה 
 מהדורה אחרונה

 אחרונה מהדורה
 מהדורה אחרונה

 
 

תנאים כלליים 
 מיוחדים

   

 מפרט טכני
 

 

  08לפי פרק  

אופני מדידה 
 מיוחדים

  08.00לפי פרק  

    כתב כמויות

  מצורפת  מערכת התכניות

 
ומשרד  כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון

  .הבינוי והשיכון

מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה, קראם הבין את הקבלן 

 תכנם, קבל  את כל ההסברים  שבקש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות.

אם קיימת אי התאמה או סתירה בין הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של 

 התנאי הקובע.         –תר אזי יהיה המחמיר יו -המכרז /חוזה  

                                                                                                                           

                                                                                                            --------------------------- 

 חותמת הקבלן  וחתימתו 
 
 

 

 הבין משרדי. כנ"ל מדידת הכמויות. 08העבודה תבוצע ותבדק בהתאם למפרט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים

 מכרז__________________תאור העבודה _________________________ מס' 

 מקום/אתר___________________________  מחוז משהב"ש ______________

 קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  מס' חוזה _________________

 מס' רשיון הקבלן _______________________ מס' רשיון חשמלאי __________

 _  חתימה ___________________כתובת _____________________________

 

הבודק 

 וחתימה

 מס"ד תאור העבודה בדיקה הערות

 

 

 מפקח 

 האתר

 

 

 מפקח

 האתר

מומלץ להשתמש  בצנרת 

שרשורית מגנום מחוזק 

 אדום במקום

 C.V.P קשיח כולל  .

 מעברים מקוטר לקוטר.

 תוצרת אליהו תעשיות חיפה

 

הצנרת שרשורית כוללת 

מופות חיבור אורגינליות 

 לצנרת שרשורית

 

 21חלק  61386 תו תקן

 .22או 

 

 

 

 

 21חלק  61386 תו תקן

 .22או 

 

 צינורות

      50א. צינור שרשורי דו שכבתי 

 מ"מ קוטר, לתקשורת/     

 בקרה.    

   80ב. צינור שרשורי דו שכבתי 

 מ"מ קוטר,  לתאורה.    

 ג. צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  

  3.5לתאורה עובי דופן  4"   

 מ"מ.    

1 . 

 

מפקח 

 האתר

מעבדה ו

 מאושרת

בדיקת מעבדה  B – 30בטון 

מאושרת ע"ח הקבלן 

הבדיקה תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן

 

 מתאים לחוזה 

 בסיס בטון

מ' גובה במידות  5א. לעמוד  

80X60X60  יצוק במקום ס"מ

 ולא טרומי

 

 

 

 

 

 

2 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפקח

החשמל של  

 האתר

 

 

 

 לא יאושר שימוש בכבלים

 סקטוריאלים

 

 תו תקן

 08.04.00.01לפי 

 במידות כבלים

 ממ"ר N2XY X105א. כבלים  

 ממ"ר    CU 35ב. גיד נחושת 

 גלוי טמון במישרין באדמה.   

 

 

3 . 

מפקח 

 האתר

ומעבדה 

 מאושרת

 .הבדיקה ע"ח הקבלן

הבדיקה תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן.

הדו"ח יימסר למנהל 

 הפרויקט לאישורו.

מעבדה הבדיקה ע"י 

 מאושרת

 

 

 

של  כל היציקות בדיקת בטון 

באתר ,כגון גומחות יסודות 

לעמודים  יסודות למרכזיות וכו 

 לאישור.

 

 

 

4 . 

מפקח 

 האתר

ומעבדה 

 מאושרת

 כמות  הבדיקה ע"ח הקבלן

 לפחות בדיקות  20

הבדיקה ע"י מעבדה 

 מאושרת 

בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי 

תאורה חוזר לתעלות חשמל 

-תקשורת בכל תחום האתר עד ל

98%. 

 

 

 

 

5 . 

 

 

מפקח האתר האתר 

 והמעבדה מאושרת 

 

הבדיקה תילקח 

מכל יציקה לפי 

תקן הבדיקה ע"ח 

 הקבלן

 מתאים לחוזה

 ולפי פרטי הביצוע 

 

גומחת בטון מקורה טרומית  

למרכזיית מאור רחובות ארונות 

סעף, פילרי מונים ורשת בכל תחומי 

 האתר

6 . 

החשמל. על מהנדס 

הקבלן להציג תעודה 

מטעם היצרן על 

מקוריות גוף 

התאורה, ללא 

תעודה זו לא יתקבל 

 הגוף.

 

אישור גוף 

התאורה ע"י 

מתכנן, רשות 

מקומית 

ומשהב"ש. הקבלן 

יציג ג"ת לדוגמא 

למתכנן, לרשות 

מקומית 

מתאים לחוזה וכדוגמת 

 הקיים באתר

 

 .עמודיםגופי תאורה על 

כמפורט בכתב הכמויות. דגם איטלו 

שטף אור  LEDבטכנולוגיית  1

 3000ואט  32.5לומן ב  2890התחלתי 

קלווין. ראה פירוט במפרט הטכני 

כולל כבל  DALIכולל דרייבר תומך 

1.5X5  מהמגש לפנס שלושה גידים

7. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ומשהב"ש לאישור 

 בטרם רכישה.

לכח ושני גידים אפורים לפיקוד. 

הכל כלול במחיר גוף התאורה, עקום 

פוטומטרי של הפנס לפרויקט זה 

 .STUSיהיה 

 

 

חשמל +  מפקח

אחראי חשמל רשות 

 מקומית

על הקבלן חובה 

 להציג תעודת 

C.O.C   כנדרש

במפרט זה ללא 

הצגת התעודה לא 

יתקבל משלוח 

 הציוד.

ראה טופס דוגמא 

 מצורף למפרט זה 

 

 

            – תו תקן( 1

          ישראלי   

         במהדורתו 

 העדכנית .

 

 מפלדה מגולבנת  עמודים

מפלדה מגולבנת עמוד תאורה  -א

תאי  2וצבועה, העמוד יהיה עם 

אביזרים הפתח לחיבור מגש הציוד 

בחתך עגול  מ' 5גובה העמוד נטו  

 קוני מסוג בננה.

 

 

 

 

8 . 

 

+  מפקח חשמל

אחראי חשמל של 

 הרשות מקומית 

 

 

 

חובה לגשר 

בגישור מכני את 

כל המאמ"תים  

במגש הן של 

הפנסים והן של 

 חיבורי הקיר.

 

 לחוזהמתאים 

 ופרטי ביצוע

 מגשי ציוד בעמוד 

מגש שטוח עשוי מחומר בלתי מוליך 

כבה מאליו ובלתי קורוזיבי כגון: 

מ.מ.ש , כפר מנחם, וכו.. עם 

מהדקים כדוגמת סוג'קסי עם 

 צבעים. 

מגש ציוד בעמוד כולל מאמ"ת דו  -א

קוטבי כולל ניתוק "אפס" המאמ"ת 

אמפר מיועד לזרם קצר של  6יהיה 

קילואמפר המגשים יהיו מיועדים  10

שני פנסים שלושה פנסים לפנס אחד, 

 בעמוד.

במקרה של חיבור קיר בעמוד  -ב

יתווסף מאמ"ת נוסף דו קוטבי עם 

קילו  10אמפר  16ניתוק "אפס" 

 אמפר זרם קצר.

9. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מפקח חשמל+ 

אחראי חשמל של 

 הרשות המקומית

מתן אישור כתוב 

מטעם מפעל 

הצביעה על 

אחריות לצביעה 

 5בתנור למשך 

 שנים לפחות.

 לחוזהמתאים  

תאום סופי של הגוון  

 RALלפי קטלוג 

כדוגמת הקיים בשטח 

באחריות הקבלן  לקבל 

 את הגוון מאדריכל הנוף

צביעה בתנור של עמודי מאור 

 11 –מפלדה מגולבנת לפי מפרט 

ומפרטים משלימים כגון: טמבור, 

אפוקל  לאוירה בלתי ימית. או 

 לאווירה ימית  הכל כמצויין במכרז.

10. 

תוצרת  ITALO1גוף תאורה דגם    

AEC 

11. 

 

 

 אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות. V -. יש לסמן ב1ערות: ה

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -. יש לסמן ב2             

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. X. במקרה 3             

 לעבודות חשמל הסף לאישור קבלן המשנהלהלן תנאי   

                    

 א.  הקבלן )משנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים כמפורט להלן )כל הסיווגים ללא                           

 יוצא מהכלל(:  

 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס'   -

 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס'   -

 כל אנשי קבלן החשמל יהיו בעלי רישיון חשמלאי מוסמך לפחות בכל העבודות    המפורטות   -

 להלן:             

הנחת כבלים בתעלה הנחת  גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיסי העמודים  

 והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת  מרכזיה , חיווט 

 הכבלים למרכזיה וכו'.

 מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר אינו    -

 עומד בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמין    

 ומתכנן  החשמל  והתאורה.   

 המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול קבלני המשנה לחשמל ללא מתן הסבר    

 לקבלן הראשי על  סיבת פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה    

 זכות  ערר על החלטת  המזמין.   

 הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נזק שיגרום   -

 הקבלן במשירין או  בעקיפין למערכות,רכוש,או נפש אם עבד בניגוד לנאמר בחוק      

   08החשמל,חוק הבזק , חוק הבטיחות והגיהות , מפרט טכני זה , מפרט טכני    

 כבלים,   TVבזק, חח"י חברות –הנחיות ונהלים של כל  החברות    

 רשות מקומית וכו. הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 תאורה -תיק מערכת/ מתקן

  כללי    

הקבלן  קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסורעם סיום העבודה ולפני הפעלה  .א

הנחיות כלליות " - 01פרק -"מוקדמות"/תת - 00למנהל הפרויקט, כנדרש במפרט הכללי/פרק 

 .  "תאורה -לביצוע עבודות קבלניות", "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן

  .הקבלן ימסור תחילה למפקח החשמל תיק אחד לבדיקה .ב

הקבלן למנהל  ל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספקלאחר בדיקת מפקח החשמ .ג

בדיקות הקבלה ולצורך תיעוד  תיקי מערכת/מתקן כמפורט להלן לצורך השלמת 3הפרויקט 

  .במעבר משלב הפיתוח לשלבי הבדק והתחזוקה

האמור אלא  פרק-הדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לגרוע מהדרישות בפרק/תת .ד

 ליהןלהוסיף ע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפרט טכני מיוחד לחשמל ותקשורת

 

 עבודות תאורת חוץ  08.1

 ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת  רחובות לרבות    08.1.1

 ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה 20מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של               

 לשביעות רצון המפקח עד תחתית המצעים. הנ"ל רק באותם 98%עד לצפיפות של               

 מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון: חציות כבישים , מדרכות מרוצפות וכו'.                                          

 ועץ הקרקע והפיתוח.לפי הנחיות י CLSMאו לחילופין בכל שיטה אחרת כגון               

 קשיחה  C.V.Pביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת    08.1.2 

 בכל קוטר כנדרש                             

 הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות    08.1.3             

 לחיבור גידי ההארקה החשופים   CADWELDכל מרכזייה,לרבות ביצוע חיבורי ליד                            

 .08ביניהם כנדרש במפרט                            

 חציבת ו/ או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון     08.1.4             

 ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם החפירה.מודד מוסמך מטעם הקבלן                            

    אומים 3ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת  30יציקת יסודות העמודים בטון ב     08.1.5             

   4X40פלטת יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ , כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוח                     

 ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות  25מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של                            

 הביצוע כולל הארכת ברגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה                               ברגי יסוד כנדרש בפרטי        

 ס"מ מקרקעית הבור. בסיום יציקת הבטון            5)לא ברזל מצולע( עד לעמוק של  ס"מ 5של                            

 תוגן הצנרת בפוליאתילן מוקצף לאטימה זמנית של הצנרת ולהגנה עליה מכניסת לכלוך.                                 

 התאורה וכן , במילוי   בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי    08.1.6            

 חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי                           

 הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות.  יחידה                           

 חציבת היסוד והטמנת שרוולים, התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה  קיימת, כולל     08.1.7             

 הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין        

 או במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.   

 

 .שלא תעמוד בדרישות המקצועיות המחייבות תפורק ותבוצע מחדש התקנה                     

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מיוחדים לתשומת לב הקבלןהדגשים 

 

 והרשות  חתומות ע"י המתכנן חותמת לביצועהעבודה תבוצע על סמך תוכניות עם .   1

 תות חד קוויואין אישור לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכניהמקומית.                

   מערכת חתומה כאמור לעיל היא  רק התוכנית הרלוונטית לכל שאינן חתומות לביצוע.               

 התוכנית לביצוע של אותה מערכת.               

 

 מודגש בפרוש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת     .2       

 המשמשת כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול               

 ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה. 10דיונות נקי ומנופה בעובי שכבת ב              

 

 חול ולהרים את ללא ריפוד ולשפוך בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל .    3       

 אלא לבצע כנאמר  לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל או הכבל  הצנרת              

 לעיל. 2בסעיף               

 

 .מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח    .4       

 

 בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם .   5  

  וללא כל תוספת   הקבלןל בלעדית שההוא באחריותו הרשויות לקבלת היתר חפירה               

 מחיר כלול במחירי יחידה.              

 

 ( 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה נסיונית )כנדרש בסעיף .   6       

 להזמיןהקבלן  חייב  )במידה ובודק חברת חשמל לא בדק את המתקן( בתום העבודה            

 ויאשר  בחתימתו ע"ג   המתקןאת    יבדוק חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך אשר            

 , ללא תוספת כספית כלול במחיר יחידה דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.             

 (.08במפרט  08.01.12)כנדרש בסעיף ) –אחריות                 

 

 הרשות אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם . 7     

 שבתחומה מבוצעת העבודהקומית המ           

 

 לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל . 8     

 תוספת כספית בגין בצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה.         

 גם אם אין  שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית  08כל המצוין במפרט  8.1

 ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.הדבר מצוין  

 ביצוע  כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד    8.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 , תאורה. TVשיותקן באתר. בנושאי חשמל , בזק               

  TVביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית,      8.3

 בכל נושא שהוא , מיקומם, פקוח, חפירות  וכו..… כבלים, מקורות, קצא"א וכו             

 בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם.    8.4

 עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות לילה וכו..      8.5

 פי הנחיות הפקוח בכתב.הכל ל             

 ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה.      8.6

 בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.      8.7

 . לבדיקה אצל S.I.Gערוכים לפי  MADE – ASהגשת קבצים של תוכניות עדות       8.8

 המתכנן.             

 

 הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל        8.9

 מרכיביו והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח , הדוח             

 ור הכנסת מתח יאשר את תקינות המתקן החשמלי  , עמידתו בחוק   ובתקנים ואיש             

 לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.            

 מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר   8.10

 אחר שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות             

             MADE- AS ך.תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמ 

 

 בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן   8.11

 ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד המוצע           

 ע"י הקבלן וכו'.           

 

 עובי לכל אורך מ"מ  8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה   8.12

 חוט רצוף ללא קשרים.הצנרת.            

 

 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40תוספת סרט סימון לכבלים /צנרת ת"ק לכל   8.13

 ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו...  8.14

 בנוסף למצויין בכמויות.בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח.   8.15

 החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי   8.16

 או משימוש בציוד קלוקל , )לא כולל שבר במזיד , או כח עליון(.           

 ימי המתנה  או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.  8.17

 וא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק שהוא קשיים מכל  סוג שה  8.18

 באתר בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן            

 לאתר.           
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 העמדת עמודים למאור לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי התאורה   8.19

 ווט ומוכן להפעלה נסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות המקומית , מנה"פ,הכל מח           

 אדריכל הנוף וכו.. לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.           

 

 שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא בטוי בכתב הכמויות .  8.20

 וד תאורה . כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי פרט .פתחי שרות בעמ  2כנ"ל   8.21

 מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.  8.22

 

 נזקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה    8.23

 ומסירתה למזמין.           

 י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים.מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע" 8.24

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 8.25

 ס"מ קוטר  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברונזה  8.26

 וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.          

 מ"מ פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש    4X40פס השוואת מנחושת  8.27

 ס"מ. 10-12 -באורך של  כ 812 –בתקן         

ולא בשום שיטה אחרת,  CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  8.28

 החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע. 

ורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא בטוי התקנת נקודת מאור במרכזית תא 8.29

 בתוכנית. 

 מ"מ קוטר )לא מצולע( עד לעומק  12או  10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  8.30

 ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שהתקן הישראלי לגבי אורך   5של           

  ר אורך קצר יותר.ברגי היסוד מתי          

 

 LEDמפרט מיוחד לגוף תאורה בטכנולוגיית 

גוף תאורה להארת רחובות/שבילים/שצפי"ם בטכנולוגית לד. הספק,היצרן וגוף התאורה יעמדו 

המופיע במפרט הטכני.  2014בדרישות המפרט הטכני של משרד הבינוי והשיכון מחודש אוקטובר 

גוף התאורה בנוי מיציקת אלומיניום או מסגסוגת מתכתית אחרת עמידה בפני קורוזיה ומתאים 

מטר ,המיכלול יעמוד  12לושה גופי תאורה על גבי עמוד תאורה עד לגובה של להתקנה של ש

)יבוצעו חישובים סטטיים ודינמיים לעמידה בתקן בהתאם למיקום האתר  812בדרישות ת"י 

בארץ,סוג הקרקע וכו' וגודל הבסיס כולל ברגי היסוד שנקבעו(.  הדרישות המופיעות בכתב כמויות 

או  ULרה )ולא רק ללדים עצמם( ויגובו בבדיקה במעבדה מאושרת זה הינן למכלול גוף התאו

 אישור דומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 CB-TESTעל כל סעיפיו )אישור  2.3חלק  20גוף התאורה ישא אישור מכון תקנים הישראלי,ת"י 

יום,תתקבל על תנאי(. דיודות  60והתחייבות הספק חתומה ע"י עו"ד לקבלת אישור מת"י בתוך 

להגיש בקשת האישור  או שו"ע מאושר )יש OSRAMאו   CREE,PHILIPSהלד תהיינה מתוצרת 

אינטגרלי איכותי ,המותקן  DRIVERימי עבודה לפני הגשת הצעת המחיר(. 20למהנדס היועץ 

 DRIVER-בגוף התאורה,הנושא את כל אישורי התקינה כמופיע במפרט הטכני של משהב"ש ,ה

שלושה גידים לכח ושני גידים  1.5X 5הנ"ל כולל כבל  ., כלול במחיר הגוף"DALIיאפשר תקשורת 

 אפורים לפיקוד מהמגש לפנס.

 

 -LM80)לפי מודל בדיקה  Ta 35ºC ≥70000hs L80 TM21"אורך חיים" של גוףהתאורה:

TM21שעות  70000מתפוקת האור ההתחלתית של גוף התאורה תהיה לא לפני  %80-( ירידה ל

 Thermalמעלות צלזיוס(.יש להציג בדיקות טרמיות " 35של עבודה וכל זאת בטמפרטורת סביבה 

test מעלות צלזיוס ממעבדה מאושרת  35"של גוף התאורה בטמפרורה שלUL  או שו"ע. גוף

עקומות  3מעלות צלזיוס.גוף התאורה יהיה בעל  50התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורה של עד 

 . TYPE 5 -ו TYPE 2 ,TYPE 3פוטומטריות שונות לפחות וביניהן :

 

לומן לואט לפחות )תנאי חובה(.גוף התאורה יעמוד  95הנצילות האורית של גוף התאורה תהיה 

לפחות.  CLLAS 1" או EXEMPT GROUP( ברמת " 62471בתקן בטיחות פוטוביולוגית )ת"י 

תותקן בגוף התאורה כלולה במחיר  10KV( עד surge protectionיחידת הגנה מפני עלית מתח )

חידה. הבהרה:בכל מצב לפני כל התקנה יתבצע חישוב תאורה ממוחשב למיתקן שאותו יש הי

. בכל מקרה  13201ת"י -ו 1862להאיר לקבלת איכות תאורה בהתאם לדרישות תקני התאורה ת"י 

שקיימת אי התאמה בין דרישות משהב"ש לבין המופיע בכתב כמויות זה,הדרישה הקובעת הינה 

יהיה אחד מהמצויין להלן  בעל שטף לפרויקט זה זה. גוף התאורה הנדרש  המופיעה בכתב כמויות

 קלווין. 3000וואט,  32.5מילי אמפר , הספק הגוף  350-ב לומן 2890אור התחלתי 

 

 

 

 קומפלטים

 בכתב הכמויות בסעיף המצויין כי המדידה היא בקומפלט , פרושו בצוע כל עבודות   

 העזר הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והזמנת פקוח   

 מכל גורם , או תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותיקנית של אותו סעיף  

 לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  הצהרות הקבלן למערכות 

 

 א.עם חתימת החוזה רואים את הקבלן כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה שהוא 

 מתחייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה     

 והנובעת במישרין או בעקיפין מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות     

 גיהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן והגיהות שבהוצאת המודד לבטיחות ו    

 מהמוסד לבטיחות וגיהות.    

 

 את  ובזאת כי קרא ומצהיריםחשמל תקשורת תאורה וטל"כ הוקבלן הראשי ב. הקבלן 

 המפרט המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל     

 "כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל, הביןהמפרטים המיוחדים של ח"ח בזק וחב' טל    

 את תוכנם, פנה לכל הגורמים להשגת המפרטים המשלימים, קבלו את כל ההסברים אשר     

 בקשו לדעת לגבי אופן ביצוע העבודה סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים     

 לבצע את עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית     

 משרד התחבורה ונת"י. משרד הביטחון. של משרד השיכון     

 

 שכל  -ליזם, ולח"ח ,  –ג. עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה 

 יות של המפרטים הטכניים של העבודה בוצעה בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני להנח   

 שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם  כמו כן הועדה הבין משרדית    

 לתוכניות ולפרטי ביצוע.   

 הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה    

 כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות  קבלן יחויב בתיקון.הואישורה ע"י מנהלת הפרוייקט    

 שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן    

 גם מעבר לשנת בדק . את המפרטים הטכניים ואת חוק החשמל.   

 

 ד. הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום לבודק 

 וצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם יב    

 , או לחילופין בודק מוסמך , בדיקות נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה    

 בעל רישוי  חשמלאי מהנדס באופן פרטי, כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח     

 חתום ע"י הבודק המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.    

 

 ה. על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא 

 תוספת כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן     

 את המפרט הטכני. לא קרא אוהקבלן לא  שם לב     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו.  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע"י

 חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך , המפקח, המזמין , נציג הרשות המקומית היזם      

 או בא כוחו  והמתכנן.     

 

 

 
 
 

 פיתוח האתר – 40פרק 
 

 כללי 40.00

  במפרט  51, 44, 42 ,41, 40את פרקים  להשליםמפרט זה בא להוסיף או
הכללי והמיוחד או פרקים רלוונטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר 

 האמור בו.

  ריצוף, מדרגה ואבן שפה גננית חיפוי, הקבלן יציג דוגמא בשטח לכל סוג
 בטרם יזמין את החומר במלואו, ויחל בעבודה.

 כל הדוגמאות בפעם אחת לאישור, בתוך חודש מקבלת צו  הקבלן יציג את
 התחלת עבודה.

  עבודות הפיתוח בשצ"פים בחלקן מבוצעות מעל מנהרת הרכבת. שטח
וכלים מ' מכל צד( יגודרו כמסומן בתוכניות הפיתוח  3מנהרת הרכבת )כולל 

למעט מחפרון קטן ביותר שישמש לפיזור  יורשו להיכנסהנדסיים לא 
. רכבתנדרש לקבל את אישור ה ,ומשקלו לגבי סוג הכלי. יםוהעברת חומר

 .הידוקים יעשו בג'בקה ידנית

  הפרש גבהים מעל המנהרה קטן  239-237במקטע המערבי בין חתכים
אדמה גננית על גבי מילוי  מ' ושם יהיה לפי המתוכנן יהיה פרט 2.5 -מ

ללא בחוברת הפרטים( ו 35)לפי פרט קיים ועליו פיזור חצץ ויריעה 
 .שום הידוק

  מ'  2.5-4הפרש גבהים מעל המנהרה מעל  – 239-241חתכים באזור
מצעים בג'בקה ידנית ופיזור והעברת  הכולל הידוקי 15/16יבוצע פרט 

 חומרים בכלים קטנים ככל שניתן ללא ויברציות .

  ככלל, כל עבודה שתבוצע בתחום המגודר מעל רצועת הרכבת תהיה לאחר
הרכבת והנהלת הפרויקט בהתאם להנחיות מפורטות אישור בכתב של 

 שיינתנו מעת לעת על ידם באמצעות ניהול הפרויקט.
 

 :ריצופים ומדרגות  40.1תת פרק 
 

 :ריצופים
 

על הקבלן, עם קבלת צו התחלת עבודה, לבדוק את כל התכניות וכל מידע  .1
אחר שקיבל בכתב או בע"פ לצורך ביצוע ולוודא התאמה מלאה לביצוע 

טח. כל ההערות לגבי אי התאמה, חוסר בתכניות ובפרטים ידווחו בש
מיידית תוך לא יותר משבועיים למפקח. לאחר מועד זה לא יתקבלו כל 

 טענות מצד הקבלן לגבי עיכוב הנובע מהסיבות הנזכרות לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יש להציג לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג, דגם וגוון של אבני הריצוף  .2
  הפיתוח, בטרם השלמת הזמנת האבנים.בהתאם למפורט בפרטי 

אספקה של אבן על כל צורותיה השונות כפי שבאות לידי  תאור העבודה: .3
 ביטוי בכתב הכמויות ובתכניות אדריכלות הנוף.

הספק מתחייב לעבוד בשיתוף פעולה עם כל הגורמים  תאום עם גורמים: .4
 הפועלים בשטח לרבות המפקח.

ת המפקח ולשביעות רצונו בכל הקבלן ינקוט על חשבונו לפי דריש .5
 האמצעים להגנה מפני גשמים.

 שיטת האספקה וצורת האריזה יתואמו עם המפקח לשביעות רצונו. .6
הגימור העליון בשבילים המרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאם  .7

 ובכל מקרה ללא פגמים. לפרטי הפיתוח

היו מהסוג סוגי המרצפות י -/אבנים טבעיות ריצוף במרצפות משתלבות .8
המצוין בכתב הכמויות, בתוכניות ובפרטים. ההנחה ע"ג מצע מהודק 

ס"מ חול הכלול במחירי הריצוף. הריצוף יבוצע  4-5 -הנמדד בנפרד, ו
בסידור כלשהו המפורט בפרטים כולל השלמות ויכלול אלמנטי חבק 

 למתקנים ועמודים.

עבודתו  באבנים הטבעיות הקפדה על פוגות בהתאם לפרט היא מעיקרי .9
 של הקבלן.

ייעשו במרצפות שלמות קטנות יותר מאותו סוג או השלמות בריצוף  .10
 4-לא יהיו השלמות חלקי אבן בפחות מ הן בניסור מכני בלבד.בחלקי

ס"מ. במידת הצורך ינוסרו האבן האחרונה והאבן שלפניה. לא יהיו 
 השלמות בצמנט.

ת הריצוף לדגם במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להתאים א .11
ולצורת הריצוף הקיים. במקומות החיבור יש להחליף בהתאם מרצפות 

 שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.
מהלך הריצוף, יש לבצע התאמות והסדרות ב - התאמות סביב שוחות .12

עבודה כוללת הסדרת רצוף ה ריצוף סביב תאי מערכות קיימים וחדשים.
מחירי ההתאמה כלולים במחירי  בדגם כלשהו סביב התא לפי הנדרש.

 הריצוף ולא ישולם עבורם בנפרד.

באחריותו של הקבלן לארוז ולהגן על האבן מפני שבר או סדקים כולל  .13
 פריקתה באתר עד לקבלתה בשלמותה באתר לשביעות רצונו של המפקח.

ביצוע העבודה ייעשה על ידי פועל אומן המכיר את סוגי החיתוך  .14
 והעיבודים הנדרשים.

לן יקפיד על גוון אחיד לכל כמות האבן המסופקת לוותר ולפסול הקב .15
אבנים חריגות ולהחליפן על חשבונו. האבן תהיה נקייה ושלמה ללא כל 

 סדק, קילוף, דפיקה, שאריות בטון וכל לכלוך אחר.

 
 אופן ביצוע הריצוף .א

אספקת  תקדמות עבודת הריצוף תהיה לכוון מצע החול המיושר.ה
אספקת החול תבוצע  ורק מכוון השטח שכבר רוצף.האבנים תבוצע אך 

 מהכיוון הנגדי.
 



- 81 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פזור החול ויישורו .ב
לאתר קבלת השתית מובנה ומאושרת ע"י המפקח, מפזרים חול דיונות 

ס"מ. החול יפוזר בשכבה אחידה וישרה ללא  5-4נקי ויבש בעובי של 
 הידוק.

ונות"(. את היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבל
סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים : בקביעת 

 ס"מ. 1הגבהים יש לקחת בחשבון שקיעת האבנים בעת ההידוק עד 
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר פזור החול ויישורו, רצוי 
לישר מדי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי 

 קול משטח החול המיושר בעת העבודה.למנוע קל
 סוג הרצוף והגוון .ג

המרצפות יהיו מסוג המפורט בפרטי הפיתוח לפי בחירת האדריכל עם 
. האבנים יסופקו בגוונים לפי 8גמר לפי בחירה ויתאימו לתקן ישראלי 

בחירת האדריכל ; צורת ההנחה תהיה עפ"י המפורט בדגמי הריצוף 
 המפורטים בפרטים.

 
 
 

 יצוףהנחת הר .ד
יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה, למניעת זחילה 

ההתחלה תמיד תבוצע באבנים שלמות או חצאים מוכנים  של האבנים.
 מהמפעל.

לצורך מילוי בחול  מ"מ 3-2בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של 
אשר מונע שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, 

 ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת לשניה.
 השלמת שולי הריצוף .ה

לצורך השלמת משטח מרוצף עד לקו אבני שפה, ערוגות, קירות, מכסי 
באבני /ביוב וכו' יש צורך להשתמש בחלקי אבני ריצוף מייצור טרומי

 ריצוף מנוסרות.
 חיתוך אבנים יבוצע במסור מכני בלבד.

 כל השלמה אחרת אסורה אלא באישור המפקח.
 שינוי כוון בריצוף .ו

כאשר יש צורך בשינוי כוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה ע"י 
ניסורים בקו ישר בתאום עם המפקח והאדריכל, ולהתחיל מחדש 

 ה או חצאים(.בדוגמא הנדרשת באבנים שלמות )אבני קצ
 חגורת בטון סמויה .ז

בגבול ריצוף ושטחי נטיעה ו/או בגבול בין אספלט וריצוף, בכל מקום בו 
אין גמר באבן שפה וגם אם לא צוין במפורש, תבוצע חגורת בטון מזוין 

ס"מ לפחות. החגורה תבוצע  20/20. חתך החגורה 30-סמויה; הבטון ב
ס"מ מפני הריצוף, או  2-מתחת למרצפה החיצונית כשהיא שקועה כ

העבודה תבוצע ע"י גילוי תחתית  בחתך אלכסוני כשהיא שקועה כנ"ל.
המרצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך הקפדה על החדרת הבטון 

שפת החגורה  מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסוי החגורה.
 החיצונית תהיה קטומה בסרגל.

 טון מזוין סמויה בגבולות ריצוף.לא תשולם תוספת עבור גמר בחגורת ב 
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  _________________ 

 

 הידוק הריצוף .ח
בסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנחת המרצפות יש לבצע הידוק ראשוני 
של המשטח )על גבי האבנים המשתלבות( באמצעות פלטות הידוק 

הרץ  100ק"ג ותדירות של  2,000ויברציוניות בעלות כח צנטריפוגלי של 
 מעברים. 3-ה יבוצע במ"ר לפחות. הידוק ז 0.5ובגודל של 

הידוק זה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרה לא 
יושאר בסוף יום העבודה שטח מרוצף שלא קיבל את ההידוק הראשוני. 

שעות לאחר ביצוע  24-לאחר ביצוע ההידוק הראשוני ולא יאוחר מ
ו אות הריצוף, יש לפזר על המשטח שכבת חול מחצבה נקי ודק ולטאטא

 לתוך המרווחים בין האבנים המשתלבות.
לאחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחים בחול המחצבה 

 מעברים נוספים. 4-ב
בגמר פיזור חול המחצבה והשלמת ההידוק הראשוני תבוצע כבישת 

מעברים, לפי הוראות  8-טון או מכבש פניאומטי כבד ב 12אימות במכבש 
שיתקבלו מביצוע המשטח הניסיוני, לקבלת המפקח ובהתאם למסקנות 

 מישוריות ומששח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבן לאבן.
הידוקים בתחום הרכבת המגודר יבוצעו בהתאם להנחיות ואישור 

 לא יבוצעו הידוקים כלל. 237-239הרכבת. במקטע המערבי בין חתכים 
 
 
 

 סטיות מותרות בביצוע .ט
בהתאם לרומי תכנון ובהתאם על הקבלן להקפיד על ביצוע  .1

 מפורט בתכניות.כלשיפועים, 
מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי  .2

מ' והבנוי  5ס"מ ובאורך של  5מפרופיל אלומיניום ברוחב של לפחות 
כד ששקיעתו המכסימלית עקב משקלו העצמי, בהישענו על קצוותיו 

 מ"מ. 1לא תעלה על 
תיעשה ע"י הנחת הסרגל במקומות אקראיים על בדיקת המישוריות  .3

פני הריצוף המוגמר ומדידת המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני 
הסטייה המותרת  הריצוף במקום בו נוצר המרווח הגדול ביותר.

 מ"מ. 5במישוריות לא תעלה על 
סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשעורים שהותנו לעיל  .4

גודל אותם השטחים  צף מחדש את המשטח.יחייבו את הקבלן ולר
 יקבע ע"י המפקח.

  
 משטח ניסיוני .י

לפני התחלת ביצוע הריצוף של האבנים המשתלבות יכין הקבלן קטע  .1
 במקום שיורה המפקח. מ' לפחות, 2X2במידות ניסיוני 

ביצוע הקטע הניסיוני יהיה כמפורט במפרט זה ויכלול את אספקת  .2
, פיזור תשתית החול, ואבני הריצוף הטבעיות האבנים המשתלבות

ביצוע הריצוף, הידוק ראשוני, פיזור חול למילוי המרווחים בין 
האבנים, השלמת ההידוק הראשוני, כבישת האימות, אלמנטי שפה 

 וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יפעיל בעבודה זו את הציוד וצוות האנשים אתו הוא מתכוון  .3
 לבצע את העבודה.

וע המשטח הניסיוני לגבי שיטת העבודה, מסקנות אשר יוסקו בביצ .4
טיב החומרים, שיטת הביצוע, טיב הביצוע וכו' יחייבו את הקבלן 

 בהמשך הביצוע.
בעת ביצוע המשטח הניסיוני יינטלו מדגמים, יבוצעו בדיקות, וכן  .5

ייבדקו התאמות הציוד ועובי שכבת החול, מישוריות המשטח, 
 הסטיות בגובה וכו'.

 -שהמשטח הניסיוני אינו עונה על הדרישות אם הבדיקות יורו   .6
יבוצעו קטעים ניסיוניים נוספים על חשבון הקבלן. משטחי הניסיון 

 שלא ענו לדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אישור המשטח הניסיוני לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה  .7

 ה זה.לחומרים ולביצוע של כל העבודה במסגרת מכרז/חוז
המסקנות אשר יוסקו בביצוע הקטע הניסיוני והשיטה אשר תיבחר  .8

 ע"י המפקח תחייב את הקבלן ללא כל תביעה מצדו.
 

 אבני שפה ואבני גן
 
כמצוין בתוכניות, בפרטים ובכתבי אבן טבעית אבני שפה גנניות יהיו מ .1

 הכמויות.
 אבני שפה גנניות יונחו ע"ג מסד לפי הפרטים. .2
ניות תהינה בקווים ישרים, עקומים ו/או שבורים לפי הנחת אבני שפה גנ .3

 תוכנית.
 המילוי בין האבנים יהיה במילוי דיס צמנטי בגוון האבן. .4
 מ"מ לגובה ולמיקום. 3דיוק ההנחה של אבני השפה הגנניות, עד  .5
 המדידה במ"א נטו כולל מסד וגב מבטון, יחידות פינה, ניסורים והתאמות. .6
 

 
 

 סלעיותקירות   40.2תת פרק 
 

 כללי:
עבודת בניית הקיר תעשה בצורה מושלמת, גודל האבנים וסוגן יהיו בדיוק כדוגמת 

הקיר יהיה עם  בשד' יצחק רבין. 20-פ-ו 2-והקיים בשצ"פים פ הקיר המצולם
פרט ביצוע מקונסטרוקטור. כל האבנים אין לבצע ללא קופינג כמופיע בפרט. 

 -ן לאישור ולאחר מכן יבנה קטע של כהקבלן יציג דוגמת אב תתהיינה ללא פגם.
 מ'. 1.00

על מנת לוודא שבנית הקיר הובנה במלואה, לא יותר לקבלן לבצע קירות לפני 
 אישור הדוגמא.

 
 הקבלן יתחיל בביצוע הקירות לסוגיהם רק לאחר:

 אישור דוגמא נפרדת מהקיר. .א
 קבלת כל פרטי הקונסט' לביצוע והנחיות משלימות בע"פ ובכתב. .ב
 מיועץ הקרקע.כנ"ל,  .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות קרקע מקומיות משלימות בכל המקומות שבהם 
ייבנו הקירות לסוגיהם. בטרם יחל בעבודה ויבצע בדיקת התאמה להנחיות יועץ 

 הקרקע הכלליות למקום.
 כל האישורים להתקדמות העבודה בתיאום עם הפיקוח, הקונסט' והאדריכל.

חזית הקירות, הגב והדפנות מבחינה אדריכלית, כך שסידור הקבלן יקפיד על עיצוב 
אבן מעל אבן למניעת קווים  2/3האבנים יהיה חופשי ובחפיפה בין שורות האבן של 

במיקום תפרי התפשטות לפי הפרט ותוכניות  למעט) ורטיקליים רציפים של פוגות
 .קונס'(

 האופקי.הקבלן חופשי לא להקפיד על קווי שורות האבנים במישור 
 הקבלן יקפיד על ביצוע הבניה באופן יבש לחזית. הנ"ל מעיקרי עבודתו.

 תפרי התפשטות וחלוקות לפי קונסט'.
יסודות, הידוקים, זיון, עיגון, ניקוז, הגנת גב הקיר ומעבר שרוולים לפי קונסט' וכל 

 הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.
  כל הנ"ל כלול במחיר העבודה. 

הרכבת המגודר יבוצעו בהתאם להנחיות ואישור הרכבת. במקטע  הידוקים בתחום
 לא יבוצעו הידוקים כלל. 237-239המערבי בין חתכים 

 
 
 

 אדמת גן  40.2תת פרק 
 

 כללי
הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )אף אם לא צוין בסעיף במפורש( גם  .1

 את האספקה, ההובלה והפיזור במקומות ולפי הרומים הנדרשים.
אדמת גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח בכתב. בשום מקרה לא  .2

 תפוזר אדמת גן על פסולת מסוג כלשהו.
פיזור אדמת גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים )כימיים ואו פיסיים( שונים  .3

במובהק מקרקע/סלע הקיימים באתר מחייב לבצע עבודות כגון 
שקיה ואחרות לפני פיזור חפירת/חציבת בורות לעצים, הטמנת צינורות ה

 אדמת גן, כדי למנוע ערבוב קרקע/סלע יסוד באדמת הגן.
פיזור אדמת הגן יבוצע בכלים מכניים וידניים, כפי שיידרש על פי תנאי  .4

 ובהתאם להנחיות הרכבת בתחום הרכבת המגודר. המקום והוראות המפקח
ימים מעת  5חל איסור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של  .5

 ירידת גשם או כשהקרקע רטובה מהשקיה.
ס"מ )לפי  40ס"מ למעט מקומות בהם מסומן עובי  60עובי שכבת אדמת הגן  .6

 .בחוברת הפרטים( 35פרט 

מ'. חפירת בור לעצים בסמוך  1.5X1.5X1.5בור שתילה לעץ יהיה במידות  .7
לקווי תשתיות קיימים תיעשה בזהירות ובאמצעים הנדרשים כדי לא לפגוע 

לקווי  as madeבתשתיות ובכפוף לתיאום עם ניהול הפרויקט מול תוכניות 
 התשתיות שבוצעו.

מהעובי הנדרש לשכבת אדמת  5%-העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ .8
 הגן.

נהרת הרכבת יבוצעו מעל יריעת איטום ושכבת חצץ שטחי גינון מעל מ .9
 בחוברת הפרטים. 35בהתאם לפרט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 בדיקת קרקע לאדמת גן

 כל אספקה לאתר ופיזור אדמת גן טעונה אישור מוקדם ובכתב של המפקח. .1
האישור לאספקת אדמת גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע  .2

 לאדמת הגן.
ה וכן באתר, מערימות שהובאו. על הבדיקות תבוצענה במקור האדמ .3

 הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק.
הבדיקות יבוצעו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה  .4

 מורשת אחרת.
תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות  .5

 ברור וקריא לחלוטין.
גן ו/או פסילת ערמות באתר, אם תהיה, לא פסילת מקור/מקורות לאדמת ה .6

 תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא.
 הקבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו. .7
 בנוסף לכל האמור לעיל, תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות : .8

  האדמה לא תכיל חלקי עשבי בר רב שנתיים ממין כלשהו, לרבות
 תכיל כל שאריות עשבי בר. פקעות/שורשים/קני שורש וכו', ולא

 .האדמה לא תכיל פסולת כלשהי 
 .האדמה תראה אחידה במראה ובמימוש 
 .האדמה תהיה מופרדת היטב 

בידי  לתקינות אדמת הגן שהובאה לאתר, יינתן בכתב לפני הפיזור אישור .9
 המפקח.

 
 מדידה ותשלום של אדמת גן

לרומיים סופיים, ו/או המדידה לפי מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית 
 לפני מכפלת מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת גן בעובי שכבת האדמה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 השקיה גינון ו 41
 

 מפרט טכני מיוחד לעבודות השקיה ואופני מדידה מיוחדים      
 

    כללי 
 חס לעבודות השקיה:יפרק זה מתי 
המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לעבודות גינון  

שבהוצאת הועדה הבינמשרדית, מפרט זה אינו מצורף  41והשקיה, פרק 
לתוך המכרז ועל הקבלן לרכושו בהוצאה לאור של משרד הביטחון, 

 הקריה ת"א.
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים הנ"ל במידה והסעיפים המפורטים  

ים או מנוגדים לאמור במפרט הכללי, המפרט המיוחד הוא במפרט זה שונ
 הקובע.

על הקבלן לקחת בחשבון שאין קשר בין מספור הסעיפים במפרט זה,  
 לבין המספור המפרטים האחרים.

העבודה תתבצע בהתאם למפרטים הנ"ל במידה והסעיפים המפורטים  
ד הוא במפרט זה שונים או מנוגדים לאמור במפרט הכללי המפרט המיוח

 הקובע.
                                                                                                                                     

      
 שלבי ביצוע 
לפני תחילת העבודה באתר, על הקבלן לתאם ולהזמין באמצעות המפקח  

 ת תאום לקבלת הנחיות.ובנוכחותו את מתכנן ההשקיה לישיב
  

 השקיה - 41.1
   

 כללי: - 41.1.01
ההנחיות מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי  .1 

 המבוצעות מצינורות פוליאתילן.
לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים   

והאביזרים השונים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את כל הצינורות 
 הדרושים להשקיה.

 449כל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ועומדים בתקן הישראלי  .2 
 המעודכן.

אם חלפה שנה מגמר התכנון, יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני  .3 
 ביצוע.

לפני תחילת העבודה בשטח על המבצע למדוד ולאמת שלחץ המים במקור  .4 
זהה לנדרש בתוכניות. על כל סטייה מהלחץ המצוין בתוכניות, יש  המים

 להודיע למתכנן.
התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תוכניות מעודכנות ומאושרות ע"י  .5       

 המתכנן, אשר תשא את החותמת "לביצוע".
 המבצע יתחיל בעבודה רק לאחר קבלת אישור לתחילת ביצוע. .6 
, כלומר תכנית מצב עדותעל המבצע להגיש למזמין בסיום העבודה תכנית  .7 

 קיים בשטח לאחר ביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן באמצעות המפקח, להזמין את  .8 
המתכנן מערכת ההשקיה בנוכחות בא כוח הרשות המקומית לקבלת הסבר 

 מפורט על תיכנון המערכת.
 ת השלבים הבאים:תיאום לקבלת אישור לשלוש  
 לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון.  
 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.  
בנית ראש מערכת יבש )מומלץ להביא לשטח ראש מערכת שלם ללא   

 חיבורים סופיים(.
 

 הגדרות  
ולא תחול תוספת בכל מקום שמצוין "חפירה", יש לקרוא גם "חציבה"   

 מחיר בשל כך.
 

 הוראות כלליות  
כל עבודות ההשקיה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן בתוכניות ובפרטים   

 הטכני המיוחד להשקיה, ועפ"י המפרט הבינמשרדי.   ו/או במפרט  
 

 מדידה וסימון לצורכי פריסת מערכת השקיה. - 41.1.02
   המדידה והסימון ייעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל  .1 

 יישור סופי.
הקבלן ימדוד ויסמן את תוואי ומיקום הצינורות: אי דיוק בין התכניות  2 

 לשטח יובא לידיעת המפקח והמתכנן.
 תוואי החפירה יסומן ע"י חול ים. .3 
וסמך על חשבון הקבלן סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מ .4 

 המבצע.
יש למדוד ולסמן את מיקום הממטירים ותוואי רשת ההשקיה מנקודות  . 5 

קבע בשטח, המשמשות כמוצא למדידות. במידה ואין נקודות קבע 
 הקורדינטות בתכנית ישמשו כקו בסיס להצבת הממטירים.

 מקום הממטירים והצמתים יסומנו ע"י יתדות. .6 
 על סמך סימון לא מדויק תפורק ותבוצע מחדש.עבודה שבוצעה  .7 
 צינורות לפי מ"א. המדידה לתשלום: .8 

 שלוחות טפטוף לפי מ"א.                        
 שרוולים לפי מ"א.    

 ראש מערכת לפי יח' קומפלט.                                           
 מחשב לפי יח' קומפלט.    
 פי יח' קומפלט.ארונות הגנה ל    

 
המחיר: ליח' המדידה הנ"ל כולל את  כל העבודות והדרישות בהתאם  

למפורט במפרט המיוחד והכללי וכן כל האביזרים הנלווים כולל 
 לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה.

 
 חפירה. – 41.1.03

לפני תחילת העבודה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של קווי  .1 
חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו'. בחברת חשמל, בזק, חברות הכבלים, 
עירייה, מקורות וכו' ולקבל מהם אישור עבודה בכתב או ממזמין העבודה. 
עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן 

 החפירה.
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חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכנים, או בעבודות ידיים. מומלץ  .2 
 להשתמש מתעל.

 עומקי החפירה, למעט עומקי שרוולים, יהיו כדלקמן: .3 
 עומק חפירה                                    קוטר צינור       
 ס"מ 60מ"מ  ומעלה                                   75     

 ס"מ 50      מ"מ                                    63-40              
 ס"מ 30מ"מ ומטה                                     32      

 
במקומות בהם אין אפשרות לחפור, או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על   

 הצנרת הפלסטית ע"י שרוול. לאחר תיאום עם המתכנן.
הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה במקומות בהם   

ס"מ מהעומקים הנ"ל ותרופד באדמה נקייה מאבנים בעובי  15 -תועמק ב
 ס"מ. 15

 רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה של צנרת. .4 
צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להעביר באותה   

את החפירה בדרגה אחת תעלה ע"י הגדלת רוחב החפירה, או להעמיק 
 לפחות.

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים,   .5
יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו. )ע"י 
מילוי מהודק של מצעים, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה ועוד( 

 כלול במחיר השרוול.
השרוול יהיה בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור   .6

 מ"מ. 8המושחל דרכו, בתוכו מושחל חוט משיכה מניילון בעובי 
ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו   

מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן 
 בשטח ע"י יתדות סימון.

 70מ"מ. עומק  12.5יהיה מפי.וי.סי. לחץ מים דרג  -שרוול החוצה כביש  .7 
ס"מ מתחת לפני  120ס"מ מתחת למצע כביש )קרקע מקומית(, כלומר 

 הכביש הסופיים.
ס"מ מתחת למצע מדרכה )בקרקע  50עומקו יהיה  -שרוול העובר במדרכה   

 ס"מ מתחת לפני המדרכה. 100מקומית( כלומר 
 ס"מ מתחת לפני המדרכה. 60ס"מ כלומר  35צים במדרכה בין פתחי ע  
 קצוות הצינור והשרוול יסגרו במידה ולא ממשיכים בביצוע המערכת. .8
 

 צנרת ומחברים. – 41.1.04
 .449צינורות מחומרים פלסטיים כנדרש בתקן הישראלי  .1 
יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך  .2 

 פנימה.
 יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש. .3 
כל המחברים לצנרת הפוליאתילן להמטרה ולטפטוף יהיו חיבורים  .4 

פלסטיים עם אטמים. מחברים לשלוחות הטפטוף יהיו בהתאם להנחיות 
 בתכנית.

מ"מ  40הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים. מקוטר  .5
 בלבד.
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 פריסת צנרת וחיבורה. – 41.1.05
 הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה. .1 
 הצנרת תונח בצורה רפויה )ללא מתיחה(. .2 
אין ליצור זווית חדה בצנרת פוליאתילן, בכל מקרה של זווית יש להשתמש  .3 

 באביזר פלסטי מתאים.
 .שעות מפריסתו 24לא תיעשה כל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום  .4 
צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או שהצינור התחתון  .5 

 הוא בעל הקוטר הגדול והעליון הוא בקוטר קטן יותר.
צינורות זהים בקטרם, המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד ע"י סרטי  .6 

 סימון בכל צומת.
חבר בתוך צינורות העוברים בתוך השרוולים יהיו שלמים, ללא כל מ .7 

 השרוולים.
בהרכבת מחברים לצנרת פוליאתילן יש לדאוג לחתך חלק ואנכי בקצה  .8 

הצינור. ניתן ליצור זווית )פאזה( בקצה ולמרוח במשחת סיכה צמחית 
 שאיננה על בסיס נפט.

על הצינור לעבור במחבר דרך טבעת האטימה ולהגיע עד למחסום במחבר.   
 ות מפתחות מתאימים.סגירה והידוק המחבר יעשה באמצע

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מצולבת במידה  .9 
 שווה ע"י מפתחות מתאימים.

החור בצינור ייעשה בעזרת מקדח מתאים על מנת שלא תהיינה נזילות   
מ"מ מקוטר  2-)מקדח כוס עם מוביל( קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 הרוכב.
 ציא את דסקית הצינור שנקדחה.יש להקפיד להו  

אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד  .10
מטר  2.0על הקוטר הגדול יותר. מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 

 מאביזר היציאה.

 אין לחבר קווי הארקה כלשהם לקווי המערכת.  .11

 ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יוגנו ע"י בריכת הגנה מנוקזת.  .12
 

 כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה. - 41.1.06
לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים יש למדוד את אורכי  .1 

הצינורות ולספור את האביזרים. על המבצע לסמן במפת התכנון את 
 הסטיות בביצוע.

קווים ראשיים וסופי שלוחות לפי סדר ע"י פתיחה וסגירה תבוצע שטיפת  .2 
של שלוחה אחר שלוחה. יש להקפיד שסילון המים היוצא משלוחה יהיה 

 בזרם סביר וזהה בעצמתו לסילון המים בשלוחות האחרות.
לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים.  .3 

מטר מכל   1.0יר תעלה פתוחה באורך בכל מקום בו יש אביזר, יש להשא
צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים כך שהאביזרים יעמדו בלחצי 

 העבודה המתוכננים.
באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור   

 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.  15בשכבת חול בעובי 
סטטי מתוכנן, משך העמידה לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ  .4 

שעות. במידה שתתגלינה נזילות יש לתקנן ולבדוק שנית,  24בלחץ יהיה 
 כיסוי סופי של התעלות רק לאחר קבלת אישור המפקח.
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 טפטוף - 41.1.07
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש בקרה,  .1 

ראות אלה את האופייני נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להו
 לטפטוף.

יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר לחבר לקו המחלק את  -שטיפת הצנרת  .2 
יצא זרם מים זהה  הטוף ולשטוף. יש לדאוג שמכל שלוחשלוחיות הטפ

ות האחרות. רק לאחר השטיפה יש לחבר לקו תו לזרם שבשלוחמבעוצ
 מנקז ולשטוף.

ים המתאימים לסוג צנרת טפטוף במערכות טפטוף יש להשתמש במחבר .3 
 בהתאם להנחיות בתכנית.

הצינורות המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויוטמנו כשהם צמודים  .4 
 לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.

כל קצות שלוחות הטפטוף יתחברו לצינור מנקז. הצינור המנקז יסתיים  .5 
ה יסתיים במצמד + פקק בבריכת ניקוז )הגנה(. צינור מנקז ללא בריכת הגנ

 )ללא קיפול צינור(.
תונחנה השלוחות לאורך השורות, טפטפת לשיח, אלא אם צוין  -בשיחים  .6 

אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. הקווים יהיו 
 ישרים ללא חזרות.

המרחק מצינור מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין  .7 
 הטפטפות. 

שלוחות טפטוף תונחנה ע"ג הקרקע בצורה רפויה ללא מתיחה, ותיוצבנה   
ס"מ, או ע"י מייצבים   30מ"מ בצורת "ח" באורך   3ביתדות ברזל מגולוון 

 מטר. 2.0סטנדרטיים כל 
שלוחות הטפטוף לפני ביצוע  בשטח המיועד לשיחיה חדשה תונחנה .8 

תונחנה שלוחות הטפטוף כך שכל צמח יקבל  -השתילה. בשיחיה קיימת 
 טפטפת.

יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה,  -בשטחים מדרוניים  .9 
 בשיחים מעל שורת השיחים.

 אדריכלמיקום העצים ע"י  אישורביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר  . 10      
 .הנוף

ליטר  8-10בעונות היבשות והחמות יש להקפיד על השקיה יומיומית של             
לעץ. אם               העץ גדול יחסית לגודל במיכל ניתן לעלות בכמות, בעיקר 

עקה. מאידך: יש להימנע מעודף השקיה, בעיקר  אם העץ מראה סימני
רום לריקבון השורשים באדמות כבדות ולא מנוקזות. עודף מים עלול לג

 ולתמותת העץ.
 

 כיסוי סופי. - 41.1.08
לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן, יבוצע הכיסוי הסופי.   

הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים. את התעלות יש למלא ולהדק 
תוך כדי הרטבה עד גובה פני השטח. יש לדאוג למילוי כל שקיעה בעתיד, 

 פני השטח ישרים.עד שיתקבלו 
 

 ראש בקרה )ראש מערכת(. – 41.1.09
מיקום מדויק של ראש הבקרה יקבע עפ"י התנאים במקום ובתיאום עם  .1 

 המזמין והמתכנן.
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 האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם יבוצעו עפ"י פרט בתכנית. .2 
אביזרי הראש יורכבו בצורה קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה  .3 

 גישה, הפעלה ופירוק של כל אביזר בצורה נוחה.שתאפשר 
מעלות ע"י  90היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה בזוית של  .4 

שימוש בזוית + מתאם )רקורד(. הזקיפים יהיו ממוטות פוליאטילן יוכנסו 
לקרקע בקו מאונך עד לעומק הנדרש בהתאם לקוטר הצינור ויתחברו 

 העשוי מחומרים פלסטיים ע"י זווית.מעלות לצינור  90בזוית של 
 בראש בקרה יותקנו רקורדים.  .5 
 דגם עיריית אשדוד. –ארון ראש הבקרה יינעל במנעול וחבק   .6 
 בסוף ראש הבקרה יורכב פקק. .7 

ראש הבקרה והארון יונחו במקביל לאבן שפה, או לקיר ו/או לפי כל  .8
ל אישור למיקום דרישה והנחית הפיקוח. על כל מקרה על הקבלן לקב

 הארגז.
 ס"מ לפחות.  30תחתית הבור תכוסה בחול נקי בעובי של  .9

 
 מחשב השקיה. – 41.1.10
 התקנה בארון נפרד על ידי היצרן המחשבים כולל חיבור למקור אנרגיה.            

 
 
 

 כיסוי הצנרת וקבלת העבודה. - 41.1.11
רק לאחר שטיפת הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות פתוחות.   

 הקווים ובדיקת לחצי עבודה ונזילות יורשה הקבלן לכסות את התעלות.
 הכיסוי ייעשה באדמה נקייה מעצמים קשים.  
כיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י   

 המפקח.
ס"מ לפחות   5מ"מ ומעלה תונח על ריפוד חול בעובי   40צנרת מקוטר   

 ס"מ. -8כבת חול שלא תפחת מ ותכוסה בש
 

 אופן המדידה. - 41.1.12
כולל כל האביזרים, המחיר  צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א, א. 

 המחברים, ההסתעפויות הדרושים להתקנת המערכת.
התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים  ב. 

 המפורטים בפרט.
 כיחידה קומפלט הכוללת את כל הנדרש בפרט.  יימדד -ראש המערכת  ג. 
אביזרים המופעים בכתב הכמויות כיחידה קומפלט, כולל: כל הנדרש  ד. 

להתקנת אביזרים. אביזרים שאינם מצוינים בכתב הכמויות והנדרשים 
 לביצוע העבודה לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת.

 
 . מסירה ראשונית, אחזקה ומסירה סופית.41.2

 
 אישור שלבי העבודה )בפרויקט(.  41.2.01

כל שלב ושלב בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפני ביצוע השלב הבא   
ואחריו. אולם, מתן אישור חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן 

 מאחריות מלאה, בהתאם לחוזה.
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  _________________ 

 

 מסירה ראשונה ליזם. - 41.2.02
ר המפקח, יימסר השטח מסירה בגמר העבודות כולן באתר וע"פ אישו   

ראשונה ליזם ותחל תקופת האחזקה. אישור מסירה ראשונה בכתב. 
בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות. החל מתאריך זה במשך פרק 

 חודשים. יטפל הקבלן ויתחזק את הגן. 3זמן של 
    

 אחריות. – 41.2.03
 ח ליזם.אחריותו של הקבלן לשנה, החל ממסירה סופית של השט   
חודשים, לתקינותה המתמדת של  12הקבלן יהיה אחראי, בתקופה של    

שעות מגילוי התקלה, דליפות  12מערכת ההשקיה. עליו לתקן תוך 
בצנרת ובאביזרים. תקלות רציניות הכרוכות באבדן כמויות מים 

גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או להספיק את זרימת המים עד לתיקון 
מערכת פגומים יוחלפו בחדשים, כשאביזרים והצינורות  התקלה. חלקי

 שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח. 
     

 תחזוקת הגן. -  41.2.04
חודשים ראשונים של האחזקה, הוצאות האחזקה והטיפול על  -3ב   

חודשים  -3הקבלן. לא ישולם לקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב 
הוצאותיו הנובעות מכך במחירי היחידה של  אלו. עליו לכלול את כל
 פרטי העבודה השונים.

האחזקה כוללת:  השקיה בהתאם לתכנית הפעלה או עפ"י הוראות    
 המפקח,

 
 תשלום עבור מים.  - 41.2.05

ישולם ע"י הקבלן ועל השטחים  יתתשלום עבור צריכת המים להשקי 
חודשי  מסירת העבודות ובשלושתיות הקבלן עד לחשבונו ואחר

 .הקליטה כאמור לעיל
 

  מסירה סופית. -סיום עבודה   - 41.2.06
בגמר תקופת האחזקה יימסר השטח סופית ליזם. אם מצב הגן לא  

ישביע את רצון היזם, יתקן הקבלן את הדרוש. משך הזמן לתיקון הוא 
 על חשבון הקבלן, והיזם לא יארך לשם כך את תקופת התחזוקה.

 
חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקיה, על  3לאחר תקופה של  .1 

עפר הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע ב
 מאושר בהתאם להוראות המפקח. 

 
יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת, בכל קו המטרה בממטרה   .2 

 ראשונה ובממטרה אחרונה. בקו טפטוף בתחילת הקו ובסיומו.
 

  AS"לאחר ביצוע" )עדות/ על חשבונו תכניות על הקבלן להכין .3 

MADE שיוגשו ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין, ובאין )
כאלה ע"ג תכניות מדידה שיכין הקבלן, על חשבונו, ויכלול גם את 

יום לאחר גמר  14הצנרת התת קרקעית. התכניות תימסרנה למזמין 
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  _________________ 

יהיה רשאי להגיש חשבון  העבודה, לפני הוצאת תעודת גמר. הקבלן לא
 סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

 
 אופני מדידה.  - 41.2.07

 כללי .1 
רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים, בכל התנאים   

המפורטים בחוזה זה על כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן, ייחשבו 
נזכרים ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים ה

באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהוא, לא תוכר 
כסיבה מספקת לשינוי במחיר הנקוב בכתב הכמויות, או כעילה 

  לתשלום מכל סוג שהוא.
 מחירי היחידה כוללים:          
כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרים וחומרי עזר )הנכללים  .1 

 והפחת שלהן.בעבודה ושאינם נכללים בה( 
 כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. .2 
הוצאות בדיקת החומרים והמוצרים ע"י מעבדות מוסמכות, בהתאם  .3 

 לדרישות המפרט הטכני.
ההוצאות הדרושות להכנת דוגמאות של עבודות שונות, כמפורט  .4 

 בסעיפים השונים של המפרט הטכני.
כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות,  שימוש בציוד, מכונות, .5 

 מבנים זמניים וכו'.
הובלת כל החומרים, המוצרים, הציוד, המכונות וכלי העבודה למקום  .6 

העבודה, העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה 
 וממנו.

אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם וכן שמירת העבודות  .7 
 והמבנה.

המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאומי, ביטוח העבודות, מסי  .8 
 קניה, בלו, מכס וכל יתר המסים מכל סוג שהוא.

 עבודות המדידה והסימון. .9 
ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה  .10 

 הוצאותיו המוקדמות והמקוריות.
 אשר תנאי החוזה מחייבים אותו.הוצאות אחרות, מכל סוג שהוא,  .11 
 רווחי קבלן. .12 
 ניקוי השטח המבנה עם סיום העבודה, לשביעות רצון המפקח. .13 
מודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשולמנה  .14 

לפי מחירי היחידה המפורטים ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה 
 ותימדדנה בגמר הביצוע.

יחידת המידה היא זו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. מחירי  .15 
היחידה כוללים את כל המפורט בתכניות, בפרטים ובמפרט הטכני, 

 אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות.
יהיו  -אופני המדידה המיוחדים המצורפים למכרז זה, באם מצורפים  .16 

גינון  - 41מפרט הבין משרדי פרק השלמה, או תיקונים לגבי האמור ב
 והשקיה.

 
סעיף או הערה המופיע בתכניות ובמפרט ואינו מופיע בנפרד בכתב   

הכמויות, רואים אותו ככלול בסעיף הביצוע המתאים. לאחר חתימת 
   החוזה, לא יתקבלו כל טענות והערות בעניין זה.  
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  _________________ 

 

 
 עבודות נטיעה ושתילה   - 41.3

 
 

 מועדי ביצוע
 

ימים לאחר הגשם, לפי  5חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשם ועד 
החלטת המפקח. לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או 

 הפרעות אקלמיות כלשהן.
 

 עונת שתילה ואחיות  אחר קליטה
 

לסוגי הצמחים שמועד שתילתם  מועדי השתילה יותאמו לעונת השתילה המאימה
 עוכב ע"י המפקח שנת האחריות תחל ממועד קליטתם שיאושר ע"י המפקח.

 
 הזמנת שתילים:

 
עם קבלת תכניות לביצוע יזמין הקבלן את השתילים המיוחדים או המבוגרים וכן 
את שטחי הדשא, להבטחת אספקה סדירה של צמחיה. הקבלן יראה למפקח אישור 

ה למשתלה בעת ההזמנה. צמחים נוספים הדרושים, יוזמנו על המקדמה ששולמ
 במועד שיבטיח את אספקתם במועד הנדרש לפי גודל הצמחים הנדרש בתוכניות.

 
 טיב השתילים ואחסונם:

 
כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו גדולים ומפותחים בהתאם לגודל המכל 

התקן של איגוד  הנדרש, יהיו נקיים מכל מחלה ומזיקים ויעמדו בדרישות
המשתלות, ובתקן הישראלי לצמח נוי, השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על 
שלמות גוש השורשים. השורשים החורגים מהמכל יגזמו. הוורדים למינהם, יהיו 
חשופי שורש או במכלים כנדרש. כל השתילים חייבים לעמוד בעת הנטיעה, 

ובתקן הישראלי לצמחי נוי(.  בדרישות התקנים המתאימים )תקן איגוד המשתלות
במידה ויידרש, יש לקבל במשתלה אישור מהמפקח על טיב השתילים. השתילים 

 שעות מצאתם מהמשתלה. 24ישתלו תוך 
על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה. שתילים אשר 

ם לשיחים יסופקו בשטח שאינם עונים לדרישות יוחלפו ע"י הקבלן. סווג אקזמפלרי
מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן מבחינת גודלו, מראהו ורמת 

 התפתחותו.
 

 שתילים באספקת המזמין
 

המזמין שומר לעצמו הזכות לספק חלק מהשתילים ממקורות שלו. הקבלן יקבל על 
 30כך הודעה מוקדמת תוך כדי התקדמות העבודה. האספקה תעשה בתחום של 

והקבלן ידאג להכנת הצמחים, לחפירה,  לניתוק, לקשירה, ק"מ מאתר העבודות 
להובלה, לנטיעה ולאחזקה בתקופת האחריות ואחריות לקליטה. שתילים שלא 

המדידה: יחידת שתיל לפי גודל  יקלטו יסופקו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 שסופק ע"י המזמין.
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 מידות מכלי הצמחים וצמחים ללא מכלים
 

נו כצמחים במכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המכל כל הצמחים שצוי א.
 ומערכת השורשים תהיה מסועפת בכל נפח המכל.

 אין לשתול צמחים שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המכל. ב.
 מנפחו של מיכל הגידול. 85%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  ג.
 המידות הסטנדרטיות של המכלים הן כדלקמן: ד.

 ק"ג(. 1ליטר )בעבר נקרא  1. 1 
 ק"ג(. 3ליטר )בעבר נקרא  3. 2 
 ק"ג(. 5ליטר )בעבר נקרא  5. 3 
 ליטר. 7.5. 4 
 ק"ג(. 10ליטר ) בעבר נקרא דלי ו/או  10. 5 
 ליטר )בעבר נקרא דלי(. 25. 6 
 ליטר ) בעבר נקרא חבית(. 60. 7 
 ליטר )בעבר נקרא חבית(. 100. 8 
 )בעבר נקרא חבית(. ליטר 200. 9 

 הנפחים המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח. ה.
 פי כתב הכמויות צמחים במידות -בנוסף לצמחים במכלים יסופקו על ו. 

 ובאופנים כדלקמן:
 שורש )אך ורק בעונת החורף(.-. ורדים חשופי1 
 פורט כמ -. ייחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בילתי מושרשים 2 

 בכתב הכמויות.   
 זה.  על פי הוראות סעיף זה במפרט טכני -. עצים חצי בוגרים )"בכירים"( 3
 על פי הוראות מפרט טכני זה. -. עצים בוגרים 4 

 
 

 דוגמאות
 

על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן, למיני  א.
ו/או כעצים חצי  וזני הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים

 בוגרים מהאדמה.
ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן  30כל הצמחים במכלים עד  ב.

 ישארו למשמרת ליד משרד המפקח מגודרים ומטופלים ע"י הקבלן.
 

 סימון הנטיעה/שתילה: סימון
 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע לפני שתילה ונטיעות: הקבלן 
טיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצות יסמן את המקום המיועד לנ

צמחים, בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא יתחיל 
מסיבה כל שינוי בחפירת הבורות לפני אישור המתכנן והמפקח. כל 

 שהיא, יחייב אישור המתכנן.
 

 בור נטיעה
 

 ערום אותהבשעת חפירת הבורות על הקבלן להסיר את אדמת הגן מהמקום ול
בסמוך לבור הנטיעה. את כל העפר מתחת לאדמת הגן יש לסלק מהאתר למקום 

טובה, ממקור בדוק, ללא שאריות של עשבים רעים או מאושר ולספק אדמת גן 
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  _________________ 

 

הדרושה למילוי בור הנטיעה. לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים מחלות 
יל באדמה חשופים פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר בור שנפחו יכ

תחוחה את כל מערכת השורשים של השתיל. אם עומק השורשים מחייב העמקת 
יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל הנטיעה, אלא לאחר שהמפקח בדק ואישר את 

במידה והאדמה סלעית, יש לחפור עם מחפרון המצויד בפטיש חציבה.  גודל הבור.
ורשים להגיע לעומק. מסלקים הפטיש סודק את הסלע שבתחתית הבור ומאפשר לש

 את שאריות הסלע ומניחים את אדמת המילוי. 
 גודל בור הנטיעה )מתייחס לנטיעה באדמת גן בלבד(:

 ס"מ. 150/150/150 -עצים בוגרים  -
 ס"מ. 100/100/120 -עצים חצי בוגרים  -
 ס"מ. 60/60/60 - 6צמח ממיכל מס'  -
 ס"מ. 60/60/60 - 5צמח ממיכל מס'  -
 ס"מ. 50/50/50 - 4ממיכל מס'  צמח -
 ס"מ. 30/30/30 - 1צמח ממיכל מס'  -
 עומק לפי הוראות המגדל. -פקעות ובצלים  -
 

 אדמת גן וזיבול לנטיעה
 

בעת ביצוע נטיעה לעצים ושיחים על גזע ימולאו הבורות באדמה בהתאם למפורט 
 בסעיף של אדמת גן. אדמה זו תהיה מעורבת היטב בקומפוסט ודשנים.

 חובה להחליף את כל חומר החפירה של נפח הבור באדמת גן.
   

 
 תערובת מילוי

גן מאושרת, על פי כל הדרישות בצרוף -תערובת המילוי תוכן מאדמת א.
 זבל/קומפוסט בכמות שצוינה ודשן זרחני בכמות שצוינה.

חודשים תוצרת חברת חיפה כימיקלים או  12 -בשחרור איטי לדשן תוספת  ב.  
ס"מ בתחתית גוש  30-40סקוט או ש"ע. יש למקם את הדשן בעומק חברת 

 השורשים.
מנפח בור השתילה מעורבב היטב עם  25% -בנפח של כזבל/קומפוסט יינתן  ג.

 אדמת הגן.
הכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים ואדמת  - מדידה ותשלום ד.

 מדידה ותשלום נפרד.ל ואינההגן כלולה במחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה 
 

 פעולת הנטיעה
 

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לבצע עבודות הנטיעה 
ימים לאחר הגשם. אין לטעת ביום שרבי או ביום של  5בימים גשומים. יש להמתין 

רוחות עזות. סמוך למועד הנטיעה, יפוזרו השתילים במכלים, למקום שתילתם. 
י שורש יינטעו מייד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה, מהאריזה או שתילים חשופ

 מיד לאחר הבאתם מהמשתלה כששורשיהם רעננים ושמורים בלחות מתאימה.
 יש להתקין מערכת השקיה מסודרת בטפטוף לפני הנטיעה.

בעת השתילה יוצאו השתילים מהמכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב 
וש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה השורשים. שורשים החורגים מהג

חלק. שתילים חשופי שורש  ייגזמו בעת הנטיעה, בהתאם לצורכי הצמח. יש להקפיד 
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על כך, שכל שתיל יינטע במקומו כמסומן בתכנית. עומק בנטיעה יתאים למצב 
השתיל במיכל או במשתלה, כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע. בעבודות 

 ממסמכי החוזה דורש זאת, יש לטעת בעזרת קרש נטיעה.בהן אחד 
הנטיעה תבוצע לפי ככלי המקצוע כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין, 
מהודקים היטב באדמת בור וכל האדמה מוחזרת לתוך הבור. עם גמר הנטיעה 

פנותיה מאוזנות. קפה יהיה כהיקף הבור וקרקעיתה ודתיפתח גומה להשקיה שהי
הנטיעה יש להשקות מיידית את השתיל לרוויה אפילו אם מתבצעת ביום לאחר 
 גשום.

הנטיעה תבוצע רק לאחר סימון מיקום השתילים באמצעות יתדות בצבעים שונים 
לכל סוג צמח. רק לאחר אישור בכתב של מיקום השתילים ע"י מתכנן תוכניות 

צע ללא קבלת הנטיעה יותר לקבלן להתחיל בנטיעה. כוח נטיעה ושתילה שתבו
אישור כמפורט לעיל, תיפסל והקבלן יצבע מחדש על חשבונו ובלי כל פיצוי על 

 העבודה הנוספת מהיזמים.
 

 נטיעה לעץ בור
 

בור נטיעה לעץ מבוגר, יהיה בגודל נאות לקליטה באדמה תחוחה של גוש השורשים 
הדרוש, תוך ויאפשר הידוק סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף בגובה 

מניעה מפגיעה בעץ או בגזעו, לבל יישברו או יימעכו השורשים מתחת לגוש. תוך 
מהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש הנטיעה 

 מתחתיו ובין השורשים.
 

 סמוכה
 

יש לתקוע  .2"-מעץ מחוטא ומקולף בעובי של כתמיכת העצים תיעשה ע"י סמוכה 
סמוכה לפני הנטיעה לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל את ה

כיוון הרוח השכחה. קשירת העץ לסמוכה תבוצע אחרי שקיעת האדמה שבבור 
ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות ממועד הנטיעה. גזע העץ ייקשר לסמוכה 

ם הגבוה ס"מ מכל פני הקרקע, עד למקו -50ס"מ לפחות, החל מ 40במרווחים של 
 ביותר מתחת לגובה הצמרת, המתאים לקשירה.

ס"מ. באישור המפקח תותר  4ס"מ ורוחבן  0.5צורת הקשירה: רצועות גומי שעוביין 
קשירה בחוט או חבל ואז יש להגן על נקודות החיכוך של החוט בגזע העץ על ידי 

שירה השחלת החוט בנקודות אלו, לתןך שרוולים של קטעי צינור פלסטי גמיש. הק
 ההצטלבות במרכז המרחק בין הגזע לסמוכה. - 8תהיה בצורת הסיפרה 

 
 עצים בוגרים

 
 0.5, ימדד בגובה 4או" 3, "2גזע " 2.5הסתעפות הנוף מעל  -עצים בוגרים מהאדמה 

מ' מהקרקע. עץ בעל גזע ישר ומעוצב, נקי מפצעי גיזום פתוחים, בעל התחדדות גזע 
תח ואופקי. מערת שורשים מסועפת בלתי שבירה ברורה מן הבסיס לצמרת. נוף מפו

מ'. את הוצאת העץ מהאדמה יש לבצע ע"י מכשיר  1.2ובלתי פגומה, בעלת אורך של 
להעתקת עצים. גוש השורשים עטוף ביוטה וקשור בחבלים, העצים יהיו אחידים 

מ'  2.5במראה ובנוף, ישתלו בעונה המתאימה, שתולים במשתלה במרחק מינימלי 
 שני. יש לקבל אישור לעצים לפני הוצאתם מהאדמה במשתלה.אחד מה

כולל אספקתם לאתר והורדתם לבור שתילה, ע"י מנוף וקשירתם  -מחיר העצים 
 לסמוכות בעזרת צינורות גומי גמיש.
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הקבלן אחרי לקליטה מלאה של העצים, עץ שלא יראה סימני קליטה או צימוח, 
 12במקומו. אישור לקליטה יינתן  יורחק מהשטח והקבלן יספק ויינטע עץ אחר

חודשים מיום מסירת העבודה. העברת העצים תעשה ברכב סגור, תוך הקפדה על 
שלמות מערכת השורשים וגוש העפר על ידי קישור וארגוז. יש לספק את העצים 
מוקדם בבוקר או בשעות אחר הצוהרים המאוחרות בכדי לצמצם את הסבל 

 מהחום.
ים לנטיעה בהתאם לתנוחתם המקורית במקור תהליך השתילה: העמדת עצ

האספקה ע"י סימון. עץ יונח במרכז הבור כך שגובה גוש השורשים יהיה כגובה פני 
הקרקע בסביבתו. את הקרקע המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה 
ולאחר מכן יש להשקות על מנת למנוע כיסי אויר וצניחת אדמה בעתיד. יש לחזור 

ובה שני שליש ואחר מכן למלא את יתרת הבור. בסוף הנטיעה תיבדק על כך בג
 מ'. 1.5הקרקע ותבוצע גומה סביב העץ בקוטר של 

 
 עץ חצי בוגר "בכיר"

 
מטר לפחות  2.0שנים מהאדמה, בגידול מתמחה. גובה הגזע  3-10הכוונה לעץ בין 

 ס"מ מפני הקרקע. 15לפחות. במדידה של  4וקוטרו "
ענפים עיקריים לפחות בצורה  3הגזע: צירי ושלם ללא גיזום או קיטום. בעל 

 ס"מ לפחות עטוף וקשור כנדרש. 70סימטרית. העצים יועתקו עם גוש אדמה בקוטר 
 במפרט הבינמשרדי. 41036העתקה וטיפול: לפי סעיף 

 
 שיחי ערערים

 
שתילים הגדלים שתילי ערערים יסופקו עם תווית ברורה, המציינת את שם השתיל. 

חומר אורגני, מצע מאוורר ומערובת נקיה מעשבי בר.  30%בתערובת ללא חמרה, 
 סטנדרט משתלת "צמד" או ש"ע.

 שנה. 1ליטר הינם בגיל מינמלי של  3שתילים במיכל 
 שנים. 2.5ליטר הנם בגיל מינימלי של  10שתילים במיכל 

 גס:את האדמה מהוצאה מבור השתילה, יש לערבב עם כבול 
 ליטר. 2 - 3לצמח במיכל מס' 
 ליטר. 4 - 4לצמח במיכל מס' 
 ליטר. 5 - 5לצמח במיכל מס' 

ס"מ מתחת לפני הקרקע בלבד. ענפי הצמח  1פני הגוש יוצנעו בעומק מקסימלי של 
 הנשתל יישארו בכיוונם המקורי למניעת מכות שמש.

 
 ריס וכו'(סימון מחטניים )ערערים, אורנים, ברושים, קזוארינות, קליט

 
כל הצמחים שיינטעו/יישתלו והנם שייכים לקבוצת המחטניים, יסומנו בתווית 
זיהוי עם שם המין והזן והמשתלה לפי המפורט בהמשך. התווית וכיתובה חייבים 

 חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה. 12להיות תקינים וקריאים לתקופה של 
 תקינות.-על הקבלן לתקן/להחליף תווית בלתי

 קשירת התווית לצמח תבוצע בחוט פלסטיק מתכלה.
 כל שתיל ושתיל. -ערערים 

 כל צמח עשירי. -אורנים, ברושים, קזוארינות, קליטריס 
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 זיהוי צמחים
 

באם יתעורר ספק )ע"י המפקח, המתכנן, נציג הרשות המקומית( לגבי נכונות 
יוזמן מומחה הצמחים שנשתלו ביחס לתוכנית הנטיעה/שתילה ורשימת הצמחים 

לזיהוי הצמחים. המומחה ייקבע ע"י המפקח. קבע המומחה שהצמחים נכונים לפי 
תחול עלות שירותו על המזמין. קבע המומחה שהצמחים אינם  -התוכנית/הרשימה 

 תחול עלותו על הקבלן. -נכונים לפי התוכנית/הרשימה 
 

 השקית הצמחים לאחר הנטיעה
 

ליטר למ"ר(.  30ס"מ לפחות ) 30ומק השקיה בכמות שתרווה את הקרקע לע
פעמים  3בתקופת הקליטה של הצמח )חודש ימים( ההשקיה תתבצע בתדירות של 

ליטר למ"ר ליום. כמות מומלצת שתשתנה בהתאם לעונת  3-4בשבוע, בכמות של 
 השנה, סוג הקרקע ומיקום הצמחים.

 
 דישון

 
ג למ"ר, אחת לשבוע ולסירוגין בדשן ”ק 2בכמות של  20/20/20דישון ערערים בדשן 

 ק"ג למ"ר אחת לשבועיים. 3גפרת אמון בכמות של 
 

 טיפול בעשבייה
 

על גבי הצמחים, עד לשלב כיסוי  0.15%עשביה חד שנתית תרוסס בגול בריכוז 
 השטח ע"י צמחים.

 
 קיטום

 
הסתיו המוקדם, לקבלת צמחים מפוצלים קיטומים ייערכו בתקופת האביב או 

 בשיווי משקל.
 

 שתילת דשא מוכן )במרבדים(
 

מין או זן הדשא ומקורו, יהיה כמצוין בתכנית או באחד ממסמכי החוזה. השתילה 
תעשה רק לאחר שהמפקח יאשר את טיב חומר השתילה. אישור זה אינו פוטר את 

 הקבלן מאחריות לקליטת הדשא ולכיסוי השטח.
במפרט הבינמישרדי. הדשא יהיה  41046העבודות יבוצעו בהתאם לנדרש בסעיף 

דשא שגודל על גבי קרקע חולית בלבד או על מצע מנותק, או שטוף לחלוטין ויהיה 
 מחויב באישור במקורו ע"י המתכנן והמפקח. סוג הדשא כמפורט בכתב הכמויות.

בזני דשא אמרים )אלא אם  חומר השתילה יהיה מזוהה בוודאות, בריא, נקי מעירוב
 צוין אחרת( ונקי מעשבים ופגעים.

חומר השתילה יובא לשטח תוך הקפדה על שמירת לחות השתילים ואוורורם 
ושמירתם במקום מוצל ומוגן מרוח. ההובלה תבוצע מיד לאחר הוצאת המרבדים 

 מהמשתלה. ההובלה תעשה בשעות קרירות של היום או בשעות הלילה.
יעשו בקרקע לחה מעט, אלא אם יאושר אחרת ע"י המפקח וזאת  עבודות השתילה

תהיה במקרה של אדמה קלה, או כאשר שותלים בעונת הגשמים. הנחת המרבדים 
 דים במשתלה.ברשעות, מזמן ניתוק המ 48תוך 
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מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע, תוך הידוק והתאמה לגבהים הנדרשים. 
ת המרבד לקרקע. פני השטח העליונים של המרבדים יש להבטיח מגע טוב בין תחתי

 עות ובחלקי מרבדים.ויהיו אחידים. השלמת קצוות תעשה ברצ
בגמר השתילה יש לכסות באדמה או חול, את כל שולי הדשא ואת כל החריצים 

 והתפרים בין המרבדים.
עם גמר השתילה יש להדק את השטח בעזרת מעגילה. לאחר ההידוק יושקה השטח 

ת רוויה להנחתה וליצירת מגע הדוק יותר בין הקרקע למרבד הדשא. לאחר השקיי
מכן במשך מספר ימים, יושקה הדשא מספר השקיות בשעות היום, עד לקליטתו 
ולבלובו. בשטחי דשא גדולים, אין לחכות עם ההשקיה לגמר כל שתילה, אלא יש 

 להשקות חלקים מהשטח במהלך השתילה.
יכלול השמדת עשבי בר, דישון ע"י גפרת אמון, הטיפול בשטח לאחר השתילה 

ק"ג לדונם אחת לשבועיים, כיסוח אחת לשבוע החל מהשבוע השני  15בכמות של 
 וטיפול במחלות ומזיקים, הכל עד להתבססות מלאה.

 
 העתקת עצים

 
קביעת העצים המיועדים להעתקה תעשה ע"י נציג הרשות  .א

המקומית ביחד עם המפקח וקביעתם תהיה סופית. 
ההעתקה תעשה בכפוף למפרט העתקה של הרשות 

בהעדר מפרט העתקה תבוצע העבודה לפי המקומית. 
 המפורט להלן:

הקבלן יזמין גוזם מקצועי שיהא מקובל על מחלקת גנים  .ב
 קצועי טרם העתקה.ונוף, אשר יבצע גיזום מ

, 0.3%מגוף העץ יגזם וירוסס בבנלט  1/2עד  1/3-לא יותר מ .ג
 הגזם יפונה ע"י קו מאושר.

 יום לפני יום העתקה. 21הגיזום יבוצע בדיוק  .ד
ללא קריעות וללא פציעת  –חלק מקום חתך הגזע יהיה  .ה

ת העץ. כל חתך יש למרוח בלק או בלזם או בלובן קלי
על ידי נציג מטעם מחלקת גנים  חומר וריכוז יקבע –חקלאי 

 ונוף.
שבוע ימים לפני יום ההעתקה יעשה הקבלן גומה סביב  .ו

העצים המיועדים להעתקה וישקה את העצים השקיה רוויה 
 מלאה.

יש לזמן את נציג מחלקת גנים ונוף ליום עקירת העצים לשם  .ז
פיקוח והוראות בביצוע עבודה זו. העבודה לא תחל עד שיגיע 

נים ונוף לאתר. יום לפני ביצוע ההעתקה נציג מחלקת ג
יסייר הקבלן יחד עם נציג מחלקת גנים ונוף באתר בו ישתלו 

 העצים. יסומן במדויק נקודת השתילה של כל עץ ועץ.
אשר יבצע  JCBלפעולת ההעתקה יספק הקבלן טרקטור  .ח

את העבודות על פי הנחיות מחלקת גנים ונוף. במידת הצורך 
ספק הקבלן בצמוד משאית, אשר )תלוי במספר העצים( י

 עליה יועמסו העצים לשם העברתם המיידית לאתר החדש.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל עץ שייעתק ממקומו לא יהיה חשוף לקרני השמש עד  .ט
עד  –נטיעתו מחדש, שורשיו יכוסו על ידי בד יוטה רטוב 

 ביצוע הנטיעה.
-בכל מקרה לא יעברו מרגע העקירה ועד רגע הנטיעה יותר מ .י

רוססו בפרמט בריכוז שיקבע ע"י נציג שעות. השורשים י 4
 מחלקת גנים ונוף.

לאחר נטיעה מקצועית כנדרש ובפקוח נציג מחלקת גנים  .יא
עם דפנות גבוהות  –ס"מ  160ונוף, יבצע הקבלן גומה בקוטר 

 3ס"מ( וידאג שביום הראשון ימולאו הגומות מים  30)
 שעות. 3פעמים בו ביום בהפסקות של 

קות מספר לאחר גמר נטיעת ההשקיה הראשונה תתבצע ד .יב
 כל עץ.

בשבוע הראשון )מהיום השני והלאה( יש להשקות את  .יג
לא יופסקו  –העצים כל יום פעם אחת גומה מלאה 

ההשקיות עד שנציג מחלקת גנים ונוף הורה בכתב לקבלן 
 שאין צורך בהשקיה ו/או שינוי בהפסקות ההשקייה.

שום זוית את העצים יש לנטוע בצורה אנכית לקרקעית, ללא  .יד
הטיה אלא אם כן נתקבלה בקשה מיוחדת ובכתב מאת נציג 
מחלקת גנים ונוף. לאחר מספר השקיות יש לוודא את נושא 

 עמידתם בזקיפות של העצים ללא זוית הטייה.
 מערכת ההשקיה והמים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .טו
עץ שתהא לו נטייה לצד זה או אחר ייושר על ידי הקבלן  .טז

 מיידית.
מקרה של צניחת אדמה מסביב לעץ עקב ההשקיות ב .יז

התכופות, יספק הקבלן אדמת חמרה חולית גננית למילוי 
החסר, עד קבלת אחידות עם גובה האדמה המקומית 

 במקום.
על פי החלטת נציג מחלקת גנים ונוף,  –עץ שלא ייקלט  .יח

על חשבון הקבלן, והקבלן  –יסולק לאתר אשפה מאושר 
תיו בעל קוטר, גזע ונוף דומים יהא חייב לרכוש עץ תח

 ולנטעו במקום.
 אספקת שתילת עץ זה ואחריות הקליטה תהא על הקבלן. .יט
המדידה לתשלום לפי יחידה. התשלום יכלול את כל  .כ

 המלאכות המפורטות והמתוארות לעיל.
 

 אישור שלבי העבודה )בפרויקט(
 

הבא ואחריו. כל שלב ושלב בעבודה טעון אישור המפקח בכתב, לפני ביצוע השלב 
אולם, מתן אישור חלקי בין השלבים , לא ישחרר את הקבלן מאחריות מלאה, 

 בהתאם לחוזה.
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  _________________ 

 

 סירה ראשונה ליזםמ
    

ותחל תקופת   ליזםהמפקח, יימסר השטח  בגמר העבודות כולן באתר וע"פ אישור
האחזקה. אישור מסירה ראשונה בכתב. בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות. 

 יטפל הקבלן ויתחזק את הגן. חודשים 3ך זה במשך פרק זמן של החל מתארי
בעת המסירה השטח יהיה מעושב, מעודר, ללא מחלות ומזיקים, נקי, כולל סילוק 

ים מעוצבים וגזומים כנדרש שאריות ועודפי חומרים מהשטח, העצים והשיח
להתפתחותם וצמיחתם. )שתילים אשר יראו סימנים שהם חיים אך לא הראו כל 
סימני צימוח, יוחלפו ע"י הקבלן בשתילים חדשים . טיב השתילים שיוחלפו מקורם 

 כנדרש במסמכי המכרז(. -ואופן שתילתם 
תוכניות עפ"י שטחי הנטיעות יהיו עדורים ונקיים ומלאים בכל הצמחים בהתאם ל

 הוראות המפקח.
כל שאר העבודות במופיעות בתכנית ו/או מופיעות במפרט מושלמות. אם היזם לא 
יקבל את הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את 

 השטח, בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד למסירה ראשונה.
מושלמות. אם היזם לא יקבל את כל שאר העבודות בתכנית ו/או מופיעות במפרט 

הגן בגלל חוסר במרכיב מסוים, הקבלן ימשיך לתחזק ללא תשלום את השטח, 
 בהתאם למפורט בהמשך פרק זה, עד למסירה ראשונה.

הקבלן יכול לבקש מסירה של שטחים בשלבים אם השטח מוגדר באופן פיזי ברור 
 כדוגמת כביש מפריד, מערכת השקיה נפרדת וכו'.

 
 אחריות

 
 אחריותו של הקבלן לשנה, החל ממסירה סופית של השטח ליזם.

אחריות כוללת החלפת כל השתילים שלא ניקלטו. שתילים אשר לא יראו סימני 
צמיחה וגידול או שיהיו פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים, יחשבו כאילו 

השתילה לא נקלטו. ההחלפה תיעשה בשתילים מסוג וטיב כנדרש במפרט ואופן 
ייעשה גם הוא כנדרש במפרט. בתוך תקופת האחריות החלפת השתילים, מכל סיבה 

 שהיא כלאמור לעיל תיעשה על חשבון הקבלן.
חודשים, לתקינותה המתמדת של מערכת  12הקבלן יהיה אחראי, בתקופה של 

שעות מגילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים.  12ההשקיה. עליו לתקן תוך 
ניות הכרוכות באבדן כמויות מים גדולות, יש לתקן מיד עם גילוי או תקלות רצי

להספיק את זרימת המים עד לתיקון התקלה. חלקי מערכת פגומים יוחלפו 
בחדשים, כשאביזרים והצינורות שיספק הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח. 

 מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרטי מיא"מ דרישות היזם.
פת האחריות בין קבלה ראשונה לקבלה סופית יתחזק הקבלן את הגן לא בתקו

יום. התשלום כלול  90תשולם לקבלן תוספת עבור אחזקת שטחי הגנון במשך 
במחירי היחידה של הסעיפים השונים. מבלי לגרוע מאחריות לקליטה סופית למשך 

 שנה של עצים.
   

 תחזוקת הגן
ן האחזקה והטיפול על הקבלן. לא ישולם לקבל, הוצאות לושת חודשי הקליטהבש

זו. עליו לכלול את כל הוצאותיו הנובעות  תקופהבנפרד עבור האחזקה והטיפול ב
 מכך במחירי היחידה של פרטי העבודה השונים.

האחזקה כוללת: עישוב שיתבצע ע"י עידור או קלטור או ע"י בהרביצידים. עיבוד 
בהתאם לתכנית הפעלה או עפ"י הוראות השטח, הדברת מחלות ומזיקים, השקיה 
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המפקח, יישור שקעים ע"י מילויים באדמת גן פורייה, גיזום ועיצוב עצים ושיחים 
כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת מילואים והגנתם, הגבהת והוספת סמוכות 
לעצים בהתאם להתפתחות וצמיחת העצים, תקינותם ואחזקתה של מערכת הניקוז, 

עפ"י הנדרש ע"י היזם ושמירה יומיומית על ניקיון האתר. הקבלן  זיבול או דישון
ידאג לניקיון של כל השטח. איסוף פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, פינוי סלי אשפה 
והרחקת למקום שפכים מאושר. עבודה זו תבוצע מדי יום ביומו בכל ימות השבוע. 

ברזיות, ספסלים, הקבלן ידאג לתקינות כל המתקנים בגן. כגון: מתקני משחק, 
פרגולות וכד'. לא ישולם כל תשלום עבור עבודות אחזקה המחייבות מאחריותו של 

 הקבלן לקליטה וצמחיה של הצמחים.
תחזוקת עצים במדרכות כוללת: השקיה, גיזום, עיצוב, סמוכה כולל תוספות 
והגבהת סמוכות, הדברת עשבים ומחלות, אם נפגע הצמחייה עי ונדליזם ו/או 

ת רכב ו/או חבלה בזדון על הקבלן לתקן את הנזקים, הקבלן ראשי להעביר פגיעו
 לתשלום לחברת הביטוח.

 
 

 
 עבודות ריהוט רחוב     44.1, 42.4, 42.2

 
 כללי

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי והמיוחד ולדרישות התקן הישראלי מס' 
1498. 

והריהוט. על הקבלן לתאם העבודה כוללת אספקה, הרכבה ועיגון המתקנים 
עבודותיו עם העירייה ולנקוט בכל אמצעי הגנה על מתקנים קיימים בשטח האתר 
ובקרבתו. על הקבלן לבקר ולבדוק את התנאים המיוחדים של האתר עוד לפני הגישו 
את הצעת המחירים. כמו כן עליו לבדוק דרכי גישה והספקה וכל יתר התנאים שיש 

 ודות ולקביעת המחירים.בהם חשיבות לביצוע העב
על הקבלן לשמור על שלמות המתקן עד למסירה למזמין ולעירייה ולהיות אחראי 

על שלמותו במשך שנה. כמו כן על הקבלן לספק למזמין אישור מכון התכנים 
 למוצריו.

 
 העבודה באתר

על הקבלן לקחת בחשבון שיהיה עליו להתקין מתקני ריהוט שונים בשלוב  .1
ריצוף ולכן עליו לבצע מראש הכנות מתאימות בקירות, הקירות ובתוך ה

פירוק מזערי במקרה של ריצוף ותיקון סביב הרגל לאחר ההרכבה, או קידוח 
 במקרה של אספלט והשלמתו לאחר ההרכבה.

 
 על הקבלן לוודא שהעבודה תהייה נקייה ללא גרימת נזק למתקנים קיימים. .2

 
 העבודה. על הקבלן לדאוג שהשטח יישאר נקי לאחר גמר .3
 

 פרטי חיבור ועיגון
פרטי החיבור והעיגון חייבים באישור מראש של המפקח והאדריכל; כל שינוי 

 בפרטי עיגון וחיבור יעשה אך ורק באישורם.
 

 חלקי עץ
. "עיניים" יהיו שלמות ובריאות. לא 5העץ יהיה מסוג אורן פיני נקי עד דרגה  .1

 וחות.יוותרו לוחות עם "עיניים" בקצוות ובצידי הל
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כל שטחי העץ יוקצעו במכונה בארבעת צדדיו, מבלי שישארו סימני הקצעה  .2

מכנית; אם נותרו סימנים כאלה, הם יורחקו באמצעות ליטוש בנייר זכוכית עד 
 לקבלת משטח חלק כנדרש. 

 
כל חלקי העץ יעברו תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ )תהליך הנקרא  .3

הגנה על עץ  262מפמ"כ  –ן הישראלי "אימפרגנציה תעשייתית"( ויתאים לתק
 .BS 4072 1974המבוסס על התקן הבריטי משנת 

שכבות בגוון לפי  2-כל חלקי העץ יצבעו בצבע עמיד לחוץ ובאישור המפקח ב .4
 בחירת המתכנן.

 
 חלקי מתכת

 כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים באבץ חם. .1
)גלוון בכל מקום בו ייפגע הגלוון יש לתקן בצבע עשיר אבץ  .2

 קר( עד קבלת כיסוי מלא וגוון אחיד.
ריתוכים והתאמות בשטח ינוקו ויטופלו נגד חלודה בגילוון קר  .3

 במקום כנ"ל.
כל חלקי המתכת ייצבעו בחומר מכין מסוג מגינול מתאים  .4

שתי שכבות צבע שמן סופרלק בהתזה או בצבעי בלגלוון 
"ראל" בתנור לפי קביעת המתכנן; הביצוע עפ"י הוראות 

 היצרן.
הובלת חלקי ריהוט רחוב צבועים לאתר תבוצע תוך הגנה על  .5

הצבע ע"י עטיפה מלאה ביריעות פלסטיות מתאימות 
 לזעזועים.

 
 שונות

ברגים ואומים יהיו שקועים ולא יבלטו מעל המשטח וכל החיבורים יובטחו  .1
נגד פתיחה מקרית בעת השימוש ע"י תבריגים בעלי מילוי פלסטי מתהדק. 

 תובבים וצירים יהיו ממוסבים עם אפשרות לסיכה.פרקים מס
 
מ"מ לפחות.  5השרשראות יהיו בקוטר  מושבים יהיו בעלי פינות עגולות. .2

החוליות יהיו קצרות על מנת למנוע תפיסת אצבעות בין חוליות השרשרת, 
 ויושחלו בתוך שרוול פלסטי שקוף.

 
 

 ית שתיהיברז
בהתאם למופיע בפרטים  בגמרת ית שתיה תהיה מדגם עפ"י הפרט בתוכנייברז

בכל אורך  10נור דרג יותכלול ארגז ראש מערכת, שוחת ניקוז וחיבור למקור מים בצ
  דרש.ישי

ח העמדתה יה, משטייה בקרקע בהתאם להנחיות היצרן. גובה פני הברזיעיגון הברז
ה למערכת המים יהיה בעזרת יין אחרת. חיבור הברזיס"מ, אלא אם צו 75יהיה 

 , דרג ב' כולל בריכה עם מגוף בקרקע. 3/4צינורות ברזל מגולוון בקוטר "
 המדידה לפי יחידה קומפלט.
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  51פרק 

 
 חישוף והסרת צמחיה 51.1

 
ס"מ על פי הוראה כתובה מראש  20חישוף יבוצע באזורי חפירה/מילוי לעומק עד 

יתחיל בבצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו  מאת המפקח באתר. בכל מקרה, הקבלן לא
 תחומי החישוף בכל אתר העבודה. פסולת החישוף תסולק למקום שפיכה מאושר.

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר נטו.
 
 

 עקירת עצים כולל גדמים
סימון העצים המיועדים לעקירה ייעשה ע"י המפקח. תאור העבודה, הגדרות 

 .הכל כמתואר במפרט הכללי –ותשלום 
 

 עבודות עפר    51.2
 

 כללי

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע  .1
קרקעיים, בין -של קווים תת והאתר כפי שהם, כולל אפשרות להמצאותם

אם סומנו בתכניות ובין אם לא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה 
לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של 
פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של 

 תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.
ת לב הקבלן: לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתשומ .2

לתחום האתר( כגון: בנינים, קירות תומכים קיימים, וכן עמודי גשרים 
ונציבים, לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך 
ביצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם. החפירה באזורים אלו תעשה 

 מתאימים או בעבודת ידיים. בזהירות ובכלים
לפני תחילת הביצוע ימדוד הקבלן בנוכחות המפקח, את רומי העפר  .3

הקיימים בתחום עבודתו. כמויות עבודות העפר יחושבו על בסיס מדידה זו, 
כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. כאמור, 

 ן כלול במחירי היחידה.לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחיר
החפירה תבוצע כמפורט במפרט הכללי. המחיר בכתב הכמויות מתייחס  .4

לביצוע חפירה ו/או חציבה בכל כלי שהוא כפי שצרכיי העבודה יכתיבו זאת, 
קרקעיים וכו'(. לא יהיה -לרבות הצורך בעבודת ידיים )ליד מתקנים תת

 צרים.תשלום נוסף עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים או 
דו"ח יועץ הקרקע והנחיות התכנון מצורפים כנספח להצעה/חוזה זה  .5

ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאיו. על הקבלן להקפיד ולזמן את יועץ הקרקע 
 לאתר בתיאום עם המפקח בהתאם להנחיות דוח זה.

בתחום הרכבת המגודר יבוצעו בהתאם להנחיות ואישור עבודות עפר  .6
 לא יבוצעו הידוקים כלל. 237-239הרכבת. במקטע המערבי בין חתכים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חפירה בשטח

 בדיקות

לפני התחלת עבודות העפר לשלביהן, יינטלו מדגמי עפר מייצגים במספר ובמקומות 
המשמשים כאזורי שיסמן המפקח, כגון אזורי השתית עליהם יבוא המילוי, אזורים 

השאלה ועוד. לגבי מדגמים אלה יבוצעו הבדיקות שיפורטו להלן בכדי לוודא 
התאמת כל אחד מסוגי העפר, שיימצאו באתר והמיועדים לשימוש לדרישות המפרט 

 המיוחד, כאשר הסיווג נעשה לפי התקנים האמריקאיים כמצוין להלן.
ר אורגני, מערכת רשימת הבדיקות: גבולות אטרברג, דירוג, אחוז חומ

 צפיפות/רטיבות ומיון לפי שיטת אאשו.
הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור בדיקות אלה ומחיריהן יכללו במחירי היחידה של 

 הסעיפים השונים.
 

 חפירה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי ו/או סילוק חפירה עודפת

דיר המפקח לקבלן בהתבסס על תוצאות הבדיקות שיערכו עפ"י סעיף א' לעיל, יג
אזורי חפירה בהם מתאים החומר החפור לשמש כמילוי. העבודה כוללת חפירה 

 20בשטח שהוגדר דלעיל והובלת החומר החפור בתחום האתר, הפיזור בשכבות של 
ס"מ. חומרים שאינם מתאימים או שאינם מיועדים למילוי חוזר יאוחסנו בשטח 

נו מהאתר לפי הנחית המפקח. חל אחסנה זמנית בסמוך לאתר העבודה, או יפו
איסור על פינוי כל חומר חפור מהאתר ללא אישור המפקח. המדידה לתשלום לפי 
מ"ק נטו )נפח תיאורטי שיימדד במילוי לאחר הידוקו( הידוק המילוי יימדד וישולם 

 בנפרד.
 אחסנה זמנית של חומר חפור

אחסנה זמנית להובלה תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבור 
 של חומר החפירה לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה.

 
 הידוק שטחים

הידוק השתית והידוק הקרקע מתחת למילוי תעשה בדרגות הידוק בכפוף לאמור 
 95%-במפרט הכללי, לצפיפות לפי המוגדר בדוח יועץ הקרקע, אולם לא פחות מ

 .ASTMמהצפיפות המקסימלית לפי תקני 
 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר נטו.

בתחום הרכבת המגודר יבוצעו בהתאם להנחיות ואישור הרכבת.  הידוק שטחים
 לא יבוצעו הידוקים כלל. 237-239במקטע המערבי בין חתכים 

 
 הידוק המילוי

ס"מ לאחר ההידוק. הכבישה תעשה לדרגת  20ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על 
לאמור במפרט הכללי ולפי המוגדר בדוח יועץ הקרקע, אולם לא פחות הידוק בכפוף 

. כיוון השכבות יהיה במקביל ASTMמהצפיפות המקסימלית לפי תקני  98%-מ
 לפני השתית.

באזורי מילוי גבוה רשאי הקבלן, במידה וברשותו הציוד המתאים, להציע ביצוע 
ס"מ(. הגדלת עובי  50ס"מ )אך לא עולות על  20ההידוק בשכבות העולות על 

השכבות להידוק ייעשה רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן הוכיח כי ביכולתו 
להגיע לדרגת הצפיפות הנדרשת לגבי גובה השכבה. יש ליישר במפלסת כל שכבה 

 ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .2%ההידוק ייעשה ברטיבות אופטימלית עם סטייה מותרת של 
ס"מ בלבד.  20ס"מ העליונים בשכבות של עד  100-הידוק בבכל מקרה ייעשה ה

המדידה לתשלום הידוק מילויים תהיה לפי מ"ק נטו. טיב חומר המילוי המקומי 
 יאושר ע"י המפקח ויענה על דרישות המפרט הכללי.

בקטע שסוללת המילוי נבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה בשלב קודם, יש 
מ', היתר כמוגדר  1.5המדרון הפנימי יהיה לפחות לחפור מדרגות שרוחבן מקו 

 במפרט הכללי.
 הכמויות הינן רק עבור החפירה בהתאם, לפי המדידה בשטח מאושרת ע"י המפקח.

בתחום הרכבת המגודר יבוצעו בהתאם להנחיות ואישור הרכבת.  הידוק שטחים
 לא יבוצעו הידוקים כלל. 237-239במקטע המערבי בין חתכים 

 
 מובאמילוי 

 בהתאם להוראות המפקח, יביא הקבלן מילוי ממקורות מחוץ לשטח אתר העבודה.
מקורות הכריה, האישורים לכריה ולדרכי הגישה אליו הינם באחריותו הבלעדית 
של הקבלן. החומר המובא יקבל את אישור המפקח מראש, ויענה על הדרישות 

 בכפוף לאמור במפרט הכללי.
אינרטי לא פלסטי כגון: חמרה קלה, כורר, פסולת החומר המובא יורכב מחומר 

מחצבה, חומר ואדי וכו', יהיה חופשי לחלוטין מצמחיה, חומר אורגני, לכלוך או 
ס"מ  12, קוטר אבן מירבי 20%-תהיה קטנה מ 200פסולת. כמות חומר עובר נפה 

 ויהיה תואם להנחיות דוח יועץ הקרקע.
באתר לאחר הידוק. התשלום כולל את המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק נטו מדוד 

 20מחיר הכריה, הובלתו ופיזורו באזורי המילוי הנדרשים, בשכבות אופקיות בעובי 
 ס"מ לאחר הידוק כמוגדר במפרט הכללי.

 

 צורת דרך

ס"מ לצורך הכנת צורת דרך  40הכנת צורת דרך תכלול עבודות עפר בגבולות 
 סופית. המדידה לתשלום תעשה לפי מ"ר נטו. המחיר כולל גם את הידוק השתית.

 
 הערה

 סעיף זה יופעל רק לפי הוראה מפורשת של המפקח.
 

 עבודות מצעים    51.3
  

בניגוד לאמור במפרט הכללי, חומרי המצע בכבישים יהיו חומרי מחצבה  .א
 טבעית בלבד.שהינם תוצר של גריסת אבן 

 .25%-שווה ערך חול לא ירד מתחת ל .ב
ס"מ )אלא אם צויין  20עובי השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על  .ג

 אחרת בדוח יועץ הקרקע(.
 .ASTM 1556/7לפי תקני  98%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  .ד
 באתר. 40%במעבדה או  60%המת"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות  .ה
המדידה והתשלום עבור המצעים יהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי  .ו

התכניות, ללא ניכוי קווי הניקוז, שוחות, תאים וכו'. הכל כמצוין במפרט 
 הכללי )אופני מדידה(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 

 
 
 
 
  



- 109 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 כניותמערכת ת

 
 

 רשימת תוכניות לביצוע עבודות תשתיות לחשמל ותאורה 

 
 רשימת תכניות פיתוח למכרז

 כללי
 תאריך מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית

 

138w-1(emek)500 20.11.17 21 1:500 תכנית פיתוח כללית 

138w-4(emek) 6.11.17 4 משתנה סט פרטי פיתוח 

 
 מקטע מזרחי

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תכנית תכניתמס' 
 

138w-1(emek)250a 20.11.17 20 1:250 תכנית פיתוח מקטע מזרחי 

138w-2(emek)d  מחתך –חתכי רוחב 
 245-50עד חתך  244-50

 ג-וחתכים א

1:250 4 05.11.17 

138w-3(emek)a 20.11.17 4 1:200 פריסת קירות מקטע מזרחי 

138w-5(emek)a  20.11.17 6 1:250 מקטע מזרחיתכנית גינון 

138w-6(emek)a  תכנית השקיה מקטע
 מזרחי

 יושלם בהמשך 1 1:250

138w-7(emek)a  תכנית עבודות עפר גסות
 ופירוקים מקטע מזרחי

 

1:250 1 04.04.17 

 
 מקטע מערבי

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית
 

138w-1(emek)250c  תכנית פיתוח מקטע
 מערבי

1:250 19 20.11.17 

138w-2(emek)a  236מחתך  -חתכי רוחב-
 239-50עד חתך  50

1:250 5 05.11.17 

138w-2(emek)b  239מחתך  -חתכי רוחב-
 241-50עד חתך  75

1:250 5 05.11.17 

 מהדורה קנ"מ שם התוכנית מס' תוכנית מס"ד

 M 1:250 תאורת שצ"פ הכלבים 2015/7291/1 .1

 - - חוברת פרטים 2015/7291/2 .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

138w-3(emek)b  פריסת קירות מקטע
 מערבי

1:200 3 02.04.17 

138w-5(emek)c 20.11.17 4 1:250 תכנית גינון מקטע מערבי 

138w-6(emek)a  תכנית השקיה מקטע
 מזרחי

 יושלם בהשך 1 1:250

138w-7(emek)c  תכנית עבודות עפר גסות
 ופירוקים מקטע מערבי

1:250 1 04.04.17 

 
 

 

 תכניות קונסטרוקציה

 תאריך מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית
 

פריסת קירות מקטע מרכזי + פרטי  013-01ק 
 קיר כובד

 3 14.11.17 

 23.5.17 2  פריסת קירות מקטע מזרחי 013-02ק 

 23.5.17 2  פריסת קירות מקטע מזרחי 013-03ק 

פריסת קירות מקטע מערבי + פרטי  013-04ק 
 קיר כובד

 3 14.11.17 

 23.5.17 3  תכנית פיתוח מקטע מרכזי 013-05ק 

 23.5.17 3  תכנית פיתוח מקטע מערבי 013-06ק 

 23.5.17 3  תכנית פיתוח מקטע מזרחי 013-07ק 

 

 

 
 
 
 
 

וכן כל התכניות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה לצורך השלמה או הסברה ו/או לצורך 
 כולל חתימה וחותמת הקבלן שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

 ערבות הגשה – 'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
 במודיעין מכבים רעות 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות  17/2017מס'   מכרז פומבי בעם השתתפותו 

 

 המתפרסם על ידי ,סלילה והגישורהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 2017 שנת נובמבר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,הלשכה 

 ."(המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהמי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

 שכל אחת או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

גיע בכתב למען הרשום וכל דרישה לפיה צריכה לה ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   הנקוב לעיל מטה עד ליום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 
 

 

 ערבות ביצוע – 'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 לתקופת ההסכםנלווית  ערבות בנקאית אוטונומית

"( אנו ערבים המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

מציע בקשר שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
 במודיעין מכבים רעות 13ק פיתוח שצ"פ עמלביצוע עבודות להסכם שביניכם לבינו 

 המתפרסם על ידי ,סלילה והגישורלמדד תשומות היהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2017 שנת נובמבר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

יד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מ מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, אנו (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

שר לחיוב התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בק
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________ק בנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 בתקופת הבדק על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית 
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, יסי"(,הבס
 במודיעין מכבים רעות 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות  על פי  הסכם עבודותהבגין לתקופת הבדק 

 

המתפרסם על ידי  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2017 שנתנובמבר  לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
ם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד נשל מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
תגיע במועד מאוחר יותר לא כל דרישה ש ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  ר זה.בשנה שקדמה לתאריך תצהי (עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות העדר תצהיר 

 
 



- 121 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 במודיעין מכבים רעות 13לביצוע עבודות פיתוח שצ"פ עמק 17/2017מכרז פומבי  מס'  

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

 הקשר עם המציע(.אנו __________________________________________ )להשלים את  (א)

כתב נגדו הוגש לא והשנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית,  10במהלך  (ב)
 .בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן אישום 

)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393עונשין"(, או לפי סעיפים ה

)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתעלפי  הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת

ולמעט: עבירה פלילית  בירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהכולל עכל עבירה, ו/או  .2001
מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת 

 אישור, רישיון או הסכמה(.

יהיו רשאים ומוסמכים לעיין ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן  חברההח"מ מאשר ומסכים כי ה (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ  (ד)
 י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים  (ג)
 לעיל.

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 בשם המציע/ חבר במציעהריני מאשר בחתימתי כי החתומים  של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 אמור חתמובחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כ  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 להצהיר הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

  לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

 

 2ח' יםנספח

  

 תצהיר זכויות עובדים
  



- 123 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ח'

 בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדיםתצהיר 

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  .2

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית   .א

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות  17/2017מס'   מכרז פומבי פיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי 

 )להלן: "המציע"(.  במודיעין מכבים רעות

ניכויים ותשלומים ין שמירת זכויות עובדים מפרישים אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעני .ב

כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או 

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 ן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כ

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'נספח ט

 אישור ביטוחי הקבלן

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 17/2017 : על פי חוזה/מכרז מס'

 רעות -רעות מכבים מודיעין בעיר 13שצ"פ עמק  פיתוח עבודות לביצוע : תיאור העבודות
 )להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"(.

 ____________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום  ______אנו 
"(    על תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________

 שם הקבלן  את פוליסות הביטוח כמפורט  להלן:

 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה.  שם המבוטח: 

 –מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ  הכיסוי הביטוחי:תנאי  
 ."______"ביט מהדורה 

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או 
משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי 

 .הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן   .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 200,000או משווי העבודות  10%בסך של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם

או משווי העבודות  10%בסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 200,000



126 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

משווי  10%בסך של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 100,000העבודות או 

 10%של  בסךנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 250,000או משווי העבודות 

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .נזקי טבעסיכוני רעידת אדמה,   .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 300,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

בפוליסה זו ישולמו   ’מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א 
 ישירות לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

החברה ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול מנהליה ו/או עובדיה 

 לנזק בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :פרק ב' צד שלישי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו 

או מחדל רשלני ו/בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
ובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של בקשר עם העבודות אשר גרמו לא

פגיעה  או  כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.נזק 

 לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרה: במילים) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  מיוחדים :תנאים  
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

ים, , מתקנים סניטאריים פגוממקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי
מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר 
מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 
)למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 

 ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
 1,000,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,כהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  600,000מוגבל עד לסך המיידית 

 .האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ש"ח למקרה  250,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .ר לתקופת הביטוחובמצטב

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש למעט אותו חלק של רכוש שבו  הרחבה מיוחדת: 
פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב 

 .שלישי לצורך ביטוח זה כרכוש צד

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל   
 הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
 למעשי ו/אועל מי מהם  שתוטלבגין אחריות  )להלן: "יחידי המבוטח"(

וזאת ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה מחדלי הקבלן 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד 

 .מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין 
, 1980פגומים, התש"ם )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים 

כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע 
ם )במידה והקבלן עובדיה/או העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו

, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ייחשב כמעבידם(
"( למי מהם במשך תקופת מקרה ביטוחו/או מחלה מקצועית )להלן : "

 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוח

 לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני (ייחשב כמעבידםהקבלן היה ו)
 .נוער המועסקים על פי החוק

היה  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ואת  לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
ושא בחובות נ, כי מי מהם וכלשה  מקרה ביטוח, לעניין קרות נקבעו

מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין 
 מועסקים על ידו. עובדים החבות הקבלן כלפי מי מה

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 מקצועית חובה הפרת בשל או/ו מקצועית רשלנות בגיןתביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק  אובדן ו/אושהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
 או במעשה שמקורםלגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

 עם בקשר העבודות בגין עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של רשלני מחדל
 נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע ומבלי, שבנדון ההסכם
 לעובדיה. או/ו למנהליה או/ו לחברה

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 האחריות:גבולות  
 .הביטוח

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או מחדל ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר 
וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ורשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי

  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.מביטוח חבות הקבלן כלפי 

אובדן מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
, מכוסה שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

אובדן חבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
לאירוע ולתקופת הביטוח( ₪  75,000)מוגבל לסך של  מסמכים

מטעות, רשלנות או מחריגה בתום לב מסמכות, חבות הנובעת ו
 הקבלן. עובדימי מאי יושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

 לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדחלופי המעניק כיסוי מקביל 
 .זו פוליסה

 ____________________ . פוליסה מס' חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

פגם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
החוזה מי מטעמו בקשר עם בגין על ידי הקבלן ו/או בעבודות המבוצעות 

, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור "(המוצר)להלן: "
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח  לרבות לחברה

 העבודות מטעמה של החברה.

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןשני : במילים)ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

 מנהליה ו/או עובדיהו/או ביטוח זה הורחב לשפות את החברה  3.1 תנאים מיוחדים: 
 תוטלבגין אחריות אשר ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  המוצרעל מי מהם עקב 
ו/או מנהל ו/או מפקח  מנהליה ו/או עובדיהו/או כלפי החברה 

 .העבודות מטעמה

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל,  3.2  
 .ממועד מסירת העבודות או חלקן לחברה

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  3.3  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי  תום תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן תשלום פרמיה ו/או מרמה(
שנועד לכסות חבות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

 .המבוטחת לפי פוליסה זו
 מקצועית אחריות בפוליסות הנדרשים האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .3

 ואינם בנפרד פוליסה לכל גבולות אחריות ספציפיים וחבות המוצר הינם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .משותפים אחריות גבולות

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  4.1 כללי : .4
ידי החברה  קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 

בדבר  ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
בסעיף   כאמורשיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או זכות 

 תלרבות כל טענו 1981–ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59
 וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל" כלפי החברה

 ל לא יבוטלו וגם"כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 4.2  
, במשך תקופת וגם או לא ישונו לרעה או לא יצומצמו בהיקפם

הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה 
יום מראש וכי לא יהיה  )שישים( 60הודעה כתובה בדואר רשום 

ו/או מנהליה ו/או לצמצום שכאלו לגבי החברה  לתוקף לביטו
כאמור בכתב אם לא נשלחה לידי החברה הודעה ו/או עובדיה 

 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  60ובטרם חלוף לעיל 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  4.3  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . ו/או על מי מטעמה החברה

אי קיום בתום לב הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  4.3  
 יפגעולעיל, לא תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות של 

לקבלת שיפוי ו/או ו/או מנהליה ו/או עובדיה בזכותם של החברה 
 פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש באישור זה, 

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (1נספח ט'  )
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד
 העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר 

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 
רעות )להלן:  מכבים מודיעין בעיר 13שצ"פ עמק  פיתוח עבודות בקשר עם ביצוע

 "העבודות" ו/או "ההסכם"(.

בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים  .א
חפירה ו/או הרמה ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו 
לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע 

 העבודות שבנדון )להלן: "הציוד"(.

 :מתחייבים בזאת כדלקמן על אף האמור בהצהרה זאת, הננו .ב

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .1
מטעמה של החברה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא 
לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם 

 י מי שגרם לנזק בזדון.העבודות, כל זאת למעט כלפ

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .2
מטעמה של החברה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל 

ו/או  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי 
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי  העבודות מטעמה של החברה מנהל ו/או מפקח
 ולמעט כנגד חברות שמירה. שגרם לנזק בזדון

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .3
מטעמה של החברה מכל חבות בגין נזק לרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני 
משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 
ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי 

 זדון.שגרם לנזק ב

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 
החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות מטעמה של החברה בכל תשלום ו/או הוצאה 
 משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או הנדסי ו/או 

הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .________ לביצוע העבודות שבנדון__

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .6
להסכם, במשך כל התקופה נספח ט' המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 
 ל דין.העבודות ועל פי כ

 

 ולראיה באנו על החתום

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 (3נספח ט' )
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.

 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,הננו מאשרים בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים דל
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב " .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

י בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל וכל תנא תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 החותם()תפקיד   )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 17/2017מס'    פומבימכרז 

 13פיתוח שצ"פ עמק לביצוע עבודות 

 במודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

פיקוח בעבודה, תקנים, בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ו
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

אי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנ
ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו  העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 הן.את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פי            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

חובותיו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל 
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.
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  _________________ 

 

 

 ציוד וכלים

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(  .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

פעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למ .6
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

י )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחות .8
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו .10
שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה 

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים,  הקבלן יגדר .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ך מנציג מוסמך של עיריית מודיעיןריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכ

 לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי           

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
ו תקין או ציוד האסור או שאינו שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינ

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
לך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק את הפסולת והגרוטאות במה

והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
חנה החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק י

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 ב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכ
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  _________________ 

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודר

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח  .23

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

אי להפסיק את עבודתו של הקבלן נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רש .24
אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן 
תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 

 ן או של צד שלישי כלשהו.שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעי

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 עיכוב בעבודה. נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מה

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם  .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

חים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פת .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  הדלקת אש .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 מסוכנת)נפיצה(.עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה  .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  ים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחרא .30
  כמפורט בנוהל.
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 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי בכל 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.בגין התרחשות יותר מאירוע 

 ממועד חתימת ההסכם ואילך. הסלילה והגישורהסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד 

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 

הפיצוי  אירוע מס.
 ₪.המוסכם 

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

שלא באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או 
 בהתאם להוראות החברה.

5,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
לאירוע עצמו או בצרוף 

אחר, בהתאם לשיקול 
 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  ממנו כל יום או חלקבגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
קבלת אישור שנקבע לסיום העבודות לאחר 

בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 
פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 

 הארכה לסיומה.

של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין   .7
הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000
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הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 סוגה. 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 

המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 
 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000
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19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


