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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  2005אפריל  -" נוסח התשס"ה3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  
  

  תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף  
  

  של הזוכה  והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - 1נספח
 על פי הסכם

 

  

  של הזוכה  והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  אוטונומיתערבות בנקאית  - 2נספח
 בתקופת הבדק

 

  

  טבלת קנסות - 3נספח  
  

  לוח זמנים – 4נספח  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב 

  

 

  

 'מוקדמות  -1נספח ג   
  

 'מפרט הטכני -2נספח ג  
  

 'בקרת איכות – 3נספח ג  

  'כתב כמויות  -נספח ד  
  

  'תכניותמערכת  -נספח ה   
  

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

   תצהיר עובדים זרים -' זנספח  
  

  קבלן אישור קיום ביטוחי -' חנספח  
  

 'הצהרת מתן פטור מאחריות – 1נספח ח  
  

 'תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום – 2נספח ח  
  

  'נספח בטיחות -נספח ט  
  

  'טבלת סעיפים ומחירים קבועים לביצוע שינויי יזמים –נספח י  
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 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה
 למכרזאשר אינם  מצורפים 
 שם המסמך

  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול
 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  ומשרד השיכון

 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים
 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
 

  
 

  
 

  
 

  

 



7 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 
 
 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרזת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 ותנאי המכרזנאים כללים להשתתפות במכרז ת
 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  נופיםבשכונת  השלמות פיתוח לביצוע  4/2018מס'  מכרז פומבי  מכרזל

 "המכרז/העבודות"(.   )להלן:למסמכי המכרז  המצורפות בתכניותן המסומבמיקום 

, מדרכות ריצוף, שפה אבני, תומכים קירות, עפר עבודות ביצוע השלמת על פי מכרז זה כוללות העבודות .1.2
, תקשורת, תאורה, מים, ביוב, ניקוז עבודות) הכולל קרקעי תת משק וביצוע השקיה, גינון, כבישים ריבוד
נזקים של כל התשתיות והמערכות השונות ובנוסף בגין שמירה, תחזוקה ותיקון  (חשמל לחברת הכנות

מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת התבוצענה על פי והן  ומסירתן לגורמים השונים
וע"פ . ( ובהסכם ההתקשרות3והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )עמ'  למכרזאשר אינם  מצורפים 

 -1ה'-ד ו 2ג' ,1המסומנים כנספחים ג' תכניותוה במפרט הטכני, כתב הכמויותבפרק המוקדמות והמפורט 
  להסכם ההתקשרות והמהווים חלקים בלתי נפרדים ממכרז זה ומהסכם ההתקשרות .ואילך, המצורפים 

למציע שיזכה תעביר אשר בהתאם לשיקול דעתה החברה  לא יבוצעו ברצף אלא במקטעים העבודות  .1.3
המקטע לרבות הגדרת לוחות זמניים לביצוע מקטעים מתוך כתב הכמויות  הוראות פרטניות לביצוע 

   . לאור התקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי היזמים של השכונהוזאת 

בסעיף  3210בשום שלב ועל אף האמור בחוזה המדף זכאי מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהיה  .1.4
42.5 

הכמויות בניכוי הנחת המציע כפי שתוצע על ידו במסגרת מכרז זה לתשלום מעבר לתשלום הקבוע בכתב   .1.5
 והמפורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.6
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכ, לאחר ובהתקשרות, שייחתם עם הזוכההתעשה 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
לגורמים  ומסירתןכל התשתיות והמערכות השונות של  נזקים תיקוןשמירה, תחזוקה ולרבות  העבודות
 השונים. 

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

 בפסקה הרלוונטית. ואו ידיעתו וואו היכרות אי הבנתו

  כלול:  המוצעת לצורך ביצוע העבודות ת מובהר בזאת כי התמורה הכוללת .2.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  מציע שיזכהכל הוצאות  שיוציא ה (א)
 משנה, מתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות  (ב)
 מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  ווואי וחל

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל, בזק,  (ג)
 הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעיל (ד)
 מים. 

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 

 זה.  

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

 לאתר העבודה וממנו.      

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

 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)
, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות תכניותה

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

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

אחזקתם וחידושם לרבות שטחי התארגנות ושטחי משרדים, הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות,  (יא)
לאחר גמר ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף  במשך כל תקופת הביצוע וביטולם

 לגבי ניקוז זמני. 

ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  תכניותכל ההוצאות הנדרשות על פי ה (יב)
בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר 
וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 

 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 .  לאתר מורשה לקליטת הפסולת ודה וסילוק פסולת ועודפים ממנוניקוי אתר העב (יג)

 .על ידי המפקח שיידרשדמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי  (יד)

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

 פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף.  הוצאות להצבת שילוט כנדרש על (טז)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

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

  .רעים או כל מתקן אחרהוצאות בגין הקמת מבנים א (יט)

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

בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  מציע שיזכהכל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו ל (כא)
 האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (כב)

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

 שהן תיוודענה בעתיד.  

   ת ההצעהשגה .3

 הבאים:  קריטריונים המצטבריםהשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על ר

 סףתנאי 

 אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל( .3.1
 –קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט שהינו/ה 

המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות )כוכבית(  4ג' )בנייה( בסיווג  100בענף )"חוק רישום קבלנים"(  1969
)בלתי מוגבל(, המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות )כוכבית(  5)כבישים ועפר(, בסיווג ג'  200וכן בענף 

   בתוקף. קבלן רשום למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון בענף ובסיווג הנ"ל .

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

 השותפות.

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

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.2
ידי בנק  (, שהוצאה על שקלים חדשים מיליון)במילים:  ₪ 1,000,000, ע"ס כנספח ו' למסמכי המכרז

   בישראל לבקשת ועל שם המשתתף.

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 14.8.2018על 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.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי 3.6.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לר מציע שלא זכה במכרז תוחז "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת החודשים מהמועד  3-מ אוחרילאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

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

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה 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. עדיםסתה לתבוע פיצויים ו/או הערבות וזאת בלי לפגוע בזכו

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.3
)עבירות שוחד( לחוק העונשין,  290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי

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

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

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

 תנאים כלליים

 : בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן .3.4

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

  אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

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

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

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

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.    לשם הוכחת 1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  ז'כמפורט בנספח עובדים זרים תצהיר עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 
 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

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


12 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

למען הסר ספק, אי  להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
 המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.    

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

 .הפרויקט המיועד, עלולה להביא לפסילת המשתתף

על ידי הקבלן  יםהמיועד המשנה קבלני בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת (ז)
   .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל

 מסמכים נוספים למידע: .4

 .לביצוע עבודות פיתוח תשתיות 1על הקבלן להגיש תצהיר המפורט בנספח ב'

   אופן הגשת ההצעה : .5

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .5.1
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:  על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז .5.2

הכמויות    בכתב  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו חהההנ אחוז (א)
  המסומן כנספח ד' להסכם המדף והתוספת.

 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.  חברההמסמכים המנויים לעיל רשאית ההצעה אשר לא יצורפו אליה כל  .5.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .5.4
  במסמכי המכרז.

מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור 
קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך 
 שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק

 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   :מסמכי המכרז .6

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

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 –להלן גם ) 2005אפריל  -התשס"ה" נוסח 3210החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף  (ג)
 .המדף( הסכם

 .תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף   (ד)

 .מסמך "הצהרת מציע"  (ה)

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

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ז)

     משלטונות מס ערך מוסף.אישור עוסק מורשה  (ח)

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

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

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

 .אישור על העדר הרשעות (י)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 .פרק המוקדמות (יד)

 .מפרט טכני מיוחד (טו)

 .כתב כמויות (טז)

 .רשימת תכניות ותכניות לביצוע (יז)

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונו (יח)

בשעה   16.4.18 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪  5,000 –תמורת וזאת   10:00
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ההצעה     .7

 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .7.1

)ראה להלן(, עליה יש לציין את מס'  3את כל מסמכי  ההצעה להגיש במעטפה אחת מעטפה מס'  (א)
 )ראה להלן(:המכרז, אליה יוכנסו שתי מעטפות 

כלל מסמכי המכרז)כולל חוברת המכרז( לרבות הערבות הבנקאית אליה יוכנסו   1מעטפה מס'  (ב)
 הנדרשת, למעט ההצעה הכספית )נספח א'(.אין למלא את נספח א' שנכלל בחוברת המכרז !

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

 נספח א' -אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס' (ג)

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

, במסירה אישיתתוגש (, 1+2חתומה וסגורה  )המכילה את שתי המעטפות  – 3מעטפה מס'  (ד)
 בשעה 14.5.18ב'  א יאוחר מיוםחברה בנוכחות נציג החברה לתוכנס לתיבת המכרזים של הו

 .מודיעין מכבים רעות 4ין ישברח' המע החברה במשרדי  15:00

 על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים.

הקבלן יקבל את  שלוש המעטפות, ,את חוברת המכרז ואת נספח א' לצורך הגשת ההצעה  (ה)
 מונח נספח א' לצורך הגשת ההצעה(. 2)במעטפה מס' 

ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר  .7.2
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

    :ההסכם .8

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .8.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .8.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 

 אחוזים ( חמישה)במילים:  5%של   שיעורבערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, על הזוכה להפקיד  .8.3
 כנספחמסמכי המכרז המסומן לפי הנוסח המצורף לו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה כולל מע"מ(

 .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם'1
רשאית לחלט  חברהתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות בהמציע הזוכה לא במידה ו

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה ביצוע העבודה את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את 
   כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא. חברהמנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  20למשך  בתוקפההערבות תעמוד  .8.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .8.5
ם )במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרי 21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  7.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

מקבלת ההודעה על  7.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .8.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  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 .8.7
 ל מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     איחור. רק אישור מפורש ובכתב שבהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .8.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםס עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחמובהר בזאת כי  .8.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

ע"פ והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  הוראות ההסכם,
העלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלמכרז זה 

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 הקבלן כלפי כלשהי אחריות עצמה על נוטלת שהחברה ומבלי 7.9 -ו 7.8מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים   .8.10
החברה תערוך, תרכוש ותקיים מובהר למען הסר ספק כי  , שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו

על חשבונה לפני מועד תחילת העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת להסכם המדף )להלן:   ביטוחים,
"( ו/או הצבת ציוד/מוצר/מתקן כלשהו באתרי העבודה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או העבודות"

 אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד עבורו )המוקדם משני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 
 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, העבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים

 לעבודות שיגרמו נזק או אובדן בגין" קבלניות עבודות ביטוח" מסוג פוליסה -ביטוחי החברה  (א)
 נוספת ובתקופה העבודות ביצוע בתקופת העבודה באתר( והעבודה החומרים כל כולל) הפרויקט

 .הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של

 וזאת העבודות ביצוע באתר מראש צפויים ובלתי פיזיים נזק או אובדן מפני ביטוח -הרכוש  ביטוח (ב)
 הביטוח תקופת במשך הפוליסה ותנאי חריגי פי על במפורש מוחרגת איננה אשר כלשהי מסיבה
 .בפוליסה כמוגדר

 נזק בגין דין פי על חבות המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -שלישי  צד כלפי אחריות ביטוח (ג)
 תקופת במשך המבוטחות העבודות ביצוע כדי ותוך כתוצאה שנגרמו שלישי צד לרכוש נזק או/ו גוף

 בתוספת להסכם המדף    כמוגדר הביטוח

 בביצוע באתר המועסקים עובדים כלפי מעבידים אחריות ביטוח -מעבידים  חבות ביטוח -' ג פרק (ד)
 וייחשב היה או/ו באחריותו או/ו הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם וכל הפרויקט עבודות
 תוך, הביצוע תקופת במשך העבודה באתר לעובד הנגרמת גופנית פגיעה בשל, החברה של כעובד

 המורחבת.  התחזוקה ובתקופת הבניה עבודות ביצוע ועקב כדי

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .8.11
ה ולהוציא למציע שיזכה צו צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המעת 

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

  הוצאות המכרז .9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

    הבהרות ושינויים .10

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .10.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, 

יה, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיל
      ידם.-לפי הפרטים שנמסרו על

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .10.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםדיעת כל תובא בכתב לי כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .10.3
     ידם.-רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .10.4

    בחינת ההצעה .11

 כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה כפולה חתומה.  .11.1

 בשלב ראשון   (א)

תפתח רק המעטפה החיצונית אשר מכילה את הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר 
בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע  .במועד פתיחת המעטפות עמידתו של המציע בתנאי הסף

יע לא יעמוד בתנאי הסף עקב אי המצאת , ככל שמצבתנאי הסף להשתתפות במכרז. מובהר
המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי הסף במועד פתיחת המעטפות, הצעתו תיפסל על 

   הסף. 

 בשלב השני  (ב)

 המציעים אשר עמדו בתנאי הסף. של  2שבמעטפה מס יפתחו ההצעות 

הטעון מילוי ו/או  אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום .11.2
עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז 

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףובין אם במכתב לוואי, 

ביותר  ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ציע אתשעמד בתנאי הסף והצעתו נמצאה תקינה, וההמציע  .11.3
ובכפוף לסעיפים , תהיה זכאית וועדת המכרזים, על פי שיקול דעתה להכריז עליו כעל הזוכה במכרז

 המפורטים להלן: 

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

לרבות התקשרות לביצוע  –, בהתקשרות עם המציע, אם הייתה כזו חברהמנהלת הפרויקט מטעם ה
חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברהפרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה

למציע, על טיב ו/או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל, ובאופן כללי, 
בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה 

 הזוכה. 

 :יחשבי זה סעיף לעניין שלילי ניסיון כי ספק הסר למען בזאת מובהר לעיל האמור מן לגרוע מבלי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 או/ו החברה הוראות לביצוע איטי תגובה זמן לרבות, הזמנים ובלוח חוזה בדרישות עמידה אי 
 .החברה מטעם הפרויקט מנהלת

 .יד סילוק צו הוציאה העירייה מטעם הפרויקט מנהלת או/ו החברה או/ו העירייה

 מנהלת או/ו החברה מטעם מקצוע אנשי של המנומקת לדעתם בהתאם העבודה בביצוע כשל
 .החברה מטעם הפרויקט

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

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

 חוסר בשל או תנאיה, מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית החברה .ב
 קיימה שחברה ובלבד כדבעי ההצעה הערכת מונע החברה שלדעת באופן המכרז לתנאי התייחסות

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

 

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .11.4
 על מנת לשפר את הצעתו., משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", החברה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

   פגישת הבהרות .12

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  10:30 שעהב 24.4.18ג'   ביום .12.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .12.2
     .הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

  במודיעין. 1, רחוב תלתן רעות –מכבים  –בחדר הישיבות בבניין עיריית מודיעין המפגש יתקיים  .12.3

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .12.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .12.5
אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או 

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.

    בעלות על המכרז .13

מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל , אשר חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .13.1
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .13.2
החברה על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי 

    לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .13.3

 

 
 ובברכה רב בכבוד            

 מיכל ענבר פרפרי, מנכ"לית                                                                                                                      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 
 

 3210חוזה מדף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 
 

 -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 
  צוע העבודותיתנאי החוזה לב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 

 -" נוסח התשס"ה3210מוסכם בזאת בין הצדדים, כי "החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע "כמדף 
"( הינו חוזה המחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, ובכפוף לשינויים הסכם המדף, )להלן: "2005אפריל 

 ולתוספות שיפורטו להלן.

כפוף לשינויים ולתוספות שיפורטו להלן יחסי הצדדים לפי תוספת זו יהיו בהתאם לקבוע בהסכם המדף ב
בתוספת זו ובכל מקרה של סתירה בין הוראות המפורטות בתנאי בתוספת זו ובין הוראות הסכם המדף 

 .תחייבנה ההוראות המפורטות בתוספת זו

הצדדים מצהירים כי הם מכירים היטב הוראות ההסכם המדף, קראו אותו לפני החתימה על תוספת זו, 
כך ומתוך ידיעה והסכמה כי הוראות ההסכם המדף יחולו עליהם הם חותמים על תוספת זו.  ובהסתמך על

 ההסכם המדף יחייב במלואו את הצדדים בכפיפות לשינויים והתוספות כדלקמן:

 כללי -פרק א' 

 (1) 1תת סעיף  .1

בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "ממשלה" ו/או "ממשלת ישראל" ו/או "מדינת  (א)
ישראל", תבוא במקומם "החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: 

 "החברה"(.

 בכל מקום בהסכם המדף בו מופיעה המילה "מבנה", תבוא במקומם "העבודה /העבודות" . (ב)

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.   –( חדש 3) 1יתווסף תת סעיף  .2

מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע  הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת, ידע, ניסיון, (א)
 העבודות בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ ההסכם  (ב)
המדף ותוספת זו לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 

והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג  ותוספת זו,ההסכם המדף 
 שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

אשר אינם  מצורפים למסמכי המפרטים  הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצויים בידו  (ג)
 , הדרושים לביצוע העבודות.המכרז

 העבודותהמשאבים לביצוע הקבלן מצהיר כי ברשותו האמצעים, הכלים, החומרים, הציוד ו (ד)
 כאמור בהסכם זה.  

 הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן:  (ה)

  בתוקף., 4-'ג 100 – ו 5-'ג 200  רישיון קבלן בעל סיווג קבלני מסוג (1)

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  (2)
 .  1976 -חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.   (3)

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים  (4)
כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות 

 הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהקבלן מצהיר כי  (ו)
לפי פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליממנהליו כתב אישום לבית משפט, 

)להלן: "חוק העונשין"(, או  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297סעיפים 
לחוק  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393לפי סעיפים 

העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין 
 הוצא כנגדו.   פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 

הרישיונות וההיתרים  הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, (ז)
 הנדרשים לשם ביצוע העבודות ע"פ הסכם המדף ותוספת זו.  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי  (ח)
העבודות ורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האיש

 הסכם המדף ותוספת זו. ע"פ 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה, תעד את מצבו, ערך  (ט)
סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי 

התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה הגישה לאתר העבודה, מיקומם של מערכות 
באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו 

 ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

הקבלן מתחייב כי המחירים הנקובים בהצעתו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל  (י)
עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו.  העלויות וההוצאות שייגרמו לו

לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת חומרים, מוצרים, מתקנים, ציוד, הובלה, 
הוצאות תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, 

י סביר, והוא מוותר וכן רווח קבלנביטוח, הבטחת איכות ובקרה אשר ישולמו לחברה, 
בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או 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  (יא)
המהווים חלק בלתי נפרד  ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז

מההסכם המדף ותוספת זו. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או 
במשתמע מהצהרות אלה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו שבעטיה 
תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי 

 שתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  והוא מנוע ומו

 סמכויות המנהל /המפקח –( )א( חדש 2) 2יתווסף תת סעיף  .3

( בהסכם המדף רשאי המנהל/המפקח לעשות 1)2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
 כדלקמן: 

לא בוצעו בהתאם המנהל/המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי של עבודות אשר  (א)
לתכניות או להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב 

יום וכל ההוצאות תהינה על  14לבצע את הוראות המנהל/המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
 7חשבון הקבלן. עבודות בהם יש ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 מקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים מיידית.ימים. ב

המנהל/המפקח יהיה רשאי לפסול כל עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו  (ב)
כבלתי מתאים, וכן להורות על ביצוע חוזר של עבודה ו/או הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או 

 ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע  המנהל/המפקח (ג)
מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה  נעשית בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים או 
להוראות המהנדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכניות, 

 ומפרטים הטכניים.

ון בכל שאלה שתתעורר ביחס המנהל/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחר (ד)
 המוצרים/ציוד/חומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום 

מעשה או מחדל מצד המנהל/המפקח לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם 
זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המנהל/המפקח אחריות כל שהיא 

 כך.בקשר ל

הקבלן ייתן הודעה מוקדמת למנהל/מפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי  (ה)
לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה 
שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המנהל/המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או 

 ל חשבון הקבלן.להרוס כל חלק מהעבודה ע

אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור עלולות להיות לקבלן דרישות  (ו)
כספיות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר ההכרעה למנכ"ל החברה, 

אין באמור כדי לגרוע מן הדרישה לפיה חייב הקבלן לקבל את והכרעתו בעניין תהא סופית. 
 ברה מראש ובכתב לכל עבודה אשר יש בה להשפיע על התמורה. אישור מנכ"ל הח

אם כתוצאה מהחלטת המנהל/המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לקבלן דרישות  (ז)
שעניינן לוח הזמנים לביצוע העבודות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר 

 ההכרעה למנכ"ל החברה, והכרעתו בעניין תהא סופית.

 (4) 2סעיף תת  .4

 השורות האחרונות, החל מהמילים "הקבלן או בא כוחו". 5יבוטלו 

 (1) 3תת סעיף  .5

 תבוטלנה שתי השורות האחרונות, החל מהמילים "על אף האמור לעיל". 

 (2) 3תת סעיף  .6

 יבוטלו חמש השורות האחרונות של הסעיף החל במילים "הודיע הקבלן למנהל...".

 ( חדש  5)3יתווסף תת סעיף  .7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה והקבלן לא נדרש להציג את קבלני המשנה  (א)
מטעמו במסגרת מסמכי המכרז, ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא על הקבלן לקבל 
את אישור החברה מראש ובכתב לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, תוך שלושה 

 שבועות מיום חתימת הסכם זה.

לן מתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, להעביר לחברה הקב (ב)
 תעודות המעידות כי קבלן המשנה הינו קבלן מורשה לרבות המלצות ופירוט אנשי קשר.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  (ג)
ותזכה את החברה  1970 –כם(, תשל"א לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הס 6בסעיף 

מהיקף התמורה המפורטת בכתב ההצעה  %15בפיצויים מוסכמים מראש בסך של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה המהווה נספח להסכם המדף ותוספת זו, 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

 חדש: 5מבוטל ויבוא במקומו סעיף  – 5סעיף  .8

הכתוב בכל מקום אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה  על אף (א)
בתוספת זו לבין הוראה  3210חוזה מדף ו/או אי בהירות ו/או חפיפה חלקית בין הוראה ב

, תחול ההוראה המחמירה יותר עם זה  הנספחים להסכםבאחד מן לבין הוראה אחרת בכל 
 המפקח.המנהל/הקבלן, לפי קביעת 

משמעות  -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי (ב)
כך בכתב, מיד -המפקח עלהמנהל/ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב 

עם גילויה ולא יאוחר משבעה ימים לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של 
יב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'. לגבי הטלרבות מפקח בכתב מנהל/ה

 המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.המנהל/מובהר כי הוראות 

תחול עליו חובת ההוכחה כי לא  ,מפקח על סתירה כאמור במועדמנהל/ללא הודיע הקבלן ל (ג)
 ניתן היה לגלות בבדיקה סבירה את הסתירה האמורה. 

מפקח לכך, לא יהיה מנהל/הוש מסוים לחוזה מבלי שיקבל את אישור הנהג הקבלן לפי פיר (ד)
מפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, מנהל/בכך, או בסתירה כאמור, כדי למנוע מן ה

מפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות מנהל/הלפי שיקול דעתו הבלעדי של ה
ו דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי מפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות אמנהל/הה

 כאמור. /המפקחפירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המנהל

מפקח, כאמור, יחולו על הקבלן כל מנהל/הלא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב ה (ה)
ו/או למפקח ו/או לכל צד שלישי שהוא  עקב חברה ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לו ו/או ל

 אה זו.אי מילוי הור

 (  חדש 3) 7יתווסף תת סעיף  .9

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת על כל שינוי המרחיב או מצמצם את  (א)
היקף העבודות המפורטות ו/או ביצוע העבודות בשלבים בהתאם להוראות המנהל/המפקח 
וקצב התקדמות העבודה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כדי להשפיע על העבודות על 

 פי הסכם.

כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות המפורטות בכתב הכמויות, המפרט המיוחד, התכניות   (ב)
המפרט הכללי המצורפים להסכם המדף ותוספת זו, אשר יש בהן להשפיע על התמורה,  
תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או 

 השינוי.

 במקומו יאמר: ו –יבוטל  8סעיף  .10

  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים . 8"

להבטחת מילוי התחייבויותיו עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת  (1) 
זו )להלן:" גמר העבודות"(,  כולן או חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

מסך  אחוז( חמישה)במילים:  5% בשיעורהסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית 
 '1כנספח נוסח הערבות מצורף לתוספת זו, מסומן .  גובה הצעתו הכוללת מע"מ

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יהיה למשך הביצוע ועד למתן תעודת גמר ולתקופה נוספת של תוקף הערבות   
 .שלושה חודשים

או עומד הוארך משך הביצוע מעבר לתקופת הביצוע ו/או לא ניתנה תעודת גמר  (2) 
ימים לפני  45להסתיים תוקפה של הערבות מסיבה כלשהי, יחדש הקבלן הערבות 

סיומה למשך הביצוע החדש ולתקופה נוספת של חודש. היה ושוב לא הסתיים משך 
הביצוע ולא ניתנה תעודת גמר יהיה על הקבלן להאריך תוקף הערבות לאותה 

 מר.תקופה שתורה החברה וחוזר חלילה עד למתן תעודת ג

עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה ימציא הקבלן לחברה,  (3) 
  מסך גובה הצעתו הכוללת בתוספת מע"מ 5%ערבות בנקאית אוטונומית על סך 

' ומהווה חלק 2כנספח לתקופת הבדק. נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 
  בלתי נפרד הימנו )להן: "ערבות בדק"(.

( להסכם המדף  להלן, לשינוי 7) 60ן הסכמתה במועד האמור בסעיף החברה תית  
( לעיל, לגובה של ערבות בדק הקבועה להלן  לעיל, 1סכום הערבות האמורה בס"ק )

( 7) 60כשהערבות האמורה לאחר שינוי תשמש כערבות בדק, כמפורט בסעיף 
 להסכם הממשלתי.

בויות כפיצוי מוסכם במקרה של מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה הער (4) 
  הפסקת ההתקשרות על ידי הקבלן ולהבטחה ולכיסוי של: 

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

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

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (5) 
במידה שהמגיע לחברה  מהקבלן יעלה על הקבלן בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה. 

כום העודף בכל דרך סכום הערבות, תהיה החברה זכאית לגבות מהקבלן הס
  שתמצא לנכון.

תחולט הערבות לטובת החברה, כולה או חלקה, בבת אחת או בחלקים חלקים  (6) 
במספר פעמים, וזאת מבלי שתהיה חייבת החברה להוכיח או לבסס דרישתה, 
הקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או עיכוב כל תשלום שהחברה  

 תדרוש בתוקף הערבות.

בכדי להסיר ספק, על אף האמור בכל מקום, מוצהר כי אין לקבלן זכות עיכבון על  (7)  
 העבודות ו/או החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהחברה."

 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, (8) 
 .1970  -א "תשל )  בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם  6כהגדרתה  בסעיף 

 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 (1) 10תת סעיף  .11

 ימחקו המילים "באופן סביר".

 ( )א( 1) 11בסעיף  .12

 יום.  15-יום יש לתקן ל 30במקום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או בכל שיטה אחרת  להוסיף לאחר המילים "לוח זמנים" בשורה שניה : " מפורט בשיטת גאנט
המהווה חלק בלתי   4שתקבע על ידי המנהל, שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בנספח 
 נפרד מהסכם המדף ותוספת זו, ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

 ( )ג( חדש:1) 11ייווסף סעיף  .13

תחמי המשנה כפי "לוח הזמנים שהקבלן יציע יכלול לוח זמנים ותוכנית נפרדת לכל אחד ממ (1)
 שיקבעו ע"י המפקח.

 המזמין רשאי לקבוע את מועדי תחילת הביצוע לכל אחד ממתחמי המשנה בנפרד. (2)

הקבלן יציע שלבי ביצוע לעבודות באופן שייקח בחשבון את ביצוע העבודות במגרשים ע"י  (3)
 היזמים ועבודות של קבלנים אחרים באתר.

הזמנים חייב להיות ממוחשב באמצעות תכנת בנוסף לאמור בסעיף ומבלי לגרוע ממנו, לוח  (4)
PROJECT  שלMICROSOFT ואילך או כל תוכנה אחרת שתקבע על ידי מנהל  4.0, גרסה
 הפרויקט."

  בטל, ובמקומו יאמר: –( 1) 12תת סעיף  .14

המנהל/המפקח ימסור לקבלן, קבצי מדידה שתוכן על ידי מודד האתר מטעם המזמין  ( )א( 1) 12
את הבסיס להתחשבנות ללא אפשרות לקבלן לערער על נתוני  ומדידה זאת תהווה

המדידה הנ"ל. מובהר בזאת כי על הקבלן לבצע בדיקה למדידה הנ"ל בטרם הגשת 
הצעתו ובמידה ויש לקבלן הסתייגויות למדידה הנ"ל עליו יהיה לשכלל את השפעתן 

ה המדידה בהצעתו כלומר בכל מקרה המדידה שתועבר לקבלן על ידי המזמין היא תהי
הקובעת והיא תהווה בסיס להתחשבנות. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק 
של הגבהים, המדדים וההכוונה בהתחשב עם המדידה שהועברה לו על ידי 
המנהל/מפקח בטרם כניסתו לשטח. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן יחולו 

 על הקבלן וישולמו על ידו.

את הסימון הדרוש לביצוע המבנה על פי הנתונים כאמור בס"ק )א(, הקבלן יבצע  )ב(  
וישמור על קיומו ושלמותו של סימון זה והנתונים שנמסרו על ידי המפקח. היה וסימון 

 או נתונים אלו נהרסו או נפגעו מסיבה כלשהי, יחדשם הקבלן על חשבונו הוא.

אשר יבצע העבודה במיומנות בכל עבודות הסימון יעסיק הקבלן מודד מוסמך מטעמו  )ג(
 וכנדרש על פי דין.

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

ימסר לקבלן כאמור, ייש לקרוא ביחס לכלל אתר השכונה ולכל מקטע ש 13את האמור בסעיף   .15
 בנפרד.

מרגע מסירת המקטעים בשטח הפרויקט לידי הקבלן, עליו יהיה לדאוג לשמירה על תקינות 
 על בוצעו אם ובין ידו על בוצעו אם בין)התשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע 

 וזאת עד למסירת השטח לידי הגורמים השונים עם גמר ביצוע העבודות בפרויקט.( קודם קבלן ידי

ויגרם נזק כלשהו לתשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע )בין אם בוצעו במידה 
על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלן קודם( על ידי גורם כלשהו, תיקון הנזק הינו באחריותו 

 הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וזאת ללא כל תמורה נוספת.

 (  חדש 1) 13ייווסף סעיף  .16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מהנדס אזרחי מנוסה  –תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  לצרכי -הקבלן יעסיק  (א)
ורשום )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו 

 ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות  (ב)
ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות  לצורך ביצוען של העבודות. המהנדס

 העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות .

 -מובהר בזאת במידה והעבודות יבוצעו במספר אתרים במקביל, יעסיק הקבלן  (ג)
לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות שני מהנדסים אזרחים מנוסים ורשומים 

דה מוסמכים על חשבונו )בפנקס המהנדסים והאדריכלים( ושני מנהלי עבו
ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע אשר ימצאו באתרי העבודה  וישגיחו עליהם 
ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. המהנדסים ומנהלי העבודה יהיו באתרי 

 העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

אתר/י העבודה אל מקום הקבלן לא יעביר את המהנדס/ים ו/או מנהל/י העבודה מ (ד)
 עבודה אחר של הקבלן בלי אישורו של המפקח.

מינוי מהנדס/ים ומנהל/י העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי  (ה)
 לסרב ליתן אישורו/ם או לבטלו/ם מסיבות סבירות.

 ( בטל.5) 14תת סעיף  .17

 (:2) 15תת סעיף  .18

ימחקו המילים "שנקבעו בחוזה" ובמקומם יבואו המילים "המפורטים בנספח המוקדמות  
 לתוספת זו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג'

 : יתווסף תת סעיף )ג( חדש

"מבנה  לשימוש המנהל המפקח ומבנה לשימוש החברה בהתאם למפורט בנספח המוקדמות 
   והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו."לתוספת זו  1המסומן כנספח ג'

 יתווסף תת סעיף )ד( חדש: 

 על פי המפורט בנספח המוקדמות

 מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין.

 ( )א(:2) 15תת סעיף  .19

 הסעיף המילים : "בהתאם למפורט בפרק המקודמות במפרט המיוחד" יתווספו בסייפא

 בטלים ובמקומם יאמר:  21 -ו 20, 19, 18, 17, 16סעיפים  .20

    אחריות הקבלן לנזק (1) 16"

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת  (א)
ו/או עבודות שבוצעו ות הציוד/מוצרים/המתקנים המסופקים על ידו ו/או לעבוד

ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה  קודם לחתימת הסכם זה
של נזק לעבודות ו/או לאתר עבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 
 לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל העבודות במצב תקין וראוי 
 פרטיהן להוראות ההסכם המדף ותוספת זו.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מציוד/מוצרים/מתקנים  (ב)
לקויים שסופקו על ידו ו/או מעבודות לקויות. אחריותו של הקבלן תחול גם 

השטחים הציבוריים שסמוכים במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום 
לאתר העבודה. הקבלן פוטר את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או 
רמ"י  מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את החברה ו/או עיריית 
מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  על כל תביעה שתוגש נגד מי מהן כתוצאה ו/או 

 ההגנה המשפטית ובקשר לכך.  בקשר לאמור וכן ישא בהוצאות

קטן )א( , )ב( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או -הוראות סעיף (ג)
לרבות היזמים הבונים בשכונה קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו 

 תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.ו/או 

רשאית וזכאית החברה בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה,  (ד)
לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא 
תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה 
המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים 

 פיות ובלתי ניתנות לערעור.שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סו

  אחריות לגוף או  לרכוש (2) 16

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

משלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל לרבות לחברה ו/או לכל רשות עירונית או מ
מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה 
ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד 

צוע שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מבי
העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על 
ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 
המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת האחריות. הקבלן ישא בתשלום 

ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב  כל קנס ו/או פיצוי
כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר 
במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל 

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

  אחריות לעובדים (3) 16

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או   
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין 

קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה  לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות
 מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות .

 אחריות לרכוש ציבורי  (4) 16

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,   
או מובילים אחרים על ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק 

קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול 
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את 
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה 

אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן ושל כל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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  _________________ 

 -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 קרקעיים העוברים באתר העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן (5) 16

את הנזקים, הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע    (א)
האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם  ו/או על פי כל 

( 1)16דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים 
 ( דלעיל.4)16 –

רשות הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או    (ב)
ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן במידה ויתבעו ביחד   )להלן: "רמ"י"( מקרקעי ישראל 

ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל 
 ( דלעיל.4)16 –( 1)16דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

ת דרישה בכתב, את הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבל   (ג)
החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן 
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 ו/או 

הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או   עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י
 נשלחה למי מהן הודעת צד ג' באותה תביעה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן    (ד)
יוצא כנגד החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  צו מאת בית 

על כל נזק, בין ישיר ובין המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל 
עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל 
ההליכים הדרושים להסרת 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.

ייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים כמו כן, מתח   
רעות ו/או רמ"י  על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, 
אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 

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

 שייגרמו לחברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  במלואן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בתוספת זו, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה    (ה)
חראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן א

חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים 
 הוצאות כלליות של החברה. 6.5%בתוספת 

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה ו/או    (ו)
תהנה החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  חויבו כדין לשלמו, 

עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  רשאיות, מבלי לגרוע מיתר זכויותיהן על 
פי ההסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום 
המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו 

 ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל". מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על

פי הסכם זה, -מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על   (ז)
 .ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות

 ביטוח .17
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  _________________ 

 

 עצמה על נוטלת שהחברה ומבלי, דין כל פי על או/ו זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי 
 החברה כי בזאת מוסכם, שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו הקבלן כלפי כלשהי אחריות

 עבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד עצמה את תבטח
 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, זה הסכם פי על הפרויקט

 ביטוחי החברה ( 1) 17

 לעבודות שיגרמו נזק או אובדן בגין" קבלניות עבודות ביטוח" מסוג פוליסה  
 העבודות ביצוע בתקופת העבודה באתר( והעבודה החומרים כל כולל) הפרויקט
  תקופת: " להלן) הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של נוספת ובתקופה

 "(.המורחבת התחזוקה

 הרכוש ביטוח -' א פרק )א(   

 העבודות ביצוע באתר מראש צפויים ובלתי פיזיים נזק או אובדן מפני ביטוח   
 הפוליסה ותנאי חריגי פי על במפורש מוחרגת איננה אשר כלשהי מסיבה וזאת

 .בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח -' ב פרק )ב(   

 נזק או/ו גוף נזק בגין דין פי על חבות המבטח שלישי צד כלפי אחריות ביטוח   
 המבוטחות העבודות ביצוע כדי ותוך כתוצאה שנגרמו שלישי צד לרכוש

 בגבול, בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך לעיל כמפורט' א פרק במסגרת
 .הביטוח ולתקופת למקרה ₪ 20,000,000 ס"ע אחריות

 כל על הכיסוי יחול פיו על משולבת/צולבת אחריות לסעיף כפוף יהיה זה ביטוח    
, תנאיה על זו פוליסה שמו על הוצאה כאילו בנפרד המבוטח מיחידי אחד

 המבוטחים של בקיומם תלויה ואינה נפרדת כשהיא וחריגיה הוראותיה
 .האחרים

 מעבידים חבות ביטוח -' ג פרק )ג(   

 עבודות בביצוע באתר המועסקים עובדים כלפי מעבידים אחריות ביטוח   
 היה או/ו באחריותו או/ו הקבלן של בשירותו הנמצא אחר אדם וכל הפרויקט

 העבודה באתר לעובד הנגרמת גופנית פגיעה בשל, החברה של כעובד וייחשב
 התחזוקה ובתקופת הבניה עבודות ביצוע ועקב כדי תוך, הביצוע תקופת במשך

 מקרה, תובע לכל ₪ 20,000,000 ס"ע המבטח אחריות בגבולות, המורחבת
 .הביטוח ולתקופת

 ישולמו לעיל המתוארת הפוליסה פ"ע יגיעו אם ביטוח תקבולי כי, בזאת מוסכם (2)  17
 כל כי מוסכם מקרה בכל אולם בכתב אחרת תורה שהיא למי או/ו בלבד לחברה

 תיקון או/ו לקימום ישמש זו פוליסה פ"ע המבטחים מאת שיתקבל כספי סכום
 מהמבטח שהתקבלו הביטוח תגמולי את לקבלן תעביר והחברה שניזוקו העבודות

 שיתקבל סכום כל. הנזק תיקון או/ו לקימום שידרש הסכום לגובה עד וזאת כאמור
 .לחברה שייך יהיה דלעיל הנזק לכיסוי שידרש לסכום מעבר הביטוח תקבולי בגין

 סכום מכל, ל"הנ (3)17 סעיף פי על לה שיגיע סכום כל לקזז רשאית החברה תהיה (4) 17
 .זה חוזה פי על לקבלן שיגיע

 דעתה שיקול פי על ביטוחיה בתנאי שינוי לערוך, עת בכל רשאית תהיה החברה (5)17
 או/ו ביטול יהיה השינוי אם. כך כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה לא ולקבלן, הבלעדי
 הצמצום או/ו הביטול טרם יום 30 בכתב לקבלן תודיע החברה אזי, וכיסוי צמצום
 .כאמור
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 של המבטחת י"ע המאושר" הביטוח לקיום אישור" לו יומצא, בכתב הקבלן לדרישת (6) 17
 במהלך סיכונים לצמצום הנדרשים האמצעים או/ו המיגון דרישות לרבות הפרויקט

 ולהיות ל"הנ הביטוח פוליסת של תוכנה את ללמוד מתחייב הקבלן. הפרויקט ביצוע
 נוהל לרבות סיכונים לצמצום הדרישות, המיגון אמצעי, חריגיה, תנאיה בכל בקיא

 וגהות בטיחות אמצעי, לפרויקט רלוונטיים עבודה חוקי, שמירה תנאי, בחום עבודות
 .ליישומם ולפעול, שנדרש אחר תנאי וכל

 לערוך או הביטוחים היקף את להגדיל צורך קיים כי בדעה יהיה שהקבלן ככל (7) 17
 לערוך רשאי יהיה הקבלן, הפרויקט עבודות לצורך כלשהם נוספים ביטוחים
 הקבלן ימציא, החברה דרישת עם, כזה במקרה. הוא חשבונו על וזאת אלה ביטוחים

 סעיף ייכלל הקבלן בביטוחי.  ידו על שהוצאו הנוספות הפוליסות העתקי לחברה
 ובלבד מטעמה מי כל או/ו החברה כנגד( subrogation) התחלוף זכות על ויתור בדבר

 .בזדון לנזק שגרם גוף או אדם כלפי לא ל"הנ שהוויתור

 וסוג מין מכל טענה או/ו דרישה או תביעה כל לו תהיה לא כי ומתחייב מצהיר הקבלן (8) 17
 על הניתן הכיסוי וסוג היקפם, ל"הנ הביטוחים כל לגבי מטעמה מי או/ו החברה כלפי
 .ל"כנ דרישה או/ו תביעה כל על מוותר והוא, ידם

 הקבלן ביטוחי (9)  17

 על, הקבלן מתחייב, דין כל פי על או זה חוזה לפי הקבלן מאחריות לגרוע מבלי )א(  
 להלן שיקראו) בהמשך המפורטים בביטוחים ולהחזיק לרכוש  , הוא חשבונו

והמהווה  זה לחוזה המצורף הביטוחים קיום באישור כנדרש"( הקבלן ביטוחי"
 אחריותו או/ו לרשותו הפרויקט אתר העמדת עם חלק בלתי נפרד ממנו מייד

 ולוודא ולהמשיך זה הסכם פי על הפרויקט עבודות ביצוע למטרת חזקתו או/ו
 התחזוקה תקופת לרבות הביצוע תקופת בכל בתוקף ישארו הביטוחים כי

 וחבות מקצועית אחריות לעניין להלן שיפורט כפי מכן לאחר נוספת ותקופה
 .המוצר

 כהגדרתו מנועי רכב כלי לכל דין כל פי על חובה ביטוח  להחזיק מתחייב הקבלן )ב(  
, לבטחו חובה שיש מנועי רכב ככלי המוגדר הנדסי מכני ציוד לרבות, בחוק

 .הפרויקט עבודות ביצוע לצורך הפרויקט לאתר המובאים

 של זכויותיה למימוש התנגדות או/ו עיכוב של פעולה מכל מנוע יהיה הקבלן )ג(  
 זכויותיה למימוש החברה עם פעולה לשתף ועליו,  ביטוחי הקבלן פי על החברה
 .כאמור

 שהתחייב הביטוחים בגין הביטוח פוליסות פרמיות את לשלם מתחייב הקבלן )ד(  
 הביטוח פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, ובמועדן במלואן, לעיל עליהם
 בתנאי לעמוד מנת על השמירה  ולאיכות להיקף הנוגעות ההוראות לרבות

 .הבדק ותקופת הפרויקט עבודות ביצוע תקופת כל במשך הביטוח

 שנדרשו הקבלן מפוליסות פוליסה ובוטלה היה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי  )ה(  
 סביר מבטח אצל חלופית פוליסה להמצאת לדאוג הקבלן מתחייב, זה בחוזה

 .זה חוזה מדרישות יפחת לא הכיסוי שהיקף ובתנאי אחר

 מקרה ובכל, עבודה התחלת צו לקבלת כתנאי – לחברה להמציא מתחייב הקבלן )ו(  
 המצורף לנוסח בהתאם ביטוח קיום על אישור  - הפרויקט לאתר כניסתו לפני

 מתחייב, כן כמו. מבטחו י"ע חתום כשהוא ממנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם
 להתאימן כדי החברה דרישת עם מייד הביטוח פוליסות את לתקן הקבלן

 .זה חוזה להוראות
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 המוצר חבות ביטוח קיום בדבר האישור לחברה את להמציא מתחייב הקבלן   
 או במלואן לחברה הפרויקט עבודות מסירת במועד זה להסכם המצורף בנוסח
 .מבטחיו ידי על חתום כשהוא, בחלקן

 .החברה ידי על חלקן או העבודות קבלת מתנאי אחד הינו האישור המצאת   

 פי על ביטוח תקופת תום מידיי הביטוח אישור את וימציא יחזור הקבלן )ז(  
 לפני יום 14-מ יאוחר לא וזאת, בפרויקט מעורבותו תמה לא עוד וכל הפוליסות

 החברה תהיה. הביטוח קיום אישורי גבי על כמצויין הביטוח תקופת תום מועד
 כאמור הביטוח ואישורי היה העבודות בביצוע להמשיך מהקבלן למנוע רשאית

 כנגד טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הקבלן כי, בזאת מוסכם. במועד יומצאו לא
 להמשיך או/ו להתחיל לו יתאפשר שלא כך עקב מטעמה מי או/ו החברה

 .כאמור הביטוח אישורי את המציא טרם בעבודות

 כל אלו בביטוחים יחזיק הקבלן, המוצר וחבות מקצועית אחריות ביטוח לגבי  )ח(  
 עבודות סיום ממועד שנים 7 תום עד או דין פי על אחריותו מתקיימת עוד

 שנה מידי להמציא מתחייב הקבלן. אלו מועדים 2 מבין המאוחר, הפרויקט
 הפרויקט עבודות סיום לאחר אף, כך על המעידים מתאימים ביטוח אישורי

 .לחברה ומסירתו

"(, הקבלן ביטוחי)" זה פרק להוראות בהתאם ביטוחיו את הקבלן יבצע לא אם )ט(  
 מראש ימים 14 לקבלן הודעה לאחר - חייבת לא אך, רשאית החברה תהיה

 ביטוחי את לבצע – דין כל לפי או זה חוזה לפי בזכויותיו לפגוע ומבלי ובכתב
 החברה, זה במקרה. כך לשם שידרשו הביטוח דמי את ולשלם במקומו הקבלן
 10% של בתוספת אלה ביטוחים בגין ששילם הסכומים בכל הקבלן את תחייב

 .קיזוז של בדרך לרבות לנכון שימצא דרך בכל, ניהול דמי

 מתחייב, מטעמו מי או הקבלן ביטוחי פ"ע תביעה להגיש החברה החליטה )י(  
 .יחדיו איתה ולתבוע לתביעה להצטרף  הקבלן

 או/ו הקבלן ביטוחי בעריכת אין כי במפורש בזאת מוצהר, ספק הסר למען )יא(  
 להטיל כדי או/ו זה הסכם להוראות התאמתם בדבר אישור להוות כדי בקיומם
החברה ו/או על רמ"י ו/או על עיריית מודיעין מכבים רעות  על כלשהיא אחריות

 והקבלן דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על הקבלן אחריות את לצמצם כדי או/ו
 להגדילן דעתו שיקול פי על רשאי והקבלן מזעריות הנן הביטוח דרישות כי מודע

 .רצונו פי על

 לא, מטעמו עבודות שיבצעו משנה קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב הקבלן  )יב(  
 בשם או החברה בשם, בשמו) מוותר הוא פיה על כלשהיא הודעה יכלול

 זכות על( קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה את החברה עבור שתערוך המבטחת
 שפוטר או יועצים או/ו ספקים או/ו קבלנים  אותם כנגד שיבוב או שיפוי, חזרה

 .זה הסכם פי ועל דין פי על מאחריותם ל"הנ את

 הרמה קבלני, הובלה לקבלני גם היתר בין מתייחס לעיל ()יב(9)17 בסעיף האמור )יג(  
 .וכדומה יצרנים, ציוד ספקי, אדם-כח חברות, שמירה חברות(, הנפה)

               לא, החברה לידי להמציא הקבלן מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף (10)17  
 נשוא העבודות ביצוע לתחילת צו לקבלת וכתנאי זה הסכם  יאוחר ממועד חתימת

 רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ מאחריות לפטור הצהרה מכתב, זה הסכם
 מטעמה העבודות מפקח או/ו מנהל או/ו עובדיה או/ו מנהליה או/ו החברה או/ו

 זו לתוספת מצורף", הצהרה -לנזקים מאחריות פטור" לנוסח בהתאם לנזקים
 ידי על כדין חתום כשהוא, הימנה בלתי נפרד חלק והמהווה 1ח' כנספח והמסומן

 .הקבלן
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, החוזה הסבת לעניין זו ותוספת המדף הסכם מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי (11) 17
 קבלן ידי על יבוצעו מהן חלק או זו ותוספת המדף הסכם נשוא העבודות בו ובמקרה

 פוליסות תהיינה המשנה קבלן בידי כי לדאוג הקבלן מתחייב, הקבלן מטעם משנה
 ולסכומים לתנאים בהתאם לרבות זו ותוספת המדף בהסכם למפורט בהתאם ביטוח

 חלק והמהווה זו לתוספת ח' כנספח המצורף הקבלן ביטוחי עריכת באישור הנדרשים
 .הימנה נפרד בלתי

ו/או  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי רמ"י (12) 17
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם המדף 
ותוספת זו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני משנה, והוא יהיה אחראי 

מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או לשפות ו/או לפצות את רמ"י ו/או עיריית 
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 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם 

 לאו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה  (13) 17
( )ביטוחי החברה( לעיל 1)17 ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף

מתחייבת החברה לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע 
א דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע לל

הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר 
 לו כל מידע שידרוש.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה  (14) 17
( )ביטוחי הקבלן( לעיל 9)17 ביטוח על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף

מתחייב הקבלן להודיע בכתב לחברה ולמנהל ולפנות באופן מיידי לחברת הבטוח 
ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו 

 ת להעביר לו כל מידע שידרוש.ככל הנדרש, לרבו

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות  (15) 17
שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי 
פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב 

יבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח לקדמותו והחברה מתחי
בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות 
מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי 

 החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

ן הסר כל ספק כי במידה ויופחתו מתשלומי הביטוח כאמור, סכום מובהר למע  
ההשתתפות העצמית, יקוזז סכום זה מחשבון הקבלן שיוגש במועד הסמוך לקבלת 

 סכום הפיצוי ששלמה חברת הביטוח כאמור לעיל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  (16) 17
( לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ו/או המנהל. הקבלן מתחייב 9)17או ( 1)17

לשתף פעולה עם המבטח ו/או החברה ו/או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות 
על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא 

 ומתן בעצמה.

ל ולהלן, מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעי (17) 17
על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם 
חברת הביטוח ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהל 

 ו/או מפקח העבודות מטעמה.
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קיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפ (18) 17
ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן 
אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח 
העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, 

 אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.כספיות או 

כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בדבר עלות   (19) 17
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר 

 יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

וע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את רמ"י ו/או כמו כן ומבלי לגר (20) 17
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי 

נאי איזו מהפוליסות על ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מת
 ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

 -ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על (21) 17
ידי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או 

/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או/ו זכות כאמור  דרישה ו
, לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59בסעיף 

 החברה וכלפי מבטחיה.

ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן המצורף כנספח ח'  (22) 17
לתי נפרד הימנה, יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו לתוספת זו והמהווה חלק ב

רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע 
העבודות נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(, אלא אם כן תישלח לקבלן 

( יום מראש על כוונתו 60ולחברה, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים )
ות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי לעש

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא 
( הימים ממועד משלוח 60נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים )

 ההודעה. 

ע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודי (23) 17
( לעיל, 22)17להיות מצומצם בהיקפו או משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף 

מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור.

ק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח למען הסר כל ספ (24) 17
על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי החברה או פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, 

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי החברה ובביטוחי הקבלן.

בביטוחי החברה או בביטוחי  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע  (25) 17
הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על 
ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או 

 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.

וע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם בנוסף ומבלי לגר (26) 17
המדף ו/או תוספת זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 
לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 

שכל עובדיו החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן 
ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, באופן מקרי או 
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר  (27) 17
והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  כל דרישות

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות 

מקרי או זמני, יהיו בכל נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, לרבות אלה שיועסקו באופן 
עת ובמשך כל תקופת ההסכם המדף ותוספת זו, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי 
החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא ההסכם המדף 

 ותוספת זו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם המדף ותוספת זו, מתחייב הקבלן  (28) 17
הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות לקיים את כל 

מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 
 באתר העבודות.

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  (29) 17
בדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות על פי ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עו

הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים 
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים, למעט במקרה בו העדר הרישוי 

 ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

ל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כ (30) 17
העבודות ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר 
מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי 

 טבע.

ו/או הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או מוצרים ו/או מתקנים  (31) 17
 הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או  (32) 17
לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 

ם לביצוע במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישור
העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת 

 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  (33) 17
ן לנזקים הוראות ההסכם המדף ו/או תוספת זו בדבר אחריותו הבלעדית של הקבל

 באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם המדף ותוספת זו ו/או על פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה  (34) 17
כי החברה תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף 

ת הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם ההסכם ביטוח( מהתמורה העומדת לזכו
 .המדף ותוספת זו

(, כולן 17מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף זה )  (35) 17
  או חלקן, מהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו.

 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 (  חדש 1) 26ייווסף סעיף  .21

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות הדורשות אשר 
יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, באחריות הקבלן באחריות הקבלן לתאם 
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  _________________ 

 

ולקבל את אישורן של מחלקת התנועה של עיריית מודיעין מכבים רעות ומשטרת ישראל לשלבי 
 ה השונים.   העתקות התנוע

הסדרי תנועה  כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הבאים: הצבת אמצעי בטיחות על פי תוכנית-כמו 
בזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות בטיחות 
ברמה שתקבע על ידי הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח. חיבור והנחת האמצעים 

 יהיה עפ"י הוראות הספק.

רך ביצוע העבודות, ישלם הקבלן למען הסר ספק, במידה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצו
 את עלות שכר השוטרים. 

   27סעיף  .22

  בסוף הסעיף תתווסף הפיסקה:

 הקבלן מתחייב, הקרקע לפני מתחת המצויים במתקנים לפגוע העלולות עבודות ביצוע פני"ל
 ביצוע במקום כאמור מתקנים הימצאות בדבר המוסמכות והרשויות המפקח עם בירור לערוך
 המפקח ידי-על שיידרשו האמצעים בכל ולנקוט הצורך פי-על גישוש חפירות לבצע, עבודות אותן

 חפירה אישורי לקבלת אחריות. אלה במתקנים והטיפול ההגנה לשם המוסמכות הרשויות או
 ועל הקבלן על חלה אחרת רשות וכל הכבלים וחברת בזק, חשמל חברת מחברת, מהעירייה

 " .יידרשו באם אלה חברות מטעם למפקחים תשלום לרבות, חשבונו

 מבוטל.  30.2סעיף  .23

אם פרסמה חברה מכרז או כל הליך אחר המותר לחברה על פי דין,  לביצוע עבודות שאינן כלולות 
כי ההתקשרות עם הזוכה  בחוזה זה ונספחיו, רשאית החברה לדרוש מהקבלן והקבלן מחוייב

 %12תעשה באמצעות הקבלן, והקבלן יהיה זכאי מלבד תמורה בגין עבודות הזוכה גם לתמורה של 
 מעלות הביצוע של הזוכה.

 חדש: 30.4יתווסף סעיף  .24

הקבלן ישמש כקבלן ראשי בשטח ובאחריותו לדאוג לתקינות האתר ניקיונו ושימוש בכל 
 ת בעבודה באתר.האמצעים הדרושים לשמירה על בטיחו

הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר וסביבתו הן לעובדים והן לצד ג' בנוסף 
כלשהו כמוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין, והוא פוטר בזאת מאחריות בעניין זה את רמ"י, 

  העירייה, החברה, ומנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו. 

תי לרבות חומרים שנשפכו על ידי גורמים אחרים בשטחים לא מובהר כי כל מפגע נופי או בטיחו
 מאושרים לכך, יהיה באחריות הקבלן לטפל ולפנות בהם ללא כל תמורה נוספת . 

 ( חדש:4) 31יתווסף תת סעיף  .25

טיפול בחומר החפור/חצוב לצורך שימוש  ותכולל ותהעבודמובהר למען הסר כל ספק כי  (א)
עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר  מויות.חוזר למילוי באתר כמפורט בכתב הכ

ו/או עודפי עפר ו/או פסולת הינם באחריות הקבלן והקבלן נדרש  מתאים למילוישאיננו  
כדין על חשבונו ולהציג בפני חברה את האישורים לאתר שפיכה מאושר לסלקם 

 .הנדרשים

ור כך. ההובלה לאתר לא ימדדו מרחקי הובלה ולא תשולם כל תמורה עבמודגש ומובהר כי 
 השפיכה לכל מרחק שהוא כלולה במחיר החציבה/ חפירה.
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כי הקבלן יהא רשאי  מבלי לגרוע מן האמור בס"ק )א( לעיל, מובהר למען הסר כל ספק (ב)
לשימוש באתרי אתר הלהוציא חומרים מכל סוג שהוא לרבות עודפי עפר ו/או מחצבים מ

בפטור מתמלוגים לרמ"י בכפוף  אותם יהא רשאי למכורעבודה אחרים של הקבלן ו/או 
צורך בחומר למקום  חברהלקבלת  האישורים הנדרשים על פי דין, ואישור החברה כי אין ל

  .אחר בעיר

החברה רשאית להורות לקבלן על העברת עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר 
ו/או עודפי עפר למקום אשר תורה בתחומי השיפוט של העיר  מתאים למילוישאיננו  

 מודיעין מכבים רעות וזאת ללא כל תמורה נוספת.

 החברה תהיה בעטיה אשר יסודית הפרה הדבר יהווההוראות ס"ק )ב(  הקבלן הפר
/או ו"י רמ כי מובהר בנוסף. לאלתר סיום לידי הצדדים בין ההסכם את להביא רשאית
חמש  של בסך מוסכמים לפיצויים זכאית תהיה החברה/או ו רעות מכבים מודיעין עיריית

/או ו"י רמ של מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת ( ₪ 500,000מאות אלף שקלים חדשים )
 .דין פי על פיצויים לקבלת החברה/או ו רעות מכבים מודיעין עיריית

 

 )א( חדש : 32( יתווסף סעיף 1)32לפני תת סעיף  .26

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  )א(  32
יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של 

 עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

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

 ( תיווסף הפסקה הבאה:4) 32בסוף תת סעיף  .27

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

 ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, בתשלומים לביטוח לאומי, לעיל,
צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי  1958 -ח "תשי שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,

 י חוק שעות עבודה ומנוחה,"חופשה שנתית או עפ , תשלומים כלשהם בגין1963-ג"תשכ פיטורים,
וכל תשלומים והטבות  , תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,1951-א"תשי

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,

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

  ציוד חומרים ועבודה –פרק ו' 

 ( יבוטל 11) 35תת סעיף  .28

  מבוטל – 36סעיף  .29

 ובמקומו יאמר:  –(  יבוטל 1) 41תת סעיף  .30

ולשביעות רצון  "הקבלן מתחייב לבצע את העבודות , תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המדף  4כפי שנקבע בנספח החברה ו/או המפקח בפרק זמן 

 מיום קבלת צו תחילת עבודה מהחברה.    ותוספת זו,
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  _________________ 

 

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

העבודות יבוצעו במקטעים מתוך כתב הכמויות בהתאם לשיקול :   39.1על אף האמור בסעיף  .31
דעתה החברה אשר תעביר לקבלן הוראות פרטניות לביצוע המקטעים מתוך כתב הכמויות  לרבות 
הגדרת לוחות זמניים לביצוע כל מקטע ומקטע  וזאת לאור התקדמות ביצוע העבודות המבוצעות 

 על ידי היזמים של השכונה.   

סר ספק כי מקטע מתוך כתב הכמויות, הינו לצורך סעיף זה, צרוף של מובהר למען ה
עבודות/סעיפים מתוך כתב הכמויות, באופן מלא או חלקי, והכל בהתאם לשיקול דעתו של מנהל 

 הפרויקט. 

הקבלן יתחיל בביצוע מקטע בהתאם לתאריך שיקבע על ידי מנהל הפרויקט להתחלת ביצוע 
טנית לביצוע המקטע. משך ביצוע המקטע יקבע כאמור על ידי המקטע ואשר יפורט בהוראה הפר

מנהל הפרויקט והקבלן ימשיך בביצוע העבודות המפורטות בהוראה הפרטנית לביצוע המקטע 
הדרש להשלמת העבודות כאמור תוך התקופה שנקבעה בהוראה הפרטנית למקטע, אלא אם בקצב 

  קיבל הקבלן הוראה אחרת ממנהל הפרויקט.

 ( :3) 24תת סעיף  .32

יבוטלו ובמקומם יתווסף "והמזמין יקבע האם  – והמזמין יקבע...": "מהמילה אחרונות שורות 2
 (".4לאשר הארכה ואת שיעור הארכה בפקודת השינויים, בכפוף לתנאים בסעיף קטן )

 .יום( 60יום מתום "התנאים" )ולא  30כל האמור יתייחס ל  – ( )ב(4) 42בתת סעיף  .33

  מבוטל  (:5) 42תת סעיף  .34

בשום שלב ועל אף האמור בחוזה המדף  בסעיף ה זכאי מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהי
לתשלום מעבר לתשלום הקבוע בכתב הכמויות בניכוי הנחת המפורטת בכתב ההצעה  42.5

 .המסומן כנספח א' לחוזה המדף ותוספת זו

 (:9) 42 יתווסף סעיף קטן .35

אם בכל זמן שהוא יהא המנהל/המפקח בדעה שקצב ביצוע  מבלי לגרוע מן האמור לעיל (א)
עבודות הבנייה איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה 

יודיע המנהל/המפקח לקבלן בכתב וקבלן ינקוט מיד על חשבונו  -שניתנה להשלמתם 
וך הארכה שנקבעה באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת העבודות תוך הזמן או ת

 להשלמתו ויודיע עליהם למנהל/מפקח בכתב. 

היה המנהל/המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור לעיל אינם מספיקים  (ב)
יורה  -בכדי להבטיח את השלמת העבודות  בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתן 

בלן מתחייב לנקוט המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
 מיד באמצעים האמורים, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן.

ימים אחר התחייבות כאמור לעיל רשאית החברה לבצע את  14לא מילא הקבלן תוך  (ג)
השלמת העבודות , כולן או מקצתן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, 

בכל ההוצאות הכרוכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את  והקבלן ישא
שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  6.5%ההוצאות האמורות בתוספת 

שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן מהתמורה המגיע לקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן 
    חומרים שנמצאים באתר העבודה. זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים וה

 ( חדש :3) 43יתווסף סעיף  .36
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במידה ויידרש הקבלן לבצע עבודות בשעות הלילה בהתאם לתנאי "מובהר למען הסר כל ספק כי 
 "המשטרה, החברה , הרשויות ו/או גורמים אחרים, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין כך.

 מבוטל. – (2) 44סעיף  .37

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  .38

לתוספת זו ומהווה חלק בלתי  3"סכום הפיצוי יהיה בהתאם לטבלת הקנסות המצורפת כנספח 
  נפרד הימנה וחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 

 , ובמקומו יש להוסיף :מבוטל -(3) 46סעיף  .39

וע עם קבלנים " לא תאושר כל תוספת תשלום בגין הפסקת  עבודה או בגין תיאום של שלבי ביצ
 אחרים שיעבדו באתר."

 (  4) 46תת סעיף  .40

  יבוטלו. –שורות אחרונות לאחר המילים: "עד למועד הפסקת העבודה .."  5

 ( כולל יבוטלו 8) 46( עד5) 46תתי סעיפים  .41

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 

ות להגדיל כמויות המזמין שומר לעצמו את הזכחדש " 48, ובמקומו יבוא סעיף מבוטל  48סעיף  .42
לשם ביצוע העבודות, הוספת פרטים שלא נכללו בכתב הכמויות של סעיפים בכתב הכמויות ו/או 

 על ידי מתן פקודת שינוי חתומה מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה.  

ערכו של כל שינוי שיבוצע בהתאם לפקודת שינויי לסעיפים הקיימים בכתב הכמויות, ייקבע לפי 
היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לדוגמה במידה וכמות של סעיף מסוים כגון מחירי 

חפירה/חציבה, הידוק מילוי, גריסה וכו' תגדל עקב אילוצי העבודה באלפי אחוזים, תשלם החברה 
 את המחיר ליחידה שנקבע בכתב הכמויות בחוזה בניכוי הנחת הקבלן.

יחשב  -, לפרטים שלא נכללו בכתב הכמויות ערכו של כל שינוי שיבוצע בהתאם לפקודת שינויי
 לתוספת זו. 42הדבר עבודה חריגה ומחירי העבודה יקבעו על פי הקבוע בסעיף 

מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצועו של השינוי מפאת אי קביעת או 
 אי הסכמה לגבי ערכו של השינוי."

 מבוטל. .43

 חדש: 49מבוטל ובמקומו יבוא סעיף   49סעיף  .44

 סעיפים חריגים 

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות 

 להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. 

 קביעת המחיר לסעיפים חריגים תהא כדלהלן:

  -המחיר יהא הנמוך מבין המחירונים הבאים

 .10%בהפחתת  –מחירון משרד השיכון  .א

 וללא תשלום רווח קבלני 10%בהפחתת –מחירון נתיבי ישראל  .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 וללא תשלום רווח קבלני. 20%בהפחתת  –מחירון דקל  .ג

 

במידה שהסעיף הנדרש אינו קיים באף אחד מהמחירונים הנ"ל ייקבע 

המחיר על פי ניתוח מחיר שייקח בחשבון את העלויות בפועל בתוספת 

 .12%קבלני בגובה כולל של הוצאות, תקורה ורווח 

 

 עבודות רג'י

מנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא היה ו

התשלום יהיה לפי , לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'

כפי שמפורט  ,לפי סוג)בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( מחיר שעת העבודה 

י ישראל כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבודות שהתמורה להן היא לפי במחירון נתיב

תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה  רג'י לא תינתן

מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת 

הקבלן העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם האחריות לניהול העבודה חלה על 

 במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש 

, זולת אם המחירון מציין לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי

 מחירים נפרדים לפריטים אלה.

דות אלו אינם כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבו ,אם נראה למנהל הפרויקט

יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן 

יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על 

 הקבלן.

 

 מבוטל. - 50סעיף  .45

  –( בסייפא 1) 51יתווסף לסעיף  .46

"מובהר למען הסר כל ספק כי כל תביעה לתשלום נוסף בגין תוספת או שינוי של עבודות שלא 
הותנה עליהם בתוספת זו  ואשר לא אושרו מראש ובכתב מעל ידי מנכ"ל החברה יחשבו כבוצעו על 

 חשבון הקבלן והחברה לא תהיה חייבת בתשלומם."  

 תשלומים –פרק י"א 

 חדש. 58א סעיף מבוטל. ובמקומו יבו – 58סעיף  .47

"תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, 
תשלם החברה לקבלן בהתאם לעלות המפורטת בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' למסמכי המכרז 
בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח  א' 

  הסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל העבודות הדרושות לביצוע מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע 
העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם המדף, תוספת זו ונספחיהם 

 לרבות:   

כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים  (א)
 לקבלני משנה, מתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד, מוצרים, מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים,  (ב)
עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם  עבודות לוואי וחמרי

 ההתקשרות ונספחיו.  

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל,  (ג)
 בזק, הטלויזיה בכבלים וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

מגרש לרבות סילוק מי גשם אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת ב (ד)
 ושאיבת מים. 

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

 העבודות על פי הסכם זה.  

לן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי הקב (ו)
לאתר העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם 

 וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.      

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

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

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של  (ט)
ציוד/מוצרים/מתקנים לפי התכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה 

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

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים על פי הסכם  (י)
 ההתקשרות ונספחיו. 

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

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

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

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי שיאושר על ידי המפקח     (יד)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

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

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

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

תיקונים כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ו (כא)
 בתקופת האחריות. 

 רווחי הקבלן.  (כב)

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

 לצדדים ובין שהן תיוודענה בעתיד."  

 מבוטלים  -( )ג( )כולל(  1) 59עד  ( )ב( 1) 59סעיפים  .48

   ( )א( יבוטל ובמקומו תבוא הפסקה: 3) 59סעיף  .49

 "התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה, כמפורט להלן:   

 בכל חודש יגיש הקבלן חשבון מפורט בגין העבודות שבוצעו.  5 -ל 1-אחת לחודש, בין ה .א

ימי עבודה ויעבירו לתשלום לחברה למעט  14המפורט עד המפקח יבדוק ויאשר את חשבון  .ב
 ימי עבודה. 60חשבון סופי אותו יבדוק ויאשר תוך 

יום מיום אישור התשלום על ידי המפקח.  60מובהר בזאת, כי תנאי התשלום הינם: שוטף +  .ג
 ימים מהמועד הנ"ל לא ייחשב כאיחור. 15חריגה של עד 

חשבון הקבלן יצרף לוח זמנים מעודכן תכניות עדות מבלי לגרוע מן האמור, ובנוסף, לכל  .ד
וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד השלמת העבודות. מובהר כי 
קבלת לוח זמנים מעודכן תכניות עדות וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב 

  למועד השלמת העבודות הינו תנאי לאישור החשבון ע"י החברה.

היתרה לא תישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי לתקופת החל מיום הגשת החשבון ועד  .ה
 ליום הנקוב לעיל לתשלום היתרה.

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

 מבוטל  –( )ב( 3) 59סעיף  .50
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ( 7) 59סעיף  .51

המשפטים מהמילה "תשלום..." בשורה הרביעית ועד סוף הפיסקה יימחקו. ובמקומם תיווסף 
 הפסקה: 

ימים מעבר למועדים הנקובים בתוספת זו, לא יהווה הפרה  10"פיגור בתשלום שאינו עולה על 
 יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו והחברה לא תהא חייבת בפיצוי"

 חדש: –( 9) 59יתווסף סעיף  .52

ימציא הקבלן  –מסכום החוזה  25%לסכום העולה על  56"גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף 
 מערך השינויים כולל מע"מ." 10%המתוקן, בגובה  8לחברה ערבות נוספת, כאמור בסעיף 

 חדש :  –( 10) 59יתווסף סעיף  .53

חזירם לחברה מיד עם דרישתה, ובתוספת "אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל המגיע לו, י
 "ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

  חדש: –( 11) 59יתווסף סעיף   .54

 מסך התמורה הכולל." 95%"סך כל חשבונות הביניים לא יעלה על 

 ( 3) 60סעיף  .55

 ()ב( מבוטלים.3)60 -()א( ו3)60המשפטים מהמילה "אחרת" ועד הסוף כולל תתי סעיפים 

 מבוטלים  –( 6( )5( )4) 60סעיפים  .56

 ( 7) 60תת סעיף  .57

 .5%יבוא  2%במקום 

 המילים החל בשורה לפני אחרונה המתחילים ב"הערבות" ... ומסתיימים במילה "החוזה" ימחקו.

 מבוטלים. –)כולל( (12)60( עד 8)60סעיפים  .58

 מבוטל    –( 1) 62סעיף  .59

  ל( יבוטלו ובמקומם יבוא:)כול (5) עד( 2) 62 סעיפים .60

חדש נוסח ערבות בנקאית  1נוסח הערבות הבנקאית יובטל ובמקומו יהיה נספח  – 1נספח  .61
 אוטונומית:

 את להגיש מהקבלן נדרש העבודה את לייעל בכדי. הפרויקט לניהול רמדור בתוכנת עובדת החברה .62
 של רמדור במערכת האיכות בקרת את ולנהל ממוחשבים עבודה יומני להגיש, החשבונות דיווח

 החברה ידי על יכובדו לא, אחר בפורמט שיוגשו איכות בקרת דוח/  עבודה יומן/ חשבון. החברה
 :הבאים במודולים( ( NAMED שימוש רישיון לרכוש עליך, כך לצורך. לקבלן ויוחזרו

  החשבונות הגשת מודול            •

  איכות בקרת מודול            •
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  עבודה יומני מודול            •

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ועל אף האמור בכל מקום בהסכם המדף או נספחיו או המפרטים  .63
הטכניים המצורפים להסכם זה, מובהר ומודגש כי מרגע מסירת השטח לקבלן יהיה הקבלן 

י מדידה אחראי באופן ובלעדי בגין צריכת המים במתחם השכונה כולה. ככל שיתגלו הפרש
צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי הנכנס לשכונה לבין סך צריכת המים הנמדדת במדי  בין 

 המים הפרטיים של היזמים. תשולם היתרה על ידי הקבלן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '1נספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם:הנדון

אנו  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת .1
₪( )במילים: _________  ₪  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

 ביצועלשתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר  (, "סכום הערבות :)להלן
 .רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  נופיםבשכונת  השלמות פיתוח

מייד לאחר שתגיע אלינו  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון  דרישתכם,
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
נאי שסך דרישותיכם לא ובת שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

וכל דרישה לפיה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
כל  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  דרישה ש

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '2נספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 זוכה לתקופת הבדקהתחייבויותיו של ה

 

 

 

 



48 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח 2
 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות
 תקופת הבדקערבות בנקאית אוטונומית ל:הנדון

אנו  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________על פי בקשת           .1
₪( )במילים: _________  ₪  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  ______

 ביצועשתדרשו מאת הקבלן בקשר לתקופת הבדק לעבודות ל ,"סכום הערבות( :)להלן
 רעות שביצע הקבלן.-מכבים-מודיעיןבעיר  נופיםבשכונת  השלמות פיתוח

מייד לאחר שתגיע אלינו  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון  דרישתכם,
 ן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבל

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .3
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .4

וכל דרישה לפיה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .5
כל  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -צריכה להגיע בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ
 דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 

 

  



49 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '3נספח 

 

 טבלת קנסות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודות פיתוח 

מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 ודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.הסכומים בטבלה יהיו צמ

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 שלא  כל מקרהבגין 

באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם להוראות 
 החברה.

 פרט לתלונה במשטרה 10,000

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או נוזלית,  כל מקרהבגין 

פרט לתלונה למשרד להגנת  10,000 שלא באתר שפיכה מורשה.
 הסביבה.

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה לבין 
 מועד תחילת ביצועה בפועל.

1,000 
סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 
לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

 החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 

לבין  ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם החברה
 מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 
סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 
לאירוע אחר, בהתאם לשיקול דעת 

 החברה בלבד.

5.  
 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 

העבודה / פעולה   תחילתעבודה / פעולה  לבין מועד 
 .למעשה

1,000 

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

במועד מאוחר יותר בחוזה, או 
 שסוכם עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי שנקבע  כל יום או חלק ממנו בגין
/ פעולה  לבין מועד  ספציפית עבודההעבודות / לסיום 

 .סיום העבודה / פעולה  למעשה

 

5,000 
אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 

פעולה  במועד שנקבע עבודה / 
 .בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000 החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי סוגה. 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 

לשלום הציבור ו/או דעת המפקח מהווה סכנה 
 .העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין   .9
לשלום ו/או שלמות רכוש דעת המפקח מהווה סכנה 

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 .ציבורי ו/או פרטי

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי כל  כל מקרהבגין 

באיכות הסביבה פגיעה דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר העבודה,  כל מקרהבגין 

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 נזק  כל מקרהבגין 

שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי 
 ו/או פרטי.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

13.  
של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר / נגרם  כל מקרהבגין 

במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או פרטי, 
 בהתאם להוראות החוזה / המפקח.

 4ו/או  3סעיפים +  10,000

14.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בתאום  כל מקרהבגין 

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 בשעות  כל מקרהבגין 

העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 
 העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 
 סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה 
 סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך בחוזה / 

 4+  3+ סעיף  5,000 הוראות המפקח / אישור המפקח מראש.

19.  
התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה /  בכל מקרה של

הוראות המפקח / אישור המפקח מראש שלא לפי 
 הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  
 צו מתן ממועד יום 30 בתוך תבוצע השלטים הצבת

 השלטים בהתקנת איחור יום כל על. עבודה התחלת
 .הותקן שלא שלט לכלליום  מוסכם פיצוי הקבלן ישלם

300  

 עבור כל עץ לשימור שנפגע 20,000 בגין פגיעה בעץ שהוגדר עץ לשימור  .21
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

  '4נספח 

 

 לוח זמנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4נספח 

 לוח זמנים

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום .1

 תחילת צו קבלת מיום חודשים"( ארבעים ושמונה" :במילים) 48 תקופת הביצוע הכללית הינה תוך
להאריך את  של הפרויקט בכל שלב שומרת לעצמה את הזכותכאשר החברה  מהחברהראשי  עבודה

 חודשים נוספים.  "(שניים עשר: "במילים) 12-תקופת הביצוע הכללית ב

)הוראות  חילת עבודה משנייםבמהלך תקופת הביצוע הכללית הנהלת הפרויקט תמציא לקבלן צווי ת
בנפרד וזאת בהתאם  כבישים ומדרכות מקטעיו/או לכל שטח ציבורי פתוח  פרטניות לביצוע מקטעים(

 להתקדמות הבניה של היזמים השונים בשטח הפרויקט. 

ולשביעות רצון  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
מיום קבלת צו תחילת "( חודשים ארבעים ושמונה" )במילים: 48תוך החברה ו/או המפקח 

 .מהחברהראשי עבודה 

צווי שיימסרו על ידי החברה על פי  ם המשנייםהקבלן מתחייב לבצע את העבודות במקטעי (ב)
תחילת עבודה משניים, תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים ולשביעות רצון החברה ו/או 

  .הזמנים שיקבע על ידי מנהל הפרויקט ועל פי שיקול דעתו הבלעדיבמסגרת לוח המפקח 

-מבלי לגרוע מן האמור בס"ק )ג(, על הקבלן להגיש לוח זמנים לביצוע מקטע משני לא יאוחר מ
ימים קלאנדריים מיום קבלת צו עבודה משני. במסגרת לוח הזמנים המשני למקטע הזמני  7

 2,000,000ה החובה לבצע עבודות בהיקף של לפחות אשר יאושר על ידי המפקח, על הקבלן חל
 בתוספת מע"מ כחוק בחודש.₪ 

לכל ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ג)
שאינו חורג  GANTבשיטת שטח ציבורי פתוח ולכל קטעי הכבישים והמדרכות בנפרד 

 בל את אישור המפקח ללוח זמנים זה. ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולק

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

יצורף לנספח זה ויהווה חלק שיאושר על ידי המפקח,  GANTמפורט בשיטת הזמנים הלוח   (ה)
 בלתי נפרד הימנו 

וע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצ (ו)
שלבי 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. 

מתאימים לביצוע הקבלן מצהיר כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם  (ז)
 העבודה.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 '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
 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  נופיםבשכונת  השלמות פיתוח לביצוע  4/2018מס'   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:

זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או  צעתיהנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-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
או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות אשר יש  זה ואת כל הגורמים

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

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל ו/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, הבכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז הנני עומד .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

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

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

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

 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 חדשים(.  מיליון)במילים: ₪  1,000,000 ע"ס להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית .10
   .הסלילה והגישורתשומות צמודה למדד 

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך לתוספת להסכם המדף  60כאמור בסעיף 
 זכייתי במכרז. 

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 הא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא י

בגין מתן שוחד ו/או גניבה  הלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פליליתמנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
 שיש עמה קלון. ו/או 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ גופים עסקאות ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוקנה .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
ההתקשרות וכי לא כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

השלמות  ביצוע  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  נופיםבשכונת  פיתוח

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -שיחולו עלי על

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף המ"ב המסמכים צר .22
 הבאת הצעתי לדיון בועדת המכרזים:-מכרז, עלול לגרום לאיהמסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי 

 

 

 :2018אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' 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 

 

 

 

 

 



57 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 1'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'1
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ ה  

 .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 1
(. "הקבלן", "המציע".   אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: 2

)במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(,  עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה 
)להלן:  4/2018 'מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס לחברה הכלכלית לפיתוח

 (."המכרז"
להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס  .לפיתוח ותשתיות הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים .4

 על ידנולעבודות שבוצעו 
 

 

 חתימה: __________________

 אישור:
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית 
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , 

 אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.
 : __________________חתימה

ככל שהמציע ביצע מספר פרויקטים גדול מתכולת מסמך זה, רשאי המציע לצלם המסמך ולהגישו בהתאם לפרויקטים 
 שביצע.

 

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

הגוף המזמין:כתובת    כתובת הגוף המזמין:    

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פרק המוקדמות
 אור כללי של העבודהית 00.01

 

 תכניותהעבודה, תכולתה, שלביה ולוח הזמנים לביצועה מוגדרים במפרט המיוחד, ב

 ובכתב הכמויות, המהווים חלק ממסמכי החוזה.

צווי תחילת עבודה משניים לכל שטח העבודות על פי מכרז זה יבוצעו בשלבים על פי 

ה של בנפרד וזאת בהתאם להתקדמות הבניציבורי פתוח ו/או מקטעי כבישים ומדרכות 

 היזמים השונים בשטח הפרויקט שתוציא החברה מעת לעת.

מובהר בזאת כי במסגרת פיתוח השצ"פים יפעיל המזמין קבלנים אחרים לביצוע מתקני 

 משחק, הצללות, משטחי גומי, משטחי דשא סינטטי וכד'.

הקבלן יתאם את העבודות, ישלב את הקבלנים האחרים, יהיה אחראי לבטיחות, ייתן 

קבלן ראשי  תקורתלהם שירותים במידת הצורך ובגין פעילות זאת תשולם לקבלן 

   מעלות ביצוע עבודות התקנת מתקני המשחקים בפועל. 6%בשיעור 
 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה 00.02
 

מיום  םקלנדאריי ויחושב בחודשים במסמכי החוזהכקבוע הוא  הפרויקטמשך ביצוע  א.

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי ישראל  .העבודה תחילת ויקבלת צו

 .ותנאי האקלים
 

, אלא ראשי תקופת ההתארגנות לא תעלה על ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת עבודה ב.

במשך  נכלליםתקופת ההתארגנות והשגת האישורים אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. 

 ביצוע הפרויקט.
 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מייד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך ויתקדם  ג.

והתנאים בהתאם לפרקי הזמן  ,בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה

 .שמצוינים בחוזה
 

 התחייבויות הקבלן 00.03

הקבלן ידאג לכך שבאתר יימצאו כל המסמכים אותם הוא חייב להמציא  בהתאם לחוזה  .א

  .ה לו על שמירתםתלו החברה והור הוכן מסמכים שהמציא

 

באחריות הקבלן לדאוג לדווח לרשויות המוסמכות על תחילת העבודה לרבות ומבלי לפגוע  .ב

 על העבודה שבמשרד התעשייה והמסחר. בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח

 
 הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר הבניה.  .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 כמשמעו בהיתר הבניה.  תהביקורהקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על  .ד

 

, את האחראי לביצוע השלד, את מנהל המהנדס המוסמךהקבלן מתחייב להנחות את   .ה

העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על 

 פי דין.

 

עובדים לשנמסר לו לצורך ביצוע העבודה הרלוונטי החומר ההנדסי והטכני את  להעביר .ו

. כמו כן, מתחייב הקבלן, כי במידה עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמוה

עסקים וקבלנים אחרים המגם ל יעביר את החומר ההנדסי והטכני יקטהפרושיורה לו מנהל 

 באתר ע"י החברה וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.

 

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות העבודה  .ז

 לשם אישורם או פסילתם. על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמונקטות נה

 

ולמפרטים  תכניותלפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם ללחתום,  .ח

 וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן נדרשת עליו לפי דין או נוהג.

 הצהרת הקבלן 00.04

 

-מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז

 מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:, הקבלן ומי מטעמו, 1977

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, לחברה ו/או למי מטעמו ו/או לבעל  .א

השפעה על החברה ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל 

טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע 

במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

או של נושא משרה בחברה ו/או עובד של החברה ו/או מי  החברה

מטעמו ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל 

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא  .ב

משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר 

חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל על מנת לקבל מידע 

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא  .ג

משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר 

 במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.



62 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ו מי מטעמו פעל בניגוד לאמור התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/א .ד

לעיל, החברה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו  1בסעיף 

הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה 

הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך 

ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או 

שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל  לבטל בכל זמן

 זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה  .ה

שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך 

 התקשרות עם החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 הסדרי תנועה זמניים     00.05
 

 הפרויקטביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע תכנון ולעל הקבלן לדאוג ל (1

 לדרישות הפרויקט כפי שיתברר מפעם לפעם.בהתאם 

לא תשולם כל תוספת בגין תכנון ובצוע הסדרי התנועה ועל הקבלן לקחת זאת  (2

 בחשבון בעת מתן הצעתו.

והתקני בטיחות, הרי ככל שקיימים אישורים של הוועדה נדרשו אביזרי בטיחות  (3

משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים -הבין

 ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

 

התמרור  הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, (4

הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחות לסוגיהם  הצביעה והמחיקה ואביזרי

השונים, כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות 

  שעות ביממה. 24בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

 

לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו על ידי של הסדרי התנועה הצבתם בשטח ואחזקתם  (5

 אחריותו. בהקבלן ו

 

אום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות יתכל ה (6

המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא 

 תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 

 היתרי עבודה (7
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אשר הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל 

על הקבלן לקבל היתר עבודה לפני תחילת העבודה ההיתר ישמר יקבל ממנה"פ. 

 קריא וברור ומקורי ויימצא באתר. 

 

תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  (8

 . מהרשויות המוסמכותו/או  הפרויקטממנהל הבטיחות שיקבל 

 

לוח נייד מהבהב, סימון , )ביום ובלילה( עגלות חץ תקניות כוללים תנועהההסדרי  (9

מעקות וגדרות, התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, והעלמת צבע זמני, 

כל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום הסדרי אביזרי הבטיחות ו

  .התנועה

 

יהיו על פי אשר יורשו לשימוש והתקני הבטיחות אביזרי התנועה  ,סוגי הציוד (10

החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה 

 ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.

 

להכוונת ואביזרי והתקני הבטיחות תקינותו ושלמותו של הציוד  על הקבלן להבטיח (11

פרט התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במ

 בטיחות אינו פועל כנדרש, מעקהפנס מהבהב ש)כדוגמת  ,הפרויקטובהנחיות מנהל 

 פגום וכד'( 

בחוזה  אם לדעת החברה, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש (12

שיהיה קבלן משנה  קבלן אחרעל ידי הפעלתם להורות על , רשאי החברה ובמסמכיו

. החלטה בנושא זה תהיה ע"י מנהל של הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(

  , ללא כל זכות ערעור של הקבלן. הפרויקט

 כאמור, יחולו הוראות אלה: הפרויקטהחליט מנהל 

 

התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן  (ב)

האחר ובניכוי הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר לידי 

אחר על הקבלן והוא אחראי להעברתה לידי הקבלן ה

 .הפרויקטהתקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל 

החברה ינכה מהתמורה המגיעה בגין אותם הסדרים שיבוצעו  (ג)

 6.5%על ידי הקבלן האחר את עלות ההסדרים בתוספת 

תקורות ניהול כמפורט בהסכם, ואת היתרה יעביר לידי 

 הקבלן כאמור.



64 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

של הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו  (ד)

 הקבלן האחר כאמור. 

( זה 12קטן )-למען הסר הספק יובהר, כי אין באמור בסעיף (ה)

לכל נושא הסדרי כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן 

 . והבטיחות התנועה

 

של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים לפרויקט.  תכניותכין י הקבלן (13

קבלן בבקשה לקבלת רישיון הע"י  )לאחר שקבלו אשור החברה( התכניות הנ"ל יוגשו

 עבודה מאת הרשויות המוסמכות.

 

 

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות   (14

, המתכנן ונציגי אגף הפרויקטתכנית מאושרת ובנוכחות מנהל ייעשה הדבר עפ"י  -

 הבטיחות בחברה.

 

, יהא החברה אחראי להפעלתם או פקחי תנועההפעלת שוטרים בשכר  נדרשה (15

כאמור ולתשלום להם, זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי החוזה הוראות מפורטות 

 אחרות.  הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף בשל כך.  

 

 שילוט כללי 

בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הדרישות 

. השלטים 2 –ו  1חלקים  2142 –והכללים גרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 

 והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי החברה.

ולא תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות  00.06

 נמדדים בנפרד(

 

רכבת , הכבלים והתקשורתתשלום עבור פיקוח בזק, חברת החשמל, חברות  א.

, א.ע.דן לביוב ורשויות דלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות יקוומקורות, ישראל, 

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  - נוספות

 תכניותאולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא צויינו ב בנפרד. דיימד

או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על העבודות הנוספות 

 הוראות החוזה.

 

 .על חשבון הקבלן – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב

בכל הקשור לדרישות המשטרה,  הפרויקטההוצאות בגין הקשיים בביצוע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות משרד התחבורה

כולל עבודות לילה, עבודות   קטן )א( לעיל,-והתאגידים המנויים בסעיף

במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של הסעיפים השונים. הקבלן 

א יהיה הקבלן זכאי מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, ל

למרות האמור, אם  לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.

במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן 

יחולו  –ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 

 הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.

בכל התשלומים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים  הקבלן יישא .ג

 לביצוע עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

 

 

 תנאי העבודה באתר  00.07

 

בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד 

 לנושאים הבאים:

 קבלת השטח ע"י הקבלן א.

במקטעים על ידי הקבלן הקודם באמצעות מסירת תכניות השטח יימסר לקבלן 

עדות חתומות על ידי מודד מוסמך ומסירת תיקי האיכות הכוללים את כל הבדיקות 

והמעקבים שבוצעו על ידי בקרת והבטחת האיכות במהלך ביצוע העבודות על ידי 

 הקבלן הקודם.

רושות לו  על מנת המקטע שיימסר לו ויבצע את כל הבדיקות הדהקבלן יסייר בשטח 

 תקינות כל המערכות ונכונות כל הנתונים המופיעים בתכניות העדות.וודא ל

ימים קלאנדריים  7במידה ולקבלן תהיינה הסתייגויות כלשהן עליו יהיה להגיש תוך 

ערעור בכתב המפרט את ההסתייגויות בקשר לנתונים שקיבל מהקבלן הקודם לגבי 

 המקטע שנמסר לו.

 7לא יגיש ערעור בכתב עם הסתייגויות בנוגע למקטע שנמסר תוך במידה והקבלן 

ים בו כמי שקיבל את המקטע לחזקתו כאשר ריים ממועד המסירה, רואימים קלאנד

המצב הקיים אשר יהווה בסיס להתחשבנות הינו זה המופיע בתכניות העדות 

 שנמסרו לו על ידי הקבלן הקודם.

לדאוג לשמירה על יהיה ת הקבלן עליו מובהר בזאת כי מרגע העברת המקטע לחזק

תקינות כל המערכות וכמו כן לתקן כל נזק שיגרם למערכות השונות ו/או למפלסי 

 ורמים כלשהם וזאת ללא תוספת עלות.הקרקע על ידי ג

כמו כן, עם סיום העבודות, האחריות על מסירת השטח לכל הגורמים השונים  

 באחריותו הבלעדית של הקבלן.לרבות כל המערכות הקיימות בו הינה 

  חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תכניות מפורטות להתארגנות ב.

ימציא הקבלן  החברהיום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י  14תוך 

את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור,  הפרויקטלמנהל 

 מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות, נקודות 

גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט  כניסה לאתר ויציאה ממנו,

דרי התנועה של הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הס

  .כפי שהוכנו על ידי מתכנן מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה מכרז/הסכם זה

 

מפוצלים, בכל קטע של האתר, שבו עשויים להיות מאחר ושטחי הפעילות של הקבלן 

 מבצע הקבלן עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

 הפרויקטועדכונה עד לקבלת אישור מנהל  הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה

 יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. 

 מוסמכותרשויות ל, הפרויקטמנהל הקבלן לע"י  תוצגתכנית ההתארגנות הנ"ל 

יהא רשאי אך לא חייב להעיר על תכנית  הפרויקטמנהל  .משטרת ישראללו

 15להעיר על התכנית יעשה כן בתוך  הפרויקטההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל 

לא  הפרויקטימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל 

 תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

מודגש, כי על הקבלן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית ולפעול על 

 פי דרישותיה ככל שתהיינה.

 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י מנהל  -ותחום עבודה  התארגנות

 . הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר הפרויקט

 מיוחד. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן הכמפורט במפרט  הפרויקטמבנה למנהל 

וכי אין מנהל  יקטהפרוההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל  כי מיקום שטחי

 שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו. לאשר לקבלן את מחוייב הפרויקט

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה 

 .הפרויקטהחברה ו/או מנהל  הדבר בהנחיית

התשלום בגין שטח התארגנות לרשות המקומית )אגרות, מיסים וכד'( במידה 

כל העלויות הכרוכות בהתארגנות, לרבות הדרכים הזמניות, הגידור, וכן יידרש ש

 תשלום, חשמל חשבונות תשלום, מים חיבור, ביוב חיבור, חשמל חיבור, השמירה

ולא ישולמו בנפרד כלומר על  יחולו על הקבלן בלבד –וכיוצא באלה  מים חשבונות

 הקבלן לשקלל את הנ"ל במחירי היחידה בהגשת הצעתו.

ספק, על הקבלן לשאת במלוא התשלום בגין השימוש בשטח ההתארגנות  למען הסר

 לבעלי הזכויות בקרקע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תשיטפונוהגנה מפני  ג.

לא יוצפו במי גשמים העבודה ודרכים באזור העבודה על הקבלן לדאוג לכך ששטחי 

 ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.

סוללות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות -חשבונו  לצורך זה יבצע הקבלן על

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן  -שאיבה, וכיו"ב 

 כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר נדרש למניעת 

יימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  טפונות ופגיעה בדרכים הקיש

כל האמור בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות 

 וההנחיות המפורטות בו.

 בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ד

נית לכך שעבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות לכבישים תשומת לב הקבלן מופ

 קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי 

ולא לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, 

נהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  תנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתל

 להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא 

 יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

 תכניותי הלהבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"

 ת להסדרי תנועה בזמן ביצוע.והמאושר

 

 

 

מו לאחר שעבר בהצלחה מוסמך לבטיחות מטעאשר על הקבלן חובה להקצות אדם 

בכלל זה יהיה הקבלן רשאי להקצות לשם  .קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה

כך קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת נתיבי ישראל ובעל הסמכה 

 לבטיחות.

 

ביצוע ההסדרים הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם 

לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים המגודרים. 

תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט 

 שבכל אחד מהשלבים. המאושרות הסדרי התנועה תכניותובהתאם ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונן ושלמותן לכל אורך 

 תקופת הביצוע.

ביצוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידור, הקמתו והעברתו ממקום למקום, 

ולא יימדד בנפרד  וניםבסעיפי העבודה השופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול 

 לתשלום.

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים .ה

בצוע כל עבודות הפרויקט יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות 

הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש ע"י מנהל 

לרבות  – כניותתלא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך ב .הפרויקט

 הסדרי התנועה הזמניים. תכניות

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ו

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה 

אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב 

 .םפניאומאטייהמצוידים בגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 והרשויות הנוגעות בדבר. הפרויקטשל מנהל  ולאישורם ובכפוף חשבונו

 

 

 /עלגבוה/עליוןנמוך/עבודה מתחת לקוי מתח  .ז

למרווחי על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר 

נמוך/ קווי המתח ה הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור

 /על.גבוה/העליון

העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל 

 והגנה וחפירה עמוקה. 

כל הכרוך בביצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על 

 חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .ח

דלק, נפט, בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של 

מים, ביוב, תש"נ, תיעול וכיו"ב, תבוצענה תאורה, רמזורים, כבלים,  חשמל, בזק,

העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקווים 

הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה 

, ובנוכחות מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית הפרויקטהעבודה בנוכחות מנהל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן  הפרויקטלה. הזמנת מנהל לקווים א

 ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 

תת קרקעית ו/או עילית  , שוחות, פילרים, כבלים(צנרתתשתית )בכל מקרה שתפגע 

כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע את מנהל 

ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון התקלה באופן  הפרויקט

מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהיא הנובעת 

 ואחריות זו תהא בלעדית.  מהפגיעה הנ"ל

באופן חלקי בלבד  התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות תשתיתמערכות ה

ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום המערכות וכן  י בלבדהסימון הוא אינפורמטיבו

. בטרם יחל הקבלן בעבודות יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות

חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של הצנרות השונות שבקרבתן 

חפירות גישוש תאום עם הגורמים השונים, הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות 

יו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות וכ

קרקעית -, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התתהפרויקטמנהל 

 חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו. הרלוונטית, כאמור לעיל.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 

 בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו.הוראות פרק זה באות  .1

את התשתיות הקיימות והמתוכננות י קיימא נהקבלן יסמן על חשבונו באמצעים ב .2

 ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות לשמור על הסימנים. תכניותגבי  עלבאתר 

לא יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות מטעם  .3

מתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים עיליים ללא ה בעל

 מבעל המתקן ובפיקוחו. אישור מראש

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו העיליים,  .4

אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום בעד השגחה  לקבלת

 הקבלן. יהיה על חשבון

נזק אשר יגרם למתקנים נזכרים לעיל, כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות כל  .5

 על חשבון הקבלן. הנ"ל, יתוקן  והבטיחות

היה וגילה הקבלן תוך כדי ביצוע עבודתו, מתקן כלשהו המפריע לביצוע תקין של  .6

ולקבל הוראות על אופן הטיפול  הפרויקטעבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל 

 במתקן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או לחשוש  תכניותשבו לא סומנו במקום  .7

לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם למערכות כאמור 

 יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות לחוזה.

 

 

 סעיף בוטלה 00.08

 

 הקבלןשירותי תכנון של  00.09 

 

יחול רק אם נקבע במפורש במסמך זה, או במפרט המיוחד או בכתב הכמויות כי סעיף זה 

 על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

נדרש הקבלן לבצע תכנון שנקבעו במפרט המיוחד או בכתב הכמויות בנושאים מסוימים 

 כמפורט שם.מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים 

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות 00.10

 

לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט  במסמכי המכרז בכל מקרה בו ניתנה .א

יהיה על הקבלן להגיש  -ביצוע השונה מן הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 .לקבלת אישור ידו-את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על הפרויקטלמנהל 

רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את  ויקטהפרמנהל  

תינתן בתוך זמן סביר מעת הגשת  הפרויקטאולם החלטתו של מנהל  החלטתו

 .הבקשה המפורטת של הקבלן

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות 

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  . ב

מטעם החברה. ו/או יועצים  הפרויקטמנהל על ידי ההוצאות של בדיקת ההצעות 

 .הפרויקטהקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל 

 

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.11

 

מרגע מסירת המקטעים בשטח הפרויקט לידי הקבלן, עליו יהיה לדאוג לשמירה על 

 ידו על בוצעו אם בין)תקינות התשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע 

וזאת עד למסירת השטח לידי הגורמים השונים עם ( קודם קבלן ידי על בוצעו אם ובין

 גמר ביצוע העבודות בפרויקט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לרבות מפלסי הקרקע )בין אם  ויגרם נזק כלשהו לתשתיות ו/או המערכות השונותבמידה 

על ידי גורם כלשהו, תיקון הנזק הינו  בוצעו על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלן קודם(

 באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וזאת ללא כל תמורה נוספת.

בהתאם  ימציא ויקייםבלן כי בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הק

, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה, הפרויקטלהנחיות מנהל 

 ןלביטחולצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או לבטיחות, 

 ולנוחיות הציבור.

 

  "לביצוע" תכניותו "למכרז"תכניות  00.12

 

, מנהל הפרויקט ידאג לקבלן משני צו התחלת עבודהלא יאוחר משבוע ממועד קבלת 

לגישה למערכת אינטרנטית "מערכת זיו" שבה תהיה תיקייה עם כל קבצי התכניות 

 .DWG-ו PDFבפורמט המקטע המשני לביצוע 

במידה והקבלן נדרש לעותקים מודפסים של חלק מתכניות לביצוע לצורך תחילת ביצוע 

ביצוע הפרויקט, יהיה עליו להדפיס את התכניות  העבודות על מנת שלא לעכב את משך

הרלוונטיות לקידום העבודות על חשבונו עד למסירת העותקים המודפסים של התכניות 

 לביצוע על ידי הנהלת הפרויקט.

שהוצגו במסגרת המכרז  תכניותמובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס ל

שיוצגו לקבלן לצורך ביצוע.  תכניותואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת ה

 תכניותשנמסרו לו לביצוע. על השוני בין ה תכניותהקבלן יבצע את העבודות בהתאם ל

שצורפו למכרז בסימון  תכניותיחולו הוראות פרק ח' לחוזה וזאת בין אם סומנו ה

 אם לאו."למכרז" ובין 

  

 תכניות, תשלום עבור תכניות 00.13

 

סטים של תכניות לביצוע  2הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על לנ"ל, 

 ידי מנהל הפרויקט.

 

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי  ב.

 הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

 

את כל יתר המסמכים על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה,  ג.

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש 

 במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.

 

כנית נוספת או הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל ת ד.

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא 

 בהתאם לחוזה.

 

ע"י מנהל   כל תכנית שנמסרה לידוהקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה,  ה.

 לרבות ארכיון של תכניות ישנות שנמסרו גרסאות מעודכנות יותר שלהן. הפרויקט

 יאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.כל זאת לשם ת 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד לבירור 

 הסתירה ו/או אי ההתאמה.

ך ביצוע העבודה, כל תכנית, מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהל הפרויקטמנהל  ו.

והקבלן  שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה

התכניות, שרטוטים, הוראות  ןבהתאם לאותמתחייב מצדו לבצע את העבודה 

על שינוי ביחס לתכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב המכרז  .ומפרטים

 יחולו הוראות החוזה.

 ושילוט אזהרהידור ג 00.14

 

 הקבלן יציב גדרות ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין. 

 

  שילוט 00.15 

  

 Xמ'  5מ"מ, בגודל  2שלטי אלומיניום בעובי  3הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום 

3.70  . 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 

 לכל שלט שלא הותקן. ₪  300בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

מיקום לפי הנחיות  –כולל תמיכות נדרשות  6השלטים יהיו מוצבים על צינורות בקוטר "

 החברה.

 על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים.  הכיתוב יבוצע בחיתוך אותיות. הדפסה

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמורה בגין השלטים וכי יהא עליו לבצע כל 

הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום העבודה, אשר 

וסף, העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה . בנהפרויקטיעשו בהתאם להנחיות מנהל 

 ע"י הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד לשלוש העברות של כל או חלק מהשלטים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הפרויקטהגודל הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל 

 בתיאום עם החברה.

 .הפרויקטהל כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע ימסרו על ידי החברה או מנ

 העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות. 

יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח. מיד עם סיום  הפרויקטלאחר אישור מנהל 

ס"מ בויניל מט, עם הכיתוב:  X 350ס"מ  85יכין הקבלן מדבקה בגודל של  הפרויקט

 "סיימנו"  אשר ימוקם על השלטים.

 העבודה יפורקו השלטים.לאחר חודש מגמר 

 דוגמת שלט על פי דרישת החברה

 

 

 התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות 00.16

 

התכניות ומסמכי החוזה את כל העבודות לפי  בטרם ביצוען שלעל הקבלן לבדוק  .א

המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי 

השונות, עליו להודיע על  תכניותהטכני, בכתב הכמויות ובין ההתאמה בנתונים במפרט 

 ולבקש הוראה בכתב. הפרויקטלמנהל  בהקדם האפשריכך 

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  .ב

  .הפרויקטמנהל 

לאחר מסירת מקטע מסוים לידי הקבלן מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 

 להגשת המכרז במסמכי שנקבע לזמן מעבר)לא יתקבלו ערעורים 

ונכונות תכניות על נכונות המדידה של המצב הקיים בשטח ( ערעורים

  העדות שהוכנו על ידי מודד של קבלן קודם או על די מודד האתר.

שבוצעה על ידי מודד של הקבלן  למען הסר ספק, מדידת המצב הקיים

הקודם או על ידי מודד האתר אשר צורפה למסמכי מסירת מקטע מסוים 

 היא זאת שתהווה בסיס להתחשבנות עם הקבלן.

 

 

 אספקת מים וחשמל 00.17

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, 

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה  רוגנראטוכולל מכלי מים רזרביים 

 זמניים.

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הצבורים עם 

חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל 

 .הפרויקט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נת מונים וצנרת או כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התק

 יחולו על הקבלן. -כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

עד לחיבור המחנה לאספקת חשמל מחברת החשמל ידאג הקבלן לגנרטור בגודל המתאים 

מכשירי  לעם אבטחה של אספקת חשמל סדירה עם אמצעי ההגנה המתאימים על כ

 ן שהוא לא ישמע באזור המשרדים.החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופ

בגמר עבודות הקבלן יועבר הבעלות על חיבור החשמל לקבלן העוקב או לבעלות החברה 

 הכלכלית. 

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.18

לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן מטעמו ועל בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, 

 :הבאיםבעלי המקצוע חשבונו את 

 

 הביצוע מטעם הקבלן:מנהל  א.

שנים לפחות  5בעל ניסיון מוכח של  מהנדס אזרחי היהי מטעם הקבלן ביצועמנהל ה

 של פרוייקטים דומים.בניהול 

 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מנהל הביצוע מטעם הקבלן 

להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע העבודות  מטעם הקבלן הביצוע מנהלעל 

  .הפרויקטועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל 

-וכ"אחראי על הביצוע" ישמש , מוהמוסמך מטע המהנדסבאמצעות הקבלן, 

ועליו  ותקנותיו על פי חוק התכנון והבניהעל הביקורת בתחום הביצוע,  "כ"אחראי

  לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

 

 מודד מוסמך ב.

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת הבצוע  במסמכי המכרז השוניםבנוסף לאמור 

 הפרויקטלצורך  לכל סוג מדידה שתידרש הפרויקטהמודדים יעמדו לרשות מנהל 

 ללא כל תשלום נוסף.

 ל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.צוע האמור לעייב

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

שנים  5מספיק )של  תעודה וניסיוןמנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל 

לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד העבודה על 

 .הפרויקטהעתק מההודעה תועבר לידי מנהל  מינויו של מנהל העבודה הראשי.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום 

העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות 

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים  בו,
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים האחרים" כאמור  .כהגדרתם בחוזה אחרים"

 לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי.

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל 

 התעשייה והמסחר.מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד מכל מקום, הפרויקט. 

 שרד המסחר והתעשייה על פרטיו של מנהל העבודה.הקבלן ימסור הודעה למ

 

  מוסמך בטיחות באתרי סלילה .ד

מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע 

עבר קורס העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות התחבורתית באתר ואשר 

מוסמך זה יכול שיהא מנהל העבודה הראשי אך אין  בטיחות לאבטחת אתרי סלילה.

 חובה שיהא כך.

  

ומי תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל הפרויקט,  ה.

המפורט לעיל מטעם והצוות , ובהשתתפות הפרויקטשיקבע מנהל מטעם החברה 

 .הקבלן

, קבלני משנה וספקי טהפרויקעל הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל 

נחוצים לתאום פעילויות  הפרויקטהציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל 

 הייצור, האספקה והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני 

, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן ומנהלי

 .הפרויקטעל ידי מנהל  שיידרש

 וגהות באתר העבודה: בטיחות  00.19

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות,  א.

דו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל יכגון: שלוט הקשור לתפק

העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, 

 םמכאנייקבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה 

 וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה,  הקבלן מתחייב

ידיעת -לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב.

האמור בסעיף זה כלול  דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.

 במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בנוסף לאמור במסמכים  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרושים 

באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים בקפדנות ע"י 

קבלנים נוספים אשר יורשו על ידי החברה לעבוד לרבות )כלל הקבלנים ועובדיהם, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, לדאוג שכל אורח המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים ם הפרויקט(בתחו

להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים 

 והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יגרום החברה  ל דין.כללי הבטיחות אשר נקבעו בכ

ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של הקבלן בנוגע לבטיחות 

 והגהות באתר.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות  ג.

 והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר הקבלן מחויב לארגן  ד.

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

 . הפרויקטאמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי שיורה מנהל 

אשר ישמשו  יםתקניכובעי מגן אפודות זוהרות, נעלים, על הקבלן לספק על חשבונו  .ה

  את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.

  

 אתר שפיכה 00.20

 

כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר אשפה המאושרים על ידי 

 .שלכל מרחק שיידר המשרד לאיכות הסביבה

לפינוי הפסולת ו/או עודפי הקבלן הוא האחראי הבלעדי לקבל את האישורים הדרושים 

 העפר לרבות אישורים מרשות מקרקעי ישראל, עיריית מודיעין והנהלת הפרויקט.

האשפה אתר האתר לסילוק עודפי עפר ו/או  כמו כן, האחריות על מציאת/בחירת

 המאושרים הינה אחריותו הבלעדית של הקבלן.

, )לרבות אגרה( הנ"לעל הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין 

בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב 

ללא תלות במרחק שעליו   מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך -הכמויות 

 להוביל את החומרים המיועדים לפינוי.

  לעובדים נוחיות וסידורי מחסנים, הקבלן משרד, הפרויקטלמנהל  המבנה 00.21

 

על הקבלן לקחת בחשבון הקמת מחנה לצרכיו הוא. הדרישות ממחנה הקבלן לא 

יפחתו מהדרישות המופיעות בסעיף זה. מבנה למנהל הפרויקט ולחברה הכלכלית 

מודיעין קיים ולא נדרש להקימו בשנית. כאמור לעיל באחריות הקבלן לשאת בכל 

יונות לתוכנות, תשלום מים, תשלום ההוצאות הקשורות באחזקה וניקיון, ריש

 מים, ארנונה וכד'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

להלן מובא תיאור הדרישות להקמת המחנה כפי שהופיעו במכרז הקבלן שהקים 

את המחנה. המובא להלן בא אך ורק על מנת לתאר את המרכיבים שעל הקבלן 

 לתחזק במהלך תקופת הפרויקט.

 

העבודה, במקום בו יורה "על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר  א.

לו מנהל הפרויקט ולתחזק על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל 

הפרויקט, מבנה לשימוש מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת איכות, המתכננים 

והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית וכן מבנה נוסף ונפרד, 

יכת בקשה להיתר המאמץ להשגת לשימוש החברה והמזמינים.  תכנון המחנה, ער

הרישיון ו/או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם 

 באחריות ועל חשבון הקבלן.

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה מנהל הפרויקט, בתנאי 

שהוא יהווה יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה 

כלי רכב לשימושם  14 -יקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות ממנהל הפרו

 הבלעדי של נציגי החברה, מנהל הפרויקט ואורחיו.

המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא 

 ימים קלנדאריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה. 30 -יאוחר מ

הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות  תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה

מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 שימוש נאות ויעיל. 

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות 

התקנתו, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות 

חלות על הקבלן. המבנה  יחובר למערכת מים  -שרופות, צריכת החשמל והמים 

 ולמערכת ביוב עירונית.

 

 :המבנים הקיימים כוללים ג.

 מבנה מנהל הפרויקט כולל חדרים כדלקמן:  (1)

מ"ר אשר  20.0 -חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו לא קטן מ -

 ישמש בין היתר גם כחדר ישיבות.

 מ"ר. 10.0חדר עבור מפקח בשטח נטו לא קטן מ -

 מ"ר. 10.0-חדר עבור מנהל הבטחת איכות בשטח נטו לא קטן מ  -

חדר שירותים ננעל, הכולל אסלה וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט  -

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

ה למים קרים וחמים, מ"ר וכולל ארון מטבח + כיור, סולל 4.0מטבחון בגודל  -

למים  4מתקן לחימום מים כדוגמת אטמור או דוד שמש ומתקן כדוגמת תמי 

 מטוהרים חמים וקרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה אמינה. (2)

 (  על דלתות המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר.3)

כל חדר מטויח וצבוע בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל  (4)

יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו במרצפות טרצו 

 .C.V.Pאו יחופו בשטיחי  20/20

מתקני מיזוג אויר תקינים בגודל המתאים לפעולת אוורור, קירור  (5)

 כ"ס לפחות. 2וחימום לכל חדר בהספק של 

ריהוט וציוד תקין וראוי לשימוש , באישורו של מנהל הפרויקט  (6)

 ולשביעות רצונו וכולל בין היתר:

 איש. 20שולחן לחדר ישיבות שיאפשר ישיבה בנוחות של  

ס"מ כל אחד, כולל מגירות ועוד אחד  180/70שני שולחנות משרדיים במידות  -

 .120/70למנהל ה"א 

 גבוהה כולל משענת וידיות.כסאות מתכווננים באיכות  3 -

 כסאות לשימוש המשרדים. שלד מתכת עם מושבים מרופדים. 20 -

 ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, ועוד אחד למנהל ה"א. 2 -

 ס"מ X 210ס"מ 80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  4 -

 ניות.לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכ -

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר,  -

מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, 

בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט כולל הספקה סדירה במשך תקופת 

 הפרויקט.

 למפקח ולמנהל ה"א.  התקנת טלפונים קבוע למשרד מנהל הפרויקט  - 

במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על הקבלן   - 

 לספק למנהל טלפונים ניידים.

 מקרן להקרנת מצגות ותכניות כולל מסך ומתקן תליה מתקרת חדר הישיבות. -

 מקרר משרדי -

 

יביל  ( מבנה המשרדים לחברה ולנציגי החברה יהיה בגודל של מבנה  משרדים 7)

 סטנדרטי ויכלול חלוקה, תכולה ומפרט כפי שפורטו למשרדי מנהל הפרויקט.

 

 : התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרד מנהל הפרויקט ד.

תחנות עבודה וציוד היקפי לשימושו הבלעדי של מנהל  3על הקבלן לספק ולהתקין 

 הפרויקט.

 הדרישות טכניות מכל תחנה תהיינה כדלקמן:

 תחנות עבודה )מחשב נייד + מדפסת אלחוטית וסורק ( מפרט  טכני  כדלקמן: 3 

 תחנות. 3המפרט מתייחס לתחנה אחת הקבלן יספק 
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Win 8 Pro DG 

7Pro 

 מערכת הפעלה

  גרפיקה

15.6 LED-backlit 

HD anti-glare 

 גודל תצוגה

1336x 768 רזולוציית תצוגה 

Intel® HD 

Graphics 4000 

 גרפיכרטיס 

YES מצלמת אינטרנט 

  לוח אם

Mobile Intel® 

HM76 Express 

 ערכת שבבים

  מעבד

Intel® Core™ 

i5-4200M 

 מעבד

2.60 GHz תדר 

  זיכרון

1333 MHz מהירות זיכרון 

2XSODIMM  חריצי זיכרון 

 

 עבור כל התוכנות צ"ל  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק.   -תוכנות 

 

 

 מפרט הרכיב

 תוכנה

 Windows XP pro מערכת הפעלה

 או שווה ערך

או שווה  Symantec אנטי וירוס

 ערך

או  Pc Anywhere שליטה

 שווה ערך

או  Msproject ניהול פרויקטים

 שווה ערך
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או  Msoffice 2003 ניהול משרד

 שווה ערך

חישוב כמויות 

 עפר

בינארית עבודות 

 עפר או שווה ערך

וצפיה שרטוט 

בתכניות 

 DWGבפורמט 

 2004אוטוקאד 

  

מגה לפחות  100שלושה קווי גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של 

 + חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט.

 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.

 

 אספקת והתקנת פקסימיליה

 פקסימיליה שמדפיסה על דפי צילום. על הקבלן החובה להתקין באתר העבודה

 

 אספקת והתקנת מכונת צילום

, 4A  ,3Aלגודל נייר  WIFIהעבודה כוללת אספקת והתקנת מכונת צילום שתומכת 

ובהתאם לדרישות החברה. עבור סעיף זה לא ישולם בנפרד והוא יהיה חלק 

הקבלן.  ממחירי היחידה השונים. הציוד הנ"ל יהיה רכוש הקבלן עד לגמר עבודות

 הקבלן ידאג לתקינות הציוד לדיו לנייר לטיפולים וכדומה.

לא ישולם בנפרד וסעיפי פרק זה יחשבו ככלולים בפרטי התשלום השונים. בגמר 

עבודות הקבלן יעבור הציוד והרכוש לבעלות החברה הכלכלית במצב תקין ללא כל 

 תמורה.

 

 ביטוח הציוד

 כל תקופת הפרויקט. החברה תבטח את הציוד המסופק לאתר למשך

 הקבלן יכלול עלות הקמת ואספקת הפריטים הנ"ל על הפרויקט כולו.

 השארת המשרדים לרבות הציוד באתר

הקבלן יתחייב להשאיר את המשרדים לרבות הציוד המותקן והמובא אליהם 

באתר העבודה. המבנים וכל הציוד יעברו לבעלות החברה הכלכלית עם סיום 

 ט וגמר החשבון הסופי וללא כל תמורה.פעילות הקבלן בפרויק

 

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן  .ה

 יומי של המבנה.-באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת  .ו

אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חומרים, כלים ומכשירים 

חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית 

 המחסנים והמשרדים הנ"ל.

 

 מחסנים ושירותים מינימליים של הקבלן שיש להקים במגרש: .ז

 מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט  -

 .אצטבאות מעץ למוטות הזיון -

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה העובדים  -

 ישירות עבור החברה.

 

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים  ט.

הארעיים שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו 

זאת ללא כל תמורה נוספת, במקומם החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. כל 

 כלול במחירי היחידה השונים שבכתבי הכמויות.

 

עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יסתום הקבלן את כל הבורות, יפנה, יפרק  י.

או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את 

 ום המבנה.השירותים ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממק

 

לא ישולם על כל הפריטים המפורטים לעיל בנפרד. הקבלן יכלול כל   -הערה כללית  .1

הפרויקט  העלויות בגין פריטים אלו במחירי היחידה השונים ויעמיס העלות הנובעת על

כולו. עם תום העבודה יועבר כל הציוד המשרדים על ריהוטם לבעלות החברה 

 ".הכלכלית

 

 בוטל  00.22

 

 ת איכובקרת  00.23

 

בקרת  3ג' , על בסיס נספח ונת של בקרת איכות עצמית של הקבלןכבמתעבודה זו  תבוצע 

 האיכות המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות ונספח זה.

 

 מ"ר. 10.0 -, בשטח נטו לא קטן מצוות בקרת האיכותחדר עבור משרדו של הקבלן יספק 

פח עם אמצעי נעילה,  ןארוס"מ, שני כיסאות ו 120/70החדר יכלול שולחן עבודה בגודל של 

 .לשמירת תיקים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כמו כן יספק הקבלן מבנה למעבדה לטובת בדיקות איכות בפרויקט. המבנה יהיה בגודל 

 מ"ר 10מתאים לדרישות החברה הבודקת אך לא יפחת משטח נטו של 

 

 גריסה וניפוי 00.24

הקבלן ידאג להצבת ציוד גריסה וניפוי בשטח הפרויקט בהיקף מתאים, על במידת הצורך, 

מנת שניתן יהיה לעמוד במסגרת לוחות הזמנים של החוזה. לצורך כך ידאג הקבלן 

 להוצאת היתר להפעלת מגרסה מאת הרשות המקומית.

 

   ועבודות חריגות  – עבודות יומיות )רג'י( 00.25

 כללי א.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן 

 .ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה

 

 

 סעיפים חריגים

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות 

להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע בגוף 

 ההסכם.

 

 עבודות רג'י

החליט לא לקבוע מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג( אלא  הפרויקטמנהל היה ו

התשלום יהיה לפי , לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'

כפי שמפורט  ,לפי סוג)בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( מחיר שעת העבודה 

ם מזמן לזמן. בעבודות שהתמורה להן היא לפי במחירון נתיבי ישראל כפי שיפורס

תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה  רג'י לא תינתן

ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת  הפרויקטמוקדמת בכתב של מנהל 

אולם האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן  הפרויקטהעבודה תקבע ע"י מנהל 

 ת לפי חוזה זה.במסגרת אחריו

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש 

, זולת אם המחירון מציין לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי

 מחירים נפרדים לפריטים אלה.

כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינם  ,הפרויקטאם נראה למנהל 

יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן 

יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על 

 הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כללי - מחיריםהכמויות והכתב  00.26

 

 אור סעיפים ותכולתםית א.

אינו בהכרח  -אור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות יכל ת (1)

, תכניותאור המלא כולל את כל הרשום בימתאר את העבודה בשלמותה. הת

. כתב הפרויקטבמסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן ומנהל 

אך אינו בא לגרוע  תכניותהכמויות משלים את האמור במפרטים וב

 מהאמור בהם.

כפופים לאופני המדידה המפורטים "במפרט בכתב הכמויות  היחידותמחירי  (2)

ם מחירים שלמים וכוללים את כל ינההכללי לעבודות סלילה וגישור" ו

, בתקנים תכניותכל הנדרש במפרטים, ב הנדרש  למילוי דרישות החוזה,

ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת 

 חול(.)האוגדן הכ

 

 ניקיון  השטח בגמר העבודה 00.27

 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים  א.

הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או חומרים, 

כל פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים בין אם שלו ובין כל פסולת בנין מצטברת, 

הניקיון של מקום  .אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים אחרים

שאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר ר הפרויקט. מנהל העבודה יבוצע ביסודיות

 העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים.

וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים, האחריות למציאת מקום מורשה 

 חלה על הקבלן ועל חשבונו.

 

ולא תיקן הליקוי לאחר התראה במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט,  .ב

רשאי החברה לבצע או בדרך אחרת,  הפרויקטשנתן לו החברה באמצעות מנהל 

ון תקוזזנה מחשבונות הקבלן הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנד

  בהתאם לחוזה.בתוספת תקורות, 

ניקיון לכל שטחי האספלט על חשבונו ועל בסיס שבועי הקבלן מתחייב לבצע  ג. 

 וללא כל תמורה נוספת. כבישים בשטח הפרויקט באמצעות בובקט מנקה

כי ביצוע הנ"ל כלול במחירי היחידה הקבלן לקחת בחשבון בעת מתן הצעתו  לע 

ולא תתקבלנה כל טענות ודרישות תשלום חריגות בגין ביצוע בכתב הכמויות וכי 

 הנ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.28

 

(, בתום כל MADE AS"עדות לאחר ביצוע" ) תכניותל הקבלן להכין על חשבונו ע .1

 שלב ביצוע ובתום השלב הסופי.

תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש בצבעים  תכניותה .2

 ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה.

 האינפורמציה הבאה: תצויןע"ג התוכנית  .3

 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -

 חתימות המודד והקבלן המבצע -

 תקואורדינאטואושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע התכניות הנ"ל ת .4

 המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות החברה.

אלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה את כל ההמדידות תכלולנה  .5

כפי שייקבע ע"י החברה ובהדפסה  דיסקיםעל גבי  DXFאו ו/  DWGבקבצי 

 תימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם. בשלושה העתקים על נייר לבן בח

 הפרויקטלמתכנן הרלוונטי ולמנהל  תכניותאת ה טרם המסירה, יעביר הקבלן

 לחתימה ובדיקה.

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר.  30התכניות תימסרנה תוך  .6

  הפרויקטהמדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל 

 הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.

 לאחסוןהעדות בפורמט המתאים  תכניותמודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את  .7

רעות ובתאום מלא עם נציגי  –מכבים  –עיריית מודיעין של  GISהתכנית במערכת 

 המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה. 

 

 "עדות לאחר ביצוע": תכניותלהנחיות  .8

 

על סמך ( תבוצע AS MADE) "כפי שבוצע"מדידת מצב  .א

שעל הקבלן למדוד ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את  ןהעיקרו

מ'  20 –ו  העבודהבתחום מיקום ורומי כל האלמנטים שביצע 

כבישים והכוללת:  כבישים שבוצעומכל צד מחוץ לרצועת ה

)כולל מדידה וסימון של קווי גובה(, מדרכות, איי תנועה, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג התכסית וגבולותיו 

)ריצוף, אספלט, גינון וכו' (גידור, עמודים ומספרם, פילרים, 

, שערים בגדרות, שוחותמבנים, מתקנים, שילוט, תמרור, 

רכות ניקוז, מע ים,כבלסימון מיקום תשתיות ומפגשים, 

השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, רומי מעבירי מים, גשרים, 

  .תעלות, סוללות, דרכים וכו'

מ' )עפ"י סימונים מוסכמים  20כל  כבישיםהמספר חתך סימון  .ב

 .(תכניותב

וציר מעביר המים.  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

גשרים על  B.Mכנ"ל לגבי הגשרים. רצוי לקבוע נקודות 

 ומעביר מים.

 .דרךמדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת ה .ד

יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא  תכניותה – AS MADE תכניות .ה

ועל  1:250. הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ החברהשתימסר ע"י 

, G.P.Sרקע גושים וחלקות וטבלאות עם נתונים של נקודות 

. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' כבישנקודות הפוליגון וצירי ה

רמת  וק"מ הקשתות, מעבירי המים, הגשרים, מפגשים, וכו'.

 1:250המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ 

יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים  AS MADEתכניות  .ו

 .2004( שרטוט באוטוקאד REG+DIS כוללבפורמט אסקי )

את העלויות  כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול .ז

 במחירי היחידה בשאר סעיפי כתב הכמויות.

כל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות  .ח

 רעות -מכבים  –בעיריית מודיעין  GISמחלקת 

יום  60ת סעיף זה, רשאי החברה לאחר והקבלן בדרישלא עמד  .ט

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים,  AS MADEלהכין תכניות 

 תקורות כאמור בהסכם.בלן ובתוספת על חשבון הק

 

 נוהל מסירת העבודה לרשויות 00.29

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

 –הכנת תיקי מסירה בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית מודיעין  .1

 רעות. –מכבים 

 והקבלן.סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט  .2

 כולל סימון קווי הגובה בתכניות הכביש. שלאחר ביצוע ע"י הקבלן תכניותהכנת  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ניקוז, מים   קווי תשתיות תת קרקעיות כגוןפנים בטלוויזיה במעגל סגור של צילום  .4

 וביוב

לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית תת  הפרויקטאישור מנהל  .5

 השחלת חוטי משיכה.קרקעית )ע"י העברת מנדריל( ול

 והצילומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. תכניותבדיקת ה .6

 וצילומי תשתיות לרשות. תכניותמסירת תקליטון עם  .7

 והחברה. סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות .8

 הפצת פרטיכל מהסיורים .9

 ולצילומים. תכניותלפרטיכל לוהחברה הערות הרשות  .10

 ם ע"י הקבלן.סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויי .11

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .12

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .13

 הצהרת מתכנן. .14

 הצהרת מבצע העבודה. .15

 הצהרת מפקח. .16

 תכניות ביצוע. .17

 דוחו"ת בקרת איכות. .18

 

  תיעוד האתר 00.30

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי וידאו 

, הפרויקטדקות לכל  15 -צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים וצילומי אויר צבעוניים  םדיגיטאליי STILLSצילומי 

הראשון באמצעים הנ"ל, יתבצע עם תחילת  התיעוד חודשים. 3של אתר העבודה, כל 

 העבודות באתר.

 .הפרויקטהתיעוד יועבר מיד למנהל 

. סרטי הצילום יועברו לרשות החברהביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר 

 עם תום העבודה. הפרויקט, באמצעות מנהל החברה

 ת עבודתו זו ככלולהלא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים א

 במחירי  היחידה.

   

 חשבון סופי 00.31

 

 :חוזה ובצירוף המסמכים הבאיםהוראות העל פי החשבון הסופי ייערך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.

 "דקל".החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט  ד.

 מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך, As Made"עדות לאחר ביצוע"  מדידת תכניות  ה.

 ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה.

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול. ו.   

 .ל פי הוראות החוזהאישור קבלת העבודה ע ז.

  .ניתוחי מחירים חריגים ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה י.

  

 / החברההחברהביקורת   00.32

 

 ותיוובחצרלקיים אצלו מי מטעמו, , או החברההקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 מקצועית.  ביקורת

 

 סתירות בין מסמכים 00.33

היה וקיימת סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין מסמכי 

 כי בחשבון לקחת הקבלן על. הקבלן את תחייב אשר ההוראה את המפקח יקבע, החוזה

הן בנושא התשלום והן בנושא   מבחינתו המחמירה ההוראה אחר למלא עליו יהא

 הביצוע.

 

 .ציבורית לבניה בשטחים עבודות ביצוע 00.34

 

 ציבורית לבניה בשטחים עבודות לבצע עליו תטיל החברה כי בחשבון לקחת הקבלן על

 '.וכו מוסדיות גדרות, תומכים קירות, עפר עבודות כגון

העובדה כי על תאי השטח הנ"ל יעבדו במקביל קבלני  בשלהקבלן לקחת בחשבון כי  על

תוך תאום  אלו שטח בתאיעליו החובה לבצע את העבודות  חלההביצוע של המבנים, 

לוחות זמנים לביצוע העבודות עם קבלני הביצוע של המבנים ובהתאם להנחיות הנהלת 

 הפרויקט.

 לבין הפרויקט הנהלת בין התכנון לתאום בהתאם הציבוריות בתשתיות שינויים ביצוע 00.35

 .היזמים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאחר סיום ביצוע התשתיות התת קרקעיות, ריבוד ראשון ותאורה ברחובות השכונה,  

מתחמים שלהם על התשתיות הציבוריות לחיבורי יצעו תאום תכנון של מיקומי בהיזמים 

 מנת להתאימם לתכנון המפורט של המגרשים שלהם.

הנדרשים כחלק מהליך תאום התכנון הנ"ל, הוכנו כתבי כמויות לביצוע השינויים  

 בתשתיות הציבוריות בקשר לכל מתחם פרטי בנפרד.

מובהר בזאת, כי על הקבלן חלה החובה לבצע את שינויים אלו בהתאם למחירים קבועים  

" יזמים שינויי לביצוע קבועים ומחירים סעיפים טבלת"-מראש אשר מפורטים ב

 .נספח י' -כהמצורפים למסמכי המכרז ומסומנים 

התאם למחירים והסעיפים המפורטים בנספח י' עבודות אלו תשולם בהתמורה בגין  

 ובהתאם לביצוע העבודות בפועל.

הנהלת הפרויקט תספק לקבלן תכנית לביצוע השינויים בתשתיות הציבוריות אשר נדרשו 

 על ידי היזמים השונים ולכל מתחם פרטי בנפרד.

ת עבודה בנפרד והקבלן תבוצע התקשרות נפרדת מההתקשרות נשוא מכרז זה לכל פקוד

מתחייב להגיש חשבונות נפרדים לביצוע השינויים בתשתיות הציבוריות אשר ישולמו על 

בהתאם למחירים המפורטים בנספח י' ובהתאם לביצוע העבודות  החברה הכלכליתידי 

 בפועל.

על הקבלן יהיה להגיש את מסמכי החשבונות הנפרדים הנ"ל באופן זהה לנדרש בהגשת 

 ת החלקיים נשוא מכרז זה. החשבונו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח ג'

 מפרט טכני

 :תאור ומקום העבודה .1

בשכונת נופים לביצוע עבודות פיתוח שצפים ורחובות מפרט טכני מיוחד זה מתייחס 
ביצוע עבודות עפר, קירות פיתוח, מצעים, מדרכות שבילים  מודיעין. העבודות כוללות

יש לקחת ורחבות מרוצפות,  מדרגות, התקנת ריהוט רחוב, עבודות גינון והשקיה. 
 בחשבון עבודות פיתוח על תקרת בטון. 

 על המפרט הטכני: .2
המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של 

משרד הביטחון )"האוגדן הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן: "המפרט 
הכללי"(, מפרט מיוחד זה, התוכניות, התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים 

ת קרקע והנחיות הביסוס, הדו"ח )מפמ"תים(, חוק החשמל וחוק הבזק, הדו"ח לבדיקו
להנחיות בטיחות אש והדו"ח להנחיות אקוסטיות, יחולו על העבודות נשוא מכרז/חוזה 

זה, כולם ביחד וכל אחד לחוד יקראו להלן "המפרט". כל העבודות תבוצענה עפ"י 
 המפרט, על פי ההנחיות של המתכננים והיועצים ועל פי הוראות המפקח. 

 

 :התייחסות למסמכים .3

 מפרט מיוחד זה מתייחס למסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

 

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף

כתב כמויות, תכולת 
 העבודה

  

 מערכת  תוכניות

 

 נספחים
 

 

המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבין משרדי 
 שפורסם ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מס' 
 פרק

 תאור העבודה

 מוקדמות 00

 עבודות עפר 01

 עבודות בטון יצוק באתר 02

 מוצרי בטון טרום 03

 מתקני חשמל ותאורת חוץ 08

 פיתוח האתר  40
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 גינון והשקיה 41

 אחזקת הגן  –גינון והשקיה  41.5

 סלילת כבישים ורחובות      51

 
 קווי מים ביוב ותיעול      57

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף

 

 פרסומים של משרד החקלאות:
 
 –הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי  .1

משרד החקלאות המחלקה להנדסת הצומח, שירות 
 (.2000ההדרכה והמקצוע )מהדורה שניה שנת 

 
משרד החקלאות –רשימת צמחי הנוי בישראל  .2

המחלקה להנדסת הצומח, שירות ההדרכה  
 (2001והמקצוע  )

 
המלצות הדברת עשבים ביערות, בשדרות עצים,גני  .3

משרד חקלאות -נוי ובשטחים ללא צמחייה תרבותית
ההדרכה והמקצוע  האגף להנדסת הצומח, שירות 

(2001) 
 
 -תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים ישראל .4

 משרד החקלאות האגף להגנת הצומח, בית דגן.
 
משרד –שון בגן הנויהמלצות לבדיקות קרקע ודי .5

חקלאות אגף שירות השדה/האגף להנדסת הצומח, 
 (. 2004שירות ההדרכה והמקצוע ) אפריל 

 

  

 

 עדיפות בין המסמכים .4

יש להתייחס למרכיבי המפרט המוגדרים לעיל כמשלימים אחד את השני, כך שיתכן ולא  .4.1
הטכניים או כל העבודות המתוארת בתכניות מקבלות ביטוי נוסף במלל במפרטים 

להפך, לא כל דרישה כתובה במפרטים הטכניים ו/או בכתבי הכמויות מקבלת ביטוי 
 בתוכניות.

 

. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אין עדיפות בין המסמכיםמודגש בזה כי  .4.2
משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים השונים, יחשבו   -דו

משלימים זה את זה. המפקח  יקבע איזה הוראה )מסמך או מפרט או המסמכים להלן 
תוכנית( עדיפה )גוברת( על ההוראה/ות האחרת/ות. בכל מקרה, ההוראות המחמירות 

 והגורפות בין כל המסמכים המפורטים להלן יהיו הקובעות:

 

 תכניות. .4.2.1

 כתב כמויות. .4.2.2
 מפרט טכני מיוחד. .4.2.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המפרט הכללי. .4.2.4

 תקנים. .4.2.5

 התקנים.מפרטי מכון  .4.2.6

 הנחיות היצרן. .4.2.7

 דו"ח הנחיות קרקע וביסוס. .4.2.8

בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה   .4.3
משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו -ו/או דו

של המפקח על כך. לפני ביצוע עבודה כלשהי על הקבלן למלא ולקבל את 
הדרוש, אופן הביצוע, ההתקן, הבדיקות שיש  הוראות המפקח לגבי הטיב

 .לבצע וכד'

 

 
 חוקים ותקנות .5

 
המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה מפרט מיוחד זה כפוף לכל הנחיות 

הבין משרדי שפורסם ע"י ההוצאה לאור של משרד הביטחון )"האוגדן 
 . הכחול"( במהדורתם האחרונה והמעודכנת )להלן: "המפרט הכללי"(

 
: "מוקדמות"  של המפרט הכללי "חוקים 00בפרק  00.01.03לאמור בסעיף בנוסף 

 ותקנות", להלן רשימת חלק מהחוקים והתקנות המחייבים את העוסקים בנושא:
 

 . 1956 –חוק הגנת הצומח, תשט"ז  .5.1
 . 1967 –תקנות הגנת הצומח  )"הסדר מכירת תכשירים כימיים"(, תשכ"ז  .5.2
 .1977–בתווית אריזה(, תשל"ז תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות  .5.3
 .1987 –תקנות בריאות העם )איסור קיום מתקן דישון במערכת מים(, התשמ"ז  .5.4
 תקנות בדבר בטיחות וגיהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות. .5.5
 . 1992 –תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב  .5.6
 ירה על עצים בוגרים.שמ -89חוק התכנון והבניה תיקון מס'  .5.7
 תקנות הבטיחות לעבודה בגובה. .5.8
 

 :תכניות .6
התכניות המצורפות למכרז / חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד, ומסומנות  .6.1

 בחותמת "למכרז בלבד".
לפני ביצוע העבודה ובמהלכה יוצאו תכניות מאושרות "לביצוע", אשר בהן  .6.2

 עשויים לחול שינויים מהותיים מסיבות כלשהן.
תשאנה את חתימת המתכנן "לביצוע" כולל תאריך החתימה ידנית ולא  התכניות .6.3

סרוקה/דיגיטאלית וחותמת משרדו על כל גיליון ובנוסף את החותמת "לביצוע" 
של מנהל/מפקח הפרויקט. לחילופין, יספק המתכנן הצהרה כתובה וחתומה 
 "לביצוע" המפרטת את שם הפרויקט, שם התכנית, מס' הגיליון, מס' העדכון

 ותאריך העדכון. העתק הצהרה זו תצורף לכל סט תכניות "לביצוע"!
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תכניות "לביצוע" ללא הנ"ל לא יהיו תקפות  .6.4

 והאחריות  לביצוע,  בהסתמך עליהן, תוטל על המפקח/מנהל הפרויקט והקבלן.
ע"פ הנאמר בנוסף, מובהר בזאת כי ביצוע עבודות כלשהן ללא תכניות "לביצוע"   .6.5

לעיל, משחרר את המתכנן מאחריות מקצועית, כל נזק שייגרם לכל צד שהוא 
וליווי קטע הפרויקט ו/או כולו מהמשך ביצוע פיקוח עליון וכל זאת מבלי לפגוע 

 בשכר טרחת המתכנן ע"פ המסוכם בחוזה/מכרז זה.
ה או לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי היחיד .6.6

 הארכת תקופת הביצוע או תוספות כלשהן עקב עדכונים אלה.
מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר  .6.7

 צורפו למכרז ולא תהיה לקבלן כל עילה לתביעה כלשהיא בגין זה.
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנמסרות לו והחתומות  .6.8

מיד עם קבלתן ולא יאוחר משבוע ימים, עליו להפנות תשומת לב  "לביצוע".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המפקח לכל שגיאה/ החסרה/ סתירה / אי התאמה בין התוכניות, המפרטים , 
כתב הכמויות והמידע שסופקו ע"י המזמין, ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.אי 

הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על 
נו את השינויים או התיקונים המתבקשים. החלטת המפקח בנדון תהיה חשבו

סופית, קובעת ומחייבת לא תתקבל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 
 התאמות. -הבחין בסטיות ובאי 

 
 נוהל ביצוע והצגת דוגמאות: .7

 :כללי .7.1
הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים לרבות דוגמאות צמחים )להלן:  .7.1.1

 ות"( הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח."הדוגמא
לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים  .7.1.2

 שלא אושרו   ויציג דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.
הדוגמאות יוצגו באתר העבודה  במשרד המפקח אלא אם הוסכם מראש ובכתב על  .7.1.3

 דוגמאות תוצגנה במרוכז במועד אחד שיקבע המפקח.מקום אחר. כל ה
אם לא צוינה הדוגמא הנדרשת במפורש ו/או לא צויין הגודל הנדרש, יקבע המפקח   .7.1.4

 את גודל  הדוגמא.
אם הקבלן יבקש לא לבצע דוגמא כלשהיא מכל סיבה שהיא והמפקח ייאשר זאת,  .7.1.5

דרישה לפירוק, פינוי יהפוך ביצוע כל הסעיף כדוגמא על כל המשתמע מכך לרבות 
 וביצוע מחדש ללא תשלום במידה והביצוע לא תואם את דרישות מכרז/חוזה זה.

כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן,  .7.1.6
 חלות על   הקבלן ולא ישולם בעדן.

 
 דוגמאות לעבודות הפיתוח: .7.2

 לעבודות הריצוף ואבני שפה: .7.2.1
 תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף. הדוגמא לכל סוג תהיה  .7.2.1.1

ס"מ בכל היקפו של  60בשטח  שיכלול  מודול אחד שלם בתוספת 
 המודול .

 דוגמאות אבני שפה יכללו פינה ו/או עיגול אופייניים. .7.2.1.2
 דוגמאות שולי משטחים מרוצפים/מדרכות תבוצענה בצמוד לדוגמאות  .7.2.1.3

 הריצוף.
 יבוצע גרם אחד שלם של מדרגות, מכל סוג.  -ת דוגמאות של מדרגו .7.2.1.4

 יהיה   מספר המדרגות הגבוה במכרז/חוזה זה.בגרם/ים לדוגמא 
 דוגמאות לסעיפי שטחי מדרך וחיפוי שאינם מרוצפים כמו משטח גומי,  .7.2.1.5

 וכו' משטח אספלט 
 לקירות פיתוח: .7.2.2

 דוגמא מכל סוג של קיר גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי.   .7.2.2.1
 הקיר לדוגמא יהיה בגובה המירבי במכרז/חוזה זה.   .7.2.2.2
 פנים, ביצוע -הדוגמא תכלול גם את בניית ראש הקיר )קופינג(, חיפוי דו .7.2.2.3

תפר אחד מכל  סוג ועיבודו, גימור פני הקיר לרבות עיבוד מכני, טיח, 
 מערכת איטום וצביעה וכל   

 העבודות הנלוות.       
 לגבי כל קיר שמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז יד, גדר  .7.2.2.4

תכלול  הדוגמא גם את הכנת העיגון )פלטה, עיגון  –או כל אלמנט אחר 
 בקידוח, כל עיגון אחר(.

 מסלעה: .7.2.3
 מ"ר לפחות, לצורך  5הקבלן יבנה דוגמא באתר או בסמוך לו, בשטח של  .7.2.3.1

 קבלת אישור מפקח. אישור זה מהווה תנאי להמשך בניית המסלעה.  
 סלעים אשר ייפסלו, יורחקו על ידי הקבלן מהשטח, למקום מאושר על  .7.2.3.2

 ידי הרשויות המוסמכות.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 יד וגידור:-מעקי בטיחות, מאחזי .7.2.4

 מכל סוג/דגם תבוצע בשלב א' דוגמא של קטע/מודול אחד לפני הגילוון   .7.2.4.1
)אלא אם הרכיב מיובא כשהוא מגולוון(. לאחר אישור בכתב של 
הדוגמא יבוצע הגילוון )טבילה באבץ חם( והצביעה ותוצג דוגמא 

 מושלמת לפני העיגון. 
 מכל סוג/דגם יבוצע עיגון קטע לדוגמא. אם מתוכננות קפיצות בגובה   .7.2.4.2

 המעקה/גדר או  עיגון מעקה/גדר בשיפוע, יבוצע גם קטע נוסף באותו
כל סוגי העץ  –אורך ובו קפיצות ו/או עיגון  קטע בשיפוע. בעבודות עץ 

 יעברו תהליך אימפרגנציה.
 
 

 )פיתוח האתר(: 40רשימת כמותית לדוגמאות לפרק  .7.2.5
 

 מ"א 2  -קיר מכל סוג שהוא כולל חיפוי וקופינג  .7.2.5.1
 מ"ר 5                                                     –מסלעה  .7.2.5.2
 הקבלן יספק דוגמא לכל סוג  –אבן  .7.2.5.3
 אבן ולכל סוג עיבוד. .7.2.5.4
 מ"ר 5    -ריצוף מכל סוג שהוא  .7.2.5.5
 מ"א 3   -אבן גן/שפה מכל סוג שהוא   .7.2.5.6
 מ"א 3     -מדרגות  .7.2.5.7
 מ"ר 2    -משטח גומי  .7.2.5.8
 מ"ר 2     -משטח אספלט  .7.2.5.9

 יח' 1      -ברזיה  .7.2.5.10
 יח' 1     -אשפתון  .7.2.5.11
 יח' 1      -ספסל  .7.2.5.12
 מ"א 2מהלך אחד/    -מעקה מכל סוג שהוא  .7.2.5.13
 יח' 1     -עמוד מחסום  .7.2.5.14
 יח' 1    -אבן תיחום גומה לעץ  .7.2.5.15
 יח' 1    -מתקן לאופניים  .7.2.5.16
 יח' 3     -סלעים  .7.2.5.17

 
 

 דוגמאות לעבודות גינון: .7.2.6
 בורות מכל גודל נדרש. 3 –דוגמאות חפירה של בורות נטיעה ושתילה  .7.2.6.1
 דוגמאות תערובת מילוי לבורות הנטיעה/שתילה, על כל מרכיבי  .7.2.6.2

 מ"ק. 1התערובת: 
 מכל גודל. 1עץ  -דוגמאות תמיכת עצים .7.2.6.3
 דוגמאות שטח שהוכן ע"פ הוראות הכשרת קרקע ולפני הצנעת  .7.2.6.4

–גודל  שטח מינימלי  –החומרים ) תוספת כבול,קומפוסט ודשן יסוד( 
 מ"ר. 25 

 דוגמאות צמחייה ) במידה ולא יבוצע סיור משתלות(: .7.2.6.5
 יחידה מכל מין. 1 -א.      דקלים מהאדמה         

 יחידה מכל סוג. 1 -ליטר    100ב.      דקלים ממיכל 
 יחידה מכל סוג. 1 -ליטר  60-ו 50, 25ג.       עצים ממיכל 

 יחידה מכל סוג. 1 -ליטר  50ד.      אקסמפלרים ממיכל 
 יחידה מכל סוג. 1 -ליטר   25ה.      אקסמפלרים/ערערים ממיכל 

 יח' מכל זן.  3-5 -ליטר    10כל ו.       צמחים/ערערים ממי
    יח'   3-5 - ליטר  1ז.       שיחים, מטפסים, ורדים וצמחי כיסוי ממיכל 

 מכל זן.
 יח' מכל סוג. 3-5 -ליטר   0.250ח.      צמחי כיסוי ממיכל 
 יח' מכל סוג. 3-5 -ליטר    0.100ט.      צמחי כיסוי ממיכל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 דוגמאות לעבודות ההשקיה: .7.2.7

 מכל עומק ורוחב –דוגמאות חפירת/חציבת תעלות לצנרת ו/או שרוולים  .7.2.7.1
 מ"א לפחות.   10 –נדרש 

 דוגמאות הנחת צינור/שרוול מכל סוג בתעלות כולל מצע )ריפוד( חול  .7.2.7.2
מ"א  10 –)אם יש צורך(, הנחת הצינור וכיסוי בחול )אם יש צורך( 

 לפחות.
 יח'. 1 -דוגמת התקנת ממטיר גיחה   .7.2.7.3
 יח'. 1 –התקנת פרט השקיה לעץ/דקלדוגמת  .7.2.7.4

 
 פיתוח נופי  - 40פרק                     

 קירות ומסלעות 40.1
 יצוק באתרקירות מבטון מזוין  40.1.1

במידה וקיימת סתירה כלשהי בתוכן המפרט/הפרטים אזי  :כללי
תכניות הקונסטרוקציה  מפרט/פרטי  קונסטרוקטור הם הקובעים.

לקירות הבטון יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציות ויובאו לאישור מנהל 
ביצוע תפרי התפשטות, ניקוז הקיר, איטום, הפרויקט, לפני הביצוע. 

טפסות, סוג הבטון והזיון, אשפרה, מילוי בגב הקיר ויסודות הקיר 
ות אלה לא ימשיך הקבלן בעבודיבוצעו על פי תכניות קונסטרוקציה. 

 ללא תכניות קונסטרוקציה.
המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד התוויה וסימון הקירות: 

מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את  הציר האורכי של הקיר ונקודת 
גובה קבועה כולל שתי אבטחות. ע"פ שני הנתונים הנ"ל יהיה על 

בצורה  הקבלן להכין את כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר
שתאפשר איתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו.  הקבלן ישמור 

בקפדנות על נקודות הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע 
 העבודה, מוטל עליו לשקמן מיידית על חשבונו ואחריותו.

 מזוין יצוק באתר בחיפוי אבן חברון טבעית קירות מבטון  40.1.2

  -חיפוי באבן טבעית 40.1.3
 , מפרט כללי לעבודות אבן. 14חיפוי ייעשה על פי פרק פרק 

האבן תהיה בהירה בעיבוד על פי פרט אדריכל נוף, מנוסרת, בצורה 
סוג מעלות  90מלבנית. כל שפות וזוויות האבן יהיו חדות בזוויות של 

גוון האבן יאושר ע"י מפקח ואד' נוף. יש להקפיד  האבן, אבן גיר קשה,
 יפוי הקירות תובא מאותו מקור.שכל האבן לצורך ח

צורת המיקשר תיהיה  מישקים עוברים )רצופים( בכיוון אחד,  - מיקשר
 ונפסקים בכיוון השני ראה פרט(. 

הצמנט במלט לכיחול יהיה צמנט לבן. גוון המלט לכיחול יהיה בגוון 
. BS1014האבן בכפוף לאישור אד' הנוף. פיגמנטים יתאימו לדרישות 

 המלט לכיחול יכלול מוסף להגברת האטימות. 
האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים. הקבלן יספק 

דוגמה לסוג האבן וסוג העיבוד. האבן תעמוד ב"דרישות לטיב האבן" 
שבמפרט הכללי. גובה האבן  ואורך האבן  יהיה   14011בהתאם לסעיף 

מ"מ. כל האבנים  30בן יהיה בהתאם לפרט חזית קיר עקרונית. עובי הא
שישמשו לחיפוי הקיר תהיינה שלמות ובלתי פגומות. הקבלן יחליף באבן 

חדשה כל אבן שניזוקה או נשברה באחד משלבי העבודה, בהובלתה, או 
בשעת בניית הקיר. הכנת האבן כוללת גם סיתות להתאמת מידות, 

סיתות אבנים במידות משלימות, סיתות אבנים לשם התאמתן 
לקונסטרוקציה, לרכיבים משתלבים, לרכיבים צמודים וכדו'. אם 

באמצעות  –דרושים חריצים ושקעים הם יבוצעו בעזרת מסור, חורים 
  קידוח בלבד.

אין להתחיל בעבודות החיפוי לפני קבלת אישור   - עבודות החיפוי
 יום לאחר סיום יציקת הבטון.  21המפקח. עבודת החיפוי תחל לפחות 
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ינוקה היטב ויורטב במים. על שטח הקיר תורבץ שכבת מלט  שטח הקיר
מ"מ, בתוספת חומר מגביר הידבקות. השטח  2-3, בעובי 1:3צמנט 

 ימים רצופים בטרם יונח החיפוי. 3יוחזק במצב רטוב לפחות 
אם גב האבן חלק, יבוצעו ניקוי, הרטבה והרבצה על גב הלוחות כמפורט 

 3לוחות האבן יוחזק במצב רטוב לעיל לגבי הקיר. המלט שהותז על 
ימים רצופים. פני הלוחות יוגנו מפני התלכלכות במלט. אין להניח לוח 

 אבן על משנהו לאחר ההתזה.
 

בנדבך האבן הראשון יושענו לוחות האבן על בליטת בטון. החיפוי 
יתקדם בשורות אופקיות, בזמן הבנייה תונח כל אבן על גבי טריזים מעץ 

 1מירת אחידות עובי המישק. רוחב המישקים יהיה קשה או ממתכת לש
מ"מ. הטריזים יוצאו לאחר יממה לפחות  2ס"מ, עם סטייה מירבית של 

 ולא יאוחר משתי יממות מזמן הבנייה. 
 

בסיום עבודות החיפוי  וניקוי פני האבן, ולאחר קבלת אישור  - מישקים
 5 ומקהמפקח, יוחל בהעמקת המישקים ובכיחולם. ההעמקה תהיה לע

לפני ביצוע הכיחול יורטבו דפנות ופנים המישקים. הכיחול ייעשה  מ"מ .
מ"מ, ייעשה בשני  20בשלב אחד. אם עומק החלל לכיחול עולה על 

שלבים. הכיחול ייעשה שקוע ומחורץ חצי עגול. המלט ימלא את המישק 
 4המישקים ישמרו במצב רטוב במשך  –בשלמות ללא חללים. אשפרה 

. לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על ניקיון האבן משיירי ימים לפחות
 לכלוך ושיירי צמנט בטון. 

חיזוק לוחות האבן לשטחי קירות ייעשה באמצעות  – חיזוקים ועיגונים
רשת פלדה מגולוונת וזוויתנים על פי פרטי קונסטרוקטור. הזוויתנים 

מפלדה  לעיגון, הרשתות ויתר חלקי הפלדה המשמשים לעיגון האבן יהיו
 מפרט כללי למסגרות חרש. -19מגולוונת כמפורט בפרק 

ביצוע פתחי הניקוז יבוצע על פי פרט. המרווח בין קצה  פתחי ניקוז:
הצינור ובין חיפוי הקיר ימולא בטיט צמנטי בגוון האבן. המרווח בין 

מ"מ. צינור הניקוז לא יבלוט  5דופן הצינור לחיפוי הקיר לא יעלה על 
 ממישור הקיר.

ס"מ, באורך  8יהיה מאבן אחת לרוחב הקיר בעובי  – נדבך ראש )קופינג(
משתנה על פי פרט אדריכל נוף עיבוד האבן יהיה מנוסר חלק  בכל 

 ראה חיפוי אבן לעיל. –הפאות הנראות. כיחול 
ציפוי כורכרי על גבי קירות בטון מסוג "ציפוי  –ציפוי  כורכרי קיר בטון 40.1.4

קס או שוו"ע מאושר. יש לבצע הכנת קיר " תוצרת רדימי2000כורכרי 
הבטון על פי הנחיות יצרן כולל שכבת הרבצה תחתונה. וליישם שכבה 

מ"מ ציפוי כורכרי. ראה הנחיות ליישום במפרט יצרן מצורף.  15-20של 
על פי פרט/הנחיית אדריכל  -גוון הציפוי וכן הגדרות לעיבוד גמר הציפוי

 נוף.
 קירות מורכבים: 40.1.5

קירות מורכבים, בניית חזית אבן ויציקת בטון בצמוד לה,   כללי:
ליצירת קיר אבן ובטון כיחידה מונוליטית. בניית קירות מורכבים 

קירות אבן,  – 40.04.01שבמפרט הכללי. וסעיף  1402תיעשה על פי סעיף 
הבטון, הטפסות ופלדת הזיון יתאימו לדרישות פרק  שבמפרט הכללי.

כל החומרים שישמשו להכנת מלט  באתר, עבודות בטון יצוק –02
לבנייה, לכיחול ולכל שאר המלאכות הקשורות בבנייה ובחיפוי האבן 

 , עבודות בנייה שבמפרט הכללי.04יהיו כמפורט בפרק 
 

במידה וקיימת סתירה כלשהי בתוכן המפרט/הפרטים אזי מפרט/פרטי  
תכניות הקונסטרוקציה לקירות הבטון  קונסטרוקטור הם הקובעים.

יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט, לפני 
ביצוע תפרי התפשטות, ניקוז הקיר, איטום, טפסות, סוג הבטון הביצוע. 

והזיון, אשפרה, מילוי בגב הקיר ויסודות הקיר יבוצעו על פי תכניות 
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ות אלה ללא תכניות לא ימשיך הקבלן בעבודקונסטרוקציה. 
 קונסטרוקציה.

המיקום המדויק של הקירות יסומן ע"י מודד התוויה וסימון הקירות: 
מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את  הציר האורכי של הקיר ונקודת 

גובה קבועה כולל שתי אבטחות. ע"פ שני הנתונים הנ"ל יהיה על הקבלן 
בצורה שתאפשר  להכין את כל רשת הנקודות הדרושה להקמת הקיר

איתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו.  הקבלן ישמור בקפדנות על 
נקודות הסימון ובמקרה של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, מוטל עליו 

 לשקמן מיידית על חשבונו ואחריותו
 אבן לקט -קיר כובד 40.1.6

 קירות מורכבים כמפורט לעיל. – שיטת הבנייה
שמקורה בגושי אבן מחציבה או מלקט אבן בלתי מעובדת,    -אבן לקט 

גושי אבן שבטבע. סוג האבן, אבן גיר קשה, גוון האבן יאושר ע"י מפקח 
 ואד' נוף.

צורת המיקשר תהיה בניית אבן פראית כפרית, כאשר  - מיקשר
  המישקים מהווים קווים שבורים לכל הכיוונים.

פק האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים. הקבלן יס
דוגמה לסוג האבן וסוג העיבוד. האבן תעמוד ב"דרישות לטיב האבן" 

ס"מ.  20-45שבמפרט הכללי. גודל האבן יהיה  14011בהתאם לסעיף 
מ"מ. עובי  200 –מ"מ, והמירבי  50העובי המזערי של אבן לבנייה יהיה 

האבן יימדד מקו המקצוע ועד לנקודה בה האבן עבה ביותר, ללא 
כל האבנים שיוכנסו לקיר תהיינה שלמות ובלתי התחשבות ב"כרס" 

פגומות. לא יכלללו בבניה אבני מילוי קטנות. הקבלן יחליף באבן חדשה 
כל אבן שניזוקה או נשברה באחד משלבי העבודה, בהובלתה, או בשעת 

בניית הקיר. הכנת האבן כוללת גם סיתות להתאמת מידות, סיתות 
לשם התאמתן לקונסטרוקציה,  אבנים במידות משלימות, סיתות אבנים

לרכיבים משתלבים, לרכיבים צמודים וכדו'. אם דרושים חריצים 
 באמצעות קידוח בלבד.  –ושקעים הם יבוצעו בעזרת מסור, חורים 

לפני הנחת האבנים בקיר יש לשטוף אותן. בקירות מורכבים תבוצע 
בדרך כלל בניית האבן תחילה ויציקת הבטון בגב האבן לאחר מכן, 

יציקת הבטון תתקדם עם התקדמות בניית האבן. לא תורשה בנייה על 
גבי נדבך מצע שלא נוצק בטון בגבו. לפני יציקת הבטון יכוסה גב האבן 

במי צמנט, הבטון יחוזק היטב ללא ריטוט ויש למלא היטב את כל 
 החללים.  

מ"מ מפני הקיר. עובי   20המישקים יושארו פתוחים עד  – מישקים
 מ"מ  2מ"מ, עם סטייה מירבית של  25עד  5יהיה המישקים 

בסיום עבודות הבנייה, יציקת הבטון, האשפרה, תיקון וניקוי פני האבן, 
ולאחר קבלת אישור המפקח, יוחל בהעמקת המישקים. לא יבוצע 

מ"מ לפחות ולא פחות מפעמיים עובי  15כיחול. ההעמקה תהיה לעומק 
 –פנות ופנים המישקים אשפרה המישק. לפני ביצוע הכיחול יורטבו ד
ימים לפחות. יש להקפיד על  4המישקים ישמרו במצב רטוב במשך 

 ניקיון האבן משיירי לכלוך ושיירי צמנט בטון. 
 

הבנייה תיעשה בעזרת חוט בנאים לבן, חופשי מפגם ומקשר, קבוע 
מ"מ מפני הנדבכים. ראש החוט ייבנה בתוואי  10-ומתוח במרחק של כ

 מ'. 8ך החוט המתוח חופשית לא יעלה על מדוייק. אור
ביצוע פתחי הניקוז יבוצע על פי פרט. המרווח בין קצה  פתחי ניקוז:

הצינור ובין חיפוי הקיר ימולא בטיט צמנטי בגוון האבן. המרווח בין 
מ"מ. צינור הניקוז לא יבלוט  5דופן הצינור לחיפוי הקיר לא יעלה על 

 ממישור הקיר.
יהיה מאבן אחת לרוחב הקיר או קופינג מאבן  – נדבך ראש )קופינג(

 נסורה בהתאם לפרט.
בנוסף למפורט בסעיף דוגמאות לעיל , לאחר אישור דוגמת  – דוגמאות

האבן, דוגמאות לבניית הקיר יכללו פינות, עיבוד סביב רכיבים 
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משתלבים ונקודות בעייתיות אחרות, לפי הוראות המפקח. הדוגמאות 
הם יורה המפקח והן יישמרו עד למועד שייקבע על יבוצעו במקומות עלי

 ידו. הריסת הדוגמאות וסילוק החומרים יעשו על ידי הקבלן.
  אבן חאמי-קיר כובד 40.1.7

 קירות מורכבים כמפורט לעיל. – שיטת הבנייה
אבן מעובדת למחצה לצורה מלבנית, שמקורה בגושי אבן    -אבן חמי 

האבן, אבן גיר קשה, גון האבן מחציבה או מלקט גושי אבן שבטבע. סוג 
 יאושר ע"י מפקח ואד' נוף.

צורת המיקשר תיהיה "מוקאדם", מישקים נפסקים )בלתי  - מיקשר
רצופים( בשני הכיוונים, הקווים האופקיים יודגשו. האבן תהיה אבן 
שכבות בעובי משתנה אשר תונח בעיקרה אופקית. שבירת השכבות 

כך שהצלע הארוכה אנכית  תיעשה באמצעות אבן מלבנית בנוייה
 וחובקת מספר שורות )ראה פרט(. 

הצמנט במלט לכיחול יהיה צמנט לבן. גוון המלט לכיחול יהיה בגוון 
. BS1014האבן בכפוף לאישור אד' הנוף. פיגמנטים יתאימו לדרישות 

 המלט לכיחול יכלול מוסף להגברת האטימות. 
ים. הקבלן יספק האבן תהיה נקייה מכל חורים, מגידי עפר ומסדק

דוגמה לסוג האבן וסוג העיבוד. האבן תעמוד ב"דרישות לטיב האבן" 
ס"מ,  20,25שבמפרט הכללי. רוחב האבן יהיה  14011בהתאם לסעיף 

מ"מ, והמירבי  50ס"מ. העובי המזערי של אבן לבנייה יהיה  25-40אורך 
ה עובי האבן יימדד מקו המקצוע ועד לנקודה בה האבן עב מ"מ. 200 –

ביותר, ללא התחשבות ב"כרס" כל האבנים שיוכנסו לקיר תהיינה 
שלמות ובלתי פגומות. הקבלן יחליף באבן חדשה כל אבן שניזוקה או 

נשברה באחד משלבי העבודה, בהובלתה, או בשעת בניית הקיר. הכנת 
האבן כוללת גם סיתות להתאמת מידות, סיתות אבנים במידות 

תאמתן לקונסטרוקציה, לרכיבים משלימות, סיתות אבנים לשם ה
משתלבים, לרכיבים צמודים וכדו'. אם דרושים חריצים ושקעים הם 

  באמצעות קידוח בלבד. –יבוצעו בעזרת מסור, חורים 
לפני הנחת האבנים בקיר יש לשטוף אותן. בקירות מורכבים תבוצע 
בדרך כלל בניית האבן תחילה ויציקת הבטון בגב האבן לאחר מכן, 

הבטון תתקדם עם התקדמות בניית האבן. לא תורשה בנייה על יציקת 
גבי נדבך מצע שלא נוצק בטון בגבו. לפני יציקת הבטון יכוסה גב האבן 

במי צמנט, הבטון יחוזק היטב ללא ריטוט ויש למלא היטב את כל 
  החללים. 

בזמן הבנייה תונח כל אבן על גבי טריזים מעץ קשה או ממתכת לשמירת 
ס"מ, עם סטייה מירבית  1י המישק. רוחב המישקים יהיה אחידות עוב

מ"מ. הטריזים יוצאו לאחר יממה לפחות ולא יאוחר משתי יממות  2של 
 מזמן הבנייה. 

בסיום עבודות הבנייה, יציקת הבטון, האשפרה, תיקון וניקוי  - מישקים
פני האבן, ולאחר קבלת אישור המפקח, יוחל בהעמקת המישקים 

מ"מ לפחות ולא פחות מפעמיים  15מקה תהיה לעומק ובכיחולם. ההע
עובי המישק. לפני ביצוע הכיחול יורטבו דפנות ופנים המישקים. הכיחול 

מ"מ, ייעשה  20ייעשה בשלב אחד. אם עומק החלל לכיחול עולה על 
בשני שלבים. הכיחול ייעשה שקוע ומחורץ חצי עגול. המלט ימלא את 

המישקים ישמרו במצב רטוב  –ה המישק בשלמות ללא חללים. אשפר
ימים לפחות. לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על ניקיון האבן  4במשך 

 משיירי לכלוך ושיירי צמנט בטון. 
הבנייה תיעשה בעזרת חוט בנאים לבן, חופשי מפגם ומקשר, קבוע 

מ"מ מפני הנדבכים. ראש החוט ייבנה בתוואי  10-ומתוח במרחק של כ
 מ'. 8המתוח חופשית לא יעלה על  מדוייק. אורך החוט

ביצוע פתחי הניקוז יבוצע על פי פרט. המרווח בין קצה  פתחי ניקוז:
הצינור ובין חיפוי הקיר ימולא בטיט צמנטי בגוון האבן. המרווח בין 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מ"מ. צינור הניקוז לא יבלוט  5דופן הצינור לחיפוי הקיר לא יעלה על 
 ממישור הקיר.

ה מאבן אחת לרוחב הקיר או קופינג מאבן יהי – נדבך ראש )קופינג(
 ס"מ בהתאם לפרט קיר ישיבה. 8נסורה בעובי 

דוגמאות לעיל , לאחר אישור  7.2בנוסף למפורט בסעיף  – דוגמאות
עיבוד סביב רכיבים  פינות,דוגמת האבן, דוגמאות לבניית הקיר יכללו 

ת משתלבים ונקודות בעייתיות אחרות, לפי הוראות המפקח. הדוגמאו
יבוצעו במקומות עליהם יורה המפקח והן יישמרו עד למועד שייקבע על 

 ידו. הריסת הדוגמאות וסילוק החומרים יעשו על ידי הקבלן.
על הקבלן לשים שיש לשלב בקירות סלעים בגדלים שילוב סלעים בקיר:  40.1.8

כלולים שונים על פי הפרטים הרלוונטיים. הסלעים ושילובם בקיר 
 במחיר בניית הקיר.

 תכולת העבודה: 40.1.9
בכל צורה שהיא ,  העבודה כוללת ביצוע קירות  -קיר בטון יצוק באתר 

ישרים או מעוגלים, בעלי חתך אחיד או משתנה. מחיר היחידה כולל 
ביצוע הקיר, החפירה ליסוד הקיר, המילוי החוזר, שכבת המצע המהודק 

מתחת ליסוד הקיר, שכבת הבטון הרזה מתחת ליסוד הקיר, חורי 
קוז וה"פילטרים" מאחורי חורי הניקוז, איטום קירות,  את ברזל הני

הזיון, את תפרי ומשקי התפשטות, קיטום הפינות, גמר בטון חשוף 
חזותי, השקיה ואשפרת הקירות, וכל פרט נוסף המופיע בתניות 

האדריכל/קונטרוקטור  לשביעות רצון האדריכל והמפקח. כל אלו לא 
 חירם כלול במחיר יחידת הקירותיימדדו ולא ישולמו בנפרד ומ

בכל הקשור לתכולת  תכולת העבודה : -חיפוי קירות בטון באבן 
העבודה של הרקע לחיפוי )קיר הבטון(, יש להתייחס למפרט 

. תכולת העבודה לעבודות החיפוי מבוססים על תת פרק קונסטרוקטור
של המפרט הכללי.  כל החומרים הדרושים לחיפוי הקיר עד  1400.00

לגמר מושלם כולל לוחות החיפוי וכל אמצעי הקביעה ועיגון של האבנים 
, הכשרת השטחים לשם חיפויים כגון ניקוי, יישור החלקה וכו', שכבה 

ההדבקה, חומרי הכיחול וביצוע הכיחול מיישרת באם נדרשת, חומרי 
. עיבוד, חיתוך, השלמה והתאמה הדרושים וחומרי ציפוי ההגנה לאבן

מסביב לעמודים, לצינורות, פתחים, פינות וכו'. ניקוי בגמר כל עבודות 
במ"ר  ,  – אופן המדידה  החיפוי לרבות שימוש בשואב אבק תעשייתי.

ועד פני  -חיפוי דויים כולל לכל חלקי הקיר הגלושטח החיפוי יחושב 
. כל צדי הקיר ס"מ מגובה פני הקרקע מתוכננים, כולל  10למינוס 

המחיר לכל הנ"ל יהיה אחיד בהתאם לכתב הכמויות ולא ייחשב 
 כתוספת.

  –משטחים אבני שפה ומדרגות:
 

תכולת העבודה מבוססת על תת  תכולת העבודה : -קירות מורכבים 
של המפרט הכללי. המחיר כולל הכנת דוגמאות אבן  1400.00פרק 

ודוגמאות העיבוד, הסיתות והבנייה. אספקת האבנים לפי הגדלים 
הדרושים, הכוללים עודפים מספיקים ליצירת פיאות המישקים בעלי 

הרוחב הדרוש וכן סיתות ותיקונים בזמן הבנייה. עיבוד הפנים הגלויים 
של המישקים לפי הרוחב לפי הדוגמא המאושרת, סיתות הפיאות 

הנדרש, סיתות האבן בכדי להתאים את השורה הראשונה שתיבנה על 
מסד, עיצוב פתחי צינורות הניקוז, התאמת גב האבן לחלקי 

 קונסטרוקציה.
הגנה על על עבודות האבן הגמורות עד למסירתן, לרבות ניקוי פני האבן 

 במהלך העבודה. 
מעוגלים. מחיר קופינג אבן לא תינתן תוספת עבור קירות משופעים/

 לקט כלול במחיר הקיר. 
פני בצד השני של הקיר יחושב במ"ר -במ"ק, ציפוי דו –אופן המדידה 
 בסעיעף נפרד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הכנת דוגמא לאישור, הכנת קיר הבטון  המחיר כולל – ציפוי כורכרי
כולל  להרבצה תחתונה, שכבת הרבצה תחתונה ושכבת ציפוי כורכרי

מישקים ותפרי התפשטות, כולל כל ההנחיות והשלבים המפורטים 
במפרט היצרן ליישום שכבת הציפוי הכורכרי עד לקבלת מראה מוגמר, 

רשת מגולוונת מעוגנת לקיר במידת הנדרש על פי הנחיות 
 קונסטרוקטור. וכל הנדרש במפרט היצרן המצורף. 

  –:משטחים אבני שפה ומדרגות 40.2
במפרט  51שבמפרט הכללי ופרק  51ת/צורת דרך על פי פרק הכנת שתי כללי:

על פי  -מיוחד זה. סוג המצעים, עובי המצעים  וכן כל מילוי מתחת לפני הפיתוח 
לאחר גמר ביצוע ריצוף כלשהו בין אם ריצוף במרצפות  הנחיית קונסטרוקטור. 

כל  כלשהן או יציקת משטח כלשהו לא ייחצבו בו שום מעברים או חריצים.
תשתית/שרוול האמורים להיות מונחים מתחת לריצוף יבוצעו טרם ביצוע 

 הריצוף

ביצוע המדרגות יהיה בהתאם לפרט, לרבות הכנת שטח  –מדרגות כללי  40.2.1
הבטון  הידוק ובניית יסוד בטון בהתאם למידות על פי תכנית. מצעים,

עבודות בטון יצוק  – 02הטפסות ופלדת הזיון יתאימו לדרישות פרק 
אתר. ביצוע יציקות הבטון מצעים וביסוס יהיו על פי תכניות ב

 קונסטרוקטור.

 . 42מדרגות טרומיות יתאימו לת"י  –מדרגות טרומיות 40.2.2

לאחר שבירה באתר. בקשתות יש  לא יאושר שימוש בחלקי מדרגה
קטן יותר, כנדרש, אלא אם  להשתמש באבנים מנוסרות בדיסק באורך

במפגש של שתי אבני מדרגה בזווית )פינה  פורט אחרת במסמכי החוזה.
שאינה זווית ישרה(, עבורה אין אבן חרושתית תואמת, ינוסרו שני 

מחצית מהזווית שבין שתי  קצוות האבן בשיפוע )גרונג(, שזוויתו
החדה. לא יתקבלו  האבנים ויעובד המפגש בדיסק, למיתון הפינה

הצידי של  ןהשלמות בטיט בפינות, לא יתקבל מפגש, החושף את הפ
בכל מקום בו יש שימוש  האבן, או כל חיבור אחר מחוץ למתואר לעיל.

במדרגה חרושתית, תיושם זו ראשונה בשלמות. חיתוכי מדרגה במידה 
 הפינה. ונדרשים, יבוצעו רק באבנים ישרות הצמודות לאבן

סוג המדרגה וביצוע המדרגות יתאימו לדרישות יועץ הנגישות ולתקני 
 ניים.הנגישות העדכ

 תכולת העבודה:
העבודה כוללת: אספקת אבני המדרגה על פי פרט, חיתוכים והתאמות          

על פי הצורך כולל התאמות לקשתות /פינות עד לגמר מושלם, מצע 
 מהודק, טיט צמנט, יסוד בטון, עיגון וזיון לפי קונסטרוקטור

חיפוי מדרגות בטון באבן חברון טבעית רום ושלח  –מדרגות אבן טבעית  40.2.3
על פי פרט. יסוד בטון וביסוס על פי תכניות קונסטרוקטור. חיפוי אבן, 

ראה ריצוף באבן חברון טבעית להלן. ביצוע המדרגות יתאימו לדרישות 
יועץ הנגישות ולתקני הנגישות העדכניים. כולל פס סיתות בעיבוד שונה, 

על פי הנחיות יועץ הנגישות כלול במחיר  כולל צבע או פס מדבקה
 המדרגה.

-יציקת משטח בטון ב ––משטח בטון מתחת לדשא סינטטי בטיחותי  40.2.4
מ"ר. היציקה כולל זיון  8ס"מ. כולל תפרי התפשטות כל  10בעובי  30

ומשקי הפרדה והתפשטות תבוצע  בשיפועים על פי תכנית ועל פי פרט 
ולל הכנות וגמרים יעשו על פי כל ומפרט קונסטרוקטור. יציקות באתר כ

 הגימור לעבודות בטון יצוק באתר של המפרט הכללי .  02האמור בפרק 
בנוסף לאמור במפרט הכללי דגש יושם על החלקת משטח  ."החלקה   "

הבטון על פי הנחיות ספק משטח גומי להגנה מנפילה ממתקני משחק, 
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לעובי המשטח הנדרש זאת תוך תיאום מראש לגובה פני הגומי בהתאם 
שיקבע ביחס לגובה המתקן שמעליו ותקני הבטיחות החלים במצב 

 100בנקודה הנמוכה של משטח הבטון יבוצע בור ניקוז בקוטר  הנתון.
הבור יהיה  ס"מ כולל צינור לניקוז הבור על פי פרט.  100ס"מ ובעומק 

 גיאוטכני וימולא בחצץ. מיקום על פי תכנית.  עטוף בבד

 12בעובי  30-יציקת משטח בטון ב –ון סרוק לשבילים ורחבותמשטח בט 40.2.5
מ"ר. היציקה כולל זיון ומשקי הפרדה  8ס"מ. כולל תפרי התפשטות כל 

והתפשטות תבוצע  בשיפועים על פי תכנית ועל פי פרט ומפרט 
קונסטרוקטור. יש להקפיד על ביצוע קיטום פינות בקצות היציקה בשלב 

ל הכנות וגמרים יעשו על פי כל האמור הטפסנות. יציקות באתר כול
 לעבודות בטון יצוק באתר של המפרט הכללי . 02בפרק 

מתכת בהתאם ל  יש להחליק את פני הבטון בסרגל :  גמר בטון סרוק
שבמפרט הכללי.  סירוק הבטון ייעשה לאחר ההחלקה  500614סעיף 

ולאחר שהבטון התקשה במידה מספקת כך שפעולת ההברשה לא תגרום 
הסירוק יהיה סירוק גס וייעשה על ידי  ליציאת אגרגאט מפני הבטון. 

בקצות השביל יש  מטאטא כבישים. יש להקפיד על כיוון סירוק אחיד. 
ר שוליים מוחלקים ברוחב על פי פרט. דוגמא לסירוק תהיה להשאי

מ"ר מרובע לפחות ותאושר על ידי אדריכל הנוף. אשפרה  4בגודל של 
שבמפרט הכללי.  5008פרק -ראשונית ואשפרה נמשכת תיעשה על פי תת

בקרת איכות לאיכות הבטון וטיב המשטחים והמישקים תיעשה על פי 
   שבמפרט הכללי.  5009פרק  -תת

ס"מ . כולל  20בעובי  30-יציקת משטח בטון ב –משטח בטון לגלגיליות 40.2.6
תפרי התפשטות . היציקה כולל זיון ומשקי הפרדה והתפשטות תבוצע  

בשיפועים על פי תכנית ועל פי פרט ומפרט קונסטרוקטור. יציקות באתר 
לעבודות בטון יצוק  02כולל הכנות וגמרים יעשו על פי כל האמור בפרק 

  ."החלקה   " הגימור למשטחי  בטון של המפרט הכללי .  50ופרק  באתר
משטח הבטון  על ידי הליקופטר. דגש יושם על החלקת משטח הבטון

מיקרון כל אחת, כדוגמת  300שכבות בעובי  2ייצבע בצבע פולאוריטני 
"רינול" גרמניה או ש"ע מאושר. הצבע בעל עמידות מעולה בשחיקה 

 עבור גלגיליות. ומתאים לשמוש

ציפוי כורכרי על גבי משטח  – ציפוי  כורכרי ליציקות )שבילים ורחבות( 40.1.10
" תוצרת רדימיקס או 2000בטון  לשבילים ורחבות, מסוג "ציפוי כורכרי 

שוו"ע מאושר. יש לבצע הכנת משטח הבטון פי הנחיות יצרן כולל שכבת 
ס"מ  ציפוי כורכרי  5על תשתית הבטון. יש ליישם שכבה של  פריימר

ליציקות כולל סילר . ראה הנחיות ליישום במפרט יצרן מצורף. גוון 
על פי פרט/הנחיית אדריכל נוף.  -הציפוי וכן הגדרות לעיבוד גמר הציפוי

המחיר כולל הכנת דוגמא לאישור, כל המפורט בתאור הסעיף לעיל כולל 
התפשטות, כולל כל ההנחיות והשלבים המפורטים מישקים ותפרי 

 במפרט היצרן ליישום שכבת הציפוי הכורכרי עד לקבלת מראה מוגמר.

 ריצוף במרצפות בטון 40.2.7
ביצוע ריצוף במרצפות בטון לרבות מצעים ותשתיות, יהיה  –כללי 

פרק "מיסעות מאבני ריצוף מבטון" ובסעיף -, בתת51כמפורט בפרק 
 בטון.מרצפות  40.05.01.01

 . 2279אזורי הריצוף יעמדו בדרישות להתנגדות להחלקה כאמור בת"י 
.  8אבני ריצוף מבטון יהיו בהתאם לתקן ישראלי ת"י  – טיב אבן הריצוף

אבנים המיועדות לריצוף נגישות לאנשים בעלי מגבלות, יתאימו לת"י 
משתלבות מסוג על פי תכניות ופרטים. אבני הריצוף יהיו . 2חלק  1918

, ויתאימו לדרישות על פי תכניות ופרטים גוון על פי הנחיית אדריכל
ולדוגמאות שאושרו על ידי המפקח. האבנים תהיינה בגמר חלק ואטום 

 והצבע יהיה בגוון אחיד למעט אם יוגדר הגוון כ "קוקטייל" כלשהו. 
יתקבלו  לאהגוון יאושר רק לגבי מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש.

 אבנים שבורות או פגומות באתר. 



102 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תכולת העבודה:
 עבודות סלילה ,     – 51בפרק   51.00תכולת המחירים יהיו על פי סעיף 

 שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן.  
מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל את אספקת אבני הריצוף 

פיזור חול לאחר השלמת העבודה והנחתן, מצע החול, הידוק השתית, 
למילוי מישקים, הידוק סופי,  חיתוכים והשלמות כולל כל הדרוש עד 

 .לביצוע מושלם של העבודה
שילובי דוגמאות וגוונים בכל צורה שהיא, על פי התכניות והפרטים, 

 לרבות הנחה שאינה במקביל לשפות השטח המרוצף.
יוחל בעבודות הריצוף רק לאחר ביצוע עבודות   – ביצוע הנחת הריצוף

התשתית כגון: בסיסי בטון, עבודות חשמל ותקשורת, צנרת מים ביוב 
 והניקוז, בורות לעצים וכדומה.

חול טבעי או חול מחצבה או יש להשתמש ב –ביצוע שכבת ההנחה  .א
ס"מ. מפזרים את החול  4של   אגרגט דק גרוס נקי ויבש בעובי

 גל יישור או במגמר עד לגבהים המתאימים.ומיישרים בסר
ביצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל   -אופן ההנחה של אבני הריצוף  .ב

"אבני קצה"  –מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות 
ו/או "חצאים" , הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה 

 חיתוך והשלמות של אבנים יהיו בניסור. בחיתוך האבנים הנגדית.
וההשלמות, יש להקפיד על חיתוך ללא פגמים ועם דופן ניצבת 

וישרה. מכונות הניסור תהיינה מסוג המותקנות על משטח יציב 
ומאפשרות ניסור בזוית. אין להשתמש בחלקי אבני ריצוף שגודלם 

ס"מ ימולאו בבטון שמתכונתו:  5-ס"מ. מרווחים קטנים מ 5-קטן מ
חלקים אגראגט שגודלו  2-חלקים חול ל 1.5-צמנט ל 1חלק 

בגוון הריצוף הצמוד. (. היציקה תהיה 1:1.5:2מ"מ ) 9.5המכסימלי 
מ"מ. לאחר היציקה יש  3-היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב

במידה ויש לנקות מיידית את הריצוף הצמוד מכל טיט בטון. 
להתחבר לריצוף קיים יש להניח במקומות החיבור מרצפות שלמות, 

ות מנוסרות ולקבל משטח חלק ואחיד בסטיות  או חלקי מרצפ
יש להחליף במקומות החיבור מרצפות  המותרות כמפורט בהמשך.

כאשר יש צורך בניסור אבנים משתלבות בחיבור לתפרים, . שבורות
קירות, אבני שפה או כל גמר ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה 

שבתוך הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים 
 שטח הריצוף.

ייעשה סמוך ככל שניתן להנחת אבני הריצוף. אין   -הידוק ראשוני  .ג
להשאיר שטחים מרוצפים לא מהודקים בסוף יום עבודה. ההידוק 

 ייעשה במרטט שטח פעמיים לפחות, בצורת שתי וערב.
מ"מ,  2-3בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של   –מישקים  .ד

מונע שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או לצורך מילוי בחול אשר 
תחת עומסים   כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את האבנים אחת 

המישקים ימולאו מיד לאחר ההידוק הראשוני בחול נקי  לשנייה. 
ויבש. לאחר פיזור החול, ימולאו המישקים באמצעות מטאטא, תוך 

סופי. הקפדה על מילוי מושלם. חוזרים על הפעולה לאחר ההידוק ה
טאטוא עודפי חול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים לאחר גמר 

 העבודה.

 ייעשה במרטט שטח לאחר ניקוי המשטח. –הידוק סופי  .ה

דוגמת הנחת הריצוף, שינוי כיוון בריצוף,  -דוגמת הנחת הריצוף   .ו
מעבר בין גוונים ומפגש בין אלמנטים כגון מדרגות, קירות, אבן 

ר בזווית,  התאמת יחידות מיוחדות שפה, ריצוף בקשתות, ניסו
סביב פתחי עצים, ריהוט ואלמנטים שונים יהיו כנדרש בתכניות 

 והפרטים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור  – שינוי כיוון בריצוף .ז
את גבול העבודה בקו אחיד, באמצעות חיתוכים וניסורים ולהתחיל 

 מחדש בדוגמה הנדרשת .

תישמר המשכיות ורציפות פני  -צוף שונים מפגש בין חומרי רי .ח
המשטחים כך שיהיו באותו מישור באזור המגע. הסטיות יהיו 

 בהתאם לסעיף סטיות בביצוע להלן.

מפלס מכסה התא או המתקן  –הנחה מסביב לתאי בקרה למיניהם  .ט
יהיה כמפלס פני הדרך הריצוף שסביבו. אבני הריצוף יתחמו את 
מכסה המתקן קרוב ככל האפשר. כשהמכסה מלבני ישיקו אבני 

הריצוף למקצועות המכסה. מכסה עגול ייתחם מסביב בצורה 
י השלמה ליד מלבנית והמרווח הנוצר יושלם בבטון כמפורט לגב

אלמנטי תיחום.  בסיום ההנחה תעמוד הדרך בדרישות לסטיות 
 .1571המותרות כמפורט בת"י 

הסטייה המכסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה  –סטיות בביצוע  .י
מ"מ )מדידה  7מ"מ. הסטייה במישוריות  לא תעלה על  10על 

באמצעות סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום כמוגדר בסעיף 
שבמפרט הכללי(.  הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא  40.05.00
 מ"מ. 2יעלה על 

גם אם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות  .יא
הריצוף, על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא בגוונים שונים 

 ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

נמכת יבוצע על לפני אבן שפה מו ריצוף  –ריצוף לפני אבן שפה מונמכת  40.2.8
פי פרט , בצמוד לאבן שפה מונמכת תונח אבן סימון לעיוורים בגוון 

ניגודי, ובניצב יבוצע  פס  אבן הכוונה  לעיוורים. ביצוע אבן סימון ואבן 
הכוונה יהיה על פי פרט ובהתאם להחיות יועץ נגישות. השיפועים לכיוון 

 אבן השפה המונמכת יבוצעו על פי פרט.

 יבוצע באבן מנקזת מסוג  אקוסטון דגם "טבעון"  -מנקזת ריצוף אבן  40.2.9
תוצרת אקרשטיין או שוו"ע,  בגוון על פי בחירת אדריכל נוף )כולל 

גוונים על בסיס מלט לבן(. או כל שילוב  דוגמאות וצבעים על פי פרט 
. לאחר הידוק אדריכל נוף. הנחת הריצוף תבוצע על פי מפרט יצרן

יאוטקסטיל לא ארוג מעל השתית. היריעה השתית תיושם יריעת בד ג
תוגבה בקצות הריצוף במקביל לאבני התיחום עד לגובה שכבת הפילוס. 

תשתית לריצוף, שכבת אוגר ביניים תבוצע מחומר אינרטי מדורג 
ס"מ. שכבת ההנחה  10בהתאם למפרט יצרן.הידוק יבוצע בשכבות של 

ומר אינרטי דק וחומרי המילוי הגרנולרי של משקי הריצוף יהיו מח
בהתאם למפרט יצרן. יש לבצע בדיקת התאמה בין השכבות או 

להשתמש בהפרדת יריעת גיאו טקסטיל לא ארוג, על מנת לוודא שלא 
ריצוף הנחת הריצוף על פי סעיף יווצר ערבוב בין השכבות. דגשים ל

מילוי המישקים יבוצע לאחר ההידוק בחצץ דק  לעיל. במרצפות בטון
רט יצרן. לאחר פיזור החצץ ימולאו המישקים באמצעות גרוס על פי מפ

מטאטא רחוב. חוזרים על פעולה זו לאחר ההידוק הסופי. טאטוא עודפי 
חצץ מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים לאחר סיום העבודה. בקצה 

ס"מ מיני'.  80הריצוף בכיוןן הניקוז יונח צינור שרשורי לניקוז בקוטר 
ת וכל הנדרש לצורך ניקוז בהתאם העבודה כוללת את כל השכבו

 לפרטים. 

ריצוף אבן ייעשה על פי סעיף   -ריצוף משטחים מאבן חברון טבעית   40.2.10
 שבמפרט הכללי. 40.05.04 -ו 40.05.01

אבן גיר קשה, בהירה מסוג "חברון" נסורה, עובי מינימאלי  - סוג האבן 
ס"מ, עובי מינימאלי לריצוף ללא משטח  4 -לריצוף על גבי משטח בטון 

על פי  –ס"מ. מידות האבן, עיבוד, צורת הנחה ועובי המישקים  5 –בטון 
 14011, סעיף 14פרט והנחיות אדריכל הנוף. טיב האבן על פי פרק 
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האבן תהיה בריאה ללא סדקים או גידים. הריצוף יונח  שבמפרט הכללי.
מ"מ  30מ"מ לפחות ושכבת טיט צמנט בעובי  60על גבי מצע חול בעובי 

לפחות. המצע יעובד לפי המפלסים והשיפועים הדרושים בעזרת 
לפני הנחת האבנים יש לנקותן פעם נוספת ולהרטיב אותן ואת סרגלים. 

וחות הריצוף ובין אלמנטים צמודים המצע. יש למנוע מגע קשיח בין ל
כגון בסיסים לציוד או "רגליים", או אלמנטים החודרים דרך שכבת 
הריצוף, כגון צינורות. לשם כך יש ליצור מישקי הפרדה גמישים. לא 

ייחצבו שום מעברים או חריצים בריצוף לאחר הנחתו. השענת לוחות 
ות הריצוף עליהם אבן לחיפוי קירות על גבי ריצוף מחייבת הנחת לוח
עיבוד  –כיחול  נשען החיפוי על שכבת מלט מלאה, ללא מצע חול.

שבמפרט הכללי, המישקים  40.05.04.07מישקים ייעשה בהתאם לסעיף 
ימולאו במלט צמנט לבן עם פיגמנט בגוון האבן. תוך כדי ביצוע הכיחול 

כות יש להקפיד על ניקוי הטיט, ניקוי דפנות האבן וכל הנדרש לקבלת אי
 ימים לפחות 4גימור גבוהה. בגמר ביצוע המילוי יש לבצע אשפרה במשך 

ריצוף אבן ייעשה על פי סעיף   -ריצוף משטחים מאבן מנוסרת פראית  40.2.11
 שבמפרט הכללי.  40.05.04 -ו 40.05.01

אבן גיר קשה, אבן פראית, מעובדת לצורה בלתי מלבנית  – סוג האבן
שמקורה בגושי אבן מחציבה או גושי אבן שבטבע. יודגש שפני האבן 

ס"מ. טיב  6ס"מ, עובי מינימאלי  30/30גודל מינימאלי  יהיו מנוסרות.
האבן תהיה בריאה  .שבמפרט הכללי 14011, סעיף 14האבן על פי פרק 

מ"מ  60ריצוף יונח על גבי מצע חול בעובי ללא סדקים או גידים. ה
מ"מ לפחות. המצע יעובד לפי  30לפחות ושכבת טיט צמנט בעובי 

לפני הנחת האבנים יש המפלסים והשיפועים הדרושים בעזרת סרגלים. 
לנקותן פעם נוספת ולהרטיב אותן ואת המצע. יש למנוע מגע קשיח בין 

סיסים לציוד או "רגליים", לוחות הריצוף ובין אלמנטים צמודים כגון ב
או אלמנטים החודרים דרך שכבת הריצוף, כגון צינורות. לשם כך יש 

ליצור מישקי הפרדה גמישים. לא ייחצבו שום מעברים או חריצים 
בריצוף לאחר הנחתו. השענת לוחות אבן לחיפוי קירות על גבי ריצוף 

ט מלאה, מחייבת הנחת לוחות הריצוף עליהם נשען החיפוי על שכבת מל
 ללא מצע חול.

ריצוף פוליגונלי, אבנים שצלעותיהן מבוקעות בלבד  – צורת ההנחה
מ"מ ובמקומות החיבור עד  30בקווים ישרים. יורשו מישקים ברוחב עד 

מ"מ. לא יורשה מישק מתמשך לאורך מס' אבנים, למעט מישקים  50
עיבוד מישקים ייעשה בהתאם לסעיף  –קונסטרוקטיביים. כיחול 

שבמפרט הכללי, המישקים ימולאו במלט צמנט לבן עם  40.05.04.07
פיגמנט בגוון האבן. תוך כדי ביצוע הכיחול יש להקפיד על ניקוי הטיט, 
ניקוי דפנות האבן וכל הנדרש לקבלת איכות גימור גבוהה. בגמר ביצוע 

 ימים לפחות.   4המילוי יש לבצע אשפרה במשך 

אספקה והנחה של אבני מדרך למעבר בשטחי גינון,  –ריצוף אבני מדרך  40.2.12
, סעיף 14טיב האבן על פי פרק אבני המדרך יהיו מסוג אבן גיר קשה, 

צורת  שבמפרט הכללי. האבן תהיה בריאה ללא סדקים או גידים. 14011
 0.5-ס"מ, גודל האבן יהיה כ 10האבן תהיה לא רגולרית,  עובי מינימאלי 

האבנים יונחו על גבי  מ'. 0.5, רוחב מינימאלי מ"ר, ברוחב ואורך משתנה
 מ"מ 60ס"מ, ושכבת טיט צמנט בעובי  20שכבת מצע מהודק בעובי 

 ריצוף דק  40.2.13

, מפרט כללי לנגרות חרש וסיכוך. 20ריצוף דק ייעשה על פי פרק  -כללי 
 הנחת הדק ושיפועים ייעשו על פי תכנית. הביצוע ייעשה על פי פרטים.  

יא תעודות רשמיות כי כל העצים אשר יעשה בהם הספק יידרש להמצ
 .שימוש לביצוע הדק נכרתו במקום מאושר לכריתה
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 כל חלקי העץ יעברו טיפול להגנה מפני מזיקים כאמור להלן: – העץ
תהליך חיסון וחיטוי בדוד לחץ, תהליך הנקרא אימפרגנציה תעשייתית 

הגנה על עץ, המבוסס על התקן  262 מפכ"מ -ויתאים לתקן הישראלי 
 דק(: 4072) 1974הבריטי 

  הכנסת העץ לדוד לחץ ויצירת תת לחץ לשאיבת הרטיבות
 הקיימת. 

  החדרה לעץ של חומרי חיסון כימיים המומסים במים בלחץ
 אטמוספירות. 10גבוה של 

 .שאיבת הרטיבות ע"י תת לחץ 

  הגרוסקופי הוצאת העץ מהדוד וייבושו עד לקבלת איזון
 מתאים. 

דל סיקוסים ואף אלה  - 12%העץ יהיה בתכולת רטיבות שלא תעלה על 
יהיו סיקוסים אחוזים היטב בעץ, ללא סימני התרופפת, ולא יימצאו 
במקצועות ובמקומות החיבור.  לא יהיו בעץ סדקים, סיבים פגומים, 

 חורים, סימני ריקבון, מחלה ומזיקים.

  קונסטרוקצית פלדה. -קונסטרוקציה תחתונה 

כל חלקי העץ שבאים במגע עם הקרקע/בטון  יוגנו באמצעות ציפוי עם 
 חומר על בסיס ביטומני

 
יבוצעו רק בהתאם להנחיות האדריכל והיועץ. לוחות   - תיקונים והשלמות

שנפגעו,נסדקו או ליקויים בעבודות ההרכבה יותקנו רק באישור. אחרת 
שאינם עונים על המפרט, בכל מקרה כל הקבלן יפרק את כל  האלמנטים 

 תיקון החלפה יהיה על חשבונו של הקבלן.

 מ"מ.  3הפרשי המישוריות לא יעלו על  – סטיות בביצוע

אורן פיני  העץ המשמש לבניית הדק יהיה עץ -לוחות דק מעץ אורן פיני 
 כל העץ מחוטא נגד מזיקים בדוד לחץ -מ"מ מחוטא חום  33/145

 
 

העץ המשמש לבניית הדק יהיה עץ  -במבוק "גריזו" לוחות דק מעץ 
 במבוק, 
ראה נספח מפרט  " יבואן  "שמים ירוקים"  או שו"ע.Greezuתוצרת "

 יצרן להלן, 
פני העצים יהיה בעל מראה אחיד לכל הדק מבחינת צבע צורה חיתוך 

 וכדומה.
 לפני האספקה ולפני ההרכבה תובא דוגמת עץ לאישור האדריכל.                                        

העיבוד וגימור יכלול הקצעה, שיוף וצביעה בגוון/לכה שקופה על פי 
 11פרט/הנחיית אדריכל. החומרים ועבודת הצביעה יהיו כמפורט  בפרק 

 עבודות צביעה. –

-חלד )נירוסטה-יבור יהיו עשויים פלדת אללוחות פלדה לח - חומרים
, או שווי ערך. כל SPAX Decking. ברגים יהיו מסוג: 316פלב"ם( מסוג 

 ידי המפקח.-אמצעי החיבור/עיגון טעונים אישור מראש על

התקנת הדק תבוצע באורח מקצועי נכון ובזהירות הדרושה.  – התקנה
ל שלבי ההתקנה בחיבור ע"י מחברים סמויים ממתכת מגולוונים, בכ

יוקפד על תימוך חיבור וחיזוקים זמניים במידת הצורך למניעת תזוזות 
אופקיות, שקיעות וחריגות. עיגונים וחיבורים היו יציבים, לא יתרופפו 

 ולא יתפרקו.
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" או ש"ע, בגוון לפי מסוג פלדק תוצרת "פלר"ם -ריצוף דק סינטטי
 60בחירת אדריכל הנוף. הלוחות יחוברו לקורות שיונחו במרווחים של 

 ס"מ ויעוגנו ליסוד בטון לפי קונסטרוקטור. מצ"ב מפרט  יצרן

 

או שו"ע'   SHERAלוחות פייבר צמנט תוצרת  – לוחות דק פייבר צמנט
ל ראה נספח מפרט יצרן, ביצוע והתקנת הדק כפוף להוראות יצרן ש

 המצורפת עומסים, ביסוס לפי תבלת SHERAחברת 

 

אופני המדידה ותכולת המחירים יהיו  אופני מדידה ותשלום מיוחדים:
נגרות חרש וסיכוך שבמפרט הכללי אלא  –20בפרק   20.00על פי סעיף 

 אם מצוין אחרת בסעיפים להלן.  

המחיר יכלול תכניות ופרטי התקנה אם נדרש, טיפול בעץ להגנה מפני 
מזיקים ושריפה, הקצעת העץ, גמר העץ, פחת, הפרש בין מידות עץ 

 תיאורטיות למסחריות וכד'. 

המדידה תהייה לפי שטח נטו במ"ר, המחיר כולל ביצוע בקווים 
כל מעוגלים ובשיפוע, קונסטרוקציית פלדה/עץ לביסוס הדק וכן את 

 אמצעי החיבור על פי תכניות ופרטים. 

דשא סינטטי בטיחותי למתקני  –משטח בטיחות דשא סינתטי  40.2.14
בע"מ או שו"ע   משחקים דגם "פוליגראס" תוצרת "פוליטן ספורט"

 1-4בגודל  SBR פתיתי שכבה תחתונה.מאושר ,המורכב משתי שכבות
אלף תפרים  42דשא סינטטי )-שיכבה עליונה,  מ"מ )ללא פסולת צמיגים

מותאם לשימוש כמשטח נפילה באזורי מתקני משחק עם מילוי  למ"ר(
,  להגנה מפני UVחול סיליקט , הדשא יהיה מחלחל, כולל שכבת מגן 

משתנה בהתאם להוראות יצרן  SBR קרני שמש,עובי שכבת ה
המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים . יבוצע ע"ג 

גוון הדשא על פי פרט/הנחיית אדריכל הנוף, כולל שילובי  .ית בטוןתשת
 צבעים ודוגמאות

עבודות  51על גבי שביל האופניים )ראה פרק  –סימון שביל אופניים  40.4.1
סימוני חצים על גבי הנתיבים להכוונת הנסיעה, סימון  סלילה(  יבוצעו

"אופניים" במרכז שביל האופניים וסימון מרחקים .  מידות ודגם 
בהתאם לפרט.  הסימונים יבוצעו בגוון לבן מיריעות פלסטיות ליישום 

 , תוצרת "סימונים לישראל בע"מ"  או שו"ע מאושר.tecmarkבהתכה 
  דה  ביחידות לפ יכתב הכמויות.ראה נספח מפרט יצרן להלן, מדי

יבוצע בצבע לבן מלא, מידות  סימון פס הפרדה מקווקו בין נתיבים
של המפרט הכללי. טיב  51.17וצורה על פי פרט. הצביעה על פי פרק 

"חומרים לסימון דרכים"  935ותכונות הצבע יהיו בהתאם לת"י 
י האספלט עבודות צביעה. יש להכין את פנ – 11והצביעה כנדרש בפרק 

כך שיהיה נקי מחול, שמן או כל לכלך אחר. אין לבצע צביעה על גבי 
ליטר למ"ר, וחלוקתה  0.6אספלט רטוב או לח. כמות הצבע תהיה 

אחידה לכיסוי מלא. גבולות השטחים הצבועים יהיו חדים וברורים ללא 
נזילות שטחים שאינם אמורים להיות צבועים. הקבלן ונקוט באמעים 

 לשמירה על התבע עד התייבשותו.  מדידה במ"אהמתאימים 

סימון מגרש כדורסל וקט רגל יבוצע בצבע  – ציפוי וסימון מגרש ספורט 40.2.15
פוליאוריטן מתאים ובהתאם לתקן, כדוגמת סימון חברת ספורט הדרום 

 TLVאו שוו"ע מאושר, מגרש הספורט יצופה במשטח אקרילי דגם: 



107 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ACRYFLEX T PLUS   או שוו"ע  ערך כדוגמת ספורט הדרום
 מאושר. גודל המגרש יבוצע על פי תכניות ופרטים.  

 . תשתית המגרש יהיה לפי המפרט הבא: 1       

מודיפייד א.א.ש.ה.ו בשכבות עד  96%תשתית מהודקת לצפיפות הנדרשת מינימום  .א

 ס"מ. 20

 ס"מ. 20מודיפייד א.א.ש.ה.ו בשכבות של  98%מצע סוג א' מהודק לצפיפות  .ב

 ס"מ. 15אגריגט גרוס ומדורג בגובה של שכבת  .ג

 ריסוס בביטומן נוזלי.  .ד

 מהודק. 3/4ס"מ אגריגט " 5אספלט מקשרת בעובי –שכבת בטון  .ה

 מהודק. 3/8ס"מ אגריגט " 3אספלט "טניס " נושאת בעובי של  -שכבת בטון .ו

ציפוי עליון בשתי שכבות צבע אקרילי המתאים למגרשי ספורט הגוונים של הזירה  .ז

 ים משל השוליים. יהיו שונ

 בשולי המגרש )בחיבור בינו לבין פני הריצוף ואו הגינון ( תוצב אבן גן לפי פרט. .ח

 

 . דגשים:   2        

 ציר האורך של המגרש יוצב ) ככל שניתן ( לכיוון צפון דרום.  .א

 סימון זירת המגרש ע"פ חוקת האיגוד הרלוונטית.  .ב

 באספלט.התקנת המתקנים תהיה לפני ציפוי המגרש  .ג

 מבנה חתך המצעים באישור מהנדס מתכנן.  .ד

הציפוי האקרילי במגרש יורכב משתי שכבות יסוד על בסיס דבקים אקריליים  .ה

ושכבת ציפוי עליונה צבעונית אשר מכילה חומרים עמידים לקרינת השמש בתנאי 

 הארץ ובעלת רמת צמיגות גבוהה ומונעי החלקה, )ראה פירוט נפרד (.

בין הפרט לבין חוק התכנון והתקן הישראלי התקף, התכנון במקרה של סתירה  .ו

 והביצוע יהיו ע"פ החוק והתקן.

 

 ( OUTDOOR. ציפוי אקרילי : ) 3

גודל –כהכנה לציפוי האקרילי יש שמשטח האספלט ) משטח מסוג אספלט טניס  .1

 מהודק( יהיה נקי מאבק, כתמי שמן או כל לכלוך אחר.  3/8גרעין 

 שכבות : 3הציפוי יבוצע ב .2

שכבת יסוד על בסיס דבקים וקופולימרים אקריליים  –שכבה ראשונה  .א

 0.8)למילוי המרווחים בין גרגירי האספלט וליצר שכבה אחידה וחלקה( נפח 

ליטר למר' מרכיבי השכבה : קופולימר אקרילי, קוורץ, מלאנים, חומרים 

 משמרים, מינרלים, צבעים נייטרלים או מרכיבים ש"ע.

 ליטר למר'. 0.8זהה לשכבה הראשונה, נפח  -שכבה שניה  .ב
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שכבת הציפוי העליונה, שכבה זהה לשכבה הראשונה  -שכבה שלישית  .ג

ומשמרים את גוון  UV-והשניה אולם עם תוספת חומרים העמידים ב

המגרש לאורך זמן ועם תכונות של צמיגות ,מקדם שחיקה ,הקפצת כדור 

 ומונע החלקה ע"פ המפרט הבא: 

 קג' למר' . 1.7-1.5-סגולי כ . משקל1     

  CPS 400,000 – 100,000. צמיגות 2     

 קג' למר'  2.5עד  1.5. כושר כיסוי 3     

 מ"מ. 1.3-1. עובי 4     

 מ"מ. 0.4-. גודל גרגירים כ5     

 . גוונים : אדום /ירוק/כחול/תכלת ) ע"פ בחירת אדריכל הנוף(.6     

 שנים לפחות. 5-ל – UV. עמידות ל7     

יבוצע ע"פ מפרט האיגוד הלאומי או הבינ"ל הרלוונטי  –סימון המגרשים    .ד

,גוון לבן לכדורסל , גוון צהוב לכדורעף, גוון כחול לכדוריד הצבע יהיה 

מבוסס אקרילי שיתאחה היטב עם שכבת הציפוי העליונה, ביצוע הסימון 

 יהיה במברשת או בספוג ) לא בהתזה (.

 דגשים:

אין לבצע את העבודות של הניקוי והכנת המגרש לצביעה והצביעה בתנאים של  .1

 מזג אויר לח ואו רטוב. 

מעלות צלסיוס או  5-אין לעבוד בתנאים בהם הטמפרטורה החיצונית היא מתחת ל .2

 מעלות צלסיוס.  35מעל 

 . ( בתוקףMEDIUM) 3דרגה  ITFעל מערכת ציפוי המגרש להיות בעלת אישור  .3

 

 

דגש  שבמפרט הכללי, 40.05.08העבודה מתבססת על סעיף. גן:אבני   40.2.16
יושם על הנחה בקווים ישרים ורצופים בשיפועים אחידים, ועל יצירת 

רדיוסים בקשתות ע"י חיתוכים או שימוש באבני פינה. לא תותר 
השלמת אלמנטים ע"י בטון מונח. במפגשים בין שני רכיבים יבוצע 

יתקבלו השלמות בטיט בפינות, לא קיטום בניסור  על פי פרט, לא 
יתקבל מפגש, החושף את הפן הצדי של הרכיב.מיקום אבני שפה ואבני  

הגן יהיה על פי תכנית. סוג אבן הגן יהיה על פי פרט אדריכלי, כולל אבני 
 אבן הגן תונח על כגבי יסוד בטון על פי פרט.  גן מאבן טבעית.

 תכולת העבודה:
 פיתוח נופי ,     – 40בפרק   40.00תכולת המחירים יהיו על פי סעיף 

 שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן.  
המחיר כולל את כל המתואר בסעיף אבני גן לעיל כולל אספקת אבני הגן 

שבמפרט הכללי . לא  40.05.08.01על פי פרטים ואת כל  הנדרש בסעיף 
ות ועקומות מסוג כלשהו . המחיר כולל תשולם תוספת עבור קשת

 .מחיר יסוד הבטון כלול במחיר אבן הגןשימוש באבן פינה סטנדרטית. 
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יש להשתמש באבן שפה ייעודית מונמכת לנכים   –אבן שפה מונמכת  40.2.17
 במעבר חציה בהתאם לפרט אדריכלי.

אספקה והתקנה של אבן תיחום גומה לעץ, מרובעת  -פתח לעץ בריצוף  40.2.18
ע"פ תכנית ופרט.  תיחום גומה לעץ יבוצע על פי פרק רבעים( דגם וגוון  4)

שבמפרט הכללי. אבני תיחום לגומת העץ תהיינה בגובה פני שטח  40.05
 הריצוף. דגשים לביצוע יהיו על פי סעיף אבני גן לעיל.

 בבתי גידול לעץ(שלבי ביצוע של אדמת מבנה )למילוי  40.2.19

 

קונסטרוקטיבי )הכולל אבנים גדולות, אבנים קטנות, אדמת חול  אדמת המבנה הינה "אלמנט"

חרסיתית המוחדרת בין האבנים ויריעות גיאוטכנית להפרדה( המאפשר מחד את יציבות מבנה המדרכה 

 ומאידך   

 תאפשר התפתחות שורשי העצים וגדילתם באופן מיטבי.

 אדמת מבנה לבורות השתילה לעצים עם יהיה כדלקמן:ביצוע  –היישום 

לאחר ביצוע המצעים בשטח המיועד למדרכה, יש לחפור את  – חפירה .1

 בתי הגידול לעצים הנדרשים לפי התכנית. 

סביב כל בית    HDPEהצמדת יריעת  –)פוליאתילן( מגביל שורשים .2

ונה הגידול ועיגונה ע"י השפלתה, מעל ראש בית הגידול, לדופן העלי

ס"מ. היריעה תהיה שלמה ללא חורים וקרעים, תותאם  20לרוחב 

למלוא עומק בית הגידול, תצמד היטב אל הדפנות, ותולחם בשלמות 

 בתפר בין יחידה ליחידה. 

פיזור אבנים גדולות. )שברי אבן קשה זוויתית  – שכבת אבנים גדולות .3

-10טון למטר קוב. גודל האבן בין  2.4ובעלת משקל מרחבי סגולי של 

ס"מ בתחתית בית  30ס"מ. ממקור גירי / דולומיטי(. בשכבה של  15

 הגידול.

חול  80-85%החדרת אדמת חול חרסיתית ) – אדמת חול חרסיתית .4

בקומפוסט ודשן( לתוך החללים בין מטויבת, לפני הפיזור וההחדרה, 

ס"מ מעל שברי האבן  5 -שברי האבן. יש לפזר שכבת אדמה של כ

ולהחדירה באמצעות זרם מים בלחץ, לבין החללים. לאחר מכן יש 

ס"מ וחוזר חלילה עד למצב בו האדמה  5לפזר שכבה נוספת של 

 מפסיקה לחדור לבין החללים.

 3ים גדולות כמתואר בסעיף פיזור שכבת אבנ – שכבת אבנים גדולות .5

 ס"מ ע"ג שכבת האבנים הגדולות עם האדמה הנ"ל. 30)לעיל(. בעובי 

החדרת אדמה לשכבת האבנים הנ"ל כמתואר  - אדמת חול חרסיתית .6

 בסעיף אדמת חול חרסיתית )לעיל(. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס"מ. סוג  20פיזור שכבת אבנים קטנות בעובי  – אבנים קטנות .7

ס"מ. ע"ג  3-6ולות", אולם בגודל  האבנים כמפורט בסעיף "אבנים גד

 שכבת האבנים הגדולות עם האדמה הנ"ל.   

החדרת האדמה כמתואר בסעיף אדמת חול  – אדמת חול חרסיתית .8

 חרסיתית )לעיל(

צינורות שרשוריים )מחוררים( יונחו מעל לשכבת  –שרוול השקייה  .9

האבנים הקטנות, הצינורות ישמשו כשרוולי השקיה לבור השתילה. 

מ',  4יחידות השקיה, אורך יחידת השקיה  2בור נטיעה יבוצעו  בכל

קטע אחד מכל צד של הפתח לעץ. הצינורות יהיו עטופים בבד 

מקומות,  3 -גיאוטכני בכדי למנוע את סתימתם. הצינורות יעוגנו ב

שני עיגונים לשכבת האבן הקטנה ועיגון נוסף לאדמת הגן. לתוך 

עוגן משני קצוות הצינור בעזרת הצינור יושחל חוט משיכה עבה שי

ס"מ מעל לשכבת האדמה הגננית  10 -יתדות. פתח הצינור יבלוט כ

 )במצב הסופי( בסמוך לגזע העץ.

פריסת יריעה גיאוטכנית לא ארוגה, מעל שכבת  – יריעה גיאוטכנית .11

ס"מ( בכל שטח הפנים של בור  3-6שברי האבנים הבינוניות )אבן 

 מ'(  1מ' על  1ל העץ )מרכז הבור, השתילה למעט בשטח הנטיעה ש

, עטוף ביריעת בד גאוטכני, 4צינור שרשורי, בקוטר " –צינור אוורור  .11

גר'/מ"ר. הצינור יקיף את אזור בית השורשים, בשתי  200בצפיפות 

מ'. הקצה  3כריכות. בכל מקרה, הצינור יהיה לפחות באורך של 

, למניעת סתימת הטמון בקרקע יאטם, ע"י יריעת בד גאוטכני )כנ"ל(

 60באורך  4הצינור. קצה הצינור השרשורי יחובר לצינור בקוטר "

ס"מ, בעל מכסה עם סריג הניתן לפתיחה. הצינור והמכסה יהיו בגוון 

שנים לפחות. המכסה  10למשך  UVעמיד לקרינת  PVC -שחור, מ

ס"מ מעל פני הקרקע המתוכננים, בסמוך לדפנות בור  5יותקן בגובה 

 הנטיעה. מיקום הצינור יהיה עקבי בכל הבורות והפתחים. 

ימולא למלוא נפחו באדמת גן מטויבת, מסוג חול  –בור שתילה  .12

 חרסיתית.

ר מעל היריעה הגיאוטכנית, בכל בור השתילה מלבד באזו – מצע .13

מ'( יש לפזר בזהירות בשילוב עם עבודת ידיים,  1מ' *  1הפתח לעץ, )

מבלי לדרוך עם כלי צמ"ה על הבד, מצע סוג א' לפי פרט מתכנן 

 ס"מ.  30במפרט הכללי. עובי שכבת המצע  51הכביש ופרק 
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 ס"מ.  3-6בכל שלב אין ללכלך ולזהם את שכבות החצץ  – תהליך העבודה

)אין לפזר שכבת אבן נוספת קודם לאישור יש לקבל אישור לכל שלב 

המפקח למילוי הקרקע בחללים( האישור לכל שלב יכלול לפחות הדגמת 

בורות שתילה, זה לצד זה, ומדידת מצב קיים למיקום אלמנט הבטון  3

 לבור הנטיעה, גובה, נ.צ. ופילוס.    

 

 האבנים(  )עבור בורות השתילה והאדמה שתוחדר לחללים שביןאדמת חול חרסיתית 

 העבודה כוללת: אספקה, הובלה, פיזור האדמה בבורת השתילה והחדרתה לשכבת שברי האבן.

 הקרקע תעמוד בכל ההנחיות, הדרישות ואופן התשלום כמפורט מטה:

  חול. ללא רגבים זרים,  80-85%חרסיתית עם  -הקרקע תהיה מסוג חול

 ללא שרידי נזאז ונקייה מאבן.

  לפני פיזור האדמה, על הקבלן לבצע את כל העבודות הדורשות חפירה

חציבה הטמנת צנרות וכו', זאת למניעת ערבוב האדמה בסלע המקומי. 

על הקבלן להציג בפני המפקח את תכנית העבודה לשם קבלת אישור 

לסדר עבודה. בכל מקרה, פיצול העבודה וביצוע על פי סדר שיקבע 

 וספת מחיר כלשהי.המפקח לא יהוו עילה לת

  ,האדמה לא תכיל פסולת מכל סוג שהוא, ולא חלקי עשבי בר, פקעות

ס"מ ושיעור  5שורשים, קנה שורש וכו', ולא תכיל אבנים מעל גודל 

 , אלא אם יינתן אישור בכתב ע"י המפקח. 10%האבנים בה לא יעלה על 

  לשטח טעונה אישור בכתב של המפקח. האישור יינתן -אספקת האדמה 

על סמך תוצאות בדיקות הקרקע. הבדיקות יתבצעו באמצעות מעבדה 

מורשית. הבדיקות תילקחנה מהאתר בו נמצא מקור האדמה המיועד, 

ובאתר עצמו בשטח המוערם. לאחר הפיזור וזאת לבדיקת תאימות 

האדמה למקור. במקרה של פסילת האדמה יהיה על הקבלן לפנות את 

אושר. במקרה של אדמה המאושרת האדמה, על חשבונו לאתר שפיכה מ

בתנאי שיוספו אליה חומרי שיפור כמו דישון כימי, דישון אורגני, תוספות 

של חומרים אחרים, או שטיפה, יהא על הקבלן להוסיף את החומרים 

ולבצע פעולות אגרוטכניות שיומלצו ע"י המעבדה והמפקח, על חשבונו. 

 יר.בכל מקרה פעולה זו לא תהווה עילה לתוספת מח

 טיוב הקרקע יעשה קודם לפיזורה בבורות השתילה והחדרתה  -טיוב

 לשברי האבן.

ק"ג סופר  100ליטר הומוס,  5ליטר קומפוסט בשל,  25הטיוב יהיה ע"י ערבוב הומוגני של 

 קוב קרקע. 1גרם אשלגן כלורי לכל  150פוספט, 

  ל תוספות כימיות )דשנים(, תוספות אורגניות )קומפוסט( וכ -תוספות
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תוספת חומרים אחרים אשר ידרשו לפי תוצאות בדיקת הקרקע. בשום 

מקרה, לא תפוזר האדמה על פסולת מכל סוג שהוא. הפיזור ייעשה בכל 

האמצעים הדרושים לפי תנאי השטח, בכלים מכאניים ובאופן ידני. פיזור 

אדמת הגן יעשה לפי הגבהים המתוכננים בהתאם לתכנית הגבהים 

ס"מ.  בכל מקרה לא תינתן תוספת תשלום בגין  5עד בסטייה מותרת של 

 תנאי שטח קשים לפיזור האדמה.

 ערכי אדמה נדרשים:

מס
 ' 

 ערך נדרש יח' מידה נושא

 80-85% % הרכב מכני חול 1

 5-7% % הרכב סילט 

 13-15% % הרכב חרסית  

 7.8 – 7.2בין  PH חומציות בסיסיות הקרקע 2

 2עד  EC Ds/Mמוליכות חשמלית  3

 30%עד  % SPרוויה  4

 5עד  יחס SARנתרן חליף  5

+  CAתכולת סידן + מגנזיום  6

MG 

 15עד  מאק/ליטר

 6עד  מאק/ליטר NAנתרן  7

 20%עד  % גיר כללי 8

 3000 יחס Fדלתא  9

10 PAR 1עד  יחס 

 15 - 20 מג'/ק"ג 03N/Nחנקן חנקתי  11

12 K 1 מאק/ליטר במיצוי 

13 P 15 - 20 מג'/ק"ג אולסן 

 6עד  מאק/ליטר CIכלוריד  14

 1עד  מג'/ק"ג בורון 15

 

  חל איסור מוחלט לבצע פיזור אדמה רטובה. חל איסור מוחלט לבצע

 עבודות עם כלים מכאניים כבדים על קרקע שפוזרה.

  האדמה תימדד לפי מ"ק נטו, בחישוב לפי ההפרש בין רום  -מדידה

השטח נטו בעובי שכבת האדמה )לפי התשתית לרום הסופי / מכפלת 

ממוצע מדידות(. התשלום, לפי מ"ק אדמה גננית, כולל את כל האמור 

 לעיל, מלבד תשלום עבור בדיקות הקרקע.
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 שונות: 40.3

שילוב סלעים ואבנים בפיתוח בגדלים  שילוב סלעים ואבנים בפיתוח: 40.3.1
בהתאם למופיע בכתב  –ומעלה  200/200/200,  100/100/80, 50/50/70
 הכמויות.

יש לבצע חפירה לצורך הנחת  – שילוב סלעים בקצה ריצוף בקו אבן הגן
-הסלע, הידוק שתית, שכבת מצעים ובטון רזה. הסלע יהיה קבור כ

 מגובהו בקרקע  שליש

יש לבצע חפירה לצורך הנחת הסלע, הידוק  – בשטחי גינוןשילוב סלעים 
 שתית, יש להניח את הסלע כששליש מגובהו קבור בקרקע.

 ראה פרק קירות לעיל. – שילוב סלע בקיר מורכב

: שימוש באבנים/סלעים מקומיים שייאספו מתוך תכולת העבודה
האתר או לחילופין שימוש במערום סלעים ייעודי שיסופק על ידי 

ק"מ והצבה בשטח על פי  10רים. המחיר כולל שינוע הסלעים עד אח
 תכנית ופרט כולל כל המתואר בסעיף לעיל.

ביצוע אלמנט פיסולי מסלעים טבעיים   אלמנט פיסולי כיכרות: 40.3.2
מ'. על פי פרט אדריכל. הפרט הוא עקרוני  1.5-3.5בכיכרות  בגובה 

בשטח.  הסלעים בלבד, תבוצע דוגמת אלמנט פיסולי יחד עם האדריכל 
והאבנים יהיו מחישוף עליון וייבחרו על ידי אדריכל הנוף. עיגון האבנים 

אחת לשנייה וביסוס הפסל יבוצעו על פי פרטי קונסטרוקטור. העבודה 
 כוללת את כל הנדרש לביצוע האלמנט .

שתילת עצים ברחובות תעשה בתעלת גידול שתילה עצים ברחובות:   40.3.3
מ'. כל  1.5מ' ועומק  1הגידול תהיה ברוחב תעלת  המשכית על פי פרט.

 1.5מ' ובעומק  1/1עץ יישתל בבור נטיעה מלא אדמת גן כנדרש ברוחב 
תוצרת הדר נוי  CU SOILמ'. בין עץ לעץ תמולא התעלה באדמת מבנה 

או שוו"ע מאושר, ראה מפרט יצרן להלן. עבור כל עץ  תבוצע יציקת 
ס"מ  להכוונת השורשים  15רוחב מ' וב 0.5מ', בעומק  1/1בטון בגודל 

לצימוח כלפי מטה. תעלת הגידול תרוצף בריצוף אקו סטון תוצרת 
אקרשטיין או שוו"ע כולל שכבת התשתית המנקזת , ראה סעיף בתת 
פרק ריצופים. משני צידי התעלה תותקן יריעת מגביל שורשים על פי 

 פרט.

ים תכולת העבודה: כל הכתוב בתיאור הסעיף והמפורט בפרט
 הרלוונטיים עד לביצוע מושלם בהתאם לסעיפים בכתב הכמויות.

לפני נטיעת עצים הממקומים בשטחי ריצוף בשצ"פים  , : גובלי שורשים 40.3.4
רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או שו"ע,  יותקן מגביל שורשים

ס"מ, עשוי מיריעת פוליפרופילן  70ס"מ, גובה  80x80מרובע
ארוגים מחוברים ביניהם בחום.  מסיבים לאאפורה/ירוקה המיוצרת 

. DIN 4062היריעה עמידה לחדירת שורשים לפי התקן הבינלאומי 
הכל לפי פרט המגביל  -ההתקנה בבור השתילה כחיץ הקפי סביב עצים

והוראות היצרן. לפני נטיעת עצים ברחובות, כחלק מביצוע תעלת 
מ' משני  1גובה שתילה המשכית כמפורט לעיל, תותקן יריעת שורשים ב

 .צידי התעלה.על פי פרט. ראה נספח מפרט יצרן להלן

תכנון ביצוע של בריכת נוי, גודל הבריכה ומיקומה על פי  בריכת נוי: 40.3.5
תכנית כללית של אדריכל הנוף. באחריות הקבלן לבצע תכנון ביצוע של 

בריכות הנוי על ידי חברה המתמחה בתכנון בריכות מים אקולוגיות, 
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פרויקטים בסדר גודל דומה. כגון  5ון מוכח בתחום של לפחות בעלת ניסי
 : "עפרה צמחי מים", "אגמית".

, יש לאשר את החברה לתכנון ביצוע הבריכה מול אדריכל הנוף ומנה"פ 
התכנון  יאושר מול אדריכל הנוף ומנהל הפרויקט. התכנון כולל תנוחה 

וחתכים אדריכליים, תכנון צנרות, תכנון חשמל, תכנון ביולוגי 
והידראולי של המצעים והצמחים, תכניות שתילה, בקטריות ודגים. 

 מפרט טכני. 

הבריכה תתוכנן כולל שטח ווטלנד ותיבנה במדרגות בגבהים שונים על 
 לאפשר מגוון בתי גידול וכן עמידה בתקני הבטיחות הרלוונטיים.  מנת

ביצוע הבריכה כולל כל העבודות ואספקה והובלה של כל האלמנטים 
הנדרשים עבור ביצוע מושלם של בריכת הנוי בין אם מפורטים להלן 

ובין אם נמצאו נדרשים בזמן התכנון המפורט:  עבודות העפר, חפירה, 
, יציקות בטון, חיפוי ואיטום פוליאוריאה על גבי הידוק שתית, מצעים

יציקות בטון, צנרות, מחברי צנרת, מגופים, שתילת צמחייה, מצעי 
סינון, משאבה טבולה מיבואן מורשה, מתאימה לגודל הבריכה, שקטה 

לחלוטין ובעלת מערכת הגנה למקרה של עבודה ללא מים, ניתנת לויסות 
וף מיכני , דגי גמבוזיה למניעת ספיקה אלקטרוני. מיכל איזון, מצ

יתושים, דגי נוי, בקטריות למים חדשים, ארון חשמל ראשי מוגן מים, 
 כולל הגנות מתאימות למשאבות וחיווט. 

 עבודות מתכת: 40.4

להנחיות המפרט כל הסעיפים יענו לדרישות מכון התקנים,  - כללי 40.4.1
סגרות מ – 19גדרות, מעקים ,מסעדים ושערים, פרק  40.06הכללי, סעיף 

עבודות צביעה ויהיו בהתאם לתוכניות, הפרטים  – 11פרק חרש, 
 השונים ובהתאם לדוגמא מאושרת. 

יהיו מגולוונים בגילוון חם אחרי ביצוע הריתוכים כל חלקי המתכת 
יהיו מגלוונים וצבועים  ויגיעו עטופים מהמפעל ללא פגמים בגילוון

 בתנור. 

כל המידות של הפרופילים, מוטות, עמודים, וכו' בהתאם לפרט מידות: 
מהנדס קונסטרוקציה. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישור של 

המתכנן בלבד והמפקח. כל סטייה תרשם ביומן ו/או על גבי תכניות 
ותאושר בחתימת ידם של האדריכל  והמפקח.לפני התחלת הביצוע 

וכו', ויוודא שמצויים בידו כל יבדוק המבצע באתר התאמות שונות 
 הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

החיתוך יהיה חיתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. 
מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי ללא הפסקות, חורים, 

 שקעים ומקומות שרופים.

כל חומרי העזר כגון ברגים, ווי חיזוק, עיגון לבטון וכו',  :חומרי עזר 
יהיו ממין משובח ביותר. בכל מקום שיש לעגן ברזל )מוט או כל דבר 

 אחר( בתוך בטון או קיר יצוק, יש לבצע בהתאם לתכניות. 

כל החיבורים באתר העבודה יהיו על ידי ברגים כאשר החורים יתוכננו  
 כת או במבער באתרמראש. לא יורשה השימוש ברת

חורים לעיגון גדרות:  בשעת הבניה והיציקה על הקבלן להכין חורים 
"   בראש הקיר ובמרכזועל ידי מיקום שרוול  במרווחים 3בקוטר 

המתאימים לעמודי הגדרות המתוכננים. יש לתאם מול יצרן הגדרות, 
 מ.ס" 35עומק החורים לפחות 

 תכולת העבודה:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פיתוח נופי ,     – 40בפרק   40.00תכולת המחירים יהיו על פי סעיף 
 שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן.  

המחיר כולל אספקת הגדר/מעקה על פי תכניות ופרטים, גילוון חם 
וצביעה בתנור, סימון תוואי הגדר, עבודות עפר לאורך תוואי הגדר, 

שבמפרט  40.06פרק -יאור הסעיף ובתתביסוס הגדר ואת כל הנדרש בת
 הכללי.

   מאחז יד אופקי או משופע 40.4.2

מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל למדרגות ורמפות,  מצינור 
כולל פינות מעוגלות עיגון לקירות/עמודים וצביעה  1.5מגולוון בקוטר "

 מ"מ. על פי פרט.  90בתנור. כולל התקנת רוזטה מגולוונת בקוטר 

גדר סבכה על גבי קירות פיתוח או בצידם,  מעקה גדרות ומעקות:   40.4.3
הולכה ומעקה תחזוקה ממתכת מגולוונת, דגם הגדר/מעקה יהיה פי 

פרט אדריכל נוף או שוו"ע מאושר וכן באישור יועץ הבטיחות. המתכת 
.  גדר למגרש . על פי פרט/הנחיית אדריכלRALתהייה צבועה בגוון

תכת בתוך מסגרות מתכת, דגם הגדר יהיה ספורט  תבוצע מרשת מרו
 ייעודי למתחמי ספורט על פי פרט. 

במיה ויידרש ביצוע שער מתכת במתחם/שצ"פ מסויים, הוא  :שערים 40.4.4
 .יבוצע במידות  על פי פרט ותכנית, דם השער יותאם לדגם הגדר

 מתקנים שונים, ריהוט גן ורחוב: 40.5

ט כללי. מתקנים שונים שבמפר 40.08פרק -תת פרק זה מבוסס על תת –כללי 
יבוצעו על פי תכניות פרטים ופרטי יצרן. במידה ומוגדר מק"ט בתיאור הפרט יש 

לספקו . מוצר שוו"ע יתקבל באישור המתכנן ומפקח בלבד. במידה ומדובר 
במתקנים לא סטנדרטיים, יש לבצע על פי פרטים והנחיות אדריכל הנוף. חלק 

 בעת השתת תכניותת לביצוע. מהפרטים הם עקרוניים בלבד ויעודכנו

שבמפרט הכללי. העץ שבשימוש   20אלמנטים וחלקים מעץ יבוצעו כאמור בפרק 
 הפריטים השונים יהיה לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה.

 .02אלמנטים וחלקים מבטון צבעוני יבוצעו כאמור בפרק 

 חלקי מתכת, לרבות אבזרי החיבור יהיו מגולוונים וצבועם בתנור, הצביעה
לפי  RALעבודות צביעה. צבע המתכת יהיה בגוון -11תבוצע כאמור בפרק 

מסגרות  – 19בחירת האדריכל. הגילוון יהיה בטבילה באבץ חם כנדרש בפרק 
חרש.  אין לפגוע בגילוון במהלך התקנת המתקן. הצבה עיגון וסיומת ריצוף סביב 

שבמפרט  40.05בסיסים של ריהוט רחוב  ועמודים יבוצע כאמור בתת פרק 
הקבלן יתקין מתקני ריהוט שונים בשילוב עבודות הפיתוח ובתוך הריצוף  הכללי.

תוך ביצוע הכנות מתאימות  מראש כולל  פירוק  מזערי של ריצוף ותיקון סביב 
הרגלים והעיגונים לאחר הרכבת הריהוט והמתקנים או ע"י ביצוע קידוח 

 באספלט והשלמתו לאחר ההרכבה. 

של המפקח  ובהתאם  מראשעיגון של פרטים חייבים באישור פרטי החיבור וה
להוראות היצרן )בפרטים קטלוגים(; כל שינוי בפרטי עיגון וחיבור בפרטים 

קטלוגיים, יעשה אך ורק באישור כתוב של היצרן. כל שינוי בפרטי עיגון וחיבור 
 של פרטים ייעשה אך ורק באישור של המפקח.

יש  -כל חלקי המתכת הבאים במגע עם קרקע כגון רגלי ספסל ואשפתונים 
ס"מ מעל  5למרוח ע"י ריסוס ושכבת זפת קר מעל שכבת הגילוון והצביעה, עד 

 גובה פני הקרקע המתוכננים.  

 מתקנים עשויים חומרים פלסטיים יהין בגוון ובגימור כנדרש בתכניות ופרטים.

גון מתקנים וריהוט רחוב, התכנון יבוצע על ידי במידה ונדרש לתכנן ביסוס ועי
 מתכנן הקבלן המורשה כחוק לתכנון ביסוס ועיגון אלמנטים אלו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התקנת ברזיות כוללת חיבור הברזיה למקור מים וחיבור לחשמל במידת הצורך.

במידה ונדרש תכנון וביצוע של פרגולה, היא תתוכנן על יד מתכנן הקבלן 
 גולות.המורשה כחוק, לתכנון פר

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם למפרט הכללי :  תכולת העבודה
לתכניות והוראות האד' והמפקח  \לפרט, מפרט יצרן והמיוחד, לכתב הכמויות,

לרבות ייצור המוצר, הובלתו לאתר, באתר. המחיר כולל כל האמור לעיל 
מזוין, העיגונים וכל  הרכבתו וחיבורו בברגים, הגילוון, הצביעה, היסודות מבטון

 .הדרוש על מנת לקבל מוצר מושלם

 ייצור והתקנת פרגולה  על פי פרט אדריכל נוף –פרגולה  40.4.2

הקבלן יגיש תכניות לייצור והקמת הפרגולה בהתאם לתכניות 
הכלליות המצורפות לחוזה כולל אישור קונסטרוקטור. התכניות 

 19001בסעיף יתאימו לדרישות התקנים הישראלים והתקנים הזרים  
 שבמפרט הכללי 19שבפרק 

להנחיות המפרט הכללי, כל חלקי המתכת  יענו לדרישות מכון התקנים, 
עבודות צביעה ויהיו בהתאם  – 11פרק מסגרות חרש,  – 19פרק 

 לתוכניות, הפרטים השונים ובהתאם לדוגמא מאושרת. 

מור אבזרי החיבור יהיו מגולוונים וצבועים בתנור, הצביעה תבוצע כא
לפי בחירת  RALעבודות צביעה. צבע המתכת יהיה בגוון -11בפרק 

מסגרות  – 19האדריכל. הגילוון יהיה בטבילה באבץ חם כנדרש בפרק 
 חרש.  אין לפגוע בגילוון במהלך ההתקנה. 

 . 

כל חלקי המתכת יהיו עשויים פלדה חדשה, בלתי מוחדרת בחלודה. 
 ISO 8501-1דר בתקן " כמוגCמותרת חלודה שטחית בלבד מרמה "

 .Rust gradeבסעיף 

, ויתאימו לדרישות המפרט הכללי 1225פרופילים יעמדו בדרישות ת"י 
ויתאימו לריתוך. פלדה המיועדת לגילוון באבץ חם, תתאים  19011סעיף 

בהרכבה הכימי לתהליך הגילוון. פרופילים דקי דופן יעמדו בדרישות 
BS 5950 מ"מ. 2.9, ויהיו בעובי מזערי של 

 5במידה ויידרשו, יש לנקות במברשת פלדה במרחק של  –תיקוני גילוון 
ס"מ לפחות מעבר לאזור התיקון ומייד לאחר מכן לצבוע בצבע עשיר 

 שבמפרט הכללי.   19044אבץ המוגדר בסעיף 

שבמפרט הכללי. העץ   20אלמנטים וחלקים מעץ יבוצעו כאמור בפרק 
 לאחר שעבר תהליך אימפרגנציה.שבשימוש הפריטים השונים יהיה 

 

העבודה כוללת את כל הדרוש לתכנון וביצוע בהתאם :  תכולת העבודה
 למפרט הכללי וכן המפורט במפרט המיוחד לעיל, לכתב הכמויות,

לרבות ייצור המוצר, אספקת ולתכניות האדריכלות והקונסטרוקציה. 
הצביעה, המוצר, הובלתו לאתר, הרכבתו וחיבורו בברגים, הגילוון, 

 .היסודות מבטון מזוין, העיגונים וכל הדרוש על מנת לקבל מוצר מושלם

 מתקני משחק ומתקני ספורט 40.6

למפרט זה מצורפת חוברת מתקני משחק הכוללת שרטוטים והדמיות 
מפורטים ומק"ט לכל מתקן. בתכניות השצ"פים ישנה הפנייה למספר 

הרלוונטי. בבחירת מתקני המשחק הושקעה תשומת לב מרובה  המק"ט
והמתקנים שנבחרו הינם בסטנדרט גבוה הן מבחינת עיצוב והן מבחינת 

איכות  ומהווים חלק בלתי נפרד מתכנון השצ"פ. יש לשים לב שחלק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מהמתקנים הינם מתקנים נושאיים. מתקנים שווי ערך יתקבלו רק 
ויקט, על הקבלן יהיה לספק מפרט באישור אדריכל הנוף ומנהל הפר

טכני מפורט של המתקן: חומרים, מחברים, פירוט  אחריות היצרן וכל 
פרט רלוונטי על מנת שניתן יהיה להשוות למפרט הטכני של המתקנים 

המפורטים בחוברת מתקני המשחק. לא יאושרו  מתקנים שוו"ע  על 
 תו תקן. סמך תמונות או הדמיות בלבד. כל המתקנים יהיו בעלי 

עבודת הקבלן כולל אספקת המתקנים בהתאם למק"טים, התקנתם על 
פי תכנית כולל ביסוס ועיגון, אישור קונסטרוקטור ואישור מכון 

 התקנים לביצוע רחבות מתקני המשחק.

או  VTL 2012מתקן כדורסל מדגם משולב כדוגמת  –מתקן סל חיצוני  40.6.1
 שווה ערך:

שר ע"י מכון התקנים הישראלי מתקן הכדורסל יהיה מתקן מדגם מאו
, ציוד ספורט: ציוד 1חלק  5515לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 

 דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה. -כדורסל

 .1חלק  5515לפי התקן הישראלי ת"י  type 6המתקן יהיה מסוג 

 ס"מ מהקורה האנכית של המתקן. 220זרוע המתקן תבלוט במידה של 

דורסל יצופה בציפוי אבץ חם בטבילה. הציפוי יעשה כל חלקי מבנה הכ
 לאחר גמר פעולות העיבוד והריתוך במתקן.

עמוד מתקן הכדורסל יבוטן בקרקע. לצורך הצבת עמוד מתקן הכדורסל 
יש לבצע קידוח/ניסור בתשתית האספלט על מנת שניתן יהיה להציב 

ולבטן את העמוד כנדרש. ראש יסוד הבטון יהיה בגובה משטח 
 אספלט.ה

אימות חוזק מתקן הכדורסל וכולל גודל יסוד הבטון של העמוד ,יאושרו 
 על ידי מהנדס קונסטרוקציה מוסמך.

יש להחליק את ראש הבטון כך שהוא יהיה בגובה פני האספלט ויהווה 
משטח אחד עם האספלט. יש לצבוע את משטח ראש הבטון בגוון הדומה 

 ת עם משטח האספלט. לקיים/הנבחר על מנת שהוא יתמזג חזותי
לוח מתקן הכדורסל יהיה עשוי מלוח פרספקט / פוליקרבונט שקוף, 

מ"מ לפחות. מידות הלוח: אורך הלוח  15מיחידת חומר אחת, בעובי 
ס"מ.  105+2ס"מ, גובהו )מידה אנכית (  180+3)מידה אופקית ( 

 הסימונים על גבי הלוח יהיו בצביעה.
ובצדדים עד לגובה של  Uתון בצורתלוח הסל: יהיה מרופד בחלקו התח

 30מ"מ. הריפוד יכסה את המשטח האחורי והקדמי עד גובה של  350
מ"מ מהשפה התחתונה. על המגן להיות כיחידה אחת יצוקה )לא בנויה 
מחלקים(. מגן הלוח יהיה בעל חיזוק פנימי מעץ או מתכת לאורך כל גוף 

 5515בת"י  4.5יף המגן יש לצרף אישור בדיקה בעל התאמה מלאה לסע
 של מכון התקנים. EN 1177 -ו 1חלק 

קפיצים הניתנים למתיחה(, על פי הדרישות  3החישוק יהיה קפיצי )בעל 
, מידות וציוד, של חוקת הכדורסל 2והתרשים המפורטים בחוק מס' 

-FIBAפיב"א  -של ההתאחדות הבינלאומית לכדורסל 1998הרשמית 
 .4.2סעיף 

מידותיו, מיקומו על גבי הלוח וביחס למגרש המשחק וכן מבנה החישוק, 
 צורת חיבורו ללוח הסל, יהיה בהתאם למפורט בחוקה הנ"ל.

ס"מ.  45+0.7החישוק יהיה עשוי מפלדה מחושלת. בקוטר פנימי של 
מ"מ. בתחתית תוסף מערכת מחברי רשת,  16+0.4קוטר פרופיל הטבעת 

רשת הסל תחובר לחישוק ללא מסוג שלא יאפשר לכידת אצבע, לחילופין 
 מחברי רשת החישוק יהיה צבוע בצבע כתום.

חישוק הכדורסל יכלול גם רשת. הרשת תהיה עשויה מפתילי כותנה או 
 .UVמ"מ. ויכילו תוסף לעמידות בפני קרינת  5מחומר שווה ערך בקוטר 
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עמוד מתקן הסל יוקף במגן גוף גמיש בעל כושר ספיגה הולם עד לגובה 
 "מ של עמוד המתקן.ס 200של 

 מטר מפני המגרש. 3.05חישוק הכדורסל ימוקם בגובה 
כל ריפודי ההגנה הגמישים יותאמו לתנאי הסביבה השוררים במגרשים 

 חיצונים.
עמוד המתקן יהיה בעל חתך במבנה טרפז מפלדה המשולב לתוך בסיס 

מ"מ לפחות, בנוסף עובי  3הפלדה, עמוד הטרפז יהיה בעובי דופן של 
ס"מ,  50מ"מ לפחות עד לגובה של 6ן של העמוד באזור הבסיס יהיה דופ

מ"מ לפחות, בנוסף העמוד 11ס"מ יהיה  15עובי דופן העמוד עד לגובהה 
 3 -מ"מ ב 5יחובר לפלטת בסיס בקרקע עם יחידת בטון בעובי דופן של 

 ברגים. 4פאות של הטרפז ) העמוד ( ולכל פאה 
מ"מ  220בחתך עגול בקוטר של  לחילופין עמוד המתקן יהיה מפלדה

 מ"מ לפחות. 6ובעובי דופן של 
 5.4בכל מקרה מתקן הכדורסל יתאים ויעמוד בדרישות תזוזה לפי סעיף 

)התאחדות הכדורסל  FIBAבחוקי הכדורסל הרשמיים של 
הבינלאומית( ציוד הכדורסל. מתקן הכדורסל יהיה מתקן מדגם מאושר 

, ציוד ספורט: ציוד 1חלק  5515על פי דרישות התקן הישראלי ת"י 
 דרישות תפקוד ובטיחות ושיטות בדיקה. -כדורסל

 .1חלק  5515לפי התקן הישראלי ת"י  6typeהמתקן יהיה מסוג 
הצעת מחיר תכלול את התקנת מתקן הכדורסל ותעודת בדיקה מאושרת 
להתקנה. על הקבלן להציג תעודת אישור דגם המתקן ע"י מכון התקנים 

 הישראלי.
הקבלן להציג תעודת בדיקה של מכון התקנים הישראלי או של  על

מעבדת מאושרת ) מעבדה המאושרת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ( 
 .1חלק  5515המאשרת את התקנת המתקן באתר לפי ת"י 

רגל יבנה מברזל, פרופיל עגול בקוטר -שער הקט -שער קט רגל חיצוני  40.6.2
  .  3של "

ס"מ ויהיה בנוי בהתאם לדרישות התקן  X 300 200השער יהיה במידות 
749 EN  8462או התקן BS.  משנה שער הקט רגל יצופה בציפוי אבץ  כל

  חם בטבילה. הציפוי יעשה לאחר גמר כל פעולות העיבוד והריתוך בשער.
עמודי השער יבוטנו בקרקע. לצורך הצבת עמודי השער יש לבצע קידוח 

יתן יהיה להציב ולבטן את / ניסור בתשתית האספלט על מנת שנ
העמודים כנדרש. ראש יסוד הבטון יהיה בגובה משטח האספלט. גובה 

 ס"מ לפחות. 50יסוד הבטון יהיה 

אימות חוזק השער וכלל גודל יסוד הבטון של העמודים, יאושרו ע"י 
 מהנדס קונסטרוקציה מוסמך.

ויהווה יש להחליק את ראש הבטון כך שהוא יהיה בגובה פני האספלט 
משטח אחד עם האספלט. יש לצבוע את משטח ראש הבטון בגוון 

הדומה לקיים / הנבחר על מנת שהוא יתמזג חזותית עם משטח 
 האספלט.

למסגרת האחורית של השער תחובר רשת. הרשת תהיה עשויה מפתילי 
מ"מ. ויכילו תוסף לעמידות בפני  5כותנה או מחומר שווה ערך בקוטר 

היה רפויה, על מנת שלא לאפשר לכדורים לחזור . הרשת תUVקרינת 
 למגרש.

חיבור הרשת למסגרת השער ולתמיכה האחורית תהיה באמצעות 
מחברים מתאימים, או בעזרת כבל פלדה כנ"ל שיהיה מלופף על קורות 

השער. כבל החיבור ינעל בעזרת שרוול לחיצה. מחברי הרשת יהיו 
 אפשרות פתיחה. במרחקים כאלו שיצרו חיבור מלא וחזק, ללא

הרשת תהיה שלמה ומלאה בחיבור למסגרת האחורית )מאחורי השער( 
 ולמסגרת הצד.
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על הספק לצרף אישור ממכון התקנים המאשר שהמתקנים הינם בעלי 
תו תקן ישראלי למתקנים להם תקן כזה ו/או דגם מאושר ע"י מכון 
נים התקנים, כמו כן על הספק ליתן אישור בדיקה והתקנה ממכון התק

 . 5515 לכך שהמתקנים והפרטים שהותקנו בוצעו עפ"י תקן ישראלי

 מתקן משחקים דמוי ספינה_רשת דייגים 40.6.3

 מ' 9X17X40מידות:

ספינה עם מספר מפלסים בגבהים שונים   מגדל משושה עם פיר טיפוס 
 מ'. 9בגובה 

נדנדות כבלים  מתחת לרשת  4ערסל ואביזרי נדנוד מתחת לספינה , 
מטרים .  4מטרים., מגדל תצפית עגול  3מגלשות צינור בגובה  2דייגים,  

רשת אופקית בצפיפות משתנה , רצועות גומי לקפיצה המתקן עשוי 
מטרים  6-9מ"מ גבהים  216,3 –מ"מ  165מצינורות פלדה בקוטר של 

אמצעות התזת חול עברו גילוון ונצבעו בצבע אבקתי, הצינורות נוקו ב
 גשר כבלים שמחבר בין הספינה לרשת דייגים

 מ' מתחבר לפיר הספינה  4גשר כבלים בגובה 

 גידי פלדה מצופים בניילון פולימיד, 144מ"מ עם  20הכבלים בקוטר 

גידי פלדה מצופים בניילון  168מ"מ עם  24כבלי התמיכה בקוטר 
 פולימיד.

המחברים של הכבלים עשויים מאלומיניום יצוק בצורת כדור , מחברי 
 הקצה עשויים מנירוסטה .

 כל הברגים עשויים מנירוסטה.

 מ"מ.  11רצועות גומי שחור מחוזקים  בעובי 

  7-611181-16 -משולב טירה ענק מק"ט 40.6.4

 מ' 19X 13X 4.34מידות:  

גשר מנהרה פתוח , מנהרות סגורות,   2מגדלים בגבהים שונים  12בנוי  
 3ס"מ ואחת סגורה בגובה  120+210פתוחות בגבהים של  2מגלשות  3

מטרים. קירות טיפוס, סולמות אנכיים מכבלים, מוט גלישה, פנלי 
 משחק ומוסיקה. מערכת העברה לנכים 

כל הצינורות עשויים מנירוסטה, המחברים בצורת חבקים עשויים 
מ"מ הרצפה  13בעובי של   hplמאלומיניום יצוק. הפנלים עשויים מ

מ"מ. הכבלים  12.5מחוספס למניעת החלקה בעובי של  HPLעשויה מ
 מ"מ. 16בקוטר 

 

  J2687מק"ט  – HPLמשולב גדול מנירוסטה+ 40.6.5

 מ' 9.2X 10.4אזור בטיחות :  –מ'  5.4X5.9X 7.7מידות:   

 מ'  5,4מ' ומגדל שני בגובה של  3.8מגדלים בגבהים של  2-המתקן בנוי מ

סולם חבלים, רשת טיפוס קשתית, מדרכים נעים עם גשר חבלים, 
מגלשות מפוליאתילן יצוק, פנלים דמויי חיות, סולם  מתעקל  , דיסק 

 מסתובב, פנל משחק בצורת פרח.

מ"מ. עמודים  13בעובי  HPLהפנלים והגגות  דמויי עץ עשויים מ
ה בלכה,  מ"מ עשויים מפלדה מגולוונת ומצופ X95 95ריבועיים במידות 

 12.5מחוספס למניעת החלקה בעובי של  HPLהפלטפורמות עשויות  מ
מ"מ.  2מ"מ  עובי דופן  40מ"מ.הצינורות עשויים מנירוסטה בקוטר של 
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המגלשות עשויות מפוליאתילן בשיטת הרוטציה  המחברים עשויים 
 מנירוסטה עם כיסוי פולימיד למניעת וונדליזם , הברגים מנירוסטה.

 

 1626מק"ט :  HPLירוסטה +משולב מנ 40.6.6

 מטרים 4 –גובה   8.5X11.5 -מידות  

מגלשות בגבהים שונים, סולם כבלים,  2מגדלים, גשר יציב, 3 -בנוי מ
קיר טיפוס,סולם רשת קשתי, מנהרת זחילה, מדרגות,   פנלים למשחק, 

 מוט גלישה. מדרגות מאלומיניום, 

חבקים עשויים הצינורות עשויים מנירוסטה, המחברים בצורה של 
מ"מ, המדרכים  13בעובי  HPLמאלומיניום יצוק. הפנלים עשויים מ

מ"מ  המגלשות עשויות  12.5מחוספס בעובי של  HPL עשויים מ
 . HPL. קיר טיפוס עשוי מ  HDPEמפוליאסטר  עם דפנות של 

 4082משולב פעוטות מנירוסטה מק"ט  40.6.7

 מ'  2.7בגובה  8.8X7.1משולב פעוטות בגודל 

 ס"מ 117ס"מ עד  60פלטפורמות מגובה  4מבנוי 

ס"מ, רשת טיפוס בצורה של  117מגלשת קייאק מפוליאתילן מגובה 
 קירות טיפוס, משטחי מדרגות 2טרפז , 

 פנלי משחק ,  hplמ 

מ"מ,  2מ"מ עובי דופן  40כל הצינורות עשויים מנירוסטה  בקוטר 
 פנלים ורצפת המתקן עשויים 

מ"מ מפוליפרופילן,קירות  16מ"מ   . כבלים בקוטר  13בעובי  HPLמ 
   hplהטיפוס עשויים מ

אביזרי האחיזה עשויים מפוליפרופילן , הברגים עשויים מנירוסטה עם 
 כיסוי מפולימיד יצוק.

  13,5X10מידות:                 8061728  -מק"ט –משולב נגיש  40.6.8

העברה , רשת של שרשראות  בתים , רמפת עלייה , מערכת 3 -בנוי  מ 
 מגולוונות,

מ'  העמודים עשויים מפלדה מגולוונת  1.2מגלשה פתוחה מגובה של 
בעובי של  hplמ"מ, הפנלים עשויים מ 3מ"מ  עובי דופן  110בקוטר של 

מ"מ. הרמפה עשוייה מאלומיניום, רצפת המתקן עשויה מאקו גריפ,   13
מ"מ  2.5מ"מ עובי דופן  32עשויים מפלדה מגולוונת בקוטר של  המעקות

. 

 השרשרת מצופה בניילון עמיד מאוד .

 מ' HPL -30-7-16X116 – 15,5X14משולב ענק מנירוסטה + 40.6.9

מ' בנוי מחמישה  מגדלים. מגדל משושה וצמודים  8מתקן ענק בגובה 
 מגדלים  4אליו עוד 

 דיבוריות . 2מ',  1.2מגובה  מגלשות צינור גבוהות, מגלשה פתוחה 2 

פנלי משחק איקס מיקס דריקס , קירות טיפוס, טבעות פוליאתילן 
גדולות לטיפוס,סולם קשתי מנירוסטה,  פנל מוסיקלי,  המגדל בנוי 

מ"מ,  13בעובי   hplמ'  הפנלים עשויים מ 9מעמודי נירוסטה  בגובה 
 מ"מ. 12.5מחוספס בעובי  HPLהמדרכים עשויים מ
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 מ' 18,5X 11מידות:    2317-6-91  -אקסטרים מק"ט משולב  40.6.10

צינורות קשתיים  רשתות טיפוס ,מנהרת טבעות  , מתקני  5מתקן בנוי 
נענוע, . סולם כבלים, קיר טיפוס, קרוסלת אקסטרים. טבעות נדנדות 

קפיצים.  מגלשה +סולם טיפוס. סולם קשתי מפלדה מגוולנת  5אנכים   
. 

אזור  בטיחות  9X12 -מדות נטו -מ' 7גובה --נפטון  –מתקן אקסטרים  40.6.11
13.3X15,4 'מ 

מ"מ. מדרך  פלדה  216מטרים.בקוטר  7-בנוי  מעמוד מרכזי בגובה כ
' מהקרקע . מגלשת  2.5מ"מ. בגובה  5מ'  עובי דופן  4עגול בקוטר 

רשתות טיפוס גליות עם מסגרת  2מ'.   2.5צינור, מגלשה פתוחה מגובה 
 מ"מ 168גלית מפלדה בקוטר 

רשת אחת עם רצועות גומי שמחוברות לרשת . סולם טיפוס אלכסוני 
 שעשוי מכבלים.

מ' עשויים מרצועת  2.5אלמנטי טיפוס גדולים עד לגובה המרפסת  2
רצועות הגומי  2גומי ענקית עם חורים לאחיזה של הידיים והרגליים. 

 מחוברות אחת לשנייה באמצעות כבלים.

ול  תלויים מתחת למתקן. ערסל עגול וסגור כבלי נדנוד עם מושב עג 8
מ' קוטר(.מהמרפסת ישנו פיר טיפוס  4)-תלוי מתחת למשטח הפלדה

 עגול עד למגלשה הגבוהה. 

ס"מ נמתח מהקרקע אל המרפסת שנמצאת  80פיר טיפוס עגול בקוטר 
 מ' 2.5בגובה 

 ישנו מעקה מסביב למשטח הפלדה מפלדה מגולוונת.

גידי פלדה מצופים בניילון פולימיד.  144מ"מ עם  20הכבלים בקוטר 
המחברים עשויים מאלומיניום יצוק בצורת כדור בלי ברגים . רצועות 

 מ"מ הכי חזקים בשוק. 11הגומי בעובי 

 מ'. 6.4X6.2, מידות:  4071 –משולב  פעוטות  מק"ט  40.6.12

מחוספס   HPL -מ"מ, רצפה עשויה מ 13בעובי  HPL-פנלים עשויים מ
 40מ"מ. צינורות עשויים מנירוסטה בקוטר  12.5למניעת החלקה בעובי 

מ"מ. מחברים עשויים מנירוסטה עם כיסוי פולימיד  2מ"מ ובעובי 
 יצוק. מגלשה עשויה מפוליאתילן שמיוצר בשיטת הרוטציה.

 מ'  4,7מ'  גובה  8,9X7.7 -מידות  8049696 -מק"ט –משולב  קטנים  40.6.13

דיבוריות,  2מפלסים, מגלשת פיל, כדורי טיפוס,  5 2עם בנוי מבית גדול 
 110סולם טיפוס. המתקן עשוי מעץ שוודי משובח, העמודים בקוטר 

שנים הוא לא  10מ"מ מעץ שוודי שעבר טיפול יסודי כך שגם אחרי 
כדורי טיפוס על עמוד אלומיניום הכדורים עשויים  3יתפקע, 

 מפוליאוריתן מוקצף.

 . HPLעם דמות פיל ממגלשה מנירוסטה 

 4,30 –מ' , גובה  7,82X 1118 -, מידות 1667 -משולב מנירוסטה מק"ט 40.6.14
 מ'

מגדלים , מדרגות , מגלשה פתוחה , מגלשת צינור, מדרגות  4-בנוי מ
 למגדל הגבוה, 

מתקני דיבור,  העמודים וכל הקונסטרוקציה עשויים  2פנלי משחק, 
 HPLמ"מ, הרצפה עשויה מ 13בעובי  hplמנירוסטה, הפנלים עשויים מ

מטר עשויה  1מ"מ, מגלשה פתוחה מגובה  12,5מחוספס בעובי 
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,   HPLמפיברגלס,  מגלשה סגורה עשויה מפוליאתילן. גגות עשויים מ
 דיבוריות עשויות מנירוסטה. 2חלונות עגולים מפולי קרבונט, 

 

 מ' 2,30מ' גובה  7.5X10.      מידות: 4046-משאית נירוסטה מק"ט 40.6.15

, ס"מ  קבינת ישיבה, 150\90\60מגלשות פתוחות ,   3מפלסים ,  2בנוי מ
הגה , מוט גלישה. ספסלי ישיבה במפלס הראשון, פנלי משחק, משקפת, 
קיר טיפוס  חלונות מפולי קרבונט, רשת טיפוס הקונסטרוקציה עשויה 

מנירוסטה  מחברים עשויים מחבקי אלומיניום יצוק , אין קדיחה 
מ"מ, המדרכים  13בעובי   hplנלים מצויירים  עשויים מבעמודים.  הפ

 מ"מ. 12.5מחוספס בעובי   hplעשויים מ

 ס"מ. 190ס"מ גובה  566X1035מידות:   4045-מק"ט –מפלסת  40.6.16

רשתות טיפוס ורשתות   2קירות טיפוס שמחוברים בזוית,   4 -בנויה מ
ונות מנהרות גלישה, מגלשה פנלי משחק, חל 4מפלסים  2אופקיות.,  

 מפולי קרבונט, 

,  הקונסטרוקציה עשויה מנירוסטה  מחברים עשויים מחבקי 
אלומיניום יצוק , אין קדיחה בעמודים.  הפנלים מצויירים  עשויים 

 12.5מחוספס בעובי   hplמ"מ, המדרכים עשויים מ 13בעובי   hplמ
 מ"מ.

מגלשה מפיברגלס . ברגים   hplמנהרות מנירוסטה, קירות טיפוס מ
 נירוסטה, מ

 מטרים 3גובה   5,7X8.5 -מידות -  J4039רוכב על סוס   40.6.17

רשתות טיפוס עם מסגרת נירוסטה, מדרגות ,מנהרת  2בנוי ממגלשה, 
עמודים  8זחילה , קיר טיפוס, מוט                גלישה.  המתקן בנוי מ

 מ"מ.   95X95אנכים מפלדה במידות של 

 מ"מ.  13בעובי  hpl הפנלים ודמות הרוכב עשויים מ

מ"מ. הצינורות עשויים  12.5בעובי  מחוספס   HPL-הרצפה עשויה מ
מ"מ. מחברים עשויים מנירוסטה  2מ"מ עובי דופן  40מנירוסטה בקוטר 

 עם כיסוי של פולימיד יצוק. 

מ"מ. מגלשה עשויה  12.5בעובי  HPLמדרגות וקיר טיפוס עשויים מ
 .HPLמנירוסטה עם דפנות מ 

   7.8X4,4מידות    38501-ות מק"טמשולב פעוט 40.6.18

מגדלים בגבהים שונים.מדרגות  2המתקן בנוי מ מגלשה , מדרגות,  
 מהקרקע למגדל הנמוך , ומדרגות מהמגדל הנמוך למגדל הגבוה יותר.

קיר טיפוס, ספסל ישיבה מתחת למגלשה. הצינורות עשויים מנירוסטה 
מ"מ  13בי בעו HPL-מ"מ. פנלים מ 2מ"מ ובעובי של  40בקוטר 

מ"מ, קיר טיפוס,ספסל  12.5מחוספס, בעובי  HPLמדרכים עשויים מ
 ,hplעשויים מ

  TREE HOUSEבית על העץ  40.6.19

 מ' 4.4X 12X 17משולב גדול נגיש  במידות:

 מגדלים בגבהים שונים, רשת טיפוס, קירות טיפוס,  8המתקן בנוי מ

 ידיים.מערכת העברה לנכים, מנהרה מכבלים, גשר כבלים, הליכת 



123 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 טיפוס ספירלי עם מדרכי רגל,טבעות מעבר בגבהים שונים,

 ס"מ. 210מגלשות פתוחות בגובה  2

 מ"מ 120מגלשה נמוכה בגובה 

 פנלי משחק,

 מ"מ,  13בעובי  HPLהמתקן בנוי כולו מנירוסטה פנלים עשויים מ 

 החבקים של העמודים עשויים מאלומיניום יצוק.

 מחוספס למניעת החלקה    hplהמדרכים עשויים מ 

 מ"מ. מגלשות עשויות מפיברגלס,  12.5בעובי 

 טבעות עשויות מפוליאתילן יצוק  

 מ"מ,  13בעובי  HPLקירות טיפוס עשויים מ

 מ"מ ציפוי פוליפרופילן. 16הכבלים בקוטר 

.הרגלים של הבית עשויים מעץ רב   HPLבית בצורה של עץ עשוי מ 
 שכבתי קשתי . 

 מ'   10X9 -מידות: 5001"ט מפעל חול מק 40.6.20

מ"מ מגולוון גילוון  95X95עמודים במידות של  13המתקן בנוי מ
 אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני, 

צבוע בצבע אבקתי ומצופה לכה.  הצינורות עשויים מנירוסטה בקוטר 
 מ"מ 2מ"מ עובי דופן  40

דליים    hplשרשרת נירוסטה  , מדרכים ופנלים של המסוע עשויים מ
 עשויים מפוליאתילן,

 מחפרון עשוי מנירוסטה.

 מ' 13,5X8מידות: -  2579 –משולב אקסטרים מק"ט  40.6.21

ציפוי פלסטיק, צינורות גלישה, קרוסלת אקסטרים, סולם מסגרת   
 כבלים ושלבים עשויים מעץ עגול, 

 שלבים מנירוסטה 3טבעת ישיבה ונדנוד מתחת למגדל, סולם 

מ"מ.  2מ"מ עובי דופן  40סטה בקוטר הצינורות עשויים מנירו
מ"מ . טבעת עשויה  12.5עובי  hplהפלטפורמות מחוספסות  עשויות מ

 מ"מ.   45מפוליאתילן יצוק קוטר פנימי 

מ"מ מגולוון בגילוון  2.5מ"מ עובי דופן  125עמודים מרכזים בקוטר 
 אלקטרו סטטי  פנימי וחיצוני , 

 צבעוים בצבע אבקתי עם ציפוי לכה.

 מ'  22.6X13,6 -מידות  27XII61ֹA_16 -מק"ט -שולב אקסטרים ענקמ 40.6.22

,  HPL-מ"מ ,קירות טיפוס עשויים מ 16עשוי מנירוסטה, כבלים בקוטר 
 מדרכים עשויי

מ"מ , מושבי נדנוד עשויים מפוליאתילן יצוק ,  12.5עובי   HPL-מ
מחברים עשויים מאלומיניום יצוק בצורה של חבקים על מנת לא לפגוע 

 הינו החומר הממוחזר החזק ביותר  HPLעמודים. ב

בתעשיית מתקני המשחק, אינו שביר ואינו מצריך תחזוקה , עמיד בכל 
 תנאי מזג אויר
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 מטרים. 30באורך   4059 -אומגה כפולה מק"ט 40.6.23

  hplעשויה מפלדה מגולוונת  וצבועה בצבע אבקתי המדרכים עשויים מ
 מ"מ. 12.5מחוספס בעובי 

 ס"מ 245גובה   3021מק"ט  –מנירוסטה חצובת נדנדות  40.6.24

 עשויה מנירוסטה כולל חצובה, שרשראות, אביזרי תלייה ,

המחברים בצורה של חבקים החובקים את העמודים ומונעים את 
 הצורך בקידוח אל תוך העמודים.

 מנירוסטה. 3020 –חצובה מק"ט  40.6.25

 מטרים  4מטרים. נדדת מושב בגובה  4נדנדת נירוסטה בגובה  40.6.26

 מ"מ 4מ"מ עובי דופן  89ת נירוסטה בקוטר צינורו

שרשראות מנירוסטה עם אביזר תלייה מנירוסטה  מסתובב למניעת 
 קשרים, 

 משתמשים  3-קרוסלה ברחיפה ל -4023מק"ט  -קרוסלת רחיפה 40.6.27

 מ"מ 4מ"מ עובי דופן   120עשויה מעמוד מרכזי בקוטר 

ברת שלושה צינורות אופקים מחוברים אליה  בקצה כל צינור מתח
 שרשרת 

 עם חיפוי בולם ואליה מחובר מושב גמיש 

( נדנדת סוס חבל 26כך שניתן לרחף גבוה יותר ככל שהסיבוב חזק יותר   
 1058מק"ט  –

 .3.75מ' גובה  4.2מ', רוחב  13נדנדת חבל סוס ענקית באורך

מ"מ . מושב חבל  3מ"מ ובעובי דופן  114צינורות נירוסטה בקוטר 
 מ"מ 200בקוטר 

מ"מ למסגרת מנירוסטה,  18כבלים בקוטר  14י באמצעות תלו
 המחברים עשויים 

 מנירוסטה.

 -מידות 2406 –קרוסלת קערה מק"ט  40.6.28

קרוסלה עשויה מנירוסטה  עם ציפוי פוליאתילן מחוספס,  הברגים  
 עשויים מנירוסטה,

 מ'. 1.5קוטר 

  986עלה ורד בעמידה מק"ט  40.6.29

מ"מ הקשתות  60ונת  בקוטר קשתות מקבילות מפלדה מגולו  2עשויי מ 
 קפיצים -מחוברות  ל

 עם מדרכים מפוליאוריתן מוקצף לעמידה.

 דרגון פליי –עלה ורד בשכיבה  40.6.30

עשווי מפלדה מגולוונת בגילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני, צבוע בצבע 
 אבקתי עם מעצור פנימי 

 מ"מ. 15בעובי  EKOGRIPמשטח השכיבה  קשתי עשויי מ

 מ'  2.5קוטר  4024מק"ט  –קרוסלה לנכים  40.6.31
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 2 -קרוסלת נכים בגובה פני הקרקע עשויה מנירוסטה מיועדת ל   
 כסאות גלגלים ושני מלווים

 עם מעצור אוטומטי ברגע שמרימים את הידיות .

 מ' רצפת הקרוסלה עשויה מאלומיניום מחוספס 2.5קוטר הקרוסלה כ 

קי המתכת למעט הרצפה המעצור של הקרוסלה תת קרקעי , כל חל
 עשויים 

 HPLמנירוסטה,המושבים מhpl  . 

  827עלה ורד מנירוסטה מק"ט  40.6.32

 מ"מ. 13בעובי  hplהמתקן בנוי מנירוסטה המושבים עשויים מ

 2400-קרוסלה  מנירוסטה מק"ט  40.6.33

ס"מ. מסגרת וידיות אחיזה עשויות  78מ' גובה  1,5הקרוסלה בקוטר 
 HPLמ"מ, המדרך עשוי מ 2ן מ"מ עובי דופ 40מנירוסטה בקוטר 

 מ"מ. 13מ' ובעובי  1.5מחוספס בקוטר 

    1122-מגלשת קיאק  40.6.34

המגלשה עשויה מיציקת פוליאתילן בשיטת הרוטציה. הברגים עשויים 
 מנירוסטה.

 .2581סקייט נירוסטה מק"ט  40.6.35

מ"מ מגולוונים  125עמודים בקוטר  2-מטרים בנוי מ 8מתקן באורך 
 בגילוון אלקטרו סטטי

צוני ופנימי עם ציפוי לכה  למניעת שריטות ,בין שני העמודים חי 
 צינורות 2מחוברים  

קשתיים מנירוסטה ועליו מחובר אלמנט סקייט מנירוסטה שנע מכיוון 
 אחד למשנהו

העמודים וממנה  2בקצה העליון של המתקן ישנה שרשרת המחוברת ל
 שרשראות 2יוצאות 

 2מנת שיוכל להגיע למצופות בפלסטיק לאחיזה של המשתמש על 
 הצדדים  מבלי ליפול.

 צינורות התמיכה עשויים מנירוסטה מחברים וברגים מנירוסטה.  4

  4001 -עלה ורד  מק"ט 40.6.36

 מ"מ. 13בעובי   hplעלה ורד עשוי מנירוסטה, מושבים עשויים מ

  9110מק"ט  -מתקן טיפוס כבלים 73.6.04

מ'  עשויה מפלטה ל  1.5מ'  ובקוטר  1.5מתקן טיפוס חרוטי  בגובה 
HPL  מ"מ. 16מ"מ, כבלים בקוטר  12.5מ' עובי  1.5בקוטר 

 4021גל גל רץ  מק"ט  40.6.38

 עמודי תמיכה מפלדה מגולוונת, וגלגל רץ עשוי מפוליאתילן מחוספס.

 830 -משתתפים,  מק"ט  4עלה ורד ל 40.6.39

קפיצים. מושבים עשויים  2מחוברת לקונסטרוקציה עשויה מנירוסטה 
 מ"מ  13בעובי  HPLמ

  836מק"ט  -קפיץ מסוק 40.6.40



126 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ומסגרת נירוסטה.  hplמתקן עם משענת, עשוי מ

 823 -מק"ט –קפיץ נמלה  40.6.41

 מ"מ . 13בעובי   hplמסגרת עשויה מנירוסטה, פנלים עשויים מ

 9111 -ערסל מק"ט 40.6.42

 8040834 -מתקן סקורפיון מק"ט 40.6.43

 110קשתות מפלדה מגולוונת בעובי  2המתקן בנוי מקונסטרוקציה של 
הקשתות מתחבר מוט ארות עם  2מ"מ, בחיבור של  3מ"מ עובי דופן 

 מדרך מתנדנדת ומסתובב בעמידה או בישיבה .

 המוט עשוי מפלדה מגולוונת בגילוון אלקטרו סטטי פנימי וחיצוני.

    3009קשתות. מק"ט  3קן ציפור על  73.6.77

מ"מ  110מטרים, צינורות בקוטר  3קשתות גובה  3ה קן ציפור על חצוב
 מ"מ 4עובי דופן 

 STAR  –עלה ורד כוכב  73.6.75

 מטרים, 2מסגרת עגולה מנירוסטה, קוטר 

עמודי  HPL  ,2רשת כבלים בתוך העיגול בצורת ספיידר, מושבים מ
מ"מ.  הנירוסטה העגולה בקוטר  2.6מ"מ עובי דופן  89תמיכה בקוטר 

 מ"מ.  2.2מ"מ עובי דופן  60

 ס"מ  252ס"מ גובה  631X297 -אורך נטו 3014סוס חבל  מק"ט  40.6.46

מ"מ  200עשוי מפלדה קשתית  מגולוונת   עם מושב סטס חבל בקוטר 
 .    זוגות של כבלים 5תלוי באמצעות 

 4068בתלייה מק"ט קרוסלה   40.6.47

 מ"מ 4מ"מ  עובי דופן 12קרוסלה בנויה מעמוד מרכזי בקוטר 

 הגאים מסתובבים מפלדה מגולוונת וצבועה בצבע פוליאסטר 3עם 

 הסיבוב נעשה באמצעות הילדים שנתלים על ההגה 

מתקני כושר סטטי  עשויים  מעמודי פלדה מגולוונת וכל הצינורות  40.6.48
 האופקיים עשויים מנירוסטה.

 מתקני כושר קינטי , 40.6.49

 ועמודי תמיכה מפלדה מגולוונת.  hplעשויים מנירוסטה   שילוט מ 

  HPLמתקני כלבים עשויים מפלדה מגולוונת ופנלים מ 40.6.50

 

 

 
 גינון והשקייה – 41פרק 

 מפרט מיוחד משרד דני שפניר מצ"ב ראה –עבודות השקייה   41.1

 עבודות גינון:  41.2

 של המפרט הכללי והוא חלק בלתי נפרד ממנו. 41סעיף זה  מהווה השלמה לפרק                

 :סקר קרקע מקומית 41.2.1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יבצע על חשבונו, סקר קרקע מקומית לפני תחילת עבודות  .א
הכשרת קרקע ו/או הבאה  ופיזור אדמת גן וזה על ידי חפירת/חציבת 

לסוקר קרקע מקצועי לבדוק מ', אשר יאפשרו  1.20בורות לעומק עד 
 ולקחת דגימות קרקע לבדיקות מעבדה.

סוקר קרקע מקצועי )בעל תעודה מקצועית לשביעות רצון המפקח( יקבע  .ב
את סוג הקרקע/סלע המקומי, קיומן של שכבות אטומות, אבניות 

לגידול צמחי נוי לרבות עצים  -אם צפויות  -והערכה כללית לגבי מגבלות 
ס"מ לבדיקת קצב החלחול  60ולאו במים לגובה ודקלים. הבורות ימ

 ואיתור בעיות של קרקע/סלע אטום.

דגימות הקרקע לצורך הבדיקות המעבדתיות יילקחו בנפרד מהבורות  .ג
 אותם ממלאים במים.

זמן חלחול, מחצית הגובה וחלחול מלא של עומד המים הנ"ל יצוין ע"י 
ם מעבדה הסוקר/המפקח. הדגימות יילקחו ע"י דוגם מוסמך מטע

  חקלאית מורשית, הבדיקות ייעשו במעבדה חקלאית מורשית .

-60ס"מ,  30-0בכל נקודה שתקבע יילקחו ארבע דגימות בנפרד, לעומק   .ד
ס"מ. יש לבצע בורות ולקחת דגימות  120-90 -ס"מ ו 90-60ס"מ ,  30

 נקודות . 3-דונם שטחי גינון אך לא פחות מ 0.5מבור אחד לכל 

מנקודות הבדיקה יהיו בשטחי מילוי והיתר בשטחי  2/3  .ה
חפירה/חציבה.הנקודות ייקבעו ע"י המפקח בשטח. הנקודות ייקבעו ע"י 

המפקח בשטחי מילוי ו/או שטחי חפירה/חציבה. הפרמטרים הדרושים 
לבדיקות הקרקע יהיו כמצוין בסעיף "אדמת גן" במפרט טכני מיוחד זה 

 ובמפרט הכללי.

של כל תוצאות הבדיקות יימסרו למפקח כשכל הכתוב  תעודות מקור .ו
בתעודות הינו קריא וברור. בתוצאות הבדיקות יצוינו הערכים של 

 הפרמטרים השונים ביחידות המצוינות במפרט המיוחד.

אין לבצע כל תוספת אדמת גן ו/או זיבול או דישון לפני שהתקבל אישור  .ז
 וצאות הבדיקות הנ"ל.לאחר עיון והתייעצות לגבי ת -המפקח )בכתב( 

ביצוע הבורות ובדיקת החלחול ומערכת הבדיקות הנדרשות לכל בור  .ח
בשכבות בכל מקום לא ישולמו בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה 

השונות של עבודות הגינון. במידה ותתגלה שכבת קרקע )נזז וכו'( 
ות מ' לפח 1.0תבוצע החלפת קרקע מקומית לעומק הפסולה לשימוש גנני,  

 וזה ע"פ שיקול דעתו של המפקח באתר. 

 אדמת גן:  41.2.2

 כללי:

הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )גם אם לא צוין במפורש(  .א
אספקה, הובלה ופיזור במקומות ובגבהים הנדרשים לפי תכנית הפיתוח 

ס"מ  50-והנחיות המפקח. אדמת גן מובאת תהיה מעומק של לא יותר מ
 עלת תכולת חרסית גבוהה.למניעת קבלת אדמה מובאת ב

סוג הקרקע לאזורי הגינון במכרז זה יהיה טרה רוסה או רנדזינה  .ב
 בהתאם להנחיות מחלקת גינון עירית מודיעין. 

 שתילת מדשאות תבוצע על גבי חמרה חולית דלת חרסית.  .ג

אדמת גן תפוזר לאחר אישור בכתב של המפקח. אין לפזר בשום אופן  .ד
סוג שהוא. פיזור אדמת גן בעלת פרמטרים  אדמת גן על פסולת מכל

קרקעיים )כימיים ו/או פיסיים( או סוג השונים בצורה מובהקת 
מקרקע/סלע הקיימים באתר )בסיום עבודות העפר או בצורתה הטבעית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

באתר(, מחייב ביצוע עבודות שונות )כמו חפירה, חציבה של בורות 
ת גן מובאת וכל זאת לעצים, הצנעת  צנרת השקיה וכו'( לפני פיזור אדמ

 בכדי למנוע ערבוב קרקע/סלע יסוד באדמת הגן.

פיזור אדמת הגן יבוצע באמצעות כלים ידניים או מכניים בהתאם לתנאי  .ה
 5המקום והוראות מפקח. אין לבצע פיזור ויישום אדמת גן בתקופה של 

 ימים מירידת גשם או כאשר הקרקע רטובה מהשקיה.

ס"מ, או כפי שמצוין במסמכי  60חות עובי שכבת אדמת הגן תהיה לפ .ו
 -המכרז/החוזה. בשום נקודה לא יפחת עובי שכבת אדמת הגן ביותר מ

 מהעובי הנדרש. 5%

אדמת הגן תהיה נקיה מכל סוג של פסולת, לא תכיל  שאריות או חלקי  .ז
עשבי בר רב שנתיים ממין כלשהוא )פקעות/שורשים/קני שורש וכו'(, 

מזיקים, תראה אחידה למראה ובמישוש תהיה נקייה מגורמי מחלות ו
)צבע, טקסטורה( ותהיה מפוררת היטב. אישור לתקינות אדמת גן 

 .מובאת, יינתן לפני הפיזור בכתב בידי המפקח

:  שימוש בקרקע  מקומית אדמת גן מחישוף עליון או ממערום קיים
מחישוף עליון שתיאסף  מתוך האתר ו/או לחילופין שימוש במערום 

 10די שיסופק על ידי אחרים. המחיר כולל שינוע הקרקע  עד קרקע ייעו
ק"מ ופיזור בשטח בהתאם לגבהים הנדרשים  על פי תכנית כולל כל 

טיפול בקרקע מחישוף עליון ראה   המתואר בסעיף אדמת גן לעיל.
 .להלן 51בפרק 

41.1.1  

 אדמת גן: –בדיקת קרקע 

המפקח. האישור אספקה ופיזור אדמת גן באתר תבוצע רק לאחר אישור  .א
 יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת הגן.

דגימות יילקחו ממקור אדמת הגן ומערימות שהובאו לאתר. על  .ב
 הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקומו המדויק של המדגם.

דגימות  2מ"ק אדמת גן:  250דגימות לכל כמות מתוכננת של  3יילקחו  .ג
 3 -במקור הקרקע ואחת מערמות אתר, אך בשום מקרה לא פחות מ

דגימות. הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות ע"י נציג המעבדה. 
 פיצול הדגימות במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש. 

דה חקלאית מורשית על חשבון הקבלן בדיקות קרקע יבוצעו במעב .ד
 לרבות בדיקות קרקע חוזרות למקור קרקע שונה ו/או לאימות ממצאי .

תעודות המקור של בדיקות הקרקע יימסרו למתכנן ולמפקח לעיון. כל  .ה
 הכיתוב בתעודות חייב להיות ברור וקריא.

פסילת מקור/מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות אדמת גן באתר,  .ו
ותהיה, לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי שהוא. הקבלן חייב לפנות במידה 

 על חשבונו כל ערמה/ערמות אדמת גן שנפסלה.

: המעבדה תבצע בדיקות קרקע אדמת גן -פרמטרים לבדיקות קרקע 
לפרמטרים המצוינים להלן. תוצאות הבדיקות יצוינו בתעודת המקור. 

 להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

                                                                                                                                                                       הפרמטר הדרישה

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני 
 המיוחד

 .1 הגדרה של סוג הקרקע

 . 35%א. שיעור החרסית לא תעלה על 
 .50%ב. שיעור החרסית+סילט לא יעלה על    

חול,  -הרכב מכני %-חלוקת )שיעור( המקטעים ב
 סילט, חרסית

2. 

 ס"מ. 5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל   
 . 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

שיעור האבניות )% האבנים לפי נפח( מחלקיקים 
 ומעלה 4"מ עובר נפה מ 4מגודל 

3. 

 .4 )חומציות הקרקע( PH  =7.9. PHמקסימום 

 .15% -א. גיר כללי 
 . 8% -ב. גיר פעיל 

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע רק אם 
 (10%שיעור הגיר הכללי בבדיקה עולה על 

5. 

 .6 במילימוס/ס"מ( C.Eמוליכות חשמלית ) מילימוס/ס"מ 1.5מוליכות חשמלית מירבית 

)במ"ג/ק"ג במיצוי בתמיסה  3NO -תכולת חנקן  מ"ג/ק"ג. 30מקסימום 
 רוויה(

7. 

 .8 )במ"ג/ק"ג( Pתכולת זרחן  מ"ג/ק"ג. 15מקסימום 

)מיצוי בסידן כלורי  Kתכולת אשלגן  מיליאק'/ליטר 10מקסימום 
 במיליאק'/ליטר(

9. 

 .10 )ג"ר/ק"ג(תכולת כלורידים  ג"ר/ק"ג 0.3מקסימום 

 .11 (SARבדיקת נתרן חליף )ביחידות  SAR=  7.9מקסימום 

 (Mg+Caתכולת סידן+מגנזיום ) מיליאק'/ליטר 5מקסימום 
 )במיליאק'/ליטר(

12. 

 מ"ג/ליטר 1מקסימום 
תכולת בורון ) במ"ג/ליטר בתמיסת קרקע ברטיבות 

 של קיבול שדה (.
13. 

 .14 מעקרי קרקע שאריות חומרים מונעי הצצה ו/או אפס

 
לא יתקבלו  - .U.S.D.A( הן לפי 2* הערה:    ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס' 

 .U.S.D.A תוצאות שאינן ע"פ הנוהל והפרמטרים של 
 
 

 של אדמת גן: תכולת העבודה

אדמת הגן תשולם לפי מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית  .א
מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת לרומים הסופיים או לפי מכפלת 

 הגן.-גן בעובי שכבת אדמת



130 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הגן ימדוד המודד את גובה השכבה במספר -לקביעת עובי שכבת אדמת .ב
מקומות לפי בחירת המפקח וייחשב לפי העומק הממוצע. והיה הממוצע 
 גבוה מהגובה שנדרש תשולם התמורה לפי הגובה שנדרש על פי המפרט.

מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע התשלום עבור אדמת גן  .ג
 -הנדרשות ע"פ מסמכי מכרז/חוזה זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות

 אשר עשויות להידרש לצורך קבלת אישור תקינות אדמת הגן.

למען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה לבצע על חשבונו  את כל  .ד
המפורטות  הבדיקות הנדרשות לצורך אישור התאמת אדמת גן לדרישות

במפרט הטכני המיוחד, עד קבלת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה 
בנפרד לבדיקות אלה וכל עלויות הבדיקות כלולות במחירי היחידה של 

  אדמת הגן.

 הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה: 41.2.3

 כללי:

לפני ביצוע עבודות הסימון, השתילה והנטיעה תבוצע הכשרת הקרקע על  .א
צמחיה, חישוף,  הדברת עשבייה, עבודות מקלטרת,  ידי ניקוי והסרת 

 40יישור גנני, זיבול ודישון, עיבוד הקרקע לקראת שתילה/נטיעה לעומק 
 ס"מ ויישור סופי לאחר מכן.

לפני ביצוע השתילה והנטיעה יבוצע  שיפור הקרקע  ע"י זיבול ודישון  .ב
סוד מבוקר שחרור בבורות הנטיעה/שתילה בלבד.  זיבול שטח ודישון י

 יינתנו בשטחי מדשאות בלבד.

 להלן. 51על פי פרק  -ניקוי צמחייה וחישוף   .ג

 יישור גנני ויישור סופי:

יישור גנני ויישור סופי כמפורט במפרט הבינמשרדי יבוצעו בכל שטחי  .א
השתילה והנטיעה לרומים הנדרשים בתוכניות וע"פ המפרט. הדיוק 

 ס"מ.  2הנדרש ביישור הסופי הינו 

מ"מ  X 50 100יישור הסופי תבדק בסרגל אלומיניום בחתך תקינות ה .ב
( יהיה אורך 0 - 5%מ"מ. בשטחים מישוריים )בשיפועים  4ועובי דופן 

 '.3.00מ'. בשטחים משופעים יהיה אורך הסרגל  4.00הסרגל 

גובה השקע/הבליטה המירבי המותר בשטחי גינון )שיחים וצמחי כיסוי(  .ג
 1מירבי המותר בשטחי מדשאות הינו ס"מ.גובה שקע/הבליטה ה 4הינו 
 ס"מ.

 עיבוד קרקע:

 ס"מ.  40עיבוד ותיחוח יבוצעו לעומק של  .א

לפני פיזור אדמת הגן יבצע הקבלן עיבוד במקלטרת על כל שטחי הגינון. 
ס"מ בשני מעברים בכיוונים  30העיבוד במקלטרת יבוצע לעומק 

מדידת העומק מנוגדים.  בשטחים קטנים יבוצע העיבוד הנ"ל בקילשון. 
 לעיבוד במקלטרת אינה כוללת את שכבת אדמת הגן.

זיבול ודישון מבוקר שחרור יינתנו בבורות  -תוספת כבול, זיבול ודישון  .ב
הנטיעה/שתילה בלבד ע"פ המפורט להלן. זיבול שטח ודישון יסוד יינתנו 

 בשטחי מדשאות בלבד ע"פ המפורט בסעיף מדשאות להלן. 

   הדברת עשבייה:
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עשבייה תעשה במידת הצורך אך ורק לפי אישור המפקח  הדברת .א
על  ובהתאם לנדרש בכתב הכמויות והמפורט במפרט טכני מיוחד זה.

הקבלן לקבל אישור המפקח מראש ובכתב לקוטלי העשבים ולקוטלי 
בכל   מגע, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המומלץ ע"י יצרן החומר.

הצצה מסוג כלשהוא -עשבים מונע-למקום בו ביצע הקבלן יישום קוט
 ASיצוין   הדבר בסימון השטחים המטופלים בתכניות העדות )

MADE.) 

הדברת עשביה תבוצע לפני השתילה ולאורך כל תקופת ביצוע הגן עד  .ב
למסירה סופית. הקבלן אחראי למניעת הצצה וצמיחת עשבי בר מעת 

בר -מעשביקבלת צו התחלת העבודה ולהחזיק את השטח נקי לחלוטין 
עד למועד אישור המסירה הסופית.לא ישולם על ריסוסים נוספים 

)במידת הצורך( מעבר לנאמר בסעיף הדברת עשבייה בכתב הכמויות 
והקבלן יכלול אותם במחירי היחידה. כלומר, ישולם רק פעם אחת על 

סעיף הריסוס ועל הקבלן לקחת בחשבון אפשרות  לביצוע ריסוסים 
 ל זאת בהצעתו.נוספים ועליו לשקל

הדברת עשביה תיעשה ע"פ הנאמר במפרט הכללי הבינמישרדי סעיף  .ג
 ותכלול קוטל מגע ומונע הצצה )בשילוב או בנפרד( . 41013

לפני מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת )או לחילופין כאשר  - 1שלב  .ד
לצורך הדברת העשבייה, ישקה  השתילה מתבצעת ע"ג קרקע מקומית(: 

שטחים המיועדים לשתילה בהמטרה ניידת שלו ועל חשבונו הקבלן את ה
שבועות  3ימים במשך  3קו"ב/ דונם לפחות כל  15בכמות מים של 

וימתין עד לנביטה וצימוח רענן ומפותח של העשבייה לפחות שבועיים. 
לאחר מכן תרוסס העשבייה בחומרים מתאימים המאושרים לגן הנוי 

היצרן ע"פ סוגי העשבייה ועונות  ובמינון מתאים שיקבע ע"י הוראות
 השנה.

שבועות ע"פ ההמלצות לגבי סוגי העשבייה, חומר ההדברה  4-6לאחר כ  
ואישור כתוב של המפקח ניתן להמשיך בשלבי העבודה ) סילוק 

העשבייה המודברת וכו'( בכל מקרה יש לוודא קטילה מוחלטת של 
 ככל שנדרש.העשבייה. במידה ונותרה עשביה יש לחזור על הפעולה 

לאחר מילוי שטחי  לאחר מילוי שטחי הגינון באדמת גן מובאת: - 2שלב  .ה
. 1הגינון באדמת גן מובאת יש לבצע ריסוס נוסף ע"פ הנאמר בשלב 

כלומר: ריסוס להדברת עשביה יבוצע לפחות פעמיים, לפני ואחרי מילוי 
בכל מקרה הקבלן אחראי להדברה מלאה של כל  אדמת גן מובאת.

 שנתית באתר.-ה החד והרבהעשביי

 הוראות כלליות:  .ו

 .) יום לפני הריסוס יושקה השטח)אין לרסס עשבייה צמאה 
 .אין לרסס בזמן רוחות 
 .אין לרסס כאשר עלוות העשביה רטובה 

  יש להשתמש במשטח ) ע"פ הוראות היצרן
.) 

  במידה ונגרמו נזקים לסביבה מריסוסים אלה, יתקן הקבלן את הנזקים
 ע"פ הוראות המפקח.על חשבונו 

  תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות. העבודות בחומרים
כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בהוראות היצרן, בסביבה, בסוג 

 הקרקע, בצמחיית התרבות ובעלי החיים באזור.
  עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם

 מבוצעת העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודה:תכולת ה

הכשרת קרקע, לרבות יישור גנני, יישור סופי, עיבוד הקרקע, עיבוד  .א
 במקלטרת  ופעולת הזיבול והדישון 

 הדברת עשביה  .ב

 .תוספת כבול,זיבול ודישון  כלולים במחירי סעיפים שתילה  נטיעה .ג

 :קומפוסט 41.2.4

הקומפוסט הרגיל )לא מועשר ביסודות( יסופק, יפוזר ויוצנע בשטחי  .א
 30ס"מ בכמות של  20מדשאות בלבד. הקומפוסט יפוזר ויוצנע לעומק 

ליטר למ"ר. בנוסף תסופק תוספת קומפוסט לבורות הנטיעה כנאמר 
 להלן. 

 הקומפוסט יעמוד בדרישות המפורטות להלן: .ב

  2000, מרץ 801-עומד בדרישות התקן הישראלי  
  נושא תווית מפורטת של היצרן, או של מעבדה המעידים על מקורו

 ותכונותיו.
 .הקומפוסט יהיה נקי מזרעים חיוניים של עשבים שוטים 

  אחוז חומר אורגני הנמדד במיצוי ושריפה בטמפ' שאינה עולה על
C°500 30- 55%תהיה בין. 
 .( מליחותC.Eבמי )מילימוס/ס"מ. 20 -צוי רוויה קטנה מ 

  יחסC/N  20-10פחמן( כללי ללא העשרה יהיה בין  -)חנקן. 
  30 - 35%שעות יהיה  48צלסיוס למשך  °70אחוז הרטיבות ביבוש של. 

 N   1 - 1.5%)חנקן( זמין יהיה. 
 205 P      0.7  - 1%)זרחן( זמין. 
 K 0.6  - 1%אשלגן . 

בדיקות מעבדה לקומפוסט ע"פ הפרמטרים הקבלן יבצע על חשבונו  .ג
הנ"ל במעבדה המוסמכת לכך. דרושה דגימה אחת לכל כמות מתוכננת 

דגימות. לא תותר  3-מ"ק קומפוסט, אך בשום מקרה לא פחות מ 15של 
עבודת שתילה כלשהיא לפני קבלת תוצאות בדיקות הקומפוסט 

 המעידות על כך שהקומפוסט עומד בדרישות התקן.

השימוש בקומפוסט שאינו עומד בדרישות התקן. שיפור קרקע , לא יותר  .ד
 .41017זיבול ודישון על פי המפרט הכללי סעיף 

 תוספת קומפוסט לבור הנטיעה/שתילה ) למעט שתילת ערערים(: .ה

 תוספת קומפוסט לבור הנטיעה/שתילה בכמות של:

  ליטר )ראה מפרט מיוחד  100 -      ליטר 100דקל מהאדמה /ממיכל
 ים (לדקל

  ליטר    50 -       ליטר 60עצים ממיכל 

  ליטר    50 -  ליטר  50אקסמפלרים/עצים ממיכל 

  ליטר   20  -     ליטר 25אקסמפלר ממיכל 

  ליטר    10 -                   ליטר 10צמח ממיכל 
  ליטר      5 -                   ליטר 3צמח ממיכל 

  ליטר     3 -                   ליטר 1צמח ממיכל 
  ליטר     ½ -                  ליטר 0.250צמח ממיכל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  ליטר    ¼  -                  ליטר 0.100צמח ממיכל 

 

 

  עבודות שתילה ונטיעה: 41.2.5

עבודות השתילה והנטיעה כוללות שתילה, השקיה וטיפול  כללי:
 41.04.06סעיף בנטיעות. עבודות השתילה והנטיעה יבוצעו על פי 

שבמפרט הכללי. כל עבודות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם 
אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על העבודה. ברורים שונים בנושאי 

עבודות השתילה וההשקיה יש לקיים עם המפקח והמתכנן ולקבל את 
אישורו של האחרון בכתב לכל שינוי. כל שינוי בתוכניות הנטיעה דורש 

 ם המפקח ואישור מאדריכל הנוף בכתב.תאום ע

כל עבודות השתילה יבוצעו לאחר גמר עבודות הכנת השטח או עבודות 
 ההכנה בבור השתילה.

 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים לכל קבוצת צמחים.   

 :הקבלן שיבצע עבודות הגינון וההשקיה יעמוד בדרישות הבאות

  בסיווג משרד התמ"ת )העבודה(.)חדש(  2אישור תקף גנן סוג 

  בעל ניסיון מוכח לביצוע עבודות גינון והשקיה באופי ובהיקף 
הדומים למכרז  זה והמלצות לאישור טיב עבודתו משלוש 

 השנים האחרונות.
  הקבלן יעסיק מנהל עבודה ועובדים מקצועיים בעלי ניסיון 

 לביצועהעבודות הנדרשות   במכרז זה.
  אישור תקף לרישום באיגוד קבלני הגינון של הארגון לגננות 

 ולנוף בישראל בסיווג הדומה   להיקף מכרז זה מומלץ.
 

: העצים למיניהם יינטעו ראשונים ואחר כך שאר סדר הנטיעה המומלץ
 .השתילים, תמיד מהגדול לקטן

 
 41.04.10שתילת המדשאה תיעשה במרבדים על פי סעיף  – מדשאה

שתילת דשא במרבדים. סוג  – 41.04.10.03שבמפרט הכללי וסעיף קטן 
הדשא על פי הנחיית אדריכל נוף.  הדשא יהיה דשא שגודל על גבי קרקע 

חרסית בלבד או על מצע מנותק, או שטוף לחלוטין ויהיה -חולית דלת
תכנן והמפקח. אישור זה אינו פוטר את מחויב באישור במקורו ע"י המ

הקבלן מאחריות לקליטת הדשא או פסילתו כתוצאה מאבחנה מאוחרת 
להמצאות עשבים או זני דשא אחרים. מרבדי הדשא יהיו נקיים לחלוטין 
מעשבי בר ותערובת של זני דשא אחרים. בעת הכנת השטח . לפני הנחת 

הדשא )החדרה  הדשא. ידושן השטח בדשן 'סטרטר' להאצת קליטת
לקרקע על ידי גירוף( וכן אספקה ופיזור של טלסטאר גרגירי לאחר 

ההנחה. כלול במחיר הדשא.                                         מרבדי דשא יונחו 
בשורות במקביל לקווי הגובה, ובהזזה משורה לשורה, כך שלא יווצרו 

                                                      תפרים רצופים שורה לשורה.                   
ק"ג(, על השטח  200לאחר הנחת המרבדים יש לעבור במעגילה קלה, )

שנשתל, למלא את השקעים שבין השטיחים בחול ממקור וטיב 
הכשרת קרקע לעומק  - העבודה כוללתמאושרים בידי המפקח.             

יישור גנני, הנחת מרבדי הדשא, הידוק ס"מ כנדרש, זיבול ודישון,  30
והתאמה לגבהים ומילי התפרים שבין המרבדים בחול נקי. אספקת 

כלולה במחיר הדשא. יש להימנע מדריכה על  -החול ממקור מאושר 
    יום מהנחת המרבדים.                                                                            14המדשאה במשך 

במקרה של נטיעת עצים בשטחי מדשאה יש להשאיר עיגול נקי מדשא 
מ' שמרכזו גזע העץ. כיסוח ראשון של הדשא יבוצע לאחר  1.0בקוטר 
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  _________________ 

 

התפתחות העלווה )אפילו אם רק בחלק מהשטח( להשוואת  גבהים.  
                                                                                      השקיית מדשאות עד קליטה:  המדידה: מ"ר.                                         

                            יש לדאוג ללחות קבועה והשקיות רצופות עד לקליטת המרבדים.
מ"מ  6-9סה"כ  -פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר

                                                                                                                     מ"ק לדונם(.  6-9ליום )
 5-7ימים מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  5-7כעבור 

מ"מ ואחר כך פעם  בייומיים  עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות 
ק"ג חנקן  3שן חנקני בכמות של  ימים מוסיפים ד 14המפקח. כעבור 

צרוף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת חול מאושר תחת 
 המרבד.

 
  41.5.52תבוצע על פי המפרט הכללי סעיף זריעת צמחיית בר: 

 סימון אריזות זרעים על פי סעיף כנ"ל
לקראת תחילת העבודה על הקבלן להגיש למנהל הפרויקט תוכנית 

 הכוללת שיטות ואמצעים לביצוע.עבודה מפורטת 
גבולות אזורי הזריעה יסומנו באופן בולט, באזורים המיועדים לזריעה 

 יש להימנע מהדברה העלולה לפגוע בנביטה והתפתחות הזרעים.
הזריעה תתבצע לאחר ירידת הגשמים בחודשים נובמבר עד דצמבר,  

ס"מ לפחות ולאחר הדברת  15לאחר שהקרקע הורטבה לעומק של 
 העשבים בנביטת הגל הראשון של העשבייה החורפית.

 
טיפולים מקדימים לזרעים בהתאם לסוג הזרעים כגון התפחה, טיפול 
כימי, וכד' וכן שיטת פיזור הזרעים וכמות למ"ר תהיה על פי הנחיות 
והמלצות יצרן הזרעים. יש להצניע את הזרעים בשכבה דקה של חול . 

עדינה, לעיתים תכופות, כך  לאחר הזריעה יש להשקות בהשקייה
 שהשטח יהיה לח, עד לנביטה והתבססות הצמחים בשטח. 

 100 –שיעורי נביטה מזעריים בתום שלושה חודשים  – שיעורי נביטה
נבטים למ"ר. שיעור נביטה מתחת לערך זה יחייב את הקבלן לביצוע 

 חוזר.
 

 בצלים ופקעות 
 41.04.03.02על פי סעיף הגדרות לפקעות בצלים וקני שורש מעובה ויהיו 

שבמפרט הכללי.  טיפולים מיוחדים לפני השתילה בבצלים ובפקעות 
יבוצעו כנדרש על גבי האריזות או על פי הנחיות ספק הבצלים והפקעות. 
הבצל/פקעת יישתלו בבור שתילה, בקרקע תחוחה. ויונחו על בסיסם  

צל. לאחר ומקום פריצת השורשים, כך שיווצר מגע טוב בין הקרקע והב
כיסוי הגומה יש לסמן את מקום השתילה. עומק השתילה יהיה כפול 
מגובה הבצל/פקעת כאשר הוא שוכב אלא אם ישנה הנחייה אחרת 
מספק הפקעות/בצלים. לאחר השתילה יש להשקות את השטח לרוויה. 
בצלים ופקעות יישתלו במהלך סוף הקיץ, בחודשים יולי עד דצמבר לכל 

 המאוחר.
 צמח במיכל בגודל פלאג )שתילונים(:שתילת 

השתילונים ייזרעו במיכלי "חישתיל"  במגשים  –הכנת השתילונים 

נבטים מפותחים. בכל  2-3כל תא יכיל  ס"מ. 4X4X6המחולקים לתאים 
מגש יזרעו זרעים מאותו מין בלבד. כל מגש יסומן על פי סוג הצמחים. 

המיועד בשטח. הקבלן השתילים יזרעו כחודש וחצי לפני מועד השתילה 
 יכין תוכנית לייצור השתילונים ויגישה לאישור המפקח . 

 
 לוחות זמנים

על הקבלן להתחשב ולשלב בלו"ז את מועד הזמנת השתילונים 
מהמשתלה, בהתחשב בזמן הנדרש לגידול השתילונים ובזמנים 

 המתאימים לשתילה כמפורט במפרט מיוחד זה.
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אשר יסופקו לשטח יהיו בעלי מערכת שורשים מסועפת  השתילונים

 ומפותחת כך שישמרו על שלמות הגוש בעת שליפתם מהתא.
ממערכת השורשים, בעל מינימום  3הנוף של השתילונים יהיה מפותח פי 

 עלים. השתילונים יאושרו ע"י המפקח בעת השתילה. 5
 הקבלן יספק לשטח את השתילונים בשלבים ע"פ קצב התקדמות

השתילה והביצוע. השתילונים אשר יסופקו לשטח ישתלו עד לסיום 
 אותו יום ולא יישארו עודפי צמחים בשטח ליום המחרת.

ייקח הקבלן בחשבון כי ייתכן ויידרש לבצע את השתילות עם מספר 
צוותים. רשאי מזמין העבודה לחייב את הקבלן להרחיב את צוות 

 השתילה והניהול ללא תוספת מחיר.
השתילונים הנדרשת תוגדר ע"י הקבלן מניתוח הכמויות ע"פ  כמות

 תוכניות הצמחייה.
על הקבלן להציג את הכמויות למנהל פרויקט ולמפקח הנופי מטעם 

 בכל שנה קלנדרית. 1.9-מזמין העבודה לא יאוחר מה
 

 זמני שתילה
בראשית עונת הגשמים שתילת השתילונים תתבצע בזמן החורף 

פברואר בהתחשב בתנאי מזג האוויר, תחזית בחודשים נובמבר עד 
 הגשמים ולפי לוח זמנים שיאושר לקבלן.

השעות  24יש להשקות את השתילונים מיד לאחר השתילה, ובמהלך ה 
 ס"מ. 10הראשונות לאחר סיום השתילה לעומק של 

 
 הכנה לשתילה

כחלק מממשק התחזוקה, לאחר נביטה ראשונית של אדמת החישוף יש 
בייה הרודראלית ורחבי העלים הפולשניים בלבד )כך לבער את העש

שישארו בשטח רק המינים בעלי ערך נופי על פי הנחיית המפקח 
ואדריכל הנוף(,  אם ע"י ניכוש או כיסוח או ע"י הדברה סלקטיבית של 

קוטלי מגע .  וסילוק מהמדרון על חשבון הקבלן ובמסגרת האחזקה 
התחרות על משאבי הקליטה של וללא עלות נוספת. מהלך זה יפחית את 

 השתילונים.
על הקבלן להגדיר ולאפיין את סוגי הצמחייה הרודארלית בסביבת 
 הפרויקט על מנת להתאים באופן אופטימלי  את ממשק ההדברה.

לא יעשה שימוש בהדברה בחומרי ריסוס שאריתיים ומונעי נביטה אלא 
 חומרים מאושרים ע"י הפיקוח הנופי.

 
 שתילה

 הס"מ העליונים.  10השתילה תתבצע בקרקע לחה לפחות ב 

על הקבלן לשתול במרווחים כמצוין בתוכנית . שתילת השורות תבוצע 
 בסגול ליצירת כיסוי אחיד.

חור השתילה יבוצע ע"י דקר קוני יעודי, יש להקפיד על כיסוי בור 
 השתילה בגמר התהליך.

מפוסט מעושר בדשן בשעת שתילת השתילונים יוצנע בבור השתילה קו
איטי תמס מסוג "מולטיקוט" או ש"ע אשר יובא לאישור המפקח. הדשן 

גר' דשן + קומפוסט  3חודשים.  6( לתקופה של 15-5-10יהיה בהרכב )
 לכל בור שתילה.

 השקית עזר לקליטה והתבססות
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השטחים המגוננים באמצעות שתילונים מתוכננים להישתל בחודשי 
של השתילונים מתבצעת תוך כדי ירידת  החורף. השתילה והקליטה

הגשמים ומתבססת על ממטרי החורף. במידת הצורך תינתן השקיית 
 עזר. 

להנחתת הקרקע ומניעת כיסי  השקיה ראשונה תתבצע ביום השתילה
 אוויר לקבלת תנאים אופטימאליים לקליטה והתבססות השתילונים.  

וחלוקת המשקעים השקיית העזר תבוצע בעונת הגשמים בהתאם לכמות 
ותנאי מזג האוויר המשתנים, לפי הנחיות המפקח והאגרונום בשטח 

במקרה של:  שנת בצורת, או עצירת גשמים, כאשר גשמי החורף אינם 
מספיקים,  כאשר חלוקת הגשמים אינה פרופורציונאלית,  כאשר 

 מתקיימים תנאי מזג אוויר קיצוניים )חמסינים/רוחות(
ה על חשבון הקבלן ובאחריותו, באישורו בכל מקרה, ההשקיה תעש

 ובפיקוחו של המפקח.
 

השקיית העזר תבוצע בכמויות ובמרווחים על פי סוג הקרקע, כך שהמים 
ס"מ עליונים ולא תגיע למצב של נגירה  10יחדרו לקרקע בשכבה של 

 עילית ו/או תת קרקעית ו/או פגיעה בשתילונים.
 מ"מ . 25ונים במנות של על הקבלן להשלים את כמויות המים לשתיל

 בכל מקרה אחריות הקבלן על קליטת השתילונים בכל מצב מזג אוויר.
 

 מדד להצלחה

 מהשתילונים. 100%קליטה והתבססות של  .1
קליטה והתפתחות אופטימאלית של העשבוניים כך שיגיעו לפריחה, חניטת זרעים  .2

 והפצתם בשטח בשנת הגידול הראשונה.

 קבלת השטח לאחר השתילה. מדידה ראשונה תבוצע במעמד .3

 יום ממועד קבלת השטח לאחר השתילה. 90מדידה שנייה תבוצע  .4

של קליטת השתילונים יידרש הקבלן לחזור על  95%-במידה והתוצאות יהיו נחותות מ .5
פעולת השתילה, במהלך החורף הנוכחי, או במהלך החורף הבא, הכל לפי הנחיות 

 המפקח בשטח. 

 
 

 מהאדמה:נטיעת דקלים בוגרים 
 כללי: .1

תמר מצוי מזן זאהידי או חיאני. הקבלן ימציא אישור משרד החקלאות  .1.1
נגיעות הדקלים בחידקונית הדקל האדומה. האישור יהיה בתוקף  -לאי

בעת סיור המשתלות ותאריך הנטיעה. לא יאושרו דקלים באתר הגידול 
 ללא האישור הנ"ל.

למתכנן לפני מועד הקבלן יעביר העתק האישור הנ"ל למפקח הפרויקט ו .1.2
 הנטיעה. 

לא יורשה להוביל את התמרים המיועדים לנטיעה בתחום אזור ההסגר  .1.3
 של התמרים.

בקבלת עבודה זו מצהיר הקבלן שיש לו,או לקבלן משנה שיועסק מטעמו,  .1.4
שנים לפחות  5ניסיון קודם, חיובי ומוכח בהעברת ונטיעת דקלים של 

דרישות המקצוע ולכל היבטי תמרים בשנה, והוא מודע לכל  50ולפחות 
הבטיחות הרלוונטיים לעבודה זו. על הקבלן לספק אישורים של נטיעות 

 דקלים מוצלחות קודמות של מזמינים קודמים טרם ביצוע העבודה.

 טיב הדקלים: .2
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התמרים יהיו בריאים, שלמים ומושלמים, מהמעולים ביותר הניתנים  .2.1
זעים יהיו זקופים להשגה,ללא פגם בגזע או בצמח או בשורשים. הג

ואחידים לכל גובהם. התמרים יהיו במידות כמצוין בתכנית ובכתב 
 הכמויות.

מ'. כמידה וגובה הגזע יחשב המרווח בגזע שבין פני  4גובה הגזע יהיה  .2.2
הקרקע באתר לאחר שתילת העץ עד למקום תחילת העלים.כל התמרים 

 זאהידי או חיאני .  -ממין תמר מצוי יהיו מזן אחד 

ור העצים ובחירתם באחריות הקבלן. הדקלים חייבים לקבל את אית .2.3
 אישור המתכנן לפני הוצאתם מהאדמה במקור האספקה.

 לא יותר לנטוע את התמר עמוק יותר ממה שהיה נטוע במטע. .2.4

תמרים שיש להם שורשי אוויר יאושרו אך ורק באם גובה הגזע שיש בו   .2.5
 ס"מ. 30שורשי אוויר אינו עולה על 

שר בכתב ומראש  שהתמר יינטע באופן שכל הגזע המכוסה הקבלן יא  .2.6
בשורשי אוויר יהיה "קבור" באדמה. העמקת הבור הנדרשת לצורך זה, 

והגדלת כמויות החפירה ותערובת המילוי הם על חשבון הקבלן 
 ובאחריותו.

 הכנה לנטיעה באתר: .3

הקבלן יסמן את מיקומם המדויק של בורות הנטיעה המיועדים לדקלים  .3.1
ן את המתכנן לאישור המיקום. רק לאחר האישור יחפור הקבלן ויזמ

מ'. עודפי החפירה יסולקו ע"י הקבלן למקום  2X2X2בורות נטיעה בגודל 
 שפיכה מאושר ע"י הרשויות בהתאם להוראות המפקח באתר.

הקבלן יעמיק את הבור בשיעור הנדרש לביצוע נטיעת התמרים במקרה  .3.2
 של שורשי אוויר.

תמולא בתערובת קרקע מיוחדת המורכבת מקומפוסט  תחתית כל בור  .3.3
מ'  0.5ליטר ואדמת גן מאושרת. עובי שכבת המילוי  100בכמות של 

מתחתית הבור. דשן מבוקר שחרור יסופק בתחתית בור הנטיעה ויעורבב 
 קלות באדמה.

שכבה ראשונה זו תכוסה בשכבה נוספת של אדמת גן מאושרת בעובי של  .3.4
 ן השכבה המכילה קומפוסט לבין גוש השורשים.מ' הפרדה מלאה בי 0.2

הקבלן יכין לצד הבורות ערמות של אדמת גן מאושרת ללא קומפוסט  .3.5
 למילוי בזמן הנטיעה. תוספת זיבול ודישון כלולים במחיר הדקל.

 :מי השקיה -הכנת אספקה  .4

הקבלן אחראי לאספקה רצופה של מי השקיה לאתר הנטיעות לצורך  .4.1
בדקלים, עד ליום חיבורם למערכת ההשקיה  עבודות הנטיעה והטפול

 הקבועה.

 הכנת הדקלים להעברה, כולל קרצוף .4.2

לאחר מתן אישור בכתב של המתכנן לדקלים הנבחרים יסמן הקבלן את  .4.3
הגזעים הנבחרים בכתם צבע לבן קטן בצדו הצפוני של הגזע. הסימון נועד 

להבטיח אתנטיעת הדקלים באתר בכוון זהה לזה בו גדלו במקור 
 האספקה.

הכנת הדקלים תכלול גיזום נאה של כפות עלים יבשים, ניקוי וקרצוף  .4.4
מושלם של כל שרידי העלים היבשים לאורך הגזע. יש להשאיר על הדקל 

 כפות עלים בקשירה מסודרת. 15לפחות  

 ( לכל היותר. 1/3הקבלן רשאי לקצר את כפות התמר בשליש ) .4.5

ת השכבה הירוקה בגובה קרצוף הגזע משרידי הכפות יבוצע עד לתחיל .4.6
מ' לפחות ויאושר ע"י המתכנן ע"פ דוגמא שתבוצע ע"י הקבלן  2.00

 במשתלה/אתר גידול הדקלים.

הקרצוף יבוצע בניסור כל בסיסי כפות העלים בצמוד לגזע. מישור הניסור  .4.7
 באלכסון קטן כלפי חוץ.-כמעט אופקי
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ורשים בעת ההוצאה יש להקפיד להשאיר גוש אדמה יציב סביב בית הש .4.8
מ' לפחות. לפני עטיפת גוש השורשים יש  1.0מ"ק ובקוטר של  1בנפח של 

לרסס את כל  השורשים החשופים בהיקף הגוש והלולב בקוטל פטריות 
מסוג "בנלט" או ש"ע באישור המתכנן בריכוז וכמות תרסיס לפי הנחיות 

 היצרן. הגוש ייעטף בבד ויקשר בחבל למניעת התפוררות.

ניעת כל פגיעה בדקלים )גזע, עלים, לולב, גוש שורשים( הקבלן אחראי למ .4.9
 בעת ההוצאה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה והנטיעה.

במשך כל תהליך העבודה ינקוט הקבלן באמצעי בטחון קפדניים למניעת  .4.10
פגיעה  כלשהי בכל חלקי הדקל, ע"י ריפוד מקומות קשירה והנפה, כלי 

ם תעשה בשעות היממה חפירה, הנפה הובלה מתאימים. הובלת הדקלי
 הקרירות בלבד )הערב והלילה(.

 אביב:-חורף-עטיפת כפות הדקלים לקראת עונת סתיו .5

עטיפת כפות הדקל תבוצע ביריעת פלסטיק מסוג "פלריג"  ירוקה או  .5.1
 ש"ע. היריעה תהא חדשה ושלמה לחלוטין.

ס"מ מתחת לנקודת התפצלות הכף  10לפחות –יש לעטוף את כל הכפות  .5.2
 ס"מ מעל לקצות הכף העליונה. 10ד התחתונה וע

הקשירה תבוצע בחוט פלסטיק פוליפרופילן שחור.דוגמת קשירה תוצג  .5.3
 בפני המפקח לקבלת אישורו לפני המשך הקשירה.

הקבלן אחראי לתקינות העטיפה ושלמותה עד למועד בו יורה המפקח  .5.4
 לקבלן לפתוח את הקשירה חלקית ו/או להסירה לחלוטין.

לרבות אספקת כל החומרים ושמירת תקינותה, כלולה עלות העטיפה,  .5.5
 במחיר יחידת הדקל ולא תשולם בנפרד.

 :נטיעה .6

מועד הנטיעה יתואם בין הקבלן לבין המתכנן כדי לאפשר את נוכחותו של  .6.1
האחרון באתר במשך זמן הנטיעה ועד לסיומה. מיקומו של כל דקל 

 מחייב אישור המתכנן. 

הלבן בכוון צפון, זהה לכיוון במקור העמדת הגזעים תהיה עם הסימון  .6.2
האספקה. הדקלים יוצבו זקופים ואנכיים לחלוטין בבורות, אלא אם כן 

נדרש במפורש אחרת ע"י המתכנן באתר. בסיום העבודה ינקה הקבלן את 
 השטח ויסלק את הפסולת מהאתר.

 :   אחזקה וטיפול .7

 הקבלן אחראי לאחזקה וטיפול בדקלים למשך שנה קלנדרית שלמה .7.1
 מקבלה הסופית של הדקלים ע"י המתכנן ובא כח המזמין. 

האחזקה והטיפול יכללו  השקיה בזמנים קבועים ובכל כמות הנדרשת  .7.2
 בהתאם לתכנית השקיה שנתית ובהתאם למזג האוויר

דישון או זיבול ראש בזמנים קבועים בהתאם למצע הגידול, ובהתאם  .7.3
המתכנן והמפקח  לצורך לזירוז גידולו של הדקל, ובהתאם להנחיות

 באתר. 

טיפול מונע למחלות ומזיקים וכל הנדרש לשמירת בריאותו וטיבו של  .7.4
 הדקל.

 תיקון עטיפת העלווה והקשירות. .7.5

פתיחת עטיפת העלווה במועד שמצב הדקלים מאפשר זאת, אך בכל  .7.6
יום מנטיעת הדקלים,אך לא יאוחר ממועד בו  60מקרה לא לפני חלוף 

ס"מ מעל הכפות החיצוניות,  50בשיעור התארכו הכפות האמצעיות 
 ופיזור העלים בצורה מסודרת סביב הגזע.

בגמר שנת האחזקה, יכשיר הקבלן את הדקלים למסירה סופית לידי  .7.7
המזמין. ההכשרה תכלול גיזום עלים יבשים, ניקוי הצמח והגזע וכל טפול 

אחר שיידרש לקבלת חזות מושלמת לדקלים. בסיום העבודות ינקה 
 את השטח ויסלק את הפסולת מהאתרהקבלן 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 :אחריות לקליטה והתפתחות .8

הקבלן אחראי לקליטה מלאה ומושלמת והמשך התפתחות הדקלים  .8.1
באתר למשך שנה קלנדרית שלמה ממועד הקבלה הסופית שלהם ע"י 

המתכנן והמפקח. דקלים שכותרתם שמוטה על צידה או שנקלטו 
ניכרת כל תוספת גידול  לכאורה, כלומר יהיה ירוק במרכז אבל לא תהיה

ס"מ במשך שנת האחריות יחשב כדקל שלא  50לגובה בשיעור של לפחות 
נקלט. עד תום תקופת האחריות יחליף הקבלן דקלים שלא נקלטו 

בדקלים שווי ערך וגודל. מהלך ההכנות והעבודה לגבי הדקלים 
 התחליפיים זהה למפורט לעיל.

חריות של שנה קלנדרית גם לגבי הדקלים התחליפיים תחול תקופת א .8.2
 שלמה ממועד קבלתם הסופית.

הקבלן יבצע על חשבונו ואחריותו פירוק ובניה מחדש של ריצוף מסוג  .8.3
כלשהו, פתחי עצים, מערכות תשתית וכל אלמנט אחר שיידרש לצורך 

 החלפת דקלים  שנקבע שיש צורך להחליפם.

 

 

 

 הזמנת הצמחים:

רשימת הצמחיה המופיעה הקבלן יזמין את  כל סוגי הצמחים עפ"י  .א
בתכנית מיד לאחר ההתקשרות אתו, על מנת להבטיח את אספקת 

הצמחיה בזמן. יש לקבל מראש אישור המפקח והמתכנן למקור 
 השתילים והשתילים עצמם.

רשימת המשתלות המגדלות יימסרו למפקח ולמתכנן לאישור, לפני  .ב
 חתימת הסכמי גידול החומר.

ערך סיור משתלות בו ישתתפו הקבלן, לאחר אישור מקור השתילים יי .ג
המפקח והמתכנן. סיור זה יקבע את מאפייני הצמחייה לפרויקט. 

האישור לצמחיה יהיה בכתב בלבד. פרוטוקול סיור המשתלות יופץ 
 למזמין. 

 ההזמנה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים בתאום מנהל הפרויקט.  .ד

 טיב השתילים והתאמתם לדרישות המפרט:

"שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים ההגדרה  .א
במכרז/חוזה זה. כל השתילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מסוג "מעולה" 

 גדולים ומפותחים בהתאם לגודל הנדרש.

השתילים יהיו נקיים ממחלות, מזיקים וצמחי בר מכל סוג שהוא ויעמדו  .ב
סטנדרטים  בדרישות הסטנדרטים לצמחי נוי כמפורט בחוברת

 )"תקנים"( של משרד החקלאות.

הקשחה והתאמת הצמחים לתנאי הגידול בגן: כל סוגי הצמחים יועברו,  .ג
בעודם   במשתלה ולמשך פרק זמן סביר לכל סוג, לתנאי גידול הדומים 

לאלה הקיימים בגן  לצורך הקשחה. הקבלן יוודא, טרם אספקת 
 הצמחים, כי אכן הנ"ל בוצע. 

תר ללא הקשחה יעברו זאת בתנאי הגן ובאחריותו צמחים שסופקו לא .ד
המלאה של הקבלן. הערה המתארת את טיב ההקשחה תירשם ביומן 

 העבודה.

על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למתכנן ולמפקח בדיקתם  .ה
 במשתלה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שתילים אשר יובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז/חוזה זה  .ו
 נו אלא אם כן יאושרו בכתב כחלופות.יוחלפו ע"י הקבלן, ועל חשבו

סווג אקסמפלרים לצמחים מציין פרט מיוחד הן מבחינת סוג הצמח והן  .ז
 מבחינת גודלו, מראהו ורמת התפתחותו.

פרטים אלה יחויבו באישור המתכנן לפני העברתם לרשות הקבלן. על  
הקבלן לקבל אישור המתכנן לצמחים המתאימים המוצעים על ידו 

מיוחד", והאישור יינתן על סמך בדיקת הצמחים במשתלה  לסיווג "פרט
 .ו/או דוגמאות במועד שיתואם עם האדריכל

העצים יסומנו בתווית זיהוי הכוללת את שם המשתלה, שם הסוג, המין  .ח
והזן בעברית  של העץ, ציון ה"גודל" נכון למועד האספקה המיועד, מועד 

והועתק(. בשתיל העתקת העץ מהקרקע למיכל בו הוא מוצג )במידה 
מורכב יצוינו שמות הכנה והרוכב. התווית והכיתוב יהיו תקינים 

חודש לפחות ממועד המסירה הראשונה. על  12וקריאים לתקופה של 
הקבלן לתקן/להחליף תוויות בלתי תקינות. קשירת התווית לעץ תבוצע 

 בחוט פלסטיק מתכלה על ענף צדדי בלבד.

דול במיכל גידול כלשהוא, למעט מובהר בזאת כי עצים וצמחים מגי .ט
עטיפת יוטה  מתכלה הקשורה בחוטים מתכלים, )מיכלי פלסטיק, 

שקיות פוליאתילן, שקי פלריג  ו/או כל מיכל בלתי מתכלה אחר שבו 
הצמחים מסופקים מהמשתלה( יינטעו באתר ללא מיכל הגידול.  והיה 

בהם יראה  -ויתגלו עצים וצמחים הנטועים באדמה  במיכל הגידול
המתכנן שתילים פסולים )לא תותר עקירה, פינוי  מיכל הגידול ושתילה 

  מחדש(.
עצים מהאדמה אשר גוש השורשים שלהם עטוף ביוטה מתכלה ורשת 

מתכת מתכלה  )שאינה מגולוונת( הקבלן יחתוך ויסלק בעת הנטיעה את 
המחצית התחתונה של סל הרשת כך שלא יישארו קצוות חדים העלולים 

חתכים אורכיים  8בשורשי העץ בתהליך גידולם,  כמו כן יש לבצע לפגוע 
 בפיזור סימטרי, בהיקף העטיפה.

מובהר בזאת כי ההוראות בדבר סילוק מלא של כל עטיפת שתיל שאינה  
גוברות על הוראות כלשהן  –יוטה מתכלה קשורה בחוטים מתכלים 

ות מפרט שניתנו/יינתנו בידי משתלה כלשהיא, אם הינן סותרות הורא
 זה.

עצים מגידול באדמה המיועדים להעתקה חייבים לעבור תקופת  .י
במשתלה.  תקופת המינימום -השתרשות מחודשת  במיכל הגידול

יום. לצורך תקופת ההשתרשות  60הנדרשת להשתרשות המחודשת הינה 
המחודשת תחושב התקופה שבין הראשון למרץ ועד סוף ספטמבר בלבד. 

העצים שוב במשתלה בנוכחות השתלן, המפקח, בסוף תקופה זו ייבדקו 
הערה המתארת את מוכנות שתילת עצים מהאדמה  המתכנן והקבלן.

 תירשם ביומן העבודה.

 מיכלי הצמחים: מידות

הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח  .א
 המיכל ומערכת שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל. 

שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות אין לשתול צמחים 
 המיכל.

 מנפחו של מיכל הגידול. 90%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות 

המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על  .ב
הסטנדרטים שהוגדרו בחוברת סטנדרטים לצמחי נוי של משרד 

  החקלאות  ועל נפחי המיכלים.
קו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות השתילים אשר יסופ
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  _________________ 

"גודל מס'.....", כפי שצוינו בחוברת הסטנדרטים, יהיו תואמים את נפח 
המיכל כפי שצוין בכתב הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות 

לצמחים כמפורט בדרישות היחודיות לסעיפי כתב הכמויות/תכניות 
 הצמחייה.

צוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בכל מקום ולכל עניין שלא  .ג
בתוכניות יחולו הוראות חוברת הסטנדרטים של שתילים לגן הנוי 

 ובהוצאת משרד החקלאות.

 

 דוגמאות צמחייה:

הקבלן יספק דוגמאות, על חשבונו, לאישור המתכנן לכל סוגי, מיני וזני  .א
 הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או מהאדמה.

ר דוגמאות הצמחים )במיכלים ו/או מהאדמה( יקוים סיור לצורך אישו .ב
 משתלות  לצורך אישור הצמחים בהשתתפות  המתכנן והמפקח.

כל הצמחים שנכללו במכרז/חוזה זה יוצגו לאישור במשתלה אחת  )או 
לפי בחירת הקבלן. במשתלה זו יוצגו גם –באתר אחר   שאינו משתלה( 

דה והוחלט לא לבצע סיור צמחים שיסופקו ממקור/ות אחרים. במי
משתלות, על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן , על חשבון הקבלן, 

לכל סוגי, מיני וזני הצמחים אשר צוינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או 
 ללא מיכלים )ראה נוהל ביצוע והצגת דוגמאות(.

 חפירה ומילוי בור נטיעה/שתילה :

וטבלה  41.04.06.04פי סעיף קטן הכנת בור נטיעה לשתילים  תיעשה על 
 שבמפרט הכללי. 1./41.04

בורות נטיעה/שתילה יחפרו לעומק הדרוש כמפורט לעיל. המצעים 
הנחפרים יערמו בצד ויסולקו לאתר מאושר ע"י הרשויות. הבורות 

ימולאו מחדש באדמת גן מטיב מאושר בתוספת קומפוסט כמפורט לעיל 
רן ולטבלה להלן. מרכיבי ודשן מבוקר שחרור ע"פ הוראות היצ

התערובת, )אדמה גננית מאושרת וקומפוסט(, יעורבבו היטב לקבלת 
 41017תערובת אחידה. פירוט הדישון והזיבול לכל עץ/שיח ראה סעיף 

 במפרט הכללי לעבודות הכנה.

חפירה ומילוי של בור הנטיעה/שתילה, הזיבול והדישון כלולים במחיר 
 :עה/שתילההשתיל. להלן מידות בור לנטי

  200            -דקלים מהאדמהX200X200 .ס"מ 

  150        -ליטר  100דקלים ממיכלX150X150 .ס"מ 
  100                     -ליטר 60עצים ממיכלX100X100 .ס"מ 

  100  -ליטר 50אקסמפלרים/עצים ממיכלX100X100 .ס"מ 
  80           -ליטר 25אקסמפלרים ממיכל X 80 X 80 .ס"מ 

  60              -ליטר  10צמחים ממיכל X 60 X 60 .ס"מ 
  40         -ליטר  3צמחים ממיכל X 40 X 40 .ס"מ 
  30          -ליטר  1צמחים ממיכל X 30X 30 .ס"מ 

  20              -ליטר  0.250צמחים ממיכל X 20 X 20 .ס"מ 

  15              -ליטר  0.100צמחים ממיכל X 15 X 15 .ס"מ 
 

לפני מילוי הבור בתערובת מילוי יש לקבל את אישור המפקח בכתב 
 לגודל הבור.
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  _________________ 

 

 
 
 
 

 דישון בור נטיעה/שתילה:

 
 

 הדשן יונח בתחתית בור הנטיעה/שתילה ויעורבב קלות באדמה.
הקבלן יכין משורות מחומר פלסטי שקוף ליישום כמויות הדשן בבור 

 הנטיעה.
הנדרשת ע"פ הטבלה כל משורה תסומן בטוש בלתי מחיק לכמות הדשן 

 גר'. 180כולל מס' הגרמים הנדרשים, לדוגמא 
לכל כמות דשן נדרשת תוכן לפחות משורה אחת. המשורות יוצגו 

 הערה לכך תירשם ביומן העבודה. –ויאושרו בכתב ע"י המפקח 
 

 הלבנת גזעי עצים

הלבנה:  יש לבצע הלבנה מלאה של גזע העץ וענפי השלד מייד לאחר 
יקול דעתו של הקבלן יסופקו העצים מולבנים הנטיעה )ע"פ ש

  מהמשתלה(.

 תמיכת עצים:

מרבית העצים מגיעים עם סמוכת במבוק מהמשתלה אשר שימשה   .א
לתמיכת העץ וזירוז גידולו האנכי. עם נטיעת העצים בשטח יש לסלק 

 מיידית את סמוכת הבמבוק.

גודל בור  גודל מיכל סוג הגידול
נטיעה/שתילה 

 בס"מ

 "אוסמוקוט פרו"-סוג הדשן
 N-P-K   ויסודות קורט )זמן

 שחרור בחודשים(
 

כמות בגרם 
בבור 

 נטיעה/שתילה

 200X200X200 מהאדמה דקלים
 

 ( 12-14+ מיקרו )  18-9-10
 

300 

 150X150X150 ליטר 100 דקלים
 

 ( 12-14+ מיקרו )  18-9-10
 

180 

 100X100X100 ליטר 60 עצים
 

 ( 12-14+ מיקרו )  18-9-10
 

180 

 100X100X100 ליטר 50 עצים/אקסמפלרים
 

 ( 12-14+ מיקרו )  18-9-10
 

180 

 ( 12-14+ מיקרו )  80X80X80 18-9-10 ליטר 25 אקסמפלרים/ערערים
 

120 

 ( 12-14+ מיקרו )  60X60X60 18-9-10 ליטר 10 צמחים
 

60 

 ( 12-14+ מיקרו )  40X40X40 18-9-10 ליטר 3 צמחים
 

30 

 ( 12-14+ מיקרו )  30X30X30 18-9-10 ליטר 1 צמחים
 

30 

 ( 12-14+ מיקרו )  20X20X20 18-9-10 ליטר 0.250 צמחים
 

30 

 ( 12-14+ מיקרו )  15X15X15 18-9-10 ליטר 0.100 צמחים
 

15 
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 המפקח, בתאום עם המתכנן, רשאי לאפשר לקבלן להשאיר את סמוכת .ב
הבמבוק לתקופה קצובה נוספת )אשר תירשם ביומן העבודה 

ובפרוטוקול( וזאת במקרים של עצים קטני קוטר אשר גזעם נוטה 
 להתכופף למרות התמיכות באמצעות סמוכות עץ.

באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר חיגור בגזע העץ )ע"י ריווח קשירות  .ג
 המשתלה או החלפת הקשירות ברצועות רחבות(.

מחוגרים יפסלו ע"י המפקח/מתכנן ויוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו עצים  .ד
 ובאחריותו.

 3-על הקבלן לתמוך כל עץ שניטע )מגודל מיכל כלשהו ו/או מהאדמה ( ב .ה
מ'.  2.60סמוכות עץ איקליפטוס מקולפות או יותר באורך מינימלי של 

ס"מ.  7 -הסמוכה תהיה מעץ חזק בחתך אחיד לכל אורכה, שלא יפחת מ
מוכה תהיה ישרה ומחודדת בקצה התחתון. הסמוכות יהיו טבולות הס

 בקרבולינאום.

 50ס"מ ובמרחק של  60יש לעגן את הסמוכה בקרקע לעומק מינימלי של  .ו
קרקעי יהא בגובה -ס"מ מצד העץ, )לא בגוש השורשים(  והחלק העל

 מטר.  2.00

 3.0קשירת העצים לסמוכה תהיה ברצועות שמשונית בצבע בהיר ברוחב  .ז
(, בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל 8ס"מ, )בצורת הספרה 

 לנוע מעט ברוח.

רצועות השמשונית תמוקמנה מעל ענף ע"מ למנוע החלקת הרצועות  .ח
 כלפי מטה. 

התמיכה כולל רצועות שמשונית כלולה במחירי העצים ולא תינתן בעדה  .ט
 תמורה בנפרד.

 אריזה, הובלה ופריקת העצים:

רשה גיזום נוף העצים טרם העמסתם על המשאית. העצים לא יו .א
 יובלו במשאית סגורה מוגנים מרוחות וקרינת השמש. 

 גזעי העצים יעטפו בקרטון גלי. .ב

פריקת העצים מהמשאית תעשה בזהירות יתרה ובנוכחות המפקח  .ג
 בלבד.

לא יורשה להשליך עצים מהמשאית, לגרור להרים או למשוך עצים  .ד
 לווה באופן העלול לגרום לנזק לעץ.בגזע, ענפים או בע

ביצוע הנ"ל, רשאי המפקח -אם לדעת המפקח נגרם נזק לעצים עקב אי .ה
לפסול את העצים ועל הקבלן להחליפם על חשבונו. כנ"ל במקרה של 

 גיזום הנוף בטרם העמסת העצים.

לפני נטיעת עצים הממקומים בשטחי ריצוף , יותקן : גובלי שורשים 41.2.8
רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או שו"ע,  מגביל שורשים

ס"מ, עשוי מיריעת פוליפרופילן  70ס"מ, גובה  80x80מרובע
אפורה/ירוקה המיוצרת מסיבים לא ארוגים מחוברים ביניהם בחום. 

. DIN 4062היריעה עמידה לחדירת שורשים לפי התקן הבינלאומי 
ט המגביל הכל לפי פר -בבור השתילה כחיץ הקפי סביב עצים ההתקנה

  והוראות היצרן.

לאחר השתילה ולאחר יישור השטח וקלטורו, יחופו  – חיפוי בשבבי עץ 41.2.9
 7האזורים המסומנים לחיפוי על פי תכנית הצמחייה. עובי השכבה יהיה 

ס"מ.  חומר החיפוי יהיה מרסק גזם מעצי אקליפטוס. רסק הגזם יהיה 
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  _________________ 

 

 3-8השבבים יהיה מחומר מעוצה בלבד ללא עלים, זרעים ופירות. גודל 
ס"מ. בחיפוי מסביב לעצים יש להקפיד שצוואר השורש ייחשף ויישאר 

 גלוי.

 מועדי ביצוע 41.2.8

ימים לאחר  5לא יורשה ביצוע עבודות שתילה/נטיעה בימי גשמים ועד 
גשם, לפי החלטת המפקח. לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין 

)שרב, רוחות חזקות הפסקת גשמים ו/או הפרעות אקלימיות כלשהן 
 וכו'(.

 :סימון הנטיעה/שתילה 41.2.9

, ולכל שטחי 41006יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי סעיף 
הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה, אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל 

 הסימון.
גושי השיחים/צמחי הכיסוי יסומנו בנפרד וכן יסומנו עצים מכל גודל 

 ביחד עם שם הצמח.
ור בכתב מהמתכנן והמפקח לתקינות כל הסימון על הקבלן לקבל איש

 לפני ביצוע הנטיעה/שתילה.

 (:MADE ASתכנית עדות ) 41.2.10

עם סיום העבודה, יכין הקבלן תכניות עדות של תוכנית הצמחייה כתנאי  .א
למסירה סופית של העבודה. לא ישולם בגין כך כל תשלום. התוכניות 

ובצילום לבן   CD" ותוגש ע"ג יוכנו במדיה ממוחשבת בתוכנת "אוטוקד
מעל תוכנית הצמחייה שנמסרה לקבלן ועליה יצוין כל שינוי ומיקומו 

 המדויק.

 התכניות יוכנו ע"י מודד מוסמך ויחתמו על ידו. .ב

התכניות יכילו את כל אשר בוצע לרבות  מספר יחידות הצמחים )כולל  .ג
מיקום שם הסוג, המין והזן( בכל ערוגה,  גודל השטח הנטוע במ"ר ו

 העצים/אקסמפלרים/מטפסים כולל מס' היחידות, שם הסוג, המין והזן.

עותקים של תוכניות העדות. הכל ע"פ  3הקבלן ימסור לידי המפקח  .ד
 תנאים כלליים. 00בפרק  00.18סעיף 

 :טיפול ואחריות עד למסירת העבודה 41.2.11

יום מיום גמר עבודות  90הצמחייה תטופל ותוחזק לתקופה של  .א
וקבלה ראשונית באישור המתכנן, המפקח, ונציג  השתילה/נטיעה

יום, תיערך קבלה סופית.  90המזמין. בתום תקופת אחזקה ואחריות של 
צמחים אשר לא נקלטו או לא הראו כל סימני צימוח יחשבו לצמחים 
שלא נקלטו ויוחלפו בחדשים, כלול במחיר הנטיעות. תקופת אחריות 

ות. קבלה ראשונה וסופית יום כלולה במחיר הנטיע 90ואחזקה של 
באישור כתוב בלבד. הקבלן יתחזק את כל שטחי הגינון כמפורט ב"פרק 

 אחזקה" במפרט הבינמשרדי ובהמשך פרק זה 41.5

יום יימסרו שטחי הגינון  90בגמר תקופת התחזוקה )ללא תשלום( של  .ב
 סופית   למזמין.

כנן, יתקן אם מצב שטחי הגינון לא ישביע את רצון נציגי המזמין והמת  .ג
צמחיה אשר לא תראה סימני צמיחה וגידול  הקבלן את הדרוש תיקון.

או שתהיה פגומה, חולה, מנוונת או בלתי מפותחת תיחשב כאילו לא 
 נקלטה ותוחלף בחדשה ע"פ הוראות המפקח.



145 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והיה ויתברר כי הערות ו/או ליקויים אשר צוינו לתיקון בפרוטוקול  .ד
ופת התחזוקה על חשבון הקבלן (, המסירה  הראשונה או לאחריה, )תק

 תידחה המסירה הסופית למועד מאוחר יותר. –לא בוצעו 

הקבלן יעביר מיידית אל המפקח התחייבות כתובה להשלמת כל  .ה
עמידה בהתחייבות זו תחשב –העבודות עד למועד המסירה החדש. אי 

 כהפרה של תנאי יסודי בחוזה ע"י הקבלן.

ימים ממועד כתיבת  7שתילת מילואים של צמחים ועצים תבוצע תוך  .ו
הערה על כך ביומן העבודה ע"י המפקח. בכל מקרה לא תבוצע שתילת 

יום( לפני תאריך  14מילואים של צמחים ועצים בתקופה של שבועיים )
 המסירה הסופית. 

משך הזמן הדרוש לתיקון הוא על חשבון הקבלן והמזמין לא יאריך לשם  .ז
 כך את תקופת התחזוקה.

 365תקופת האחריות לעצים ודקלים )מכל הסוגים והקטרים( תהיה  .ח
 ימים מיום המסירה סופית.

המפקח רשאי לדרוש החלפת עצים בכל מועד על פי שיקול דעתו   .ט
 הבלעדי.

יום תהיה  90-אחריותו של הקבלן לגבי צמחים שזמן קליטתם ארוך מ .י
 כלהלן:

 יעה, לאחר שנה מקבלת הגן דקלים ועצים בכל צורות הנט
 )מסירה סופית(.

  יום מתאריך השתילה, כאשר השטח  90דשא יתקבל תוך
 מכוסה כולו בצמיחה נמרצת המחייבת כיסוח.

 
 מדצמבר עד אמצע אפריל. לא תיערך מסירה

 

 של המפרט הכללי 41.5טיפול בצמחייה: יעשה על פי פרק 

גיזום לעיצוב צורת העץ, העבודה כוללת טיפול בעצים,   טיפול בעצים: .א
תמיכות, הסרת ענפים  יבשים, דילול הנוף, הגנה מפני רוחות, קרינת 

שמש, קרה ופגעי טבע אחרים. גיזום העץ ייעשה בעונת השנה 
המתאימה, בכלים מיכניים או ידניים, מושחזים היטב. החתכים יהיו 

חלקים ללא קריעת רקמות. בעצים בהם נדרשת מריחה  במשחת עצים, 
יימרחו החתכים על גבי הגזע והזרועות הראשיות, מיד לאחר הגיזום. 

בעצים "דומעים" או מפרישי שרף וכד', תיעשה המריחה לאחר  שהחתך 
 מתייבש.

יש לבדוק בקביעות וברציפות את כל קשירות הסמיכה, לוודא 
שהקשירות אינן פוגעות בגזע, אם כן להחליפן לפני הפגיעה. כמו כן יש 

לחזק ולתקן קשירות שהתרופפו ולסמוך עצים או להחליף סמוכות 
 פגועות. 

יש לדאוג להשקיה סדירה של העצי בגן החל מחודש לאחר הגשם 
יב את הקרקע ואת עיקר בית השורשים של האפקטיבי האחרון שהרט

סעיף  1העצים ועד לירידת גשמים סדירים. כמות המים על פי טבלה מס' 
 שבמפרט הכללי. 41.5.1021

השטח מסביב לעצים בכל אזור הגן חייב להיות נקי  –הדברת עשבים 
 2שנתית ורב שנתית במשך כל השנה, על פי טבלה מס' -מעשבייה חד

 במפרט הכללי.ש 41.5.1031סעיף 
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שבמפרט הכללי. בשלוש שנים  41.5.106דישון סדיר יבוצע על פי סעיף 
בתוספת מיקרו  (,N:P:Kהראשונות יש לדשן באופן סדיר בדשן מלא )

טבלת דישון לעצים בפרק  4אלמנטים. דישון ייעשה על פי טבלה מס' 
זיבול לעצים שבמפרט  5. זיבול בקומפוסט על פי טבלה מס' 41.05
 י.הכלל

בנוסף לפעולות השגרה הגנניות,  :טיפול בשיחים,מטפסים  וצמחי כיסוי .ב
יטפל הקבלן בעיצוב הצמחים למיניהם. טיפול זה יכלול עבודות כגון 

הגבהת שיחים על גזע אחד או יותר, דילול וחידוש צמחים, קיטום 
וגיזום הנוף העליון לחידוש הצמחיה או להמרצת כיסוי השטח. צמחיה 

ום ועיצוב מוגדר )כמו גדרות חיות, פסי הפרדה וכו'(  יגזום הדורשת גיז
הקבלן בתדירות התואמת את קצב הצמיחה עד לקבלת הצורה הנדרשת 

על הקבלן להסיר בקביעות, או לפי הנחיות המפקח,   ושימורה הקבוע.
פריחה שקמלה וענפים יבשים. כמו כן עליו לדלל גושי צמחים. החומר 

ול, יועמד לרשות המפקח הרשאי להורות הצמחי שנותר לאחר הדיל
 לקבלן לשותלו בשטח אתר העבודה.

עד להתבססות השיחים וסגירת המרווחים בינהם יש להשקות  -השקיה 
 41.5.302סעיף  12באופן סדיר מהאביב ועד סוף הקיץ על פי טבלה מס' 

יבוצעו לצורך מניעה ודיכוי של  –שבמפרט הכללי.         עיבודי קרקע 
ה ופתיחת הקרקע לאוויר ולמים. העיבוד ייעשה באמצעות מתחחת עשבי

ס"מ, על פי טבלה  7-10-ידנית, קלשון, טוריה או מקלטרת לעומק של כ
הדברת שבמפרט הכללי.                                      41.5.303, סעיף 13מס' 

הקבלן אחראי לכך ששטחי השיחים יהיו נקיים לחלוטין  – עשבים
שנתית או רב שנתית כל השנה. במקרה של הופעת עשבים -ייה חדמעשב

על הקבלן לדאוג להדברתם המלאה באמצעים מיכניים, בכלים ידניים, 
או באמצעים כימיים על ידי קוטלי עשבים, מונעי נביטה או קוטלי מגע 
צורבניים, או חומרים סלקטיביים, או שילוב חומרים על פי טבלה מס' 

שנתיים תיעשה -שבמפרט הכללי. הדברת עשבים רב 41.5.304סעיף  14
רק באמצעות חומרים סיסטמיים. הקבלן ירסס עשבייה בטרם הגיעה 

ס"מ, טרם הדברתה. כמו כן ימנע הקבלן באמצעות הדברה  10לגובה 
חניטת זרעים של העשביה. הקבלן יבצע יישומים חוזרים ככל שיידרש. 

מהלך או לאחר הריסוס. הקבלן אחראי לכך שצמחי הגן לא ייפגעו ב
במידה וייגרם נזק לצמחיית הגן יחליף הגנן את הצמחייה שניזוקה 

תמיכת בצמחים חדשים.                                                                       
הקבלן אחראי לתמיכה, קשירה והכוונת צימוח על  מטפסים וקשירתם:

שירת מטפס לגדר או לקיר תיעשה פי אופן הטיפוס של כל צמח. ק
        בחוטים רכים על מנת לא לגרום נזק למטפס.                                                                                       

בהתאם  41.5.307וסעיף  16יינתן על פי הצורך לפי טבלה מס'  -דישון
סימני מחסור/האטה בצימוח, ירידה לתוצאות בדיקות קרקע או הופעת 

 בפריחה או במראה הצמח.

: בנוסף לטיפול השגרתי )ניקוי, עידור, דישון וזיבול, טיפול בורדים .ג
כולל הטיפול גיזום חורפי יסודי   השקיה, הדברת מחלות ומזיקים( 

ועיצוב נוף הוורד אחת לשנה. אופי הגיזום יהיה בהתאם    לזני הוורד. 
לקטום את הוורדים במהלך הפריחה, להכוונת  כמו כן על הקבלן

המשךהפריחה, להסרת פרחים קמלים וכן לגיזום סורים )"חזירים"( 
 הפורצים מהכנה עד   למקום פריצתם.

  :טיפול בעונתיים .ד
:  בכל מקרה של התפתחות איטית ובלתי מספקת של פרחים דישון

על פי  עונתיים כתוצאה מחוסר דישון, יש להוסיף דשן באחת הדרכים
הקבלן יקפיד  גיזום קיטום וסניטציה:שבמפרט הכללי.  41.5.505סעיף 

על סניטציה והסרה ידנית של חקי צמח יבשים ופרחים יבשים בהתאם 
 למראה הצמח. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תיעשה באופן שוטף כך שהערוגה תהיה נקיה מעשבים  הדברת עשבים:
 שבמפרט הכללי. 41.5.507בכל עת על פי סעיף 

 : טיפול בגיאופיטים .ה
:  בכל מקרה של התפתחות איטית ובלתי מספקת של גיאופיטים  דישון

כתוצאה מחוסר דישון, יש להוסיף דשן באחת הדרכים על פי סעיף 
 שבמפרט הכללי.  41.5.516

תיעשה באופן שוטף כך שהערוגה תהיה נקיה מעשבים  הדברת עשבים:
ש להימנע שבמפרט הכללי. במהלך הקיץ י  41.5.517בכל עת על פי סעיף 

משימוש בקוטלי עשבים מונעי נביטה או שאריתיים באזורים בו טמונים 
 הגיאופיטים.

: גיאפיטים אשר לא יפרצו ויצמחו תוך חודש החלפת גיאופיטים
 משתילתם, או שפריצתם וגידולם יעידו על ליקוי, יוחלפו תוך שבוע

 :טיפול באזורי עשבוניים מן הבר .ו
 שבמפרט הכללי.  41.5.525:  דישון יבוצע על פי סעיף דישון 

בחלוקה שווה , מועד מתן  N:P:K-דישון במהלך הגידול יינתן פעמיים ב
 הדשן ייקבע  לפי מצב הצימוח וההפוגות בין הגשמים. 

תיעשה באופן מיכני, ניכוש ידני, קלטור, חרמש מוטורי.  הדברת עשבים:
תלמים וביצוע ניכוש ידני בתוך הטיפול כולל הדברת עשבייה בין ה

 שבמפרט הכללי 41.5.524התלם הזרוע. על פי  סעיף 
: השקיית עזר תינתן במקרה של הפוגת גשמים על פי הנחיית השקייה

 אדריכל הנוף והמפקח
הקבלן ישמר את השטח הזרוע עד להבשלה מלאה של הבשלת זרעים: 

ת חרמש הזרעים. מיד לאחר הבשלת הזרעים יכוסח השטח באמצעו
 ס"מ מעל פני הקרקע. 5-8מוטורי לכובה 

על הקבלן לשמור בקביעות על ניקיון המדשאות  טיפול בדשאים: .ז
מעשבים שוטים. העישוב ייעשה ע"י כיסוח, או בעבודת ידיים, או 

תדירות כיסוח  בריסוס בקוטלי עשבים שאושרו לשימוש במדשאה.
עפ"י הנחיות המדשאות תותאם לקצב צמיחתן ולאופי השימוש בהן, 

ימים לערך(. שלוחות דשא  7משרד החקלאות )בחודשי הקיץ כל 
החורגות משולי המדשאה ייעקרו ויסולקו, או ירוססו. שולי הדשא 

יישמרו בצורה חדה וחלקה בקווים ישרים או מעוגלים כמתוכנן, ע"י 
חיתוך מיכני או ריסוס כימי כפי שיאושר ע"י המפקח. המדשאות ידושנו 

ברציפות. סוג הדשן, כמותו ליחידת שטח ומועדי הפיזור בקביעות ו
אחת לשנה יש לאוורר את  יתואמו עם המפקח לפי מצב  הדשא וצרכיו.

המדשאות, או לדללן, לפי הצורך ולפי הנחיות המפקח. אחת לשנה, 
בתום עונת החורף, יחופו המדשאות בשכבת קרקע קלה )חול( בכל 

קומות בהם קמל הדשא, או לא השקעים,  הבורות ושטחי המדשאה. במ
נקלט ונוצרו "קרחות" יכשיר הקבלן את הקרקע וישתול שתילת 

 מילואים.

: טיפול בעשבוניים רב שנתיים יכלול, השקיה, עשבוניים רב שנתיים .ח
הדברת עשבים, גיזומים וסניטציה, גיזומי חידוש, חלוקה  דישון וזיבול,

  41.5.505 -ו  41.5.533ושתילה מחדש. דישון יבוצע על פי סעיפים 
שבמפרט הכללי כחלק קבוע של התחזוקה. זיבול בקומפוסט יינתן 

באופן קבוע מיד לאחר חידוש הצמחים במרץ או באוקטובר לפי סוג 
 1-ליטר ל 5פוסט יפוזר בכמות של הצמח והעונה שבה הוא פעיל. הקומ

מ"ר, יש להצניע בקלטור קל. דשן בשחרור מבוקר יינתן מייד לאחר 
גיזומי החידוש.                       הדברת עשבים תיעשה על פי סעיף 

שבמפרט הכללי. ריסוס בקוטלי עשבים סלקטיביים ייעשה לפי  41.5.800
חשב במידת רגישותם סוגי הצמחים )דגניים או רחבי עלים( ובהת

 לחומרים אלו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חלק מאזורי הגן תוכננו בחיפוי רסק גזם.  תחזוקת חיפויי קרקע: .ט
ס"מ  10עבודות התחזוקה יכללו חידוש רסק הגזם ושמירה על שכבה של 

 חיפוי באופן קבוע.

מוקדמות, על הקבלן לנקות את  - 00בנוסף לנאמר בפרק  :ניקוי השטח .י
ק את הגזם, שאריות הצמחים, עלי השטח, בתום כל יום עבודה לסל

הדשא וכו', באופן שימנע כל הפרעה למהלך העבודה והתנועה התקינים 
באתר ובסביבתו.הקבלן ירחיק את הפסולת מחוץ לאתר. בחירת המקום 

לסילוק, הדרכים המוליכות אליו וקבלת הזכות להשתמש בו הינם על 
סולת המאושר אחריותו הבלעדית של הקבלן. האתר יהיה אתר סילוק פ

קבלן או מי מטעמו שימצא, כי סילק פסולת  ע"י הרשויות המוסמכות.
כלשהיא לאתר לא מאושר, יהיה מזמין העבודה רשאי להפסיק את 

עבודתו ע"פ חוזה זה לאלתר, ללא כל פיצוי, או שיפוי כלשהוא עקב כך 
 והדבר יחשב כהפרה של תנאי יסודי בחוזה  ע"י הקבלן. 

הקבלן יבדוק בקביעות וברציפות את  :קיםהדברת מחלות ומזי .יא
התפתחות הצמחים וינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת מחלות 

והדברתן, למניעת והדברת מזיקים,נברנים, צרעות ודבורים. עם הופעת 
מחלה או מזיק כלשהוא, יעשה הקבלן את כל הדרוש להדברתו 

ורק  ריסוסים, איבוקים והזרקות ייעשו אך המוחלטת של הפגע.
בחומרים המומלצים ע"י המחלקה להגנת הצומח במשרד החקלאות 
תוך הקפדה מלאה על הוראות חוק הגנת הצומח ועל הוראות היצרן. 

השימוש בחומרי הדברה יהיה על אחריותו הבלעדית של  הקבלן. עליו 
להכיר היטב את אופני השימוש ואת המגבלות שהוטלו ע"י רשויות 

עי הזהירות הדרושים למניעת נזק או אסון. הבריאות ולנקוט בכל אמצ
כל החומרים יובאו לאתר ארוזים באריזתם המקורית ועם הוראות 

השימוש. השימוש בחומרי הדברה ייעשה בידי אנשי מקצוע המורשים 
לכך.   עבודות ההדברה, הכנת החומרים ושטיפת כלי העבודה ייעשו 

הקבלן  חותיים.באופן שימנע את זיהום הסביבה וללא סיכונים בטי
אחראי, לאחר השימוש, לפינוי והשמדת אריזות ריקות של חומרי 

הדברה במקום מורשה. חל איסור מוחלט על  שטיפת חומרי ההדברה 
 באתר העבודה באופן שיגרום לפגיעה במקורות מים ובסביבה.

 עבודות סלילה – 51פרק              

 הכללי במהדורתו האחרונהשל המפרט  01ופרק  51פרק זה מסתמך על פרק 
 עבודות עפר  51.1

 כללי 51.1.1
הקבלן ימנע מכל פגיעה בנוף ובסביבה שאינה בגבולות העבודה. לא 

כל עבודות חפירה חציבה ומילוי  תבוצענה כל חריגות מתחום אתר העבודה.
יבוצעו בזהירות מרבית תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת העפה או 

מעבר לקווי הדיקור המתוכננים ולמניעת דרדור של סלעים ושפיכת חומר 
 פגיעה במצב קיים מעבר לקווי הדיקור.

 הקבלן יתקן כל נזק או פגיעה עקב חריגה מקווי דיקור על  חשבונו.
 

 מדידה סימון: 51.1.2
על הקבלן לבדוק באתר את התאמת הגבהים הקיימים מול הגבהים   

שיידרש  המסומנים בתכניות. על הקבלן לסמן באתר גבהים נוספים ככל
במקומות הדרושים. כל ערעור על הגבהים המסומנים בתוכניות ו/או על 

המצב הקיים באתר העבודה לעומת התיאור בתוכניות,  ייעשה לא יאוחר 
משבעה ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה. לאחר מכן לא תוכר שום 

טענה לגבי נכונות ו/או אי התאמת  הגבהים והתוכניות תשמשנה בסיס לכל 
 עניין ודבר  לגבי עבודות העפר.

 אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידות על ידי המפקח.  
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  _________________ 

הבדיקות והמדידות לפני ואחרי בצוע העבודה תעשנה על ידי  הקבלן ועל 
 חשבונו. 

על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבודות עפר )חפירה ומילוי( על ידי מודד 
 מוסמך בלבד כולל כל מכשירי המדידה הדרושים. 

 

                   קרקעיים":-מתקנים "תת 51.1.3

במפרט הכללי. על  5102 -ו 002תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  .א
ים להיות להם הקבלן לברר ברשויות ואצל הגורמים השונים אשר עשוי

מתקנים תת קרקעיים כגון חברת בזק, חברת מקורות, חברת חשמל 
  וכיו"ב, אם והיכן קיימים בשטח מתקנים כאלה.

העבודות שונות תבוצענה בשטח עירוני בנוי, ולכן על הקבלן לקחת  .ב
בחשבון  שבקרבת  האתר וכן בתוך האתר קיימים מתקנים שונים 

מים, ביוב, קווי תיעול, מעבירי מים, עיליים ותת קרקעיים כגון: צנרת 
קוים וכבלים של מערכות טלפון וחשמל, עצים ומבנים קיימים ו/או 

 בבנייה.

קרקעיים ו/או העבודה בקרבתם יעשו ע"י הקבלן -גילוי המתקנים התת .ג
בכפיפות מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי, להוראות 

 המפקח והרשויות הנוגעות בדבר ועל חשבונו.

הקבלן.  כל נזק שייגרם למתקנים אלה, יחול על אחריותו ועל חשבונו של .ד
לא ישולם בנפרד עבור הטיפול עם הרשויות ועבור נקיטת האמצעים 

קרקעיים והעיליים )לרבות -הנדרשים להבטחת שלמות המתקנים התת
חפירה בידיים(. ההוצאות עבור כל אלה תיחשבנה ככלולות במחירי 

 הכמויות.היחידה שבכתב 
 

 עבודות הכנה ופירוק:  51.2
עבודות עפר, סעיף  –שבמפרט הכללי  01עבודות הכנה ופירוק ייעשו על פי פרק 

 עבודות הכנה ופירוק. 51.03קרקעיים ופרק -מתקנים תת –שבמפרט הכללי  51.01.09

עבודות החישוף תבוצענה בשטחים המיועדים למילוי בלבד ולפי  -חישוף  51.2.1
הנחיה מפורשת ובכתב מאת המפקח ביומן העבודה. עבודות החישוף כוללות 

הסרת הצמחיה מכל סוג  וגודל )לא כולל עצים בעלי גזע בקוטר העולה על  
  ס"מ.  20ס"מ מפני הקרקע(  והסרה, איסוף ומיון של שכבת עפר בעובי  20

אדמת החישוף תיאסף לאחר שלב ניקוי  ון וטיפול באדמת החישוף:מי 51.2.2
והסרת הצמחיה.  יש להפריד ולנפות  מאדמת החישוף אבנים בגודל העולה 

ס"מ כחלק מאדמת החישוף  20-ס"מ, ניתן להשאיר אבנים קטנות מ 20על 
מהרכב הקרקע . אבנים וסלעים  20%-המיועדת לגינון עד לכמות של כ

"מ ייאספו ויישמרו לצורך שילוב באזורי הגינון .  אבנים ס 50-גדולים מ
וסלעים מיותרים יפונו ללא תוספת תשלום. יש לקבל אישור מהמפקח 

ומאדריכל הנוף לכך שאדמת החישוף מתאימה לשימוש כקרקע לגינון לאחר 
סעיף זה תקף גם במידה והמפקח יורה לקבלן ביצוע בדיקות קרקע כנדרש. 

 ע מחישוף עליון שנאסף על ידי אחרים.להשתמש במערום קרק

הדברת עשבים תבוצע ע"פ כל דין, כנדרש במסמכי החוזה,  -  הדברת עשבים 51.2.3
 בשיטות, 

ביישום ובחומרים המורשים בישראל ועל פי ההנחיות בתווית, תוך מניעת                    
 פגיעה בצמחים     

אחרים, בסביבה, בגופי מים, בקרקע, ובבעלי חיים באיזור. ביצוע עבודת 
 ההדברה ייעשה         

רק ע"י בעל היתר מתאים. עבודת ההדברה, הכנת הכימיקלים ושטיפת כלי 
 העבודה ייעשו    

באופן שימנע זיהום סביבתי וסיכונים בטיחותיים. את האריזות והמיכלים 
 הריקים יש 

 ירסס מורשה, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. הקבלןלפנות לאתר 

                  קוטל חומר
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גינון  – 41 בפרק כאמור לסלילה וריצוף המיועדים בשטחים  עשבים
  הקבלן על .והשקייה

 החומר הכימי את להם ולהתאים שבאתר העשבים את ולהגדיר לאתר

  המתאים הקוטל
 ידי-על זו המורשה לעבודה קבלן ידי-על יהיה בפועל הביצוע .צמחיה לאותה

  הרשויות
 שכבת פני מעל יבוצע הריסוס .א :להלן כמפורט יהיה הביצוע .המוסמכות

  התחתונה, המצע
 לאחר השקייה נדרשת אם .ב .לפני הידוקה , אך ויישורה פיזורה לאחר

 חומר יצרן בהתאם להנחיות ,ובמועדים בכמויות תבוצע היא ,הריסוס

  טובות תוצאות קבלת לצורך ,ההדברה
 החל להתבצע יכול המצע הידוק .עשבים אפקטיבית  ג להדברת ביותר

  שעות 24 מחלוף
 שכבה או יריעה מניחים השתית פני-על אם .האחרונה ההשקייה גמר לאחר

  ,אוטמת
 לאחר לפחות שעות 24 שמים היריעה את  .השתית פני-על יבוצע הריסוס

  ובהתאם ,הריסוס
 הנדרשות. האיטום ליריעות בהתאם ,להלן 51.09 51.08 פרקים-בתת לאמור

בניה ו/או פסולת ניקוי השטח כולל הרחקת כל פסולת,  -ניקוי השטח   51.2.4
עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן, פסולת הנוצרת  ,אורגנית

בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח, כל עפר ו/או חומר שהובא 
 וסילוקם  על ידי המפקח,  לאתר ונפסל

אל מחוץ לאתר העבודה, לאתר פסולת מאושר. בחירת המקום לסילוק,  
 הדרכים המוליכות  

אליו והזכות להשתמש בו ובלבד שהינו מותר על פי כל דין, הינם על אחריותו  
 הבלעדית של  

הקבלן. מעבר לאמור ולנדרש בכל מקום אחר, הפסולת תסולק באופן שלא  
 ייגרם כל מפגע 

סביבתי או תברואתי. אין לשרוף פסולת, הקבלן יציג אישור מאתר פסולת  
 בניין מורשה, על 

 סילוק הפסולת לאתר. 
על הקבלן לקחת בחשבון את האפשרות שיידרש לסלק את הפסולת לאתר  

חק מאתר העבודה בעשרות קילומטרים. מחובתו של פסולת מורשה המרו
הקבלן להיערך למצב זה בעוד מועד הן מבחינת סדרי הסילוק והן מבחינת 

 עלות הפינוי ולקחת נתונים אלו במסגרת תמחור העבודות והצעתו הכספית.
   

 חפירה ו/או חציבה:   51.3
 לפני התחלת עבודות העפר, יינטלו מדגמים -בדיקות מוקדמות של עפר  51.3.1

מייצגים לבדיקת עפר המיועד למילוי במספר מקומות שיסמן המפקח. 
המילוי המוחזר סביב הקירות החיצוניים יבוצע  בעיתוי שיאושר מראש על 

ס"מ, הידוק ייעשה על  20ידי המפקח. המילוי המוחזר ייעשה בשכבות של 
 כבישה והידוק. פי סעיף

וחומרים זרים מתוך עבודות החפירה כוללות ניפוי והרחקת פסולת גסה  51.3.2
הקרקע שנחפרה במקום, והעברת החומר שימצא ראוי לדעתו של המפקח, 

 אל אזורי המילוי.

פסולת בניין, גרוטאות ו/או בגמר החפירה, יסולקו מהאתר עודפי החפירה,   51.3.3
העבודה כוללת  תשלומים, העמסה, הובלה, כניסה לאתר  כל פסולת אחרת,

ר הפריקה ע"י מכשיר מכני, הכל השפיכה ויישור ערימות הפסולת לאח
 בהתאם לתכניות והנחיות המפקח באתר.

עבודות החפירה/חציבה תבוצענה  לשם הנמכת פני הקרקע הקיימים, עד  51.3.4
למפלסים הנדרשים. העבודה כוללת יישור הקרקעית )"יישור שטח" ו/או 

הכנת "צורת דרך"(, עיבוד למפלסים ו/או לשיפועים הדרושים והידוק 
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ל  בהתאם למסומן בתוכניות וכמפורט במפרט ובכתב הכמויות מבוקר, הכ
 ובהתאם להנחיות המפקח.

עבודות החפירה לתעלות, במידה ונדרשות, וכן עיצוב והידוק המדרונות,  51.3.5
 כלולים במחיר החפירה בשטח, ולא ישולם בנפרד עבור החפירה לתעלות.

לחציבה.  במסגרת חוזה זה, בכל מקום שבו מוגדרת חפירה, הכונה היא גם 51.3.6
 למטרת חוזה זה קיים סעיף אחד בלבד לגבי ביצוע העבודה והתשלום.

בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור  51.3.7
ו/או חצוב באזורי המילוי, גם אם הדבר עלול לגרום לאיחסון ביניים של 

יים החומר ו/או למרחקי הובלה שאינם אופטימליים ו/או להורות על שינו
 אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו.

העבודה כוללת חפירה או חציבה או מילוי בידיים במקרה ששימוש  בכלים  51.3.8
מכניים הוא בלתי אפשרי מסיבות כלשהן כגון ליד כבישים קיימים, בנינים, 

ת מים, ביוב עמודי חשמל, עמודי טלפון, קירות, גדרות, עצים,כוכים, צנורו
 וכו', וכן עבודה בשטחים קטנים, בודדים או צרים.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים לבל יגרם נזק כלשהו לקירות, לעצים  51.3.9
 ולאלמנטים אחרים הקיימים באתר ושאינם מיועדים להריסה או שינוי.

במקרה של גרימת נזק על הקבלן לתקנו מידית ועל חשבונו, לשביעות רצון  51.3.10
 .המפקחולאישורו של 

במקרה של פגיעה בעצים קיימים, יחויב הקבלן לעקור את העץ הפגוע 
 .שנים לפחות 5וישתול תמורתו עץ מבוגר בן 

ניקוז עבודות חפירה ומילוי יבוצעו בדרך שתאפשר ניקוז תמידי של המים  51.3.11
בכל שלבי העבודה. האמצעים לניקוז יכללו את כל העבודות לרבות חפירת 

 סוללות, שאיבת מים, סתימת בורות וכד'.תעלות זמניות, הערמת 
 :הסדרת פני האתר בתום העבודה 51.4

עם תום השימוש באזור ההתארגנות, ינוקו השטח וסביבתו מכל פסולת  51.4.1
שאריות חומרי בנייה וסלילה וכל חומר זר ויסולקו כל המבנים הכלים 

 והציוד שהיו בו.

נטיעות/שתילות ע"פ השטח ייושר ע"פ תכנית  גבהים , ייחרש ויבוצעו בו  51.4.2
 תכנית במידת הצורך.

הקבלן ימלא בורות ותעלות, שנחפרו על ידו לצרכי התארגנות, בחומר  51.4.3
מקומי. המילוי יהודק בשכבות. המילוי יבוצע באופן שלא יישארו מפגעים 

 בטיחותיים.

קרקע שזוהמה כתוצאה מפעילות הקבלן תסולק לאתר מורשה, על פי כל דין  51.4.4
 השטח.כאמור בסעיף ניקוי 

 מילוי:  51.5

מיטב החומר החפור יאוחסן באתר ויישמר לצורך ביצוע מילוי חוזר ו/או  51.5.1
מילוי באותם    המקומות בהם יורה  המפקח.  במידה ונעשה שימוש בחומר 

 שבמפרט הכללי. 51.04.09.02חצוב למילוי, העבודה תיעשה על פי סעיף קטן 

 מבחוץ יובא ,ילוימ לצרכי החסר העפר להשלמת מתאים מקומי עפר בהעדר 51.5.2

לפני מילוי. המילוי המובא והמקור ממנו יובא, טעונים אישור מפקח  חומר
מצמחיה, חומר אורגני, חומר המילוי יהיה חופשי לחלוטין  . הבאתו לשטח

כמילוי מובא  יחושב אך ורק  העודף בין מילוי לחפירה לכלוך או פסולת. 
 והמתוכננים בתכניות.בחישוב נטו תיאורטי על פי המפלסים הקיימים 

 51.04/01המובא יהיה מחומר נברר ויעמוד בדרישות טבלה מס'  המילוי
 20המילוי יבוצע בשכבות של שבמפרט הכללי.  51.04.09.05ויתאים לסעיף 

ס"מ, כל שכבה תהודק הידוק מבוקר בלבד כמפורט בסעיף כבישה והידוק 
 להלן.

 
 : כבישה והידוק  51.6

עבודת   השתית לדרגת הצפיפות הנדרשת. עבודות העפר כוללות הידוק 51.6.1
 שבמפרט הכללי. 51.04.14ההידוק ייעשו על פי סעיף 
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יובחן בין הידוק מבוקר לבין הידוק רגיל. הידוק רגיל יבוצע לגבי שכבות 
חומר חצוב שאי אפשר לבדקו בהידוק מבוקר. שתית החפירה )המפלס 

הסופי שלאחר עבודות העפר(, המילויים, הדפנות וכל שטח אחר המסומן 
בתוכנית או באחד משאר מסמכי החוזה ייכבשו בציוד המיכני המתאים 

יבוצע רטבה הדרושה בכדי שתושג דרגת הצפיפות הנדרשת. ובמידת הה
 במפרט הכללי 51027ולדרגת הידוק כמפורט בסעיף  הידוק מבוקר  לצפיפות

מהצפיפות המעבדתית הייבשה המקסימלית ובתנאי  98%-ולא פחות מ
הרטיבות הנדרשים על פי תכולת הרטיבות האופטימלית שתיקבע במעבדה 

 רשת . מוסמכת עבור הצפיפות הנד
"מודיפייד אשו"  92% –מילוי בשטחי גינון ואדמת גן ע"ג קרקע עמוקה  

ס"מ  2-ס"מ. לא תותר שקיעה של אדמת גן יותר מ 20מינימום  בשכבות של 
 במשך שנה מביצוע המילוי. מחיר לאדמת גן כולל הידוק כמפורט בסעיף זה.

כבש ועל פי בקרקעות חרסיתיות וטיניות יבוצע ההידוק בעזרת מכבש רגלי 
הההחיות להידוק קרקעות חרסיתיות וטיניות שבמפרט הכללי סעיף 

51.04.14. 
 20אם לא צויין אחרת ייעשה ההידוק בשכבות שלא יעלו בעוביין על 

 ס"מ)אחרי ההידוק(.   
לפני כבישת כל שכבה יש לישרה לשביעות רצון המפקח. המפלסים של 

 שכבה, לאחר  
למפרט  1המותרות כמצויין בנספח מס'  הידוקה, יהיו בתחום הסטיות

הכללי. עבודת ההידוק כוללת שמירת פני השכבה הגמורה ושפותיה בצפיפות 
 הנדרשת ברטיבות  

המתאימה, ובגובה הנכון עד שתפוזר ותיכבש על גביה השכבה הבאה 
והסמוכה. שמירת פני השכבה פירושה גם ההרטבה וההידוק החוזר 

 עבודה זו כוללת   שיידרשו למטרה זו. כמו כן 
את פעולות ההחלקה הנדרשות גם טרם הביצוע של בדיקות צפיפות השדה 

 ובדיקות     
( . אם לא נקט הקבלן FWD) 7באמצעות המשקולת הנופלת על פי נספח מס' 

 באמצעי הגנה   
יהיה עליו  –על השכבה כגון ריסוס ביטומני וכד' והשכבה לא הוגנה כנדרש 

 לבצע עיבוד  
 של השכבה.מחדש 

הידוק פני השתית בחפירה או הידוק פני הקרקע הקיימים או קרקע לאחר  
 יבוצע   –חישוף 

ס"מ  20ידי חרישה ותיחוח, הרטבה והידוק, עד לקבלת שכבה שעובייה -על
 כבושה לדרגת  

הצפיפות והרטיבות הנדרשים. אם לא צויין אחרת הרי באותם המקומות 
 בהם עובי המילוי  

ס"מ )לאחר כבישתו( יחרוש הקבלן את פני הקרקע הטבעיים  -20קטן מ 
 לעומק כזה  

שלאחר פיזור שכבת המילוי, ערבובה עם פני הקרקע החרושים וכבישתה 
 תתקבל שכבה  

 ס"מ. 20מעובדת בעובי של 
הידוק -51.04/05צפיפות השדה תהיה על פי ההנחיות לעיל ועל פי טבלה מס' 

שבמפרט הכללי. נטילת מדגמים לבקרת צפיפות   51.04.14.02מבוקר וסעיף 
 השדה של עבודות העפר 

 שבמפרט הכללי. 51.04.15תיעשה על פי סעיף 
 

 על פי  -סוג המצעים, עובי המצעים  וכן כל מילוי מתחת לפני הפיתוח  מצעים:   51.7
 הנחיית קונסטרוקטור ויועץ קרקע

 עבודות אספלט:  51.8

בזמן ביצוע ריסוסים .  51.12עבודות אספלט ייעשו על פי תת פרק כללי:   51.8.1
ופזור אספלט יש לנקוט בכל האמצעים כדי למנוע לכלוך ופגיעה של  
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אלמנטים באתר כגון: אבני תעלה, אבני שפה וריצופים. הקבלן ידאג לכסות 
מבעוד מועד אלמנטים אלו בזמן הריסוס והפיזור וישמור על אטימת השטח 

ורו בפני רכבים והולכי רגל כדי למנוע זהום. במידה ואלמנטים זוהמו ע״י גיד
הקבלן יחויב לנקותם ככל שאפשר לשביעות רצון המפקח ובמקרה של אי 

דרישות טיב ובצוע  להחליפם על חשבונו וללא כל תמורה. -שביעות רצון 
 במפרט הכללי. 5104אספלטים  כמפורט בפרק 

פניים כולל ביצוע ציפוי יסוד בשיעור של ביצוע שביל האו –שביל אופניים  51.8.2
 4בעובי ½" ליטר /מ"ר, וביצוע שכבת בטון אספלט לשבילי אופניים  0.5

 ס"מ לרבות פיזור והידוק.

ריסוס לציפוי יסוד ייעשה על פי סעיף קטן   – ריסוס ביטומן )ציפוי יסוד( 51.8.3
על החומר לרסוס יהיה תחליב ביטומן בשעור שבמפרט הכללי, 51.12.08.02

המשטח שיש לצפותו ברסוס מאחה, יטוטא   פי המוגדר לעיל  ללא דילול.
במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק, לכלוך וכל חומר זר. עבודה זו תבוצע 

אך ורק באישור המפקח בכתב. שכבה אספלטית תונח לאחר התנדפות 
המים בתחליב, התייבשות השטח ולא לפני שהציפוי שינה צבעו מחום 

 לשחור.

טיב האגרגטים יהיה סוג א׳ כמוגדר בסעיף קטן   – שכבת בטון אספלט  51.8.4
במפרט הכללי.בדיקות לטיב האגרגאטים  51.12/01וטבלה  51.12.01.01

גודל  יינטלו במשך כל זמן הייצור מדי יום ביומו או על פי דרישת המפקח.
שבמפרט הכלל. תכנות  51.12/02הגרגר המקסימאלי יהיה על פי טבלה מס' 

 51.12/06ובת האספלט החמה יתאימו לדרישות כמפורט בטבלה  מס' תער
שבמפרט הכללי. תכינת הרכב ומרשם תערובת האספלט יבוצעו בהתאם 

שבמפרט  51.12.05.05ובהתאם לדרישות בסעיף קטן  1חלק  362לת"י 
בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים )לאחר ביצוע  הכללי.

ם את פני שכבות האספלט הישן למרחו בבטומן חיתוך האספלט( יש לחמ
חם לפני ובסמוך למועד הנחת האספלט החדש. עבודת החימום והמריחה 

 בבטומן לא תמדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו

 
 :51תכולת העבודה ומחירים לפרק   51.9

עבודות סלילה יהיו על פי סעיף  – 51תכולת המחירים לעבודות המפורטות בפרק 
 שבמפרט הכללי אלא אם מצוין אחרת בסעיפים להלן: 51.00

ביצוע חישוף בפועל. המחיר כולל עירום וסילוק עודפי החשיפה  -חישוף  51.9.1
לאתר לסילוק פסולת מאושר כולל תשלום האגרות. עבודות חישוף שיבוצע 

על ידי הקבלן באזורי החפירה לא ישולם בנפרד ומחירו כלול במחיר 
עבודת טיפול מיון ועירום אדמת החישוף לצורך  שימוש כאדמה  החפירה.

 לגינון ימדד במ"ק בסעיף נפרד בכתב הכמויות

עבודות פינוי הפסולת מאתר העבודה שנוצרה כתוצאה  - פינוי פסולת 51.9.2
מביצוע העבודות של הקבלן, החל מעבודות החישוף ועבודות העפר ועד 

חירם כלול במחירי היחידה לסיום עבודות הפיתוח, לא ישולמו בנפרד ומ
 חשבונוהשונים שבכתב הכמויות. הקבלן יבצע את פינוי הפסולת הזאת על 

 וכאמור בנוגע לפינוי פסולת לעיל.

תשולמנה במטר קוב נטו בחישוב תיאורטי על פי התוכניות.  - עבודות  עפר 51.9.3
המצב הקיים יהיה על פי תכניות מדידה של  המצב הקיים, שנמסרו לקבלן 
על ידי המפקח, בטרם התחיל בביצוע העבודות. לאחר ביצוע עבודות העפר, 

יכין הקבלן  תכנית מדידה המראה את הביצוע בפועל לעומת המצב 
ת תוכן  על ידי מודד מוסמך בלבד, ותאושר על ידי המפקח המתוכנן. התוכני

 לאחר בדיקת התאמת הביצוע בפועל לתוכניות העבודה.
מחיר היחידה לביצוע עבודת החפירה יהיה אחיד עבור חפירה/חציבה  

בקרקע מסוג כלשהו, בכלים מסוג כלשהם, לרבות השימוש בעבודת ידיים, 
 רדים.לכל סוגי השטחים:  צרים קטנים או נפ

מחיר היחידה כולל הידוק תחתית החפירה )השתית( בהידוק מבוקר על פי 
הנחיות המתכנן, הכנת צורת דרך ויישור השטח,  הובלת עודפי החפירה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאזורי המילוי, פיזורו בשכבות והידוקו בהידוק מבוקר. כל אלה לא ישולמו 
 בנפרד ומחירם כלול במחיר מ"ק החפירה.

רווחי עבודה, לא תשולמנה בנפרד, ומחירן כלול חפירות שיבצע הקבלן למ
 במחיר היחידה של יתרת העבודות.

: ההידוק המבוקר של  תחתית החפירה ושל תחתית החישוף הידוק שטחים 51.9.4
לא ישולם בנפרד, ומחירו כלול במחיר היחידה של עבודות החפירה 

והחישוף. אלא אם כן בכתב הכמויות צוין אחרת ולהידוק שטחים או עפר 
למען הסר כל ספק,  ה או אחר יש ביטוי מפורט ומפורש בכתב הכמויות.ז

המלאכות הקרויות "צורת דרך" ו/או "יישור שטח" וכדומה, לא ישולמו 
 בנפרד ומחירם כלול במחיר החפירה.

כמות המילוי המובא מבחוץ תחושב תיאורטי כעודף בין  - מילוי מובא 51.9.5
 המילוי לחפירה. 

דוקו המבוקר, לא ישולמו בנפרד, ומחירם כלול פיזור המילוי בשכבות והי
במחיר למ"ק מילוי. הוראות סעיף זה חלות על מילוי מובא מבחוץ ועל מילוי 

 המקומי )עודף מילוי על חפירה(.

כל עבודות הלוואי כגון : העמסה, העברת העפר לשטחי המילוי, הובלה לכל  51.9.6
מרחק שידרש, פריקה, פיזור, ייצוב, ויישור החומר, סילוק עודפי עפר 

כלולים ותשלום אגרת סילוק הפסולת לרשויות  ופסולת לאתר מורשה 
 במחיר העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 דק סינטטי תוצרת "פלרם"
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עב' סלילה  – 51פרק 
 

מהדורת  51פרק  –המיוחד כהשלמה למפרט הכללי  יש לראות את המפרט הטכני
, לתכניות, לכתב הכמויות ולכן אין בהכרח שכל עבודה שמתוארת 2014מרץ 

 בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.
 

כמו כן אין בהכרח שמספור הסעיפים בכתב הכמויות יהיה זהה למספור אותם 
 הסעיפים במפרט המיוחד. 

 
 עבודות הכנה ופירוק – 51.1 תת פרק

 
 כללי  – 51.1.000

 
מחירי העבודות כוללים גם העמסה, הובלה, פריקה באתר פסולת מורשה ע"י 

 עיריית מודיעין ולכל מרחק באחריות הבלעדית של הקבלן.
 

 חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק – 51.1.010
 

יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי סעיפים: חישוף, ניקוי והרדת צמחיה, 
בהתאם להוראת המפקח בכתב ולאחר סימון שטחי החשוף  51.03.08, 51.03.01

 החשוף יבוצע לעומק 51.03.01בשטח ועל גבי התכניות. בניגוד לאמור בסעיף 
 ס"מ. 30
 

 כל צמחיה תוסר במסגרת סעיף זה. עבור כריתה ועקירת עצים ישולם בנפרד.
 וצע רק במקומות שיורה המפקח.העבודה תב

חומר המתאים למילוי עתידי בשטחי השצ"פים יאוחסן באתר לאחר מיון, במקום 
 שבו יורה המפקח, לפזור בשלב מאוחר יותר. 

שאר חומרי החשוף שלא ראוים למילוי והפסולת יסולקו למקום שפיכה מאושר ע"י 
ת האישורים באחריות המשרד לאיכות הסביבה מחוץ לגבולות העיר מודיעין. קבל

הקבלן, לרבות תשלום האגרה במידה ותדרש. לא ימדדו מרחקי הובלה ולא תשולם 
כל תמורה עבור הנ"ל. העמסה, הובלה ופיזור באתר השפיכה לכל מרחק שהוא 

 כלולים במחיר החישוף.
 המדידה לתשלום לפי מ"ר. המחיר כולל כל האמור לעיל.

 
  

 סילוק ערימות פסולת – 51.1.020
 

ערימות פסולת הנמצאות במקומות שונים באתר תמדדנה ע"י מודד מוסמך מטעם 
הקבלן בנוכחות המפקח ויסולקו למקום שפיכה מאושר ע"י המשרד לאיכות 

הסביבה מחוץ לגבולות העיר מודיעין. קבלת האישורים באחריות הקבלן. לא ימדדו 
 שפיכה לכל מרחק.מרחקי הובלה ולא תשולם כל תמורה עבור ... לרבות באתר ה

המדידה לתשלום לפי מ"ק. המחיר כולל את כל האמור לעיל לרבות הוכחת תשלום 
 עבור אגרות שהקבלן יצטרך לשלם באתר השפיכה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 
 

 עבודות עפר – 51.2תת פרק 
 
 

 (  CLSMמילוי מתערובת חומרי בחנ"מ )  -  51.2.010
 

בהיקף התאים בגודל כלשהוא ובכל מקום אחר עפ"י הוראת הפקח, יעשה שימוש 

מגפ"ס לפי אישור והנחיות המפקח.  2.0( בעל חוזק בינוני   CLSMבחומר בחנ"מ )
במפרט הכללי. המדידה  51.04.01איכות החומרים והביצוע בהתאם למפורט בסעיף 

 לתשלום לפי מ"ק.
 

 ס"מ בחפירה ו/או מילוי 50שטחים לגובה של עד יישור והידוק  -   51.2.020
 

צורת דרך תבוצע בתחום הכבישים, המדרכות, החניות והרחבות לאחר ביצוע 
הצנרת התת קרקעית והשלמת המילוי החוזר וכהכנה לעבודות המצע, כולל 

 הידוק שתית מבוקר.
 

הצורך  על הקבלן ליישר את פני החפירה והמילוי בכלים מכאניים או בידיים )לפי
 1ובהתאם לשיפועים לאורך ולרוחב לפי התכניות(. דיוק קרקעית אחרי ההידוק 

 מ'. 4.0ס"מ מדוד בעזרת סרגל ישר באורך של 
 

 הקבלן יבחר ויתאים את ציוד הכבישה באופן שימנע נזק לצנרת. 
 

ס"מ ליצירת "צלחת"  50העבודה כוללת חפירה ו/או מילוי בשיעור של עד  
 51הטיפוסי, הסדרה והידוק פני שתית לצפיפות, כאמור במפרט כמפורט  בחתך 

 .51.04.09.05בסעיף 
 

אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל למותר, יחרוש הקבלן, על חשבונו  
ס"מ את השטח הטעון תיקון, יוריד או יוסיף קרקע מסוג שיאושר  10לעומק של 

 ע"י המפקח, ישקה  ויהדק את השטח כנדרש להלן. 
 העבודות של הכנת קרקעית הכביש כוללות גם את החזקת השתית הגמורה

 בדרגת צפיפות נדרשת, ברטיבות מתאימה, בצורת דרך ובגבהים הדרושים עד
 לפיזור שכבת המצע, וזאת ע"י הרטבה וכבישה חוזרת. 

 במידה ופני הקרקעית התייבשו, יש להרטיבה במים עד לרטיבות האופטימלית, 
 ש ולבצע בדיקה חוזרת, הכל על חשבון הקבלן.לכבוש אותה מחד

 בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של קרקעית הכביש תבוצענה באופן 
 שיטתי תוך מהלך העבודה, בהתאם להוראות המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המדידה לתשלום: לפי מ"ר.
 

 מצעים ותשתיות  -  51.3תת פרק 
 
 

  מצע סוג א' - 51.3.010
 

 .51.05בפרק  51בדרישות המפרט המצע יהיה סוג א' ויעמוד 
   לא יורשה שימוש בכורכר.
 ס"מ נטו לאחר הידוק,  20ס"מ עד  15המצע יפוזר בשכבות של 

 .100%דרגת הצפיפות 
 המדידה לתשלום לפי מ"ק.

 
 עבודות אספלט - 51.4פרק 

 
  

 כללי – 51.4.00

 תערובות אספלטיות חמות  51.12תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק 

 בטון אספלט -  51.4.010
 

 במפרט הכללי. 51.12/01וטבלה  51.12.01.01איכות האגרגטים יהיה כמוגדר בסעיף 
 לגבי שכבה נושאת:  51.12.05.02בסעיף   51.12/03הדרוג יתאים למצוין בטבלה 

 
ס"מ  5מ"מ( בעובי  12.5) 1/2בעלת גרגיר מכסימלי של  " 12.5 תא"צ .1

  PG68-10ובעוביים שונים עם אגרגט גס  גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 
 מ"מ(. 25) 1של  " 25ושכבה מקשרת תא"צ  
  

 ס"מ עם אגרגט גס גירי/ דולומיטי סוג א'  4בעובי  19תא"צ  .2
 PG70-10וביטומן 

 
במפרט   51.12/06וטבלה  51.12.05.04ו כמצוין בסעיף תכונות התערובת יתאימ

 הכללי.
  

  
במפרט הכללי.  51.12.05.05תכינת הרכב ומרשם התערובת תהיה כמפורט בסעיף 

בכל מקרה על הקבלן להמציא למפקח מערכות מרשל מעודכנות ומנותחות 
 לתערובות אספלט הנדרשות לפני הבאתן לשטח.

 המדידה לתשלום: לפי מ"ר.
 
 

 ריסוסים לציפוי יסוד וציפוי מאחה – 1.4.0205
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ק"ג/מ"ר )ללא  1.0בשעור    PCEהחומר לרסוס יסוד יהיה תחליב ביטומן מסוג 
 דילול( . 

 

ק"ג/מ"ר )ללא  0.3בשיעור   TCEהחומר לריסוס מאחה יהיה תחליב ביטומן מסוג 
 דילול(. 

 

 ק"ג'מ"ר.  0.4-:- 0.5יהיה בשיעור  TCEבעבודות ריבוד כבישים הריסוס מסוג 
 

 במפרט הכללי. 51.12.08.02הביצוע יהיה כמפורט בסעיף 
 המדידה לתשלום: לפי מ"ר.

 
 
 

 עבודות אבני שפה  – 51.5פרק 
 
             

 כללי - 51.5.00
 

אבני שפה במפרט  –תיחום הדרך  -  51.15.01תשומת ליבו של הקבלן מופנית לפרק .
 טיב החומרים והבצוע של אבני שפה.הכללי לגבי 

            
 אבני שפה - 51.5.10

 
 סוג האבן.  1 

 
 לפי הפרוט הבא: 19כל אבני השפה יתאימו לת"י     

 

וקיטום  ס"מ עם ספייסרים 20/25דגם חריש  לכבישאבני שפה  .א
קטן בפאות כדוגמת דגם חריש באורכים שונים כולל אבנים 

 קשתיות ופינות מעוגלות פנימיות וחיצוניות.
 .202.3.1ס"מ לפי סווג  10/20ב.  אבן גן      

 ס"מ /30 50ג . אבן תעלה דו שפועית       

 

 . 19דרישות החוזק והגימור יהיו בהתאם לת"י  
 

 יסוד בטון .2
 

ס"מ עם גב  בטון במידות  10תונחנה על גבי יסוד בטון בעובי כל אבני שפה 

20X 10 .ס"מ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ק"ג למ"ק תערובת בטון מוכן ומובא.  250כמות הצמנט בבטון תהיה לפחות 
 . 1:2אבני השפה יחוברו ביניהם בטיט צמנט ביחס של 

 סגירת מרווח      .3
 

יימת במקומות בהם תונחנה אבני שפה ו/או אבני מעבר בצמוד למסעה ק
יבצע הקבלן סגירת  המרווח הנוצר בין האבן  למסעה בבטון או באספלט 

מהודק עפ"י הנחיות המפקח. המדידה לתשלום לפי מ"א והמחיר כולל את 
 כל האמור לעיל.

 

 על הקבלן המבצע חלה החובה לקנות ולהשתמש במלחציים .4
 (CURBSTONE CLAMP  )  .לצורך הנחת אבני השפה 

 
 
 

 ניקוז עבודות - 57פרק 
 

 כללי - 57.1
 

 תחולת המפרט הכללי - 57.1.010
 

מפרט מיוחד זה בא להוסיף ו/או להשלים ו/או להבהיר את האמור במפרט הכללי 
שבהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד הבטחון, משרד הבנוי והשיכון 

במפרט הכללי הנ"ל, כגון:  קוי תעול וכן כל הפרקים הרלוונטים - 57ומע"צ, פרק 
 עבודות עפר, עבודות בטון, מתקני תברואה, עבודות צביעה ועוד.

 
 עבודות עפר - 57.2

 
 עבודות חפירה ומילוי להנחת צנורות - 57.2.010

 
החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. א. 

ס"מ. הרוחב של החפירה  -+5מ והדפנות ס" -+2יעשה בדיוק של  עיצוב הקרקעית 
הצינור יהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצנור ס"מ מעל לראש  60 -עד ל 

 50ס"מ מכל צד של גוף הצנור עבור צנורות שקוטרם הפנימי עד  25בתוספת הבאה: 
 ס"מ. 50ס"מ מכל צד של גוף הצנור עבור צנורות שקוטרם הפנימי מעל  35ס"מ. 

 
וי החוזר בתעלה ובמקרה של חפירת תעלות באזורי מילוי גם בתחתית המילב.

 לפי מוד פרוקטור. 98%בהידוק מבוקר עד לקבלת צפיפות של התעלה, יהודקו 
 
מצע ועטיפת חול מתחת ומסביב לצנורות יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך ג.

פשי מכל חומר אורגני, אם צוין אחרת(. החול יהיה חול דיונות נקי, חוהתוואי )פרט 
 אשפה חצץ ואבנים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 דרוג החול לפי נפות יהיה: 
 אחוז חומר עובר נפה נפה מס' 
 100   4מס'   
  0-5  200מס'  
   

על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש ותהודק היטב בידיים 
 ובתוספת מים.

. לאחר ביצוע חיבורי הצנורות ובדיקת הקו יש להמשיך על שכבה זו יונחו הצנורות
החול לכל רוחב ועומק התעלה ועד לגובה שכבות מבנה הכביש. פיזור בביצוע עטיפת 

שכבות החול עד לגב הצנור והדוקו יעשה מבקביל משני צידי הצנור כדי למנוע כל 
 לחץ צדדי בלתי שווה של הצנור.

 ס"מ. 10החול לצנורות תעול בעובי מינימלי של  אם לא יצוין אחרת, יהיה עובי מצע
 
 

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסוי התעלות יהיה:ד.
ס"מ ומספר  50/50ק"ג לפחות עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל .1

 לדקה. 2000של לפחות תנודות 
 מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור המפקח..2
 
 

ומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה  עודפי החה.
 מאושר ע"י המפקח.

 
כיסוי התעלה לאחר הנחת הצנורות יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ו.

ס"מ  20בחול נקי, בשכבות שעביין לאחר ההידוק יהיה מהמפקח. הכיסוי יבוצע 
ול יהיה עד לשכבות לעיל. מילוי הח כ"א. דרגת ההידוק תהיה לפי סעיף ב' 

 המצע של הכביש/מדרכה.
 
אין לעלות בכלי מכני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי היגע לרום הסופי ז.

 וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שיגרם לצנור בשל כך.המתוכנן 
 

החל משכבות המצע של הכביש/המדרכה, יעשה המילוי בהתאם לשכבות ח.
ש/מדרכה הנ"ל, בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בכביהקיימות או המתוכננות 

לעבודות עפר וכבישים. כאשר החפירה תהיה בשטח הכבישים, מדרכה או שטח 
לאחר המילוי בגלל  מרוצף אחר, הקבלן ישא באחריות לכל שקיעה של השטח 

 הידוק בלתי מספיק.
 

 עבודות עפר למבנים )תאים, שוחות( - 57.2.020
 

החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים ו/או בעבודות ידיים לפי הצורך והנסיבות  א. 
 למפרטים ולשפועים הנדרשים כמצוין בתכניות.למידות, 

 
ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לנ"ל. בחירת הכלי טעונה אישור ב.

 המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
הציוד להידוק קרקעית החפירה, בטרם ביצוע המבנה ו/או המילוי החוזר  ג.

ד' לעיל ובנוסף מכבש  57.2.010מהדקי יד,  כמפורט בסעיף  שבסמוך למבנה יהיה 
 טעונים אישור המפקח.ידני כגון "בומאג" וכו'. הכלים  גלילים

 
להידוק בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב הכוונה ד.

 98%+ מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות העולה על -2%וכבישה בתחום 
 מהצפיפות המירבית כפי שנקבעה בניסוי מעבדתי בשיטת מוד פרוקטור.

 
 ב', ג'. 57.2.010אדמת המילוי תהיה אדמה חול כמפורט לעיל בסעיף ה.
 

שיאושר ע"י עודפי האדמה שנחפרה ו/או הפסולת יורחקו מהאתר, למקום ו. 
 המפקח.

 
 
המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח ויעשה בשכבות ז.

 ס"מ. 20ההידוק יהיה שעוביין לאחר 
 

המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה. בתאים יצוקים באתר תבוצע מעל המצע ח.
 ס"מ הכל כמפורט בתכניות. 5בטון רזה בעובי הנ"ל שכבת 

 
 

 ני מדידה ותשלום לעבודות עפראופ - 57.2.030
 

 כלליא. 
  

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע כולל .1 
בכל סוגי הכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר סלע, תוך שמוש 

 ידרש ע"י נציג המזמין וכן ביצוע עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים.
 

 מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון: ניקוי, סימון,כמו כן כוללים .2 
מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה. ביצוע דרכים 
זמניות ודרכים עוקפות אם ידרשו. נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנת כל 

 הדרוש למניעת תאונות כגון:  גידור, שלוט סימון, תאורה, דיפון וכו'.
 

לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם בנוסף .3 
 להלן:את כל המפורט 

 
מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כחומר מילוי  .א

 צורך, לשמש כחומר מילוי. והכשרתו, אם יש
 סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ  .ב

 המפקח.לאתר העבודה למקום שיאושר ע"י 
 כל ההוצאות הכרוכות בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או  .ג

 שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תיקון כל נזק שנגר וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון  .ד
למבנה, מתקן ו/או מערכת על או תת הנזק שנגרם 

קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין שלא, 
גרימת הנזק, הכל והחזרתם למצב שהיה טרם 

 בתאום עם הרשויות ולשביעות רצון המפקח.
 

 עבודות עפר להנחת צנורותב.
 

עבודות עפר להנחת צנורות: פתיחה כביש/מדרכה, חפירת/חציבת .1  
התעלה והידוק קרקעיתה, מצע, עטיפת חול, מילוי חוזר והידוקו, 
 יהיו כלולים במחירי היחידה להנחת הצנורות ולא ישולם עבורם

 בנפרד.
 

 וכן את כל  המפורט בסעיף א' כללי לעיל..2  
 
 
 עבודות עפר לתאי בקורת ותאי קליטהג.
 

עבודות עפר לתאי בקורת ותאי קליטה: חפירה/חציבה והידוק .1  
הקרקעית, מצע, מילוי חוזר והידוקו יהיו כלולים במחירי היחידה 

 לתאי בקורת ותאי קליטה ולא ישולם עבורם בנפרד.
 

 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל..2  
 
 

 קוי צנורות - 57.3
 

 צנורות תעול - 57.3.010
 

, 5, דרג HYDROTILEקוי הנקוז יהיו מצנורות בטון מזוין מדויקים סוג א.
בהתאם לתכניות ולמפורט בכתב הכמויות. הצנורות יהיו ללא   27בהתאם לת"י 

. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים חריצים, סדקים וכל פגמים אחרים כשלהם
 בהחלט, האטם במישקים בין צנור לצינור יהיה מסוג "פורשדה" או ש"ע.

 
הקבלן ימציא לידי המפקח לפי בקשתו, אישור של מכון התקנים שצנורות  ב.

בבדיקות עומס המעיכה הנדרש וכן יספק הוכחות שהצנורות  מאותו טיפוס עמדו 
 וה לזו של הצנורות שנבדקו.הם מאיכות יצור השו

 
הקבלן לא יורשה להשתמש בחלקי צנורות שנחתכו במקום העבודה. בכל מקרה ג.

 ניסור ישר וחלק לגמרי.החיתוך יעשה ע"י 
 

 הנחת צנורות - 57.3.020
  

כל הצנורות והאביזרים יונחו בקוים ישרים וגבהים המסומנים בתכניות וחתכים 
קח. קביעת הצנור  במקומו המדויק תעשה בעזרת המפהאורכיים ולפי הוראות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התחפרות קטנה מתחת לצנור או בעזרת תוספת חול מתחתיו ולא על ידי הרמת 
 הצנור.
  

 
 

לאחר שיונח הצנור במקומו הנכון, יקבע מיד על ידי הידוק חול מצידו לכל אורכו. 
צנורות הצנורות עד שמהנדס יאשר החפירה כמשביעת רצון. אין להתחיל בהנחת 

 יונחו ויחוברו בהתאם להוראת היצרן ובשיטה שתאושר על ידי המהנדס.
 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים - 57.3.030
 

 בדיקה הידראולית לקוי תעולא.
 

במפרט הכללי,  570592בדיקה הידראולית לקוי תעול תבוצע כמפורט בסעיף 
שעות לפחות.  24הצנורות את הקטע הנבדק במים שיעמדו בתוך  כדלקמן: יש למלא

אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות 
 לפחות.
שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. הפסד זה  3כעבור 

 ליטר מים לשעה לכל קילומטר, קו לכל אינץ' של קוטר פנימי.  30 -מ  לא יהיה גדול 
 
 

השעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית, לאתר וד המים יעלה על אם איב
 את מקומות הדליפה ולתקנם.

לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את 
 המהנדס.רצונו של 

 
 

 פיקוח שרות שדה - 57.3.040
 

ת אופן הביצוע של הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצנורות לצורך הערכ
 הקו.

 
 

 תאי בקרה - 57.3.050
 

 כללי א.
 

תאי הבקרה )כוכים( יהיו מלבניים מבטון מזוין טרומיים מינוליטים בהתאם 
 ובכתבי הכמויות.למפורט בתכניות 

  
 מכסים ותקרות לתאי בקורתב.
 

החדש  489המכסים לכוכים יהיו עגולים, מאיכות משובחת ויותאמו לתקן ישראלי 
 טוןD400 (40 . )כאשר סוג המכסה יהיה מתאים לעומס 

המכסאות יהיו מברזל יציקה דגם שמשון, עם הטבעה מתאימה בתוך המכסה עפ"י 
 עיריית מודיעין. סטנדרט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 תאי קליטה - 57.3.060 

 
  MD-22ולטנים(, יהיו מבטון מזוין טרומי מלבניים דגם תאי תפיסת מי גשם )ק

במידות פנים  MD-2ס"מ עם אבן שפה מברזל יציקה או דגם  37X76במידות פנים 
48X78  .ללא אבן שפה מברזל יציקה בהתאם למפורט בתכניות ובכתבי הכמויות

-MD  5או דגם   MD-25ס"מ דגם  78X78התאים הראשיים יהיו במידות פנים 
ורט בתכניות, תוצרת וולפמן או ש"ע. . החבור בין התאים יבוצע ע"י ברגים כמפ

 מגולוונים. המסגרות והרשתות יהיו מברזל יציקה מתאימות לעומס
C250 (25 .)טון 

  
 

 אופני מדידה ותשלום לקוי תעול - 57.4
 

 כללי א.
 
אופני המדידה והתשלום לאספקת והנחת קוים מתייחסים לאספקת ולהנחת .1

והספחים, עבודות עפר, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם הצנורות 
 והם כוללים:בשוחות ותאי קליטה 

   
את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות .2

 והתאמתו לתכנון.הביצוע 
 
את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים לרבות .3

 אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים. המים, 
 
 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט..4
 
 
כל נזק שיגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן  תקון.5

מערכת עילית או תת קרקעית בין שהיה ידוע על קיומה מראש ובין שלא וכן ו/או 
הדרוש להחזרתם למצבם כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתאום עם בעלי ביצוע כל 

 הניזוק לשביעות רצון המפקח.הרכוש 
 
אופני מדידה  57.2.030פר כוללות את כל האמור לעיל בפרק כל עבודות הע.6

 לעבודות עפר להנחת צנורות.ותשלום 
  

 צנורות בטוןב.
 
יחידת המידה לאספקה, הובלה והנחת צנורות בטון תהיה מ"א מסווגת בהתאם .1

לסוג, לקוטר ולעומק. עומק הצנור ימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר ביצוע עבודות 
 שור לכבישים/מדרכות(, ועד תחתית הצנור לאורך ציר הצנור.החפירה ויי

 העומק יקבע כעומק הממוצע בין שתי שוחות סמוכות. מחיר היחידה כולל  אספקה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והובלה של הצנורות, פריקתם ואחסונם באתר כולל הגנה בפני תנאי מזג האויר, 
 ומילוי חוזר, על הצנורות, פיזור הצנורות לאורך התוואי, חפירה/חציבה  שמירה 

 
 

חול והנחה. מחיר היחידה יכלול גם פחת. אורך קו התעול ימדד בין מצע ועטיפת 
 תאי הבקרה.הדפנות החיצוניים של 

  
מחירי היחידה  להנחת צנורות כוללים גם את האספקה, ההובלה וההתקנה של .2

 קו וכו'. כגון: אטמי גומי לצנורות מסוג "פורשדה" או ש"ע, סגרים לסוף ספחים, 
 
 וכן את כל המפורט בסעיף א' כללי לעיל..3
 
 תאי בקרהג.
 
התאים ימדדו לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס .1

 מידותיה ועומקה.התא,
 
 
במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות לרבות .2

 מהודק בתחתית.מצע 
 
יחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר, במחיר ה.3

אספקת והתקנת מחברי שוחה מסוג "פורשדה" או ש"ע ותקרה למכסה כבד  לרבות 
 ס"מ, מדרגות מברזל, אטמי גומי וכו'. 60או למכסה  בקוטר  D400דגם 

  
בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום מכסה .4

 לתחתית צנור היציאה. השוחה 
 
  

 תאי קליטהד.
 
 התאים ימדדו לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות לפי מספר הרשתות .1

)מספר תאי הלקיטה כולל התא הראשי(. כמו כן תעשה הבחנה בין תאי קליטה עם 
 אבן שפה מיציקת ברזל.י ובל

 
מחירי היחידה כוללים בצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות לרבות מצע .2

 בתחתית התאים.מהודק 
 
במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים וחומרי העזר  .3

" או שווה ערך, אבני שפה, אספקת והתקנת מחברי שוחה מסוג "פורשדה לרבות 
 טוןC250  (25 )מתאימים לעומס   ברזל רשתות ומסגרות מיציקת 

 
 
 
 
 

 מפרט טכני לתאורה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 . תאור העבודה 1

בשכונה נופים במודיעין   בגבולות העבודה ע"פ התוכניות  יש לבצע מתקן תאורה מושלם, 
 ותשתית הכנה למצלמות ותאורה דקורטיבית.

בהתאם לחוק החשמל תשי"ד, כפי שהוא מעודכן ולרבות כל התקנות והתוספות העבודה  תבוצע 
המתייחסות אליו  וכן בהתאם לדרישות חברת החשמל , חברת בזק, חברת הוט, עירית מודעין 

,וכן בהתאם למפרט הכללי, כהגדרתו בתנאי החוזה, דהיינו המהדורה האחרונה של המפרט 
בין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה ה

ולמחשובם בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות/חבר 
נתיבי ישראל. בנוסף, תבוצע העבודה בהתאם להוראות המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל 

 של חשמלאים. רשיון תקף, בהתאם לתקנות חוק החשמל המתייחסות לרשיונות
על קבלן התאורה להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש בהצעתו  ולא  פחות  

, עבור 160 –מהסיווג המתאים להיקף וסוג עבודת התאורה נשוא פרק זה, עבור חשמלאים 
 ועבור קווי תקשורת, כולם יחד.  250ועבור קווי חשמל  270 –תאורת רחוב 

 
 

 . מפרט טכני 2

 
 תנאים טכניים כלליים

 
 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:

 
 וולט. 500מתח   .א

 
מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח של   .ב

 וולט. 1000
 

 מעלות צלזיוס. 45טמפרטורת הסביבה עד  .ג
 

י קצר העלולים להתפתח במערכת זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמ .ד
 החשמל .

 
 בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותיאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת עב ודתו .

 
, התנאים הכללים, 08בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 

ויצורף(, התכניות,  כתב הכמויות או התנאים המיוחדים,  החוזה הסטנדרטי של המזמין )במידה 
התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות היותר חמורות 

הן הקובעות ו/או החלטת המפקח )כל שינוי ו/או תוספת וכו' על ידי מפקח/מתכנן יהיה בכתב 
 ותמיד באישור המפקח(.

 
והמתקן, ולהתאים את כל השלטים החדשים  על הקבלן לדאוג לשילוט עדכני של המעגלים

והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח לאחר 
קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד 

 ת וכבלים בכל מקום גלוי (. )ישולטו עמודים, אביזרים במרכזיה, המרכזיה בחזית, בריכות, צנר
 

 כל הציוד והאביזרים שיותקנו  יהיו בעלי תו תקן ישראלי .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן לדאוג לביקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של מקורות 
מתח עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על הקבלן וכלולים 

 ידה, וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח.במחיר הכללי ולא למד
 

סטים של תכניות עדות  שערוכות ע"י מודד מוסמך על רקע  3עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 
, כולל (MADE-ASתוכניות חשמל מקוריות,  ממוחשבות בהתאם לבצוע בפועל של העבודה )

לרבות תשלום למכון העתקות , תהיינה על . הכנת תיקי העדות DXFאו  DWGדיסקט בפורמט 
 חשבון הקבלן וכלולות במחירי החוזה..

 ראה פירוט של תוכניות כפי שבוצע בסעיף נפרד במפרט זה. 
 
 
 
 . חוקים ותקנות3

 
כל החומרים והאביזרים לסוגיהם יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי. והקבלן יציג כל האישורים 

מתכנן והמפקח כל ציוד נדרש לפני רכישתו, עמודים, צנרת,  הרלוונטים, הקבלן יגיש לאישור
 גופים וכו'. 

 
יש להציג למפקח צילום רשיון חשמל המתאים לסוג העבודה כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו 

 להתחיל בביצוע העבודה .
 

בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל,  המשטרה,  משרד 
ק וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה, הן באם הדבר נדרש בכמויות בתכניות התקשורת,  בז

 ובמפרטים והן לאו.
 
 . אלקטרודת הארקה4

 
עם   60ובעומק   40מותקנת בתוך בריכה בקוטר   3/4מ'  ובקוטר "3יהיו מקופרוולד בעומק  עד 

 .טון ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים  12.5מכסה  
 

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הסעיף  כלול  ,   35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 
ממ"ר,  החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט  35החוט 
 אחד.

ס"מ מסביב  20מטר בעובי  1X1במידה והשוחה מותקנת באזור גינון או יבצע הקבלן משטח בטון 
 ללא תוספת. –שיהיה כלול בחיר הסעיף  לשוחה

 
 . חפירות5

 
ס"מ מפני גובה מדרכה/כביש/שביל וכדומה, ובהעדרן  90עומק  החפירות יהיו לא פחות  מעומק 

מפני הקרקע הנוכחים והסופיים באותו מקום ובתוכניות וברוחב הדרוש בהתאם לכמות 
 הצינורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה . 

הקבלן  ובאחריותו להגיש ולקבל היתרי  חפירה מכל הגורמים הדרושים,  כגון בזק,  על 
משטרה,  חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א , תש"ן  וכו' ולא יחפור לפני קבלת 

 והצגת האישורים הנ"ל.
 

 ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא ישקעו 30במחיר החפירה יכלל:  כסוי בשכבות בנות 
לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  החזרת החומר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה )יונחו שני סרטים וכו' בהתאם לרוחב 
 החפירה(.

 ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח.  מחיר הסרט 40
 כלול במחיר החפירה.

 הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוונה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.
 

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה 
 לפי מודפ"ד אשו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף. 98%אופטימלית עד לקבלת צפיפות 

ס"מ מעל הצנרת ואז יונח סרט סימון  40ס"מ מתחת לצנרת /  30בחול נקי  כיסוי הצנרת יהיה
 ושאר הכיסוי יהיה בחומר מילוי אחר בשכבות תוך כדי הידוק.

 
על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמו בדבר צינורות ביוב ומים,   

תת קרקעיים ובסיסי עמודים  ניקוז,  שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל
 העלולים  להימצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.

 
עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה וכן 

כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להיגרם עקב החפירה או עקב 
 העפר שהוצאו מהחפירה.ערמות 

 
מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות,  את הוצאת השורשים,  סילוק האדמה הנותרת 

אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס ,  סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב,  מים ,  מפולות,  
 תלבות וכו'.צמחים ושרשים עצים עד לגובה מטר וחצי,  חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים מש

 
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים,  כולל חציבות או כורכר קשה, 

 אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,  וכן בפס   הירק.
 

על הקבלן לבקר בשטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות לתוואי 
גם מבחינת מפרצי חניה,  כניסות למגרשים קיימים או עתידיים,  להעריך את כל החפירה 

 הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.
 

העבודה תבוצע על ידי כלים מכאניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה לפי הוראות המפקח , 
 העיריה  והמשטרה וללא שנוי במחיר עקב כך. 

 
ירה ו/או להזמין פנסים ו/או עמודים ו/או מרכזיה וכדומה לפני מודגש בזאת:  אין לכסות חפ

 בדיקה  ואישור המפקח   והמהנדס מטעם המזמין  ונציג העירייה )המזמין(.
 

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח לשיטת 
 בצוע החפירה .

 
ם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע בתוכניות תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטע

. 
 

קרקעיים וכן צנרת טל"כ וצנרת -באזור העבודה ידוע שקיימים כבלי חשמל מתח גבוה ונמוך תת
 בזק וכן צנרת מים, ביוב וניקוז. 

מעלות ללא בריכה ובמקרים מיוחדים ורק באישור המתכנן ונציג  90לא תונח צנרת בזווית של 
 א תותקן בריכה בנקודה זו והצנרת תונח בזווית קהה ביותר.העירייה ל

 
במקרה של חפירה משותפת לתאורה וצנרת למצלמות, יהיה רוחב החפירה כזה שיאפשר מרחק 

 ס"מ בין דופן צנרת תאורה )חשמל( לבין דופן צנרת למצלמות. 30של 
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 . פתיחת כביש/מדרכת ריצוף/אספלט6

 
 הכמויות יהיה על הקבלן לפתוח כביש/מדרכה.במסגרת הסעיף המתאים בכתב 

 
 הפתיחה תכלול גם את העבודות הבאות:

 פתיחת אבנים משלבות או ניסור אספלט כולל פירוק אבני גן ואבני שפה .1
 ס"מ מעליו. 40 –ס"מ מתחת הצינור  ו  30ריפוד הצנרת בחול נקי  .2
סוג המשטח  הוספת שכבות מצעים והידוקם ברמה הנדרשת כפי שיידרש המפקח ולפי .3

 הנפתח.
ביצוע ריצוף כולל הספקת אבנים שנשברו לרבות אבני שפה וגן והידוק, או ביצוע אספלט חם  .4

 והידוקו.
 
 
 . צנרת7

 
מ"מ ע"פ התוכניות תקנית ותכלול חבל  50-ו 80הצנרת  תהיה  שרשורית דו שכבתית קוברה  של 

 מ"מ. 8משיכה 
 

מ"מ, ומבריכה ועד לבריכה  3.5מ"מ עובי דופן  110קשיח  PVC-הצנרת בחציות כבישים תהיה מ
 מאותו סוג צינור. 

מ"מ, ושילוט בר  8צינורות הפי.וי.סי יכללו במחירם :  אטמים /פקקים בקצוות וחבל משיכה 
 קיימה לפי מספר  הברכה ממנו מוזן.

 על הקבלן להמציא דוגמאות מכל הצינורות לאישור לפני הביצוע.
ביציאה ממרכזית התאורה ישלט הקבלן את הצנרת ע"י שלט סנדויץ ברכת השחלה בחציות  ו בכל

חרוט כל כבל וכל צינור ויציין סימון ברכות בצבע )בדופן הבריכה( בגודל כפי שידרוש מפקח 
 המזמין, הסימון יתאים למספרי הבריכות בתוכניות העדות.

 
קני דו שכבתי , הצנרת צנרת הכניסה ליסודות עמודי התאורה והמרכזייה תהיה בצינור קוברה תי

 תיהיה כלולה במחיר היסוד.
 
 . כבלים8

 
 או כפי שמצוין בכתב הכמויות )ובתוך צנרת(.  N2XYהכבלים יהיו מסוג 

 
על הקבלן להשאיר ליד המרכזייה ובשוחות מעגל של כבל רזרבי סביב מרכזיה כאשר קוטר 

 המעגל לפי הקוטר המותר באופן תקני לחתך הכבל.
 

 יחוברו בקצותיהם על ידי נעלי כבל אל האביזרים .הכבלים 
 

ס"מ בתוך צינור תקני כפי שמצוין  -120הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן ולא יותר מ
בתכניות ובמפרט בכל מקום בו הכבלים נראים כגון במרכזית תאורה, בעמודים, בברכות השחלה 

בשלט סנדויץ חרוט )עומק החפירה יהיה  ישלט הקבלן את חתך הכבל  וכתובתו  ומקור ההזנה,
 אחיד לכל האורך(.

 בכל שוחה ישלט הקבלן את כל הכבלים למקור ההזנה )מספר מעגל ומספר עמוד(.
אצבעות עם  3כל הכבלים יכללו בקצוותיהם סופיות )מפצלת( מתכווצות בחום או בקור עם 

קצה, בכל חיבור במגש או  " , בכלSERAMחימום או ללא חימום מתוצרת "רייקם" או צרפתי "
 במרכזייה.
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 . הזנת המתקן9

 
הקבלן יחבר את התאורה למרכזיות מאור חדשות  או עמודי תאורה קיימים לפי המופיע 
בתוכניות ויזין את המיתקן באמצעות מרכזיות אילו. הקבלן יבצע ביקורת חח"י עבור כל 

מקרה שיתחבר למעגל של מרכזייה מרכזייה, על כל המשתמע מכך ועד לתיאום התקנת המונה . ב
 קיים יעביר הקבלן ביקורת בודק מוסמך עד לקבלת דוח ביקורת ללא הסתייגויות. 

 
 

 . עמודי תאורה ממתכת10

 כל העמודים יהיו חתך אחיד  ע"פ הפרט בתוכניות.
 כל העמודים והזרועות יהיו צבועים בתנור/אפוכול  

 נים על הצבע כולל תשלום עבור הביקורת.בגמר העבודה יעביר הקבלן ביקורת מכון התק
 
 הצבת העמודים .א

 העמודים יוצבו על יסודות שיוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.

 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים.

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים 

 והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.והדסקיות. כל האומים 

 

באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, יעשה זאת הקבלן ללא תשלום 

 נוסף.

 

לפי החלטת המפקח, ירותכו בפיק ארבע הדסקיות מעל פלטת היסוד לפלטת היסוד, וארבעת 

.  עבודה זו במידה האומים ירותכו בפיק אל הדסקיות. נקודות הריתוך יגולוונו בגילוון קר

 ותידרש כלולה במחיר היסוד, ללא תוספת מחיר.

 

ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת 

החלודה, וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי 

יישור העמוד ומתיחה סופית של  ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר

האומים, ייעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תישפך זפת חמה על 

הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של העמוד עת תום השרוול, ויוצק 

 30-גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ זפת אורוקוטבטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח 

 ס"מ לפני הצבת העמודים.

 

 כללי .ב
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העמוד והזרועות יבוצעו במפעל מאושר ע"י עירית מודעין ומכון התקנים הישראלי  .1

 ובביקורתו. העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.

צנרת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים לעמידה  .2

. העמודים והזרועות יתוכננו עפ"י 414מטר לשנייה לפי ת"י  47במהירות רוח של 

בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על  414העומסים המקובלים לפי ת"י 

 קריטיות וחתך מינימלי.

מ"ר כל אחד )בשטח  0.22גופי תאורה בשטח  2כל העמודים יתוכננו וייבדקו לעומס של  .3

 3-ק"ג כל אחד, עמוד עם זרוע משולשת יחושב ל 20.7במשקל של מלבני שווה ערך(, 

 פנסם כנ"ל.

עם הגשת ההצעה למכרז, יספק היצרן תוכניות מפורטות של העמוד, הזרועות והיסוד  .4

וחישובים סטטיים מפורטים. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, 

 עם המפקח. רשאי היצרן לייצר את העמודים והזרועות בתיאום מלא

כל הברגים, האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  .5

חלד לפי החלטת -מיקרון או יהיו מפלדת אל 56, אך עובי הגילוון יהיה לפחות 918

 המתכנון המפקח או העיריה.

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או 

קאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגילוון כגון ע"י העמקת התבריג וכו', אמרי

 ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.

במקרים מסוימים ועפ"י תיאום מראש, אפשר לגלוון את הברגים, האומים והדסקיות 

 מיקרון. 56-בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי הגילוון לא יהיה פחות מ

ביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי או הטכניון או גוף אחר על היצרן לה .6

המוסכם על המזמין, להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן ו/או כתב 

 הכמויות ו/או המפרט הזה לנספח המצורף לו.

אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה ויידרשו 

וכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכו'( הם יבוצעו ע"י היצרן שינויים בת

 ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה וכו'.

יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים וזרועות ולהימנע מחבלות,  .7

מוש בחגורות רכות מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"י מנוף מתאים ושי

 ולא בשרשראות או כבלי פלדה.

 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.

 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, היצרן לפי הוראות המהנדס והמפקח, אשר 

היצרן לפי הוראות רשאים גם לפסול את העמודים בטעינה ובפריקה, תתוקן על חשבון 

המהנדס והמפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים 

 לעיל.
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כדי למנוע היווצרות גליות בעמודים, העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים. את  .8

העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתימנע מפולת וסיכון אנשים 

 ביבה.הנמצאים בס

 

 פירוט .ג

העמודים יהיו לפי כתב הכמויות ו לפי הפרט בנויים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד  .1

לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות תוכניות  לעמודים, ולפי כל הנספחים ודפי 

 ההשלמה במהדורתם האחרונה.

 עמודי התאורה יותקנו מאחורי מדרכות, אבני שפה להגנה. .2

צלעות, שיתחברו לעמוד לשם  4וסף לתחתית העמוד גם ע"י פלטת היסוד תרותך בנ .3

 מ"מ לפחות. 8חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים, פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ  .4

 .918חם. הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בהתאם לת"י 

מ"מ לפחות, אשר ייסגר באמצעות ברגי אלן  6לדה לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפ .5

 שקועים, מוגנים מפני חלודה. הברגים ייטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.

 דלת תא הציוד תחובר לעמוד באמצעות כבל מבודד.

 מ"מ היוצא מהיסוד. 40*4הארקת העמוד תיעשה באמצעות פס הארקת יסוד  .6

 לפס יחוברו:

 נה )הגיד החמישי(, כל גיד לבורג נפרד.מוליך הארקה המגיע עם כבל הז (א

ממ"ר, כל מוליך יחובר בבורג נפרד, בנוסף לכך מוליכים אלה  35מוליך נחושת גלוי  (ב

 יחוברו יחד ע"י שרוול לחיצה.

 ממ"ר מחובר לבורג הארקה בדופן העמוד. 16מוליך  (ג

 מ"מ מחובר לפס הארקה במגש. 8מוליך  (ד

 של כבל הזנת הפנס.גיד  –ממ"ר ממגש לפנס  2.5מוליך הארקה  (ה

 תותקן שרשרת/כבל  מבודד בין העמוד ומכסה תא אבזרים. (ו

 

 העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות. .7

 פלטת יסוד של העמודים תיהיה עגולה או מרובעת ללא תוספת מחיר. .8

 תאי אבזרים. 2חלק מהעמודים הכוללים מצלמות יכללו  .9

ינון יכללו צלחת דקורטיבית המכסה על הברגים, וגובה פני כל העמודים שיותקנו באזור ג .10

 יסוד יהיה כגבה אבן גן.

 
 

 . גימור11
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מיקרון  80בגמר כל העיבודים יעבור העמוד על כל חלקיו תהליך של טבילה באבץ חם בעובי של 

 . 916מינימום בתהליך לפי ת"י 
 

 אפוכול(.העמוד ינוקה היטב מסיגים ועודפי אבץ ויצבע בתנור )בשיטת 
 

 יש להזמין את המפקח לבדיקת שלבי הצביעה במפעל.
 העמוד יובל לשטח מהמפעל צבוע ומוגן ע"י שרוול פלסטי שיוסר רק אחרי התקנה

 ולפני הפעלה.
 

 הקבלן יעביר ביקורת של מכון התקנים על איכות הצבע כולל תשלום עבור הביקורת.
יע בנוסף ע"פ דרישת התקן את  שם היצרן כל עמוד יסומם ע"פ התקן עם לוחית מתכת ובה יופ

 תאריך ייצור, מהירות רוח וגובה העמוד.
 

 . בסיסים לעמודים12
 

יסוד  הבטון יבוצע בהתאם לתכניות המתאימות והמפרטים והכמויות  כאשר המידות המצוינות 
 בכתב הכמויות הינן מינימליות )מידות אלו ישמרו אחידות לכל אורך היסוד(.

 
העליונים של היסוד יש לצקת ע"י שבלונה אחידה  עגולה או מרובעת כדי שחלקו העליון ס"מ  50

 של היסוד יהיה חלק.
ואין לבצע מידות  -גודל הבסיסים במופיע בתוכניות  ו/או בכתב הכמויות הינו המינימום הנדרש

 קטנות יותר אף עם ימליץ הקונסטרוקטור מטעם הקבלן על מידות קטנות יותר.
ן להפעיל  על חשבונו מהנדס קונסטרוקציה שיאשר את הביסוס ויחתום שהביסוס על הקבל

 הינו תקני.
במידה והקונסטרוקטור ידרוש לשנות ביסוס או להגדיל את היסוד , יהיה זה על חשבון הקבלן 

 במסגרת סעיף היסוד, כאמור מידות בכתה הכמויות הינם מדות מינימום בלבד.
 

בורגי היסוד  ועולה מחוץ ליסוד עד לפס השואה  -4מ"מ מרותך ל 4*40הקבלן יבצע ברזל מגולוון 
 בעמוד התאורה.

 
 80צינורות שרשורים דו שיכבתים לכבלים נכנסים ויוצאים בחתך  3תוך כדי היציקה יש להתקין 

מ"מ לכל  25מ"מ המתאים עבור כניסה ויציאה של הכבלים לכל כבל צינור נפרד וכן בנוסף צינור 
 כל צינורות החדירה כלולים במחיר היסוד ולא ישולם תוספת צנרת. –כבל  הארקה 

 ס"מ מכל צד של היסוד. 40השרוולים/צינורות הנ"ל יבלטו לפחות  
ברגי יסוד מגולבנים ובחתך תקני במידות מינימום כפי המופיע בתוכניות  4ביסוד יסופקו ויותקנו 

דל ברגי היסוד גדולים יותר מהמופיע לצורך הרכבת העמוד.  במידה ויצרן העמודים יחשב שגו
בתוכניות, יהיה על הקבלן לספק ברגי יסוד גדולים יותר לפי המלצות היצרן ללא תוספת מחיר 

 )אך אין היצרן רשאי לספק ברגי יסוד קטנים יותר(.
 

 ברגי יסוד יעברו בדיקת חוזק לפני השימוש בהם, הדוח יוגש למפקח והמתכנן. 
 

 ם למפרט אספקה של מכון התקנים בפרק המתייחס לבורגי היסוד.ברגי היסוד יהיו בהתא
 

ולהתאימם למרווחים בפלטת היסוד  יש לבדוק בקפידה את מרחקי מרכזי הברגים לפני היציקה
 של העמוד.

 
במחיר היסוד יש לכלול את החפירה או החציבה עבור היסוד וכן את כל עבודות העזר הדרושות 

 בורגי היסוד,  אומים וכדומה.כגון: סילוק העפר המיותר,  
 

יעבור אשפרה שבוע ימים מיום היציקה ועל הקבלן להעביר ביקורת מעבדה  30-הבטון  מסוג  ב
 מוסמכת לבטון )כגון איזוטופ או מכון התקנים או ש"ע(.

 
 על בצוע היסודות יפקח המפקח ואין לבצע יסודות נוספים לפני קבלת אשור על היסוד הראשון .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
עצמה תבוצע בעזרת ויברטור כדי לאפשר יציאת אויר וקבלת צפיפות בטון מתאימה כאשר היציקה 

 כל היציקות תבוצענה באמצעות תבניות.

 לפני הצבת העמוד ינוקו כל החלקים שיטמנו באדמה ויצבעו בשתי שכבות צבע לקת אספלט .
 

 על הקבלן לקבל אישור המפקח על היסודות לפני התקנת העמודים.
 

וד יהיה ע"י הנחת בטון רזה בין פלטת העמוד לבין יסוד הבטון וכן צינור טבול בגריז על גמר היס
 ברגי יסוד ואומים שנמצאים מעל פני היסוד.

 
המפקח רשאי לבקש לדרוש מהקבלן בדיקת מכון התקנים או איזוטופ לאיכות הבטון והקבלן 

 ורשה.יהיה חייב להענות לבקשה זו כולל תשלום עבור הבדיקה למכון מ
יסוד הבטון שיבלוט מעל פני השטח יעשה עם תבנית חלקה ופני היסוד יהיו עם שיפוע כלפי חוץ, 

 ומידות היסוד יהיו אחידות לכל עומקו. 
 

 . עמודים ופנסים לדוגמא וניסוי תאורה.13

לפני רכישת חלקי מתקן התאורה יתקין הקבלן במקום שיורה המפקח עמוד תאורה קומפלט  
 ור לניסוי מכל גובה וסוג הקיים במכרז.לדוגמא לאיש

 העמוד יכלול את כל הפריטים המופעים בתוכניות לרבות:
 עמוד צבוע בצבע שנקבע ע"י העירייה, כולל הטבעת תו תקן ויצרן העמוד כמצוין לעיל.  .א
 זרועות. .ב
 פנסים .ג
 מגשים .ד
 

 לאחר אישור הדוגמא לניסוי  יכין הקבלן ניסוי תאורה.
 מטר )לפי החלטת המתכנן( 10עד  8תאורה בגובה  עמודי 3הניסוי יכלול 

 מטר. 5עמודי תאורה בגובה  3וכן 
 הניסוי יהיה בשעות החשכה באתר עם מקור מתח יציב בתחום האתר.

 עובדים. 3לניסוי יקצה הקבלן 
 המתכנן רשאי לעשות כמות ניסויים שיידרוש עד לקבלת החלטה לגבי הפנסים.

הספקת מקור מתח אמין לניסוי כלול במחירי היחידה ולא  הניסוי הכלים והעבודים, לרבות
 ישולם עליהם בנפרד.

 
 לאחר אישור הניסוי ירכוש הקבלן את הפריטים שאושרו.

 ביצוע מתקן התאורה יעשה ע"פ הדוגמאות שאושרו בלבד.
 עמודי הדוגמא והפנסים יושארו בשטח עד לקבלת המתקן ע"י העיריה.

 האישורים לציוד העמודים והפנסים הנדרשים. במעמד הנ"ל יציג הקבלן את כל
 
 . בדיקה וניסוי תאורה בגמר העבודה14 

עם גמר בצוע העבודה  יבצע הקבלן בדיקת תאורה עם מכשירים מכוילים עם בודק תאורה 
מוסמך ויגיש דוח בנדון ולאחר מכן יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לבדיקת התאורה בשעות 

 הערב.
 

  לבדיקה עם  מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות. על הקבלן להגיע
 

 בבדיקה ייבדק המתקן לרבות   חלוקה  זהה לשלוש  פזות )וזרמים(,  כיוון פנסים  וכל שידרש.  
 
 



187 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 . מספור העמודים 15

 
 

מספרי העמודים יהיה לפי הסטנדרט הקיים בעירית מודעין הכל לפי תיאום ואישור עם מר משה 
 מודיעין  או מי מטעם העיריה.חרדים מעירית 

 
הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון 

 המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.
 

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים  לפי סטנדרט עירית מודעין לפי החלטת 
ע המספר שיכלול גם את מספר המעגל, המרכזייה ממנה מוזן המפקח ו/או המתכנן , צבע רקע וצב

 העמוד ומספר עמוד.
 

המספור יהיה ע"פ הסטנדרט הקיים בעירית מודעין  ולא ישולם עבורו בנפרד כמו כן כלול 
 במספור עדכון מספור עמודים קיימים שמספריהם ישתנו מסיבה כל שיהא תוך כדי העבודה. 

 
 
 

 . מגש אביזרים16

 
 וד התאורה יותקן מגש  בידוד כפול  ובאורך המתאים  של כפר מנחם או ש"ע.בתוך עמ

 
 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.

 
 על המגש יורכב הציוד הבא:

 
ז"ק לכל נורה בנפרד   A 10,   IEC 898  KA 10מאמ"ת דו קטבי מודול אחד )פאזה + אפס(  .1

 עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני ציידי המאמתים. 
מאמתים נוספים, סוג/דגם/תוצרת  המא"ז זהה לסוג הציוד שמותקן  2 -הפס יכלול מקום ל

 במרכזייה.
 
ת כבלים או כפר מנחם לכניסת הכבלים מהרשת וחרסינה ליציא  SOGEXIמהדקי       .2

 לנורות
 כניסות/יציאות. 2-3בחתך מתאים לכבלי הכניסה ויציאה מהמגש 

 
ממ"ר לפס השואה נוסף שיותקן על בורג הארקה  6פס הארקות על המגש שיחובר ע"י חוט  .3

 של העמוד.
 
 הפנסים מבוססי לדים.  –הציוד יהיה בפנס  .4
 
כבל העולה לגופים כדי להגן בין   כולליותקן שרוול הגנה  )"כפפה"( על כל כבל הנכנס למגש  .5

 אזור חשיפת המעטה החיצוני של הכבל לבין הגידים בפני חדירת מים וגרימת קצרים.

 
 

המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום שיגרם על ידי 
 המשנק יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.

 
 יא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת הציוד .על הקבלן להמצ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יניח שרוול מתכווץ על כל כבל כניסה למגש וכן כבל אשר מזין את הפנסים  ו/או את 
 השקע בעמוד אשר יגן על מיקום חשיפת המעטה החיצוני של הכבל.

 
 דלקמן:בכל מגש ישלט הקבלן את כל הכבלים הנכנסים למגש כ

 "XXמוזן מעמוד מספר  –"כיוון הזנה  –כבל המגיע מכיוון המרכזייה  .א
 "YYכבל המזין עמוד הבא "מזין עמוד מספר  .ב

 איזה פנס מזין כל כבל. –פנסים  2כבלים המזינים את הנורות ישולטו במידה ובעמוד יש 
 

 . פנסים17

 
 כלול במחיר הפנס. –הפנסים יהיו מבוססי לדים בלבד וצבועים במפעל בגוון אדריכלי 

 הפנס יהיה כמצויין בכ"כ או  ש"ע מאושר שיעמוד בכל הקריטריונים המצוינים מטה.
הפנס יהיה לפי המצויין בכ"כ או ש"ע מאושר ע"י עירית מודעין )מופיע בטבלת הפנסים 

 המאושרים של העיריה(.
 ההגדרה הינה לפי תפוקת האור בלומנים מהפנס.

 מיקום וגובה התקנה , ללא שינוי במחיר.עקומת הפנס תיהיה ע"פ 
 

 להלן תנאי סף עבור פנסי הלדים:
 לומן לווט. 90. נצילות חשמלית של הגוף תיהיה לפחות 1
אחוז תפוקת אור  70-אלף שעות, ל 80 –אחוז בתפקות אור  80-. אורך חיים של פנס יהיה ל2

 שעות. 110,000
 (TM21י מעלות צלסיוס )לפ 25בטמפרטורת עבודה של     
 מעלות )למקרה שמעוניינים לעשות בדיקה ביום(. 50. טמפרטורת עבודה תיהיה עד 3
שנים מיום  10. הצהרה של היצרן המקורי והיבואן להספקת חלקי חילוף לפנסים לפחות 4

 הספקת הפנסים 
 לאתר.     

 כלול. –וולט שיותקן במגש  1-10. הפנס נתן לעמעום עם בקר 5
 

 ת המסמכים הבאים:על הקבלן להגיש א
 . דף קטלוגי של הפנס .1
 . ניצלות אופטית ונצילות חשמלית .2
 . אשור מכון התקנים.2
 צבע במפעל בלבד. –. מערכת צבע 3
 . פיזור חום, פאסיבי ע"י צלעות קירור.4
 . תקנים בין לאומיים5
 הפנס.  TM21לפי      L80 L70. אורך חיים מוצהר לפי 6

 מעלות. 25ממוצעת של בטמפרטורת סביבה     
 . טמפרטורת עבודה מכסימלית.7
 . כל מסמך נוסף או הצהרה שידרש ע"י המהנדס/פיקוח.8
 

 כלול במחיר הפנס או הבקר. V 1000כל הפנסים יכללו כבל ממגש לפנס, כולל כבל כח וכבל פיקוד 
 

התקנים הקבלן יעביר את דגם הפנס ביקורת התאמה לתקן הנ"ל ויציג  מסמכים של מכון 
 המאשרים שהפנס מתאים לתקן.

 
 הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח.

 
הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות מחומר 

 כזה שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה.
 התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה.על הקבלן להמציא את גוף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל חיזוק 

מקסימלי אפשרי במקום החבור,  החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל  ונוח של גוף 
 התאורה והחלפתו .

 
תבטיח אי כניסת מים,  אדים ואבק,  על הקבלן לפחות כזו ש   IP55אטימות כסוי הגוף תהיה 

 להמציא גוף תאורה לאישור מראש לפני הבצוע )בנוסף לפי מה שנקבע בתקן(.
 

 תפיסת הפנס תהיה ע"י מחברים כפולים והפרט יאושר ע"י המהנדס והעירייה לפני הביצוע. 
 

 וד והנורה לרבותכל סוגי הפנסים יכללו  חבור  מהדקי שקע תקע בין הכבל הנכנס לבין הצי
שרשרת מגולוונת בין תא הציוד ו/או הרפלקטור ובין גוף הפנס שימנע נפילת הנ"ל בזמן טיפול 

 בפנס )הציוד בפנס יותקן על מגש שיפתח וישוחרר בקלות(.
 

למניעת ספק, מובהר בזה שבנוסף לדו"ח ההתאמה של מכון התקנים לדגם הפנס, יש צורך 
 לפנס אחד נוסף מכל הפנסים המיועדים להתקנה בפרויקט זה. להעביר בקורת מכון התקנים גם

 כל האישורים ודוחות ההתאמה יומצאו לאישור המזמין לפני אספקת הפנסים לאתר.
 

 פינים וכן כיסוי אורגינלי של היצרן ע"ג השקע. NEMA 7הפנס יכלול שקע 
יתקין הקבלן מטלמטיקס לפני התקנת הפנסים על העמודים  NEMA-במידה ויתקבלו ראשי ה
 כלול במחירי ההתקנה ולא ישולם עליהם בנפרד. NEMA-את הפנסים עם ראשי ה

 במידה ויתקבלו לאחר התקנת הפנסים ישלום לקבלן לפי הסעיף המתאים בכ"כ .
 
 

 . בריכות הסתעפות:18
 

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדביץ חרוט לייעודם וחתך 
 ומקור הזנה, לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע . הכבל

 
הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,    וביטון 

 ס"מ. 130 -החוליות מבפנים ומבחוץ. עומק הבריכה מפני שטח חיצוני לא יהיה עמוק יותר מ
 

עם  פקק  יצוק  ועם סמל עירית מודעין וכיתוב טון  12.5מכסה הבריכה יהיה לעומס מינימלי של  
לפי סוג השירות   לפי קביעת המפקח בנוסף שיהיה חרוט על פקק  הבריכה.   המכסה יהיה 

 תוצרת וולקן או אקרשטיין  או ש"ע עם הרישומים הנ"ל .
 

ס"מ עבור ניקוז לפי דרישה בלבד.  את חלק  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 
ס"מ  20המתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן הבריכה תצא  בגובה  

 מעל לקרקעית הסופית של הבריכה .
 

מיקום הבריכה יתואם עם מפקח  האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ובגינון 
 ס"מ מפני קרקע סופיים  ע"פ תוכנית עתידית.  5 -יבלוט כ

 
מספר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע הקבלן י

בתוכניות, ובהתאם תוצא תוכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, המספר 
 ס"מ מינימום. 8והאות יהיה 

 
 צורת המספור תסוכם עם נציג העיריה בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.

 
מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי  -1.3מבברכות העמוקות 

 הוראות המפקח וללא שינוי במחיר הבריכה.
 

במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת 
 הריצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ם למקור ההזנה שלהם )מספר עמוד מעגל ומרכזיה ( ע"י בכל שוחה ישלט הקבלן את כל הכבלי
 דגלון פלסטיק גדול.

 
 . חיבור לראשי מערכת השקיה 19

 
 הקבלן יבצע חיבור בין עמודי תאורה לראשי מערכת השקיה ברחבי השכונה.

החיבור יעשה ע"י כבל מתא אבזרים בעמוד ועד לארון ראש המערכת כולל התקנת מא"ז דו 
 מפסק דו קובי בראש מערכת ההשקיה. קוטבי בעמוד וכן

מילאמפר  300או  30עבור תחנות אוטובוס יתקין הקבלן בנוסף למא"ז רילי פחת עם רגישות 
 במגש.

 במחיר הציוד כלול גם הגדלת המגש לפי הצורך.
 

 העברת ביקורת למתקן התאורה חלה על החשמלאי ותכלול העברת ביקורת לכל המתקנים הנ"ל.
 
 

 מאור. מרכזיות 20
 

 . 1419המרכזייה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור, ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד, לתקן 
 המרכזיה תסופק ע"י הקבלן כמתואר בתוכניות כולל הכנה לבקר

היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין, וזאת לפני תחילת ביצוע 
הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת המרכזייה. המרכזייה תהיה בנויה לפי 

 המאור של עירית מודעין, ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.
, מתאימה להתקנת חוץ, לפי תקן 55IPהמרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים 

 , מורכבת על יסוד בטון ו/או פוליאסטר משוריין לפי הפרט.43629
ר תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת לשני ארונות: ארון אמפ 80המרכזייה בגודל 

מילר או -עבור ומי ח"ח וארון עבור מרכזיית התאורה. ארונות הפוליאסטר יהיו מתוצרת ג'אן
 ענבר או שו"ע מאושר.

 אמפר יהיה מפח פלדה צבוע בתנור. 80המרכזיה/לוח מעל 
, תכלול מקום שמור עבור Kקנים, עם קלפות מאושרות ע"י מכון הת CIהציוד יותקן בקופסאות 

 קבלים לשיפור כופל ההספק.
-מ' גובה, אורך ורוחב במידות הארגז בתוספת של כ 1.10הארגזים יותקנו על יסוד מבטון במידות 

ס"מ( ויכלול ברגים לחיזוק הארגז ומסגרת  20-ס"מ מכל צד. היסוד יבלוט מעל פני הקרקע )כ 10
 פיל מקצועי ומגולוון.הפוכה בתוך היסוד מפרו

הארונות יכללו הכנה למנעול תלייה שיסופק לקבלן ע"י מחלקת המאור של העיריה, ויהיה עם 
 גגון להגנה נגד גשם.

חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל חלקי הפח -כל הברגים, צירים, ידיות וכו' יהיו מפלדת אל
 בברגים ונעלי כבל מתאימים. הנעים על צירים יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ' חרוט שיוצמד לפח בברגים, נוסח השילוט יימסר סופית 
 בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

 יש להזמין פיקוח כדי שנציג מחלקת המאור יוכל לעמוד על פרטי הייצור והצביעה.
ומפסק, מגיני ברק, פס אפס, פס  עם מנורה PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלואורסצנטי 

 הארקה, מהדקים וכו'.
 תיאור המרכזייה לעיל הינו חלקי בלבד ואינו גורע מהמתואר בתוכניות.

 
 הערות לביצוע המרכזייה

ראה הערות ועדכונים מסומנים על גבי תוכנית חשמל של הלוח אשר תוגש ע"י הקבלן  .1
 והיצרן לאישור.

יש לבצע אך  CIיזרים בארגזים מפוליאסטר ובקופסאות כל החיזוקים של הציוד והאב .2
 אורגינליות, אסור לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.ורק בהכנות 

 .CIבתוך תא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות  .3
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 שלמות ללא גישור לפי המסומן בתוכנית. CIקופסאות  3פסי צבירה יהיו באורך  .4
 כלפי משקוף יש לתאם עם המפקח. CIגובה התקנת מבנה קופסאות  .5
 אחת לשנייה יהיו עם ראשים מבודדים. CIהברגים לחיזוק קופסאות  .6

 כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב.              
 ים.חיזוק 18-20לפח יבוצע ע"י  CIחיבור מבנה              

 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי. .7
 הציוד המודולרי יוגבה עד לקלפות. .8
 .CIחוטי חיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות  .9

 יהיו אטומות. CIכל היציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות  .10
מ"מ.  4גומי בעובי עד  CI-4לצורך כך, יש להניח בין פלנצ'ים ובין תחתית קופסאות 

בהתאם לקוטר הכבלים עבור מוליכים אחרים יש להתקין רים בפלנצ'ים יהיו חו
 עם המפקח.ם. ביצוע יש לתאם אנטיגרונים בגודל המתאי

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים  .11
 שונים.

 בלי הורדה בחתך. –מאמ"תים לפי חוק החשמל חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם  .12
מהדקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים  .13

 למהדקים.
ב"מ בתוך קופסאות מהדקים כדי  19בעומק של  CIעל היצרן לבדוק צורך בקופסאות  .14

" בתוך הקופסא, מתאים בין התחתית של קופסת המהדקים לפס "אפסלהבטיח מרחק 
 עבור העברה נוחה של הכבלים.

בתוך פרופיל חיזוק להרכבת  A250מומלץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה  .15
ו"ארקה" על רגליות מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח  מהדקים ופסי "אפס"

 "0כל מוליך "–של מוליכים למהדקי כניסה חופשי וחיבור נוח מרחקים הדרושים למעבר 
 ו"ארקה" יחובר לבורג נפרד.

 " ו"ארקה" .0חיבורים לפסי " .16
 . CIהתקנת ציוד בתוך קופסאות  .17
 התקנת מאמ"תים במסילות תהיה יציבה עם סטופרים בודדים. .18
 לא מגושרים. A50*1מאמ"תים  4לקולטי ברק יש לבצע אבטחה ע"י  .19

תאם יש למקם פסי צבירה בה CI-3יש למקם מאמ"תים הנ"ל בחלק עליון של קופסת 
 ולבצע מחיצה.

 ראה תוכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. -התקנת גוף תאורה בתוך הלוח  .20
 גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח.              

מ'  4.5עין פוטוצל תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר, יש להכין כבל באורך  .21
ל. מיקום של אנטיגרון עבור יציאת הכבל הנ"ל יש לתאם עם פוטוצין מהדקים לעין  ב

 המפקח.
" ופס 0( יש להמשיך פס "5*35" ו"ארקה" של קו הזנה )0עבור חיבור גידים של פס " .22

מ"מ בכל פס לחיבור גידים  8ברגים בקוטר  2תחתונה ולבצע  CI"ארקה" לקופסת 
 מ"מ ע"י נעל כבל. 35בקוטר 

 מ"מ לפחות. 50ובין פסי "הארקה" יש לבצע בחוטים בקוטר " 0גשרים בין פסי " .23
 ופס ארקה מחוץ לקופסאות. CIיש לבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות               

בברגים עם אומים  CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  .24
 ולא בברגי פח.

 CIשל מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת מכסה קופסאות לא יהיו נעילות במצמדים  .25
 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".

כת. של הלוח עם השלטים יהיו שלטי סנדביץ' מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מת .26
 סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק. הערות ועדכונים. 

 
 בטיחותית של הלוח.יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה  .27
 .65IP-ארון עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ .28
 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם ע"י החומר המתאים. .29
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לפני התחלת ביצוע, יש לתאם עם המפקח פרטי התקנת הציוד בתוך הקופסאות, התקנת 
בלים ומוליכים ללוח וכו', כדי למנוע מבנה קופסאות, פרט ביצוע מעברים וכניסות כ

 כפילות העבודה.
 .         הציוד במרכזיה יהיה מאותו דגם ותוצרת של הציוד במגשים.30
 

 במרכזיה יותקנו בקרים וציוד של טלמטיקס ע"י הקבלן במפעל.
 
 
 

 . אחריות קבלן21

 
ת כגון: בעת ביצוע באחריות הקבלן לדאוג לזמן מספר פגישות  ביניים במהלך העבודה, לבדיקו

 בריכות ובסיסי בטון, לפני השחלת כבלים. 
אין להתקין עמודים לפני מתן אישור לגבי ביצוע הבסיסים )או בהתאם למה שיידרש בזמן 

 הביצוע(.
 

 לפני בצוע העבודה על הקבלן לזמן ישיבה לתיאום בנוכחות מפקחים  ומהמתכנן באתר.
 

עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת ח"ח ו/או בודק מוסמך ו/או שניהם ביחד כפי שידרש 
 עד לקבלת אישור ללא הסתייגות  ,  כולל כל תשלום שיידרש  עבור הביקורת. 

 דוח הביקורת יועבר למזמין בקבלה סופית.  
 

 

 . אחריות22

 אם יתקבלו קטעים( אחריות לביצוע תחל לאחר קבלה סופית ללא הסתייגויות )גם
באופן כללי הקבלן יהיה אחראי לטיב  העבודה המוצרים והציוד אשר יסופקו  ושהותקנו על ידו 

וכל חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת מינימום  החל 
 מיום קבלת המתקן באופן סופי על ידי העירייה ובכתב.

 
 מתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת כמפורט להלן :יוצאים מכלל זה אותם חלקי ה

 
שנים מינימום או יותר כפי  10עמודי תאורה וזרועות בלבד  שהאחריות עליהם  תהיה למשך  .1

 שקובע התקן /החוק בנדון למעט באם נפגעו על ידי רכב או בן אנוש.
 שנים. 5-אישור עבור הצבע ל

 
 ות עליהם:פנסי תאורה )לדים וספקי כח( שהאחרי .2

שנים כולל התיבות כתובה של הספקים והיבואנים  10גוף התאורה + רפלקטור למשך   -
 שנים מיום קבלת המתקן ע"י העיריה לתחזוקה. 10להספקת חלקי חילוף לפנסים לפחות 

  
 
 שנים 5לצבע העמוד/פנס אחריות למשך  .3

 
רבות  ותוכניות של היצרנים, לצורך כך, יספק הקבלן תעודות אחריות מקוריות  לכל המוצרים ול

עבור העמודים, הפנסים, הזרועות, המגש והציוד ובהם מצוין כמות הפריטים שסופקו, לצורך 
 העבודה ותקופת האחריות הנ"ל.
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מודגש בזאת שהפריטים שלא יעמדו במבחן בתקופת האחריות יוחלפו לרבות עמודים וזרועות 

 ופנסים וכדומה כולל פרוק אספקה והתקנה של הציוד החדש וללא תמורה. 
עמודים וזרועות שהצבע התקלף יפורקו ויצבעו מחדש בתנור ויוחזרו למקומם הקודם קומפלט 

 פועלים ומושלמים.
 
 

כפי שצוין לעיל הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד שהותקן, וכל נזק שיגרם יתוקן  עד לקבלה סופית
 על ידו כך שבקבלה סופית כל המתקן יעבוד באופן מושלם. 

 
 

 . קבלה סופית .23
קבלה סופית תבוצע אך ורק מול תוכנית עדות ממוחשבת באמצעות מתכנן החשמל על גבי תוכנית 

 אדריכלית של מודד. 
במידה והקבלן יצטרך להתחבר למערכת קיימת לצורך הזנה הוא יצבע זאת רק מול אישור שינתן 

לו בכתב על ידי העירייה )חל עליו איסור מוחלט לפתוח עמודים/מרכזיה וכדומה ללא אישור 
 מהעירייה( 

 עד לקבלה סופית של העיריה ללא הסתייגויות הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד והעבודה שבוצעה.
כל ציוד שיותקן כגון: צנרת/פנס/עמוד וכדומה יהיה מאושר תקן בלבד ובכל מקרה כל  ציוד לפני 

 שיוזמן יובא לאישור העירייה והמפקח, והציוד יוזמן בכפוף להנחיות שינתנו.
 

מודגש בזאת שמפרט זה מתייחס רק לאופן ביצוע העבודה והחומרים והציוד וכל נושא הביטוחים 
 רכוש כפוף לחוזה עליו חתום הקבלן.לסוגיהם לנפש ול

 
 
 

 .  צבע24

 
 על הקבלן לצבוע את העמודים הזרועות בתנור  בשיטת אפוקול  וכן את הפנסים.

 במחיר צביעת העמוד כלול צביעת הזרועות.
 במחיר הפנס כלול צביעתו במפעל לפי הגוון שידרוש אדרכיל הנוף.

 
 . כתב הכמויות25

 
התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט ובחוזה רואים את הקבלן כאילו 

 הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה.
 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים הנזכרים 
 על כל פרטיהם.

 
ת לשנוי אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספק

 המחיר הנקוב על ידי הקבלן בכתב הכמויות.
מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה הדרושה 

 לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות.
 

 כמו כן כוללים המחירים:
 

מ', כל חומר וציוד נדרש ,  הובלתם אל מקום  15שימוש בכלי עבודה,  כולל מנוף עד גובה 
העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל מקום העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  

 חומרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת ובטוח העבודות שבתהליך בצוע. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  אינוך כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לח
ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כי חומרי העזר ועבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  שלוט,  

מופות,  חציבת חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  קונסטרוקציות 
 ,  סימון ושילוט,  מספור וכדומה.מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל

 
אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או המעברים בבטון או 

 השרוולים הוא גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .
 

את הנ"ל כחומרי  בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול
 עזר במחירי היחידה כאמור לעיל.

 
 על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולהגיש הצעתו בהתאם.

 
 
 
 

 . תוכניות כפי שבוצע לכל המערכות26

 
סטים של תכניות מעודכנות וממוחשבות  בהתאם לבצוע  4עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 

, שיערכו ויחתמו ע"י DXFאו  DWGכולל דיסקט בפורמט  (,AS-MADEבפועל של העבודה )
 מודד מוסמך.. 

 תשלום  למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן.
 

 בתוכניות חשמל  כפי שבוצע שיעודכנו ע"י מתכנן החשמל יופיע כדלקמן:
 מיקום בפועל של עמודי התאורה לפי מדידת  מודד מוסמך. .א
מיקום ברכות חציות וכו', מודד מוסמך יהיה מוכח בזמן תוואי הצנרת התת קרקעית כולל  .ב

 החפירה כדי
 לסמן את התואי בפועל.

 סימון מרחק בין עמודים ע"ג התוכניות. .ג
 סימון מספור העמודים לפי המספור שצוין על העמוד, ומספרי שוחות שייצנו בתוך השוחות. .ד
 סימון חתכי קוים, מספרי מעגלים חתכי צנרת וכו'. .ה
 מודים, זרועות פנסים ועוצמת נורות.סימון סוגי ע .ו
 כל המסומן בתוכניות החשמל אך כפי שבוצע בפועל. .ז
 התוכניות יחתמו ע"י מודד מוסמך וקבלן החשמל המבצע והמתכנן. .ח
 

למניעת ספק מובהר בזאת שהקבלן ימציא למתכנן את התוכניות הממוחשבות של המודד ואת כל 
ל לצורך עדכון התכניות כאשר כל הנ"ל כלול הרישומים והסימונים הדרושים למתכנן  החשמ

 במחירי היחידה של הקבלן.
 
 

 . שילוט 27

 
הקבלן ישלט את כל המתקן לפי דרישות המתכנן, העיריה, מפרט זה והתוכניות. כל השילוטים 

 הנדרשים כלולים במחירי היחידה. 
 פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ, חשמל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

העבודה: ______________________________ מס' מכרז: תאור 
__________________ 

מקום האתר: 
_________________________________________________________ 

קבלן חשמל / חשמלאי מוסמך: ___________________ מס' חוזה: 
__________________ 

_ מס' רשיון החשמלאי: מס' רשיון הקבלן: ___________________________
__________ 

כתובת: ___________________________________ חתימה: 
____________________ 

 

הבודק  הערות בדיקה תאור העבודה מס'
 וחתימה

1. 
עובי דופן  4" –קשיח  PVCצינור  .א

3.5 
 מ"מ. 80צינור שרשורי  .ב

 מפקח  

2. 
 כבלי חשמל וחוט הארקה

 N2XYממ"ר  X 5 16חתך  .א
  N2XYממ"ר  X 5 2.5חתך  .ב
 ממ"ר 35נחושת  .ג
 

   
מהנדס 

 חשמל

3. 
 30-יסודות ב

 מידות לפי חוזה

 מטר. 4לעמוד  .א
 מטר. 10לעמוד  .ב

 מטר 12לעמוד  .ג

 
 

 

 מפקח 

4. 
 

 .1ראה טופס  -עמודים וזרועות

 מטר. 4עמוד  .א
 מטר 10עמוד  .ב

 מטר. 12ד. עמוד 

 

 מהנדס  

5. 
 פנסים  

 מהנדס  

 הערות: כללי:
 אם יש תו תקן או תעודה שהמוצר מתאים לדרישות. V -יש לסמן ב .1
 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -יש לסמן ב .2
 יש לצין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. Xבמקרה  .3

 
 
 

 אישור עמודי תאורה 1טופס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 …………………………תאריך……………………………………שם העבודה:

שם קבלן החשמל  ………………………………שם הקבלן הראשי 

………………… 

שם הספק / 

 .……………………………………………………………………יצרן:

 הטופס יוגש לאישור ממולא בצרוף המסמכים הבאים:

 ליצור העמוד מהסוג ובגובה הנדרש. 414 -ו 812אישור מכון התקנים למפעל לת"י  .1

 לסוג וגובה העמוד הנדרש. 9002אישור מכון התקנים למפעל לת"י  .2

לברגי היסוד לפי הסוג, הקוטר והאורך  1225אישור מכון התקנים לפי ת"י  .3
 הנדרש.

 אישור מכון התקנים לצבעץ .4
הוא יכול לקבל פטור מהצגת בדיקות  1,2: כאשר מפעל מציג אישורים לסעיפים הערה

 ת"י למנה.
 

הערות למילוי  למילוי ע"י הספק 
המפקח/המתכנן/ נציג 

 רשות מקומית

 תאור –דגם עמוד התאורה 
 מטר. 10עמוד 
 מטר 12עמוד 
 מטר. 4עמוד 

  

  

  

 נתוני העמוד:
 אורך / גובה

 מידות
 עובי דופן / סוג הפלדה

  

  

  

 נתוני פלטת העמוד:
 גודל פלטה / עובי דופן

 מרחק בין הברגים 
 קוטר הברגים

  

  

  

 נתוני הזרוע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אורך אופקי / אורך אנכי
 מידות

 עובי דופן

  

  

 הגלוון
 עובי הציפוי

אישור ודו"ח הבטחת 
 איכות של המבצע

  

   תאריך הספקה

חתימת היצרן לאחריות 
שנים לעמוד התאורה  -10ל

והזרוע המסופקים על 
שנים על הצבע   5ידו,ו

ואישור שכל המסמכים 
הנדרשים נמצאים ברשותו 

 וברי תוקף.

  

 

 

תאריך …………………………………………אישור המפקח:

………………………… 

תאריך  …… … …………..……אישור נציג  הרשות המקומית:

………………………… 

..        תאריך …………………………… ……אישור המתכנן:

…………………………. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אישור גופי תאורה 2טופס 

. תאריך …………………………שם העבודה: 

…………………………………… 

 ……………………………………………………………שם הקבלן הראשי: 

שם הספק / נציג היצרן: 

……………………………………………………………. 

 הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור

 למילוי ע"י הספק 
 הערות למילוי 

 המפקח / המתכנן

   דגם גוף התאורה

   שם היצרן

   כמות הפנסים המסופקים

 גודל                        -נורה 
 דגם                                  

 תוצרת                                  

  

  

  

 גודל                    -המשנק 
 דגם                                  

 תוצרת                                                 

  

  

  

 גודל                     -המצת  
 דגם                                  

                                   
 תוצרת

  

  

  

 גודל                     -הקבל  
 דגם                                  

 תוצרת                                  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  

   תאריך הספקה

חתימת הספק לקבלת 
אחריות לגוף התאורה, 
הציוד והנורה המסופקים 

 על ידו.

  

 
תאריך ………………………………    ………אישור המפקח: 

………………………… 
תאריך  …………… ………..……אישור נציג  הרשות המקומית:

………………………… 
.. תאריך ………………………………… ……אישור המתכנן:

…………………………. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 3ג'נספח 

 

 בקרת איכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 נספח ג'3

 

 פרויקט עבודות פיתוח שכונת נופים   -בקרת איכות הביצוע של הקבלן 
 

 מבוא   1

 

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

 

ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט פרק זה, עוסק בדרישות 

המופעלת על ידי הקבלן )להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו 

מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך הכולל המיועד  להבטיח את איכות הביצוע של 

 הפרויקט.

 

תם יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדור

העדכנית ליום פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם 

 בנושא בקרת איכות. 02למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל בדגש לפרק 

   

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך 

ה הקובע. על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמיר

 מבחינתו.

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות  

)כולל ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור 

ביצועם של כל סעיפי ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות 

 בפרויקט.

   

הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות  ר מערכת  האיכות נועדה להבטיח  שהמוצ 

בכל מסמכי ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה 

נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל 

שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד  לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם 

 קבע מראש לביצוע.ללוח הזמנים שנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בלתי נפרד ממערך  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

ותבצע את עבודתה בהתאם  ISO 9000הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

 הטכניות המפורטות בפרק זה.  לכלל הדרישות 

במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין 

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך Assurance Qualityרכת הבטחת איכות )מע

 בקרה לפעילויות מערכת בקרת האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי 

החוזה תהיינה  תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו 

 ע"י הקבלן.

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות 

 איכות כמוגדר במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן  אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט 

לרבות הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת 

 ככל שידרש.לעת והארכת משך ביצוע 

  

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של 

הקבלן אך יהיה אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות 

של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת 

דה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הפר

 האיכות ומערך הביצוע של הקבלן .

 

 לניהול ממוחשבתה מערכתה הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול

וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע  בפרויקט האיכות

בהתאם להוראות כלל מסמכי ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן 

במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או נפרד בגין 

 הנ"ל.

 

 הגדרות  2

 כללי     2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם 

המשמעות המוקנית להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי 

 לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט 

טרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, ואשר מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הספקים וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות 

 ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

חברה כלכלית לפיתוח  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין  

ינן בחינה ובקרה מודיעין אל מול מערך בקרת האיכות ואשר מטרותיה ה

של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך 

 ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של  

 הפרויקט מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר  

 תחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  מ

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות 

 בפרויקט" .

. המערכת בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

 האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, כאשר תפעול, המזמיןתסופק ע"י 

היתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות  ביןבהמשך) מפורטל בהתאם למערכת

  מטעמו . מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוונתוני המדידה(, 

 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להסמכת  

על התקינה במשרד מעבדות או " מעבדה מאושרת " על ידי הממונה 

המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט 

שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות 

ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן 

 בפרויקט.

 מודד ראשי  2.8

 ת של הפרויקט.מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכו 

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודיעין.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, 

 התוכניות והמפרטים.

ט בין היתר תוך כדי מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויק

 הקמה, ניהול ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת    3.1

"עקיבות"(, ניתוח תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא 

 שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים    3.2

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה    3.3

 ובאיכויות המוצר המוגמר.

להימנע מחזרה על אי קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת 

 התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,  . 3.4

 הבדיקות

המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות 

 שהושגו.

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא  . 3.5

ת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין עמדו בדרישות המפרט למערכ

 ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של הקבלן.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

  

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות  

חיצונית למערך הקבלן, חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת 

שנים  3איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר מוכח של 

 לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה.

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על  החברה שתמונה על ידי הקבלן

 לפחות שלושה פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה בסדר גודל דומה. 

 יכותתחומי מערך בקרת הא  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי  

 שטח נוספים בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .

מנהל הבטחת איכות רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י  

 הקבלן . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צוות בקרת האיכות  4.3

(. מב"א)להלן:  מנהל בקרת האיכותבראש מערך בקרת האיכות, יעמוד  

תחומיים בקרי שטח בכפיפות למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו 

 (. מבא"ת)להלן:

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך   

פעילות המעבדה בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא 

 וזה. המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי הח

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת  

האיכות מראש לפני מינויים ,מודגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות 

 מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט,  

תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח 

 הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י הקבלן. 

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי  1טבלה מס'  

 .התפקידים בצוות בקרת האיכות 

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן תוך שבוע ימים  

בלקיחת מועמד אחר ללא כל דרישה של תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל 

הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות של המזמין רשאים לפסול גורם כאמור 

גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן 

נחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר למלא אחר ה

 יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים או זכות לתוספת תשלום.

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס'  

 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 

 

1 

 

 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בביצוע עבודות פיתוח, סלילה 

ותשתיות ומהם לפחות ניסיון של שנתיים 

בביצוע בקרה או הבטחת איכות בפרויקטי 

 סלילה

 מב"א

1 

 

 2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בעבודות פיתוח וסלילה מתוכם 

בקר עבודות 

 פיתוח וסלילה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

 בקרת איכות.לפחות שנה בנושא 

בהתאם 

 לצורך

 2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בעבודות בטון מתוכם לפחות 

 שנה בנושא בקרת איכות.

בקר עבודות 

 בטון

בהתאם 

 לצורך

 אחראי תחום/מנהל ביצוע בעבודות שצ"פ

מתוכם לפחות שנה בנושא בקרת איכות 

וניסיון בפרויקט אחד לפחות של עבודות 

 בשצפ"ים

בקר לביצוע 

עבודות שצ"פים 

כדוגמת ביצוע 

דק, ריצופים, 

פרגלות, מתקנים 

 וכו'

בהתאם 

 לצורך

אחראי תחום/מנהל ביצוע בעבודות צבע 

מתוכם לפחות שנה בנושא בקרת איכות 

ל עבודות וניסיון בפרויקט אחד לפחות ש

 צבע במגרשי ספורט.

 בקר עבודות צבע

שנות לימוד לפחות עם ניסיון בעבודת  12 1

 הכנסת נתונים ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

 מערכתנתונים ל

 ממוחשבת

 האיכות לניהול

 בפרויקט

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות

מבא"ת עבודות 

 חשמל

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3אדריכל נוף בעל ניסיון של 

בעבודות נוף מתוכם לפחות שנתיים בנושא 

 בקרת איכות.

מבא"ת לעבודות 

נוף, גינון ושיקום 

 סביבתי

מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה . 2של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה ונסיון )מצטברות(

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים   1

 מודד מוסמך לפחות בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל 

הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1בטבלה מס' 

מתייחסים לנוכחות קבועה  1ה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המשר

  ורציפה ובמשרה מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ,בתנאי שהיקף העבודות יאפשר זאת ורק באישור מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי מנהל בקרת איכות )מב"א( 

 סלילה. יהיה גם בקר לעבודות פיתוח ו

גם באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת 

להחזיר את כמות צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

ובנוסף בהתאם להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות  נוסף לעבודת  1

 המב"א וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 

 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות  14

 את  מסמכי תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק  3 -המסמכים ימסרו ב 

מובהר, כי תכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי 

לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא 

שר. בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת 

 איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.

לו   מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה

יקט לכל אחד משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרו

יכתבו נהלים לכל אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך 

הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר 

 העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך 

וקר של הפרויקט כגון מתכנן הכביש, יועץ תשתיות ,אדריכל נוף, מהנדס חשמל המב

וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב 

 היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

הו שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזו

באמצעות תיאור מילולי, באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן 

ברשימות תיוג לקביעת פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל 

אחד מבעלי התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. 

ע"ג כל אחד אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור 

מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים 

 והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:      5.1

 .תיאור כללי של הפרויקט 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של פרוט המערך הארגוני של

הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת 

האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות ומנהל 

 הפרויקט מטעם המזמין.

  )'פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו

 של:

 ת )מב"א, בקרים, יועצים(. צוות ניהול האיכו 

  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה

 של המעבדן הראשי באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 .מודדים שיופעלו בשטח 

 :נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים 
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  תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים

לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי 

העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב הבקרה השוטפת 

 ומסתיים בהליך המסירה. 

  רשימות תיוג(Check List) .לכל נוהל בכל סוג פעילות 

 ירה לשלבי העבודה והבקרה, פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצ

 בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 .פירוט דרגות חומרה 

 .טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז 

  אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה

 ועד סגירתה.

 ת הנדרשות בפרויקט פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקו

 כולל כמות, סוג  ותדירות הבדיקות.

  נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת

בקרת האיכות לבין שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט 

)גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין 

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.-,המתכנן

  דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה פרוט

של מוצר מוגמר, טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי 

 בקרת מסמכים ומידע.

 .נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 

 

 שינויים במסמכי האיכות  5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן 

מידי כאשר נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות 

העבודה העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים 

ב אל מנהל תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכת

 הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע   5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה 

במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. 
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בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה 

והחזרה לידיו של העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת  מסמכי 

 איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים, תכנית וכו'(, יש לוודא שעותקים מעודכנים 

תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים באתר בכל של המפרטים, תכניות, 

עת. עותקים של יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים 

לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום אחר 

השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. יש 

 ד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים.לנקוט בשיטה לתיעו

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן 

בעבודתו תוך כדי יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות 

 שאושרה לפרויקט.

תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים  

 כדלקמן:

 מוקדמת בקרה    5.4

 כללי   5.4.1

 ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי בהתאם לנאמר

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים

 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 ונהלי ההסכם, תכניות דרישות של ולימוד קריאה 5.4.2.1

בחינה  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה

של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה 

באתר, צוותי עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים 

 והמוצרים המסופקים לאתר.

 והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור 5.4.2.2

לאתר )חומרי מילוי, כולל אישור המפעלים  המיועדים

 וכו'(.
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 כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 5.4.2.3

 המפרטים. לדרישות התאמתם

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע   5.4.3

פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ  של חדש סוג כל ביצוע לפני

כוח  התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע יבוצע ,לאתר

 המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים והחומרים הציוד ,האדם

 או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר רשאי

 .הנדרשת האיכות להשגת עד ניסוי,  קטעי על חזרה

מנהל הפרויקט  לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות  72 לפחות האיכות והבטחת

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

 בין המבוקרים. מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת הבקרה

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי  

עבודה של ומנהל  ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של )מב"א

המשנה , יועץ בתחום הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי  וקבלן הקבלן

 המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח 

ולפחות את יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי 

 הנתונים הבאים:

רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו  5.4.5.1

 בביצוע קטע הניסוי.

או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל \אלמנטים, ציוד ו 5.4.5.2

או לציוד ו/או לחומרים \אישורים מוקדמים לאלמנטים ו

 בהם נעשה שימוש.

 המפרט.ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות  5.4.5.3

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי. 5.4.5.4

 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי. 5.4.5.5
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ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט  5.4.5.6

 והתייחסות הנדסית אליהם.

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע. 5.4.5.7

 מסקנות מקטע הניסוי. 5.4.5.8

או הועלתה סברה \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו 5.4.5.9

 ע והאופן בה ניתן יהיה למנעה.שתתרחש במהלך הביצו

 אישור  5.4.6

ביצוע  לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת העבודה

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים 

השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים 

וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה 

המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.  פעולות הבקרה יתועדו 

כל סוג פעילות באתר. הנוהל בהתאם למוצג בנהלי הבקרה הייעודים ל

יתאר את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, 

וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי מלאכה, 

 מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת   5.5.2

  בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט 

  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי

התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי 

 . ממוחשבת מערכתהביצוע ותיעוד כולל ב

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 

 .התאמת תכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

  השונים, כולל סוגי ציוד הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע

נדרשים לביצוע, מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט 

,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם 

 לדרישות במסמכי החוזה.
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  בדיקת מסמכי המודד ,תיעוד כל  –ביצוע בקרת מדידה

סוגי המדידות ובדיקה כי כמות המדידות לכל סוג עבודה 

כם ,קביעת התאמה או תואמת את דרישות מסמכי ההס

פסילה של העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף 

מתן אישור כי המדידה תואמת את דרישות מסמכי 

 העבודה והתוכניות.

  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את

מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה 

בדיקות והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות 

שלא עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת 

טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום בנפרד, 

בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות, שמירת רישום 

מסודר של כל תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, 

הבדיקות המעבדתיות והמדידות,  והכנת דוחות 

התאם לדרישות מסמכי תקופתיים ותיקי מסירה ב

 ההסכם. 

 .דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות 

  הכנת דוחות תקופתיים במהלך הביצוע בהתאם לדרישות

 המזמין.

  .הכנת תיקי מסירה 

 אי התאמות  5.5.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות 

משלב פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג 

ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה לסגירת אי 

ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי 

יר הנוהל את אופן העברת המסמכים המתכננים והיועצים. בנוסף יגד

והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, 

טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר 

המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  

 . מחזרה על אי התאמות וכו'

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות 

על פי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של 

 הפרויקט. 

סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם 

 לדירוג הבא:
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אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים  – 1אי התאמה מדרגה 

 ר או תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .פשוטים כמו עיבוד חוז

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת  – 2אי התאמה מדרגה 

תיקון או בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר 

 העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת – 3אי התאמה מדרגה 

משכת של חריגות ברמה של אי פרוק וביצוע מחדש או סדרה מת

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, 2התאמה מדרגה 

 הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל 

הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות 

ידווחו לנציג  3-ו 2חומרה  ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת

 הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי 

מקור הבעיה )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה 

 או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.

טעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת תוצאות פעילויות פיקוח מ

האיכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת 

. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם "דרישת לפעולה מתקנת"של 

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה 

 מנהל הבטחת איכות.ודרישה כזו תעלה על ידי מנה"פ או 

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה 

של העבודה הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי 

הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי התאמה 

רשאי מב"א  להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע  1-2מדרגות 

 ון בתיאום עם הבטחת האיכות.התיק

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט  

יערך על ידי מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי 

ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות 

העבודה או חלקה לפני בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל 

שנמסר דו"ח מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , 

כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי  מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את 

של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, 

מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון 

 והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה   

-ינוהלו וידווחו אף הן עללפעולה מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, 

 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.

 

 נקודות בדיקה   5.5.5

 בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות

שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של מערך 

 הבטחת איכות.

 בדיקה תימסר על ידי הקבלן -הודעה על קיומה של נקודת

שעות לפני התרחשותה  48האיכות לפחות לנציגי הבטחת 

 החזויה.

  נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט

בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום 

 פעילות במקרה זה.

  'להלן.  2דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס

מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  

נית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספות בתוכ

הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל 

וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת 

 האיכות ועל פי דרישתם.

   למרות האמור לעיל,  רשאי המזמין בכל שלב שהוא

לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות 

 עצירה.

 

 נקודות עצירה 5.5.6

 עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות

המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין על 

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת  48התרחשותן  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך פעילותו מעבר 

 לנקודת העצירה.

 בעבודה,  נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שיגרתית

המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן 

נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה 

מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות 

מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה 

, כל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, 3בדרגה 

 וכיו"ב.

 זימון לפיקוח -ירה מוגדרות כעיתוייחלק מנקודות העצ

עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב 

רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט 

מטעם המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה 

באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת 

שעות לפחות  72האיכות ולמנהל הפרויקט  בהתרעה של 

לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה 

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה 

וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה  2בטבלה מס' 

ועל הקבלן להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים 

ו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם אל

מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי 

  דרישתם.

  המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר

לנקודת עצירה  לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או 

מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל 

מוקדמת למנהל הפרויקט האמצעים הנדרשים להודעה 

ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת 

עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור 

 המשך העבודה ללא עיכוב.

 



217 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 

 

ו מס' ל י ע  תפ

   
 םמתכנני

 

  

ור
ט

ק
רו

ט
ס

ונ
ק

 

 
כל

רי
אד

טי 
ונ

לו
 ר

עץ
יו

 

נקודת 
 בדיקה

נקודת 
 עצירה

  

  

      כללי 1

 

 דיון ראשון בפרויקט
 

+ + + + 

 

 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות
 

+ + + + 

 

 3התאמה מרמת חומרה -אי
 

+ + + + 

      עבודות פיתוח 2

 

ע"פ התייחסות לעבודות 
 00.02פיתוח וסלילה בפרק 

    + + במפרט נתיבי ישראל

      עבודות בטון 3

 

ע"פ התייחסות למבנים 
    + + במפרט מעצ 00.02בפרק 

      אדריכלות 5

 

בהתאם להנחיות מנהל 
הפרויקט ומסמכי ההסכם 

 +  + + בעבודות פיתוח ושצפ"ים

 
      חשמל 6

 

בהתאם להנחיות מנהל 
 הפרויקט ומסמכי ההסכם 

+ +  

 + 

      נוף 7

 

בהתאם להנחיות מנהל 
הפרויקט ומסמכי ההסכם 

 בעבודות פיתוח ושצפ"ים

+ +  

+ + 

8 

    חשמל

  

 

בהתאם להנחיות מנהל 
הפרויקט ומסמכי ההסכם 

 בעבודות פיתוח ושצפ"ים

+ +  

 + 

 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת 

האיכות באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. 

 הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.

נתוני  פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים,   

יועברו למב"א של הקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" 

בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

  

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות   

 העליון. הפיקוח

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל,   

 וכד'.

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח   

מפורט, הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא 

 נותרו הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות   5.5.8

יגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות מב"א יתאם עם נצ

שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על 

ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים  

 וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. 

קול דעתם כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שי

 שעות. 24בהתראה מראש של 

 קבלה בדיקות   5.5.9 

 כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

לקראת  גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב את מהוות

 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי מסירת

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה 

בכל דרישות החוזה הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת 

התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות 

 מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי תוך ושנעש

 הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או סיום

ההסכם ,דרישות המפרטים  במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ותקנים ישראלים

 .ההנדסיים

כנדרש, תבוצע מסירת הקטע לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות 

למזמין. בקרת האיכות תגיש לנציג המזמין את תיקי המסירה 

 הכוללים בין היתר את:

  דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו

בהתאם לדרישות מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג 

 עבודה .

  .רשימות תיוג 

   ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות

 בפרויקט.

  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

 .רשימת אי התאמות והליך סגירתן 

  כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד

 משלבי העבודה בפרויקט.

   , התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים

 וכדומה.  תעודות אחריות , מספרי מוצרים

(  וכן  PDFמסמכים אלה יועברו  במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 מסמכי מקור ושלושה העתקים מודפסים.

 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 6

 

אשר תתופעל אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות  2ותתוחזק ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

הנדרשים ימסרו כדוחות מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. 

כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל 

ות ההסכם, להוציא חריגים החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדריש

 אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 

 דוחות חודשיים

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו  

 בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

  תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך

 סיום ופעילויות אשר הסתיימו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח 

  שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות

 מעקב שוטף, קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

  תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות  הרלוונטיים(, 

שר תוצאות בדיקות לא התקבלו שננקטו או ינקטו. כא

עדיין, יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער 

לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח 

 יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

  תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני

 צירופם לעבודה. 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 

 י של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו פרוט עדכנ

בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות 

  וכאלה שכבר נסגרו. 

  הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור

 בבקרת איכות.

  תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר

 לליקויים שנתגלו.

 לכל חודש עוקב. 5ת עד לתאריך הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכו 

 

 מערכת מידע לפרויקט 7

 

 כללי  7.1

. המזמין אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם מערכת תופעל בפרויקט

 ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע תשמש המערכת

 השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט האיכות לניהול תשמש המערכת. האיכות

על הקבלן )באמצעות כוח . לפרויקט שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה

האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף 

את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני 

 הבקרה המצטברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויקט .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

האיכות  נתוני כלל הזנת, רכת הממוחשבתהמע תפעול כי בזאת מודגש

 על יבוצעו - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים המסמכים וטעינת למערכת

 .חשבונו ועל באחריותו, מטעמו מי או/ו הקבלן ידי

 

 פירוט המידע המנוהל במערכת 7.2

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת האיכות ותהליכי המידע ניהול

 

 הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי של הגדרה -

 .הפרויקט השלמת לצורך לביצוע

 .ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט החלים המפרטים הגדרת -

 הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה -

 ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות, עבודה סוג כל עבור

 . נדרשות

 מעבדה. בדיקות הזמנות -

 .המוקדמת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד -

 .המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד -

 

הנתונים הנדרשים למערכת באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל 

, תוכניות מעקב, רק ולא, היתר בין הממוחשבת לניהול האיכות הכוללים

 מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים אישורי, משנה וקבלני ספקים אישורי

 הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות ציוד, צוותים של הסמכות וניהול

 ניהול, המדידה ומסמכי דיקההב תעודות תיעוד, לתוכנה והקלדתן והמדידות

 אחר ומעקב תיעוד, התאמות באי הטיפול אחר ומעקב ניהול, התיוג רשימות

הכל בהתאם  אלו בסיורים שניתנו ההנחיות והשלמת עליון פיקוח סיורי

 שימוש יעשה כן כמו. במערכת הממוחשבת הקיימים הייעודיים לטפסים

 ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים יתר של תיוק לצורך במערכת

 דוחות, והמתכננים מהמזמין המתקבלות שונות הנחיות, לו ומחוצה באתר

 הקשורים והטפסים הקבצים, התמונות, המסמכים יתר כל וכן שוטפים

 .לפרויקט

, נתונים חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 . במערכת נדרשים מסמכים או תוצאות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 :במערכת הפרויקט הקמת 7.3

 המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה המוגדרים המחייבים

 לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה בכתב לפנות הקבלן על – סעיפים של גריעה

 .אלו התאמות ביצוע

 באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן העבודות בפרויקט, עללפני תחילת 

 לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים כל שיפרט

 התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים עץ את להעביר הקבלן על. הפרויקט

 קליטת לאחר. במערכת קליטת נתוני הפרויקט לצורך הטכנית של המזמין

 את תואם המבנים עץ כי לוודא ,על הקבלןבמערכת הממוחשבת  הנתונים

 לביצוע הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים

 . בפרויקט

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

 האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, במערכת הממוחשבת

 הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות הבדיקות תוצאות, ההתאמות

 .בחוזה המוגדרים והדרישות

 התיוג רשימות את של המזמין הטכנית התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן על. במערכת הגדרתן לצורך המאושרות

 הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר לנוהל בהתאם במערכת הוגדרו

 .השוטפת האיכות בקרת ניהול לצורך ישמשו מערכת הממוחשבתב המוגדרים

 הרלוונטיים הקשר אנשי כל את מערכת הממוחשבתב להגדיר הקבלן על

 ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה שיוך כולל, לפרויקט

 .טלפון

 

 מוקדמת בקרה 7.4

 

 היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן 

 הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים השירותים ונותני

 הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים טפסים באמצעות יבוצע המעורבים

 של צירוף יכלול האישור תהליך. ההתקשרות ופרטי הקשר אנשי, השירות מספק

 יכלול כן כמו. למערכת וטעינתם תקן ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים

 כל עבור האישור תוקף וסיום האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך

 . שירות נותן או יצרן, ספק
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יעשה בהם והמוצרים החומרים נתוני כל למערכת הממוחשבת את יזין הקבלן 

 באמצעות ינוהל והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט במסגרת שימוש

, המספקת החברה פרטי של הזנה ויכלול במערכת הממוחשבת ייעודיים טפסים

 עמידה אישורי הכוללים מסמכים העתקי, המסופקים החומר או/ו המוצר פרטי

 תוקף קיים בהם התאריכים טווח של והגדרה, והסמכות תקן תווי, בדרישות

 .אלו לאישורים

 במערכת  ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן

, הביצוע של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים כל כי ויוודא הממוחשבת

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות

 ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן 

 במערכת הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. המערכת הממוחשבת באמצעות

 מתעודות עותקים ובנוסף בדיקה בכל שהתקבלו הערכים את שיכלול באופן

 הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. הרשמיות הבדיקה

 במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים

 .השוטפת הבקרה ביצוע

 

 שוטפת בקרה 7.5

 

 :מעבדה בדיקות 7.5.1

 י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן 6.2.1

 ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט המועסקות המעבדות

 הפרטים את יכלול הבדיקות תיעוד. בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות

 :הבאים והתהליכים

 .הבדיקה הזמנת תאריך 6.2.2

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך 6.2.3

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי 6.2.4

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי 6.2.5

 .הנדרשת הבדיקה שם 6.2.6

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור 6.2.7

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור 6.2.8

במערכת  ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת 6.2.9

 .הבדיקה לסוג בהתאמה. הממוחשבת

 להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה 6.2.10

 במערכת הממוחשבת. שבוצעה הבדיקה



224 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הקשורים והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על 6.2.11

 כולל המעבדה נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת בכל מעודכנים אליהן

 הזמנת תהליך. הבדיקה ח"בדו האיכות ממערכת ההזמנה מספר את

 הבדיקה תעודות ושיוך התוצאות והקלדת המערכת באמצעות הבדיקות

 .ובאחריותו חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע

 

 נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על  6.2.12

 יעודכנו, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות,  הביצוע תאריכי, הנבדק האלמנט

 בנוסף. בפועל הבדיקות לביצוע המעבדה יציאת טרם במערכת הממוחשבת

 חל שלגביה למעבדה טלפונית להודיע הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי

 
 

 :תיוג רשימות 7.5.2

מערכת ה באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן

. ההקמה בשלב שהוגדרו דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד. הממוחשבת

 של איפיון הקבלן יעביר מערכת הממוחשבתב קיים אינו מסוים וטופס במידה

 הנדרש הטופס לעדכון עד. המערכת של הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס

 בהתאם הביצוע תיעוד לצורך ידני נייר בטופס להשתמש הקבלן על יהיה במערכת

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את ולעדכן לנוהל

 

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים

 

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם 6.2.13

 .הרשימה פתיחת תאריך 6.2.14

 .הנוהל מבוצע עבורו במערכת הממוחשבת לאלמנט קישור 6.2.15

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי 6.2.16

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי 6.2.17

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור 6.2.18

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור 6.2.19

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור 6.2.20

 .As-Made מדידות לקובץ קישור 6.2.21
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל.  הנדרשים הנתונים כל את

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת יקושרו'( וכו תמונות, מדידה דפי

 

 התאמות אי 7.5.3

 

במערכת  ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן 6.2.22

 שלב לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה אי של תיאור הכולל הממוחשבת

 הפרטים את  כולל ההתאמה אי טופס. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי

 :הבאים

 .התאמה אי מספר 6.2.23

 .ההתאמה אי חומרת 6.2.24

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו 6.2.25

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך 6.2.26

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא 6.2.27

 .ההתאמה אי קטגוריית 6.2.28

 .במפרט סעיף 6.2.29

 .לליקוי אחראי גורם 6.2.30

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור 6.2.31

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור 6.2.32

 המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור 6.2.33

 .הטיפול וסטטוס

 .ההתאמה אי סגירת תאריך 6.2.34

 

, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 כל את לצרף הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועד והסגירה התיקון ביצוע

, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה לאי הרלוונטיים המסמכים

 מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות, לתיקון סקיצה, לתיקון מתכנן הנחיות

 '(.וכו

 

 ועצירה בדיקה נקודות 7.5.4

 

. במערכת ייעודיים טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן

 לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה נקודות עבור הנדרש המידע את יכילו הטפסים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים כל קיום על המעידים המתאימים

 :הבאים הפרטים

o בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי. 

o המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור. 

o המוקדמת הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור ,

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים הספקים אישורי כולל

o והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור. 

o פתוחות התאמות אי העדר על אישור. 

o המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור  /

 .האלמנט

o ותפקידו המאשר שם. 

o האישור תאריך. 

 

 

 :הפרויקט מסמכי ניהול 7.6

 

 האיכות לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על

 האיכות מסמכי את לתייק הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועדת בפרויקט

 טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת הקיימים ייעודיים בטפסים שימוש באמצעות

 :היתר בין הכוללים הנדרשים הפרטים את

 

o המסמך סוג. 

o המסמך הפקת תאריך. 

o גרסה ספרור. 

o מטפל גורם. 

o המסמך סטטוס. 

o המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור. 

o אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה 

 .כדוח והפקתו המסמך

 

, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים הדוחות

 של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים הקבצים כל בצירוף

 בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי, מתכננים הנחיות, עליון פיקוח סיורי

 מסמך סוג וכל ותקופתיים שוטפים דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע
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 תהליכי עמידת לבחינת מידע כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש

 .הפרויקט בדרישות והאיכות הביצוע

 

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת 7.7

 

 בצירוף, מהמערכת הממוחשבת הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על 6.2.35

 כוללים אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי וטפסים מסמכים ריכוזי

 :היתר בין

6.2.36  

 תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח 6.2.37

 .בדיקות המעבדה

 תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו 6.2.38

 .נלווים ומסמכים

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו 6.2.39

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו 6.2.40

, שוטף באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על 6.2.41

 דוחות להגדיר נדרש בהם של המזמין במקרים הטכנית לתמיכה ויפנה

 הדוחות הפקת על אחראים יהיו הקבלן מטעם המשתמשים. נוספים

 .בפרויקט לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים

 

 :בתוכנה השימוש על הדרכה 7.8

 להשתתף חובה חלה במערכת הממוחשבת המשתמשים הקבלן נציגי על 6.2.42

 הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה הקבלן. ההדרכה במפגשי

הטכנית של  התמיכה צוות במערכת הממוחשבת מול בשימוש הקשורים

המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט 

 . למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת 6.2.43

 .למערכת הממוחשבת כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום 6.2.44

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת לקיח של כללית סקירה 6.2.45

 מסמכים קישור, למערכת הממוחשבת המידע הזנת אופן על הדרכה 6.2.46

 .קבצים וטעינת

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות 6.2.47

 .מהמערכת הממוחשבת ומסמכים דוחות הפקת 6.2.48
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הקבלן ונציגי  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה 6.2.49

 נוכחים מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן על, בקרת האיכות מטעמו

 .מטעמו הקשר איש עם בתיאום שיקבעו ההדרכה במפגשי

 

שעות הדרכה בחינם לתמיכה  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. מערכת הממוחשבתולימוד תפעול ה

יתקשה  אחד מאנשיו בפרויקט במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

שעות  20, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל מערכת הממוחשבתבתפעול ה

הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220בעלות של 

 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות 7.9

 הטכנית התמיכה מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, הקבלן על

 בכתב יעשו התמיכה למרכז פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה של מקרה בכל

 . הנדרש הטיפול דחיפות ואת הפניה מהות את שיפרט באופן

 

 בתוכנה שימוש תנאי 7.10

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

.  בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת

 לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד שימוש רשות ניתנת לקבלן

 כמות למשתמש ניתנים, השירות במסגרת ועדכוניה התוכנה. שהיא מטרה

 האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים כישוריו במקום באה התוכנה אין. שהם

 במהלך להשתנות שעשויים) וביצועיה בתוכנה השימוש.  מטעמו הפועלים

 באחריות הינם, מסוימים שימושים או למטרות התאמתם וכן( העדכונים

 באופן אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד ובפיקוחו הקבלן

 אחר נזק כל או רווח אובדן הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש לתוצאות כלשהו

 הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש.  מכך הנובע

 שהתוכנה לקבלן ברור. לתוכנה השרות במסגרת רק להעברה ניתן לתוכנה

 עלול חדש עדכון או/ו התוכנה, מסוימים ושבמקרים" מדף תוכנת" הינה  שרכש

 מוותר והוא דרישותיו עם אחד בקנה יעלו תמיד שלא שינויים או שגיאות להכיל

 לתיקון  תפעל מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה כל על

 דרך תציע לחילופין או האפשרית במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות

 למשתמשים רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים  תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן

 אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. העדכון הפצת בעת בשירות הנמצאים

 או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי וירוסים להעדר אחראית
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 אינה, כן כמו. תיקונים או שינויים בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת

 עדכון בהתקנת עיכוב או התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית

 ישנות גרסאות להתאמת מתחייבת אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. לתוכנה

 . מתקדמות הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה עמדת לרכיבי התוכנה של

 

 ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט חיבור של בקיומו

 לקו חיבור קיים התוכנה הפעלת לצורך המשמשים וההתקנים במחשבים

 והעלאת לפחות MB\s 20 של במהירות מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט

 תהיה לא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת. לפחות MB\s 2 של בקצב מידע

 .זו דרישה תתקיים לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית

 

 בדיקות מעבדה ומדידות 9

 

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 9.1

  שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי המעבדה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי 

הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות 

בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות 

בנייה. עלות ברשימת המעבדות המאושרות על ידי המזמין לצורכי 

הפעלת המעבדה כלולה במחירי היחידה השונים של הפרויקט ולא 

 ישולם בעבורה בנפרד.

  מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של 

מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה 

)כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה 

בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, 

 תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.

  ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח

ב אישור הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחיי

 המזמין מראש.

  כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה

 מעבדה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

  מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה

שוטפת שנעשו באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה 
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את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות  שתוקם באתר תכלול

השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של 

 המעבדה .

  מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה"

שיעבדו בצוות  יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי 

הבדיקות שהם מבצעים  המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל

 בפועל.

  הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה

 ע"י מנהל הבטחת האיכות.

 

 דיגום ובדיקות 9.2

  כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות

 הדיגום והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות

תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה העומדת בפני 

 בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

  מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים

והעבודות המסופקות לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים 

ן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה או חומרים הינם בעלי תו תק

והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( 

יומלצו ע"י מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל 

 הבטחת איכות.

  ,בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק

לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום  יחתום מב"א על כל ריכוזי הבדיקות

 הדיגום על פי הנדרש.

  כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו

 בפועל ולרבות בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 

 תכנית ושכיחות הבדיקות 9.3

 בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים   הקבלן יכין תוכנית

והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע.   התוכנית תוגש  לאישור 

מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות 

ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים 

 ובתקנים הענייניים.
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 תקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, כאשר המפרטים או ה

יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי 

 העבודה ויקבל  אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 

  תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים

פרויקט. ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע בכל אחד משלבי העבודה ב

 תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת 

  ,מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א

 שתאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות 9.4

  מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות

מהמעבדה הבודקת באופן שוטף, ויבחן  את עמידתם בדרישות התקנים 

 והמפרטים הענייניים. 

  מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת

תהליכים ) כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של 

 ת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.תוצאות, ועוד( על מנ

  בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה

שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות 

 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.-בעבודה ומניעה של אי

 מדידות 10

 

 צוות המודדים  10.1

 יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל. בראש צוות המודדים של הפרויקט 

  מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי

המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  

פעולה הטעונה מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה  לביצוע כל 

 קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

 מודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם צוות ה

 שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

  כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד  מדידות ביחד  עם צוות

 המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

 .כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תנוהלי ביצוע מדידו  10.2

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח 

בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה 

בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל 

לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות 

 עבודות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים .מותרות ב

 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  10.3

  מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד  מכשירי המדידה והבדיקה

המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים 

 וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

  פי ההנחיות של הרשות הלאומית -עלכל מכשיר במעבדה יהיה מכויל

להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות 

 של המרכז למיפוי ישראל.

  תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה

 זמינות בשטח הפרויקט לבחינה בכל עת.

 

תהליכי ההכשרה וההדרכה הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את  

של עובדיו בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל 

 פגישות ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   11

 

 כללי  11.1

 Assuranceהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

Quality .ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות ) 

 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  11.2

 

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי  

לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות 

 הסמכויות הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

  לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש

 למזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  בחינת כוח האדם של  צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם

לביצוע התפקיד המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח 

 ובחינה מקצועית של כוח האדם  בפרויקט.

  מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש

את  החלפה של אנשי צוות בקרת האיכות בפרויקט כולל

המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא  תשתלב 

 בהקלדה ותפעול יעיל של  המערכת הממוחשבת.

 לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה  של האדם כוח בחינת 

 ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה הליך. להם המיועד התפקיד

 רשאית תהיה האיכות הבטחת. בפרויקט  האדם כוח של מקצועית

 המעבדה. צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר

  בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר

בדיקת התאמת היקף כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות 

בפרויקט מספיק לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת 

בהיקף כוח האדם של איכות רשאית לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה 

מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה או לאשר 

הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט וכל 

 זאת ללא תוספת תשלום לקבלן.

  לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת

חלקי לביצוע בדיקות האיכות של הקבלן, או לאשר מעבדה באישור 

מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר 

או לפסול את עובדי המעבדה באתר, לבחון, לאשר או לפסול את 

התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות 

 העבודה.

  לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה

אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו  שבשרות הקבלן

 מתפקד/ים בצורה לקויה.

  מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים

 לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

  לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית

הלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת בקרת האיכות ו/או במ

עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל 

 בנהלי העבודה של הקבלן.

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של

הקבלן או של קבלני המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ני הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר האיכות יוכל לעיין ביומ

 הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

  לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת

 האיכות )כגון החלפת אנשי צוות(.

  להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן

ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות באתר לביצוע בדיקות מדגמיות 

 לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

  לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת

 האיכות הנדרשת במפרטים.

  לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של

לו, בין מערכת בקרת האיכות  ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכל

 היתר, את הנושאים הבאים:

    בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח

 האדם ואופן בחינתו  בקטע ניסוי. 

    בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת

 והתאמתם. 

   . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט 

   והלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, בחינת נ

 רשימת תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

    בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות

 הנדרשות ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.

   .בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות 

   בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות  -מסירה

 המפרטים והתוכניות הרלוונטיות .

   .בחינת אופן אישור ספקים 

    בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים

 ובתכניות.

 .לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם 

 בדיקות מעבדת הקבלן באמצעות לבצע בדיקות השוואה/אימות ל

מעבדה אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים 

לבחינת תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה 

כוללת בין תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת 

 הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות וצוות הבטחת האיכות לצורך 

ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה מביצוען נגרמים 

עיכובים  בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן 

לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 רת העבודות או עיכובן.לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצי

  להמליץ בפני מנהל הפרויקט על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים

בהם, להערכת מערכת הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד 

מערכת בקרת האיכות, או אי התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים 

אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה 

נקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת כפי ש

 העבודות או עיכובן.

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא

 מתאימים או לא הומוגניים.

 

כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך 

ם עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שו

 נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 14

באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  

מ"ר הכולל את האבזור של שני שולחנות וכיסאות, מדפים, ציוד לשמירה  20

 ותליית תוכניות וכל הציוד המשרדי הנדרש.

 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  15

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל 

 רשימת תיוג תכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

  לכל סוג החומרים של שתית מקומית וכל סוג חומר  –בדיקות מוקדמות

 המיועד לביצוע באתר.

ית,  מילוי סוג חומר שתית מקוממוקדמות לכל הבדיקות יבוצעו ויתועדו כל ה

הבדיקות יבוצעו ע"י  -חיצוני  מקור אספקהמקומי או גרוס באתר או כל 

מעידה על התאמת הקבלת תעודת בדיקה וילוו ב  מעבדה מוסמכת  ומאושרת

כולל קביעת  מערכת צפיפות ורטיבות+CBR) .לדרישות מסמכי החוזההחומר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וכל סוג  ומר+ מיון הח צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעיבוד

 .  בדיקה נדרשת לאישור החומר לפני הבאתו לאתר(

  כלל הבדיקות המוקדמות לכל סוג חומר, מוצר ,דוגמא וכו' הינן באחריות

 ועל חשבון הקבלן.

  התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי

סוג הציוד החומרים  )ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, 

 לגריסת חומר חצוב באתר ,הגדרות של מגרסה ניידת  וכו'(.

  אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי

התפקידים בפרויקט לכל סוג פעילות כגון אישור לביצוע והצלחת קטע 

ניסוי ובקרה מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של 

תחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל תקינות השכבה ה

בדיקות ,מדידות, דרישות נוספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח 

עליון, דרישות תכניות ומפרטים נדרשות לשכבה תחתונה לפני ביצוע שכבה 

 שמעליה.

 .אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה 

 מדידות רישות )כדרישות מינימום( של ביצוע רישום דAs-Made  בכל אחת

 60מהשכבות : חישוף, עיבוד שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 

ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות פיתוח . אישור המודד המוסמך כי 

 כל שכבה נבדקת תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

 דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי (  אישור התאמה של

יינתן לאחר ביצוע ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור 

הידוק ורטיבות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה 

 עבודות סלילה". 51"פרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מדידות 

FWD  בכמות ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי

 עבודות סלילה". 51לעבודות סלילה "פרק 

  מ"א  300מודגש בזאת כי לכל סוג שכבה אספלטית בקטעי דרך ארוכים מ

יבוצעו  מדידות גליות בכמות ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי 

 סלילה".עבודות  51מפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

  לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה מעקב שכבות הכנת

,  FWDשבוצעה )מיון חומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות 

 גליות, מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד הבדיקה.

  בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות

 ר החומרים/שכבה מבוצעת.הנדרשות לאישו
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 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תכניותרשימת 

 

 

      

 קנ"מ מספר תכנית שם תכנית
מס' 
 גליון

 סטאטוס

 אדריכלות נוף -מרחבים 
 למכרז   1:1000   תכנית פיתוח כללית 
 למכרז       חוברת פרטים 
 למכרז       פרטי השקיה 
 למכרז   1:200   שיקום נופי מערב השכונה 
 למכרז   1:200   כיכרות 
 למכרז   1:200   523+  504שצ"פ  
 למכרז   1:200   501שצ"פ  
 למכרז A   1:100 Aגיליון  561שצ"פ   
 למכרז B   1:100 Bגיליון  561שצ"פ   
 למכרז C   1:100 Cגיליון  561שצ"פ   
 למכרז D   1:100 Dגיליון  561שצ"פ   
 למכרז E   1:100 Eגיליון  561שצ"פ   
 למכרז F   1:100 Fגיליון  561שצ"פ   
 למכרז A   1:100 A 546שצ"פ  
 למכרז B   1:100 B 546שצ"פ  
 למכרז C   1:100 C 546שצ"פ  
 למכרז A   1:100 A 545שצ"פ  
 למכרז B   1:100 B 545שצ"פ  
 למכרז C   1:100 C 545שצ"פ  
 למכרז A   1:100 A 503שצ"פ  
 למכרז B   1:100 B 503שצ"פ  
 למכרז C   1:100 C 503שצ"פ  
 למכרז D   1:100 D 503שצ"פ  
 למכרז   1:100   508שצ"פ  
 למכרז   1:100   509שצ"פ  
 למכרז   1:100   510שצ"פ  
 



241 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 למכרז   1:100   511שצ"פ 
 למכרז   1:100   512שצ"פ  
 למכרז   1:100   513שצ"פ  
 למכרז   1:100   518שצ"פ  
 למכרז   1:100   532שצ"פ  
 למכרז   1:100   513+  532שצ"פ  
 למכרז   1:100   544שצ"פ  
 

 למכרז   1:100    
 תכנון פיזי, ניקוז ותאום מערכות -הראל מהנדסים אזרחיים בע"מ 
 למכרז    1:10  109 – 14 – 103 פרטים 
 למכרז   1:1250/125  109 - 14 - 106 1חתך לאורך כביש מס'  
 למכרז   1:1250/125 109 - 14 - 107 2כביש מס' חתך לאורך  
 למכרז   1:1250/125 109 - 14 - 108 3,4חתך לאורך כבישים מס'  
 למכרז   1:1250/125  109 - 14 - 109 5,6חתך לאורך כבישים מס'  
 למכרז   1:1250/125 109 - 14 - 110 7חתך לאורך כביש מס'  
 למכרז   1:1250/250  109 - 14 - 111 8,9חתך לאורך כבישים מס'  
 למכרז   1:1250/250 109 - 14 - 112 10,11,12,16חתך לאורך כבישים  
 למכרז   1:1250/250 109 - 14 - 113 31,32,33,34חתך לאורך כבישים , 
 למכרז   1:1250/250 109 - 14 - 114 חתך לאורך דרך הביוב 
 למכרז 1 1-500  109 – 14 – 131 1גל'  –תנוחה רומים  
 למכרז 2 1-500 109 – 14 – 132 2גל'  –תנוחה רומים  
 למכרז 3 1-500 109 – 14 – 133 3גל'  –תנוחה רומים  
 למכרז 4 1-500 109 – 14 – 134 4גל'  –תנוחה רומים  
 למכרז 5 1-500 109 – 14 – 135 5גל'  –תנוחה רומים  
 למכרז 1 1:50/50 109 – 14 – 141 1גל'  –חתכים לתאום מערכות  
 למכרז 2 1:50/50  109-14-142 2גל'  –חתכים לתאום מערכות  
 למכרז 3 1:50/50 109-14-143  3גל'  –חתכים לתאום מערכות  
 למכרז 4 1:50/50  109-14-145 4גל'  –חתכים לתאום מערכות  
 

חתך לתאום מערכות בציר 
 המעבר תת קרקעי

 למכרז 5 1:1250  109 - 14 - 200

 למכרז 1 1-500  109 – 14 – 201 תכנית כללית מערכת תיעול  
 למכרז 1  1/500  109-14-202 1גל  -תנוחה מערכת תעול  
 



242 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 למכרז 2 1/500 109-14-203 2גל'  -תנוחה מערכת תעול 
 למכרז 3 1/500 109-14-204 3גל  -תנוחה מערכת תעול  
 למכרז 4 1/500 109-14-205 4גל'  -תנוחה מערכת תעול  
 למכרז 5 1:50/50 109 - 14 - 206 5גל'  -תנוחה מערכת תעול  
 

 למכרז 1 1:50/50 109 - 14 - 210 - 3   1גל'  -שלב ג' -חתכים אופיניים 
 

 למכרז 1 1:50/50 109 - 14 - 211 -3   2גל'  -שלב ג' -חתכים אופיניים 
 

 למכרז 1 1:50/50 109 - 14 - 212 -3 3גל'  -שלב ג'  -חתכים אופיניים 
 

 למכרז 1 1:50/50  109 - 14 - 213 -3 4גל'  -שלב ג'  -חתכים אופיניים 
 

 למכרז 1 1:50/50 109 - 14 -  -214-3 5גל'  -שלב ג' -חתכים אופיניים 
 

 6גל'  -שלב ג' -חתכים אופיניים 
109 - 14 -215 - 

 1 שונים  3
 למכרז

 
 למכרז 1     פרטי ניקוז

 ( בע"מ2003טיקטין תכנון חשמל ) 
 

  510מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
,תכנית לתאורה ותקשורת 

 עירונית

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:100 01 

 למכרז

 

מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
תכנית לתאורה    532+מעבר512

 ותקשורת עירונית

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:200 02 

 למכרז

 

               501מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 03 

 למכרז

 

                518מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 04 

 למכרז

 

                509מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 05 

 למכרז

 

 504 מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ
תכנית                523+מעבר 

 לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 06 

 למכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

                511מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 07 

 למכרז

 

                508מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 08 

 למכרז

 

               545מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 09 

 למכרז

 

               546מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 11 

 למכרז

 

 513מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
תכנית                 529+מעבר 

 לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 12 

 למכרז

 

               502מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ 
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 13 

 למכרז

 

               561 מודיעין, שכונת נופים, שצ"פ
 תכנית לתאורה ותקשורת עירונית               

8042-nofimn-

shlav-b-250-
PLT 1:250 14 

 למכרז

 

מודיעין, שכונת נופים, שלב ב' 
שצ"פים               פרטי עמודי 

 תאורה                

8042-nofimn-

shlav-b-pratim 
 20 ללא

 למכרז

 
 תכנון תנועה -דגש הנדסה 

 למכרז כללי 1:1250 16-72/6 הסדרי תנועה וחניה 
 למכרז 1 1:500 16-72/8 הסדרי תנועה וחניה 
 למכרז 2 1:500 16-72/9 הסדרי תנועה וחניה 
 למכרז 3 1:500 16-72/10 הסדרי תנועה וחניה 
 למכרז 4 1:500 16-72/11 הסדרי תנועה וחניה 
 למכרז כללי 1:1000 16-72/16 תכנית תחבורה ציבורית  
 

 לעיון כללי 1:500 16-72/15 תכנון גשר הציפורים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז

 

 

           



245 

 

 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 "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. __________________________על פי בקשת  .1
שתדרשו מאת המציע  ,₪(מיליון )במילים:  ₪  1,000,000ל לתשלום כל סכום עד לסך שערבים בזה כלפיכם 

 בעיר נופים בשכונת השלמות פיתוח לביצוע 4/2018'  מס  פומבי מכרזבקשר עם השתתפותו במכרז מספר 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. רעות-מכבים-מודיעין

  

 

 מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה האמור לעיל,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות  .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, 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, שאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו ר .3
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,____ ____ ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   הנקוב בסעיף זה לעילמטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

  'זנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ז'

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :בזה בכתב כדלקמן מצהיר 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 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

 3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שנים 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  חוק שכר מינימום,הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי  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

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

        _____________________ 
 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

  1'זנספח 

 

 תצהיר הרשעות  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1'זנספח 
 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  בשכונת נופים  השלמות פיתוח לביצוע 4/2018מס'  מכרז פומבי 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(.אנו  (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו  10במהלך  (ב)
הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה 

 קשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.ב

)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין )עבירות  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

יטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו מרמה, סח
 כל עבירה,. ו/או 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
 ח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.ברירת קנס, עבירות מכ

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

רה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ במק (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל לטופס  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 לעיל.

_________________  ____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 , כי החתומים בשם המציע הוזהרו עלהריני מאשר בחתימתי  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________  _____________ ____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 חתם בפני על נספחלא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור,           

 

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  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 2'זנספחים 

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2'זנספח 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 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,  .2

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית  .3

פריצת דרכים וביצוע קירות תומכים  לביצוע 4/2018לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 )להלן: "המציע"(. רעות -מכבים-מודיעיןבשכונת מורשת בעיר 

אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים  .4

דין, לרבות הסכם ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל 

 קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

              

        ________________            

 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

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 2ח' – 'ח יםנספח

  

  קיום ביטוחים יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'נספח ח

י  ח ו ט י ב ם  ו י ק ל  ע ר  ו ש י ן  –א ל ב  ק
 

 תאריך : _____________

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ )להלן "החברה"(                

 מודיעין

אנו החתומים מטה, ___________  חברה לביטוח בע"מ )להלן "המבטח"(, מאשרים בזאת  
ומתחייבים כלפיכם, כי ערכנו עבור מבוטחנו __________________________  )להלן 

פורטים להלן במסמך זה וזאת בגין חלקו בעבודות הפרויקט שעניינו "הקבלן"( את הביטוחים המ
כולל עבודות ₪ עבודות פיתוח ותשתית שונות  בשכונת נופים, מודיעין ע"ס ____________ 

נילוות לכך )להלן "הפרויקט"( כמפורט בחוזה )להלן "ההסכם"( מס' ______________ שלכם 
 עם הקבלן :

  ביטוחי הקבלן .1

 ביטוח נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי וכל כלי נע ו/או ממונע         1.1
 אחר, לרבות מנופים ניידים , מלגזות, טרקטורים, מכבשים ו/או ציוד מכני הנדסי או כל               
 או מי כלי אחר המוגדר ככלי רכב מנועי, המובאים לאתר הפרויקט על ידי הקבלן ו/             
 לתובע,  למקרה ולתקופת הביטוח.₪  1,000,000 -מטעמו  ובגבול אחריות שלא יפחת מ             
 קרקעי, נזקי -הביטוח לא יכלול כל החרגה בגין שימוש מקצועי בציוד, נזקים לרכוש תת             
 רעד והחלשת משען, נזקים עקב משקל יתר ו/או גובה יתר.             

 
 ביטוח נזקי גוף עקב השימוש בכלי רכב מנועי לרבות ציוד מכני הנדסי אשר אין חובה       1.2 

 לבטחם בביטוח חובה ו/או לא ניתנים לביטוח במסגרת ביטוח חובה בגבול אחריות שלא               
 לתובע, מקרה, ולתקופת הביטוח. ₪  4,000,000 -יפחת מ             
 הביטוח לא יכלול כל החרגה בגין שימוש מקצועי בציוד.             

 
 מורחב" לרבות נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, -ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" או "אש       1.3

גניבה ונזק בזדון לכלים , ציוד עזר קל, כלי עבודה, מכונות, מתקנים, פיגומים, תבניות              
 וכן 
 מחסנים, מכולות ומשרדים זמניים באתר הפרויקט וכל ציוד אחר שהובאו לאתר                

 כולל קבלני המשנה שלו, לפי ערכם כחדש  –הפרויקט ע"י  הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו             
 )למעט  חומרים וציוד המובאים לאתר והמהווים חלק מהפרוייקט(.            

 
 הנדסי הכבד )כגון : מחפרים, יעים אופניים, טרקטורים,  -הציוד המכניביטוח כל  1.4 

 מכבשים, מנופים ועגורני צריח, מתקני הרמה, מעליות משא, מערבלים וכו'( המובא              
 לאתר הפרויקט לצורך הקמת הפרויקט, ב"פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי" )צמ"ה(              
 ערכם כחדש, כנגד כל ארוע תאונתי, נזקי זדון, פריצה, גניבה, נזקי טבע ורעידת לפי              
 אדמה, נזקי הובלת הציוד לאתר הבניה וממנו. הכיסוי יורחב לכסות הוצאות              
 משווי כל כלי. 5% –חילוץ/גרירה/הובלת הציוד לאחר נזק בסך שלא יפחת מ              
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 חבותו של הקבלן כלפי עובדיו ב"פוליסה לביטוח חבות מעבידים" בגבולות אחריות   ביטוח     1.5
 למקרה ובס"ה לכל תקופת הביטוח שתכלול :₪  20,000,000של           

ביטוח חבותם של הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו כלפי עובדיהם ו/או כלפי כל אדם   -           
 ט.אחר הנמצא בשירותם באתר הפרויק

 ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות              
 ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער.                            

 
 ו/או את עיריית מודיעין מכבים רעות  הפוליסה תורחב לכסות את החברה ו/או את רמ"י             
 בגין חבות העלולה לחול עליהם כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או מי מעובדי קבלני המשנה              
 במידה ואלו יחשבו כעובדיהם ע"פ   החלטת בית משפט.             

 

 ביטוח חבות )אחריות( המוצר      1.6

 הקבלן בגין נזקים שיגרמו לגוף ו/או לרכוש של החברה ו/או   ביטוח המבטח את חבותו של          
 עקב המוצרים נשוא הפרויקט הנ"ל.₪  8,000,000צד שלישי בגבולות אחריות של            
 "מוצר" לעניין ביטוח זה הינו הפרויקט/חלק פרויקט המבוצע על ידי הקבלן, או כל            
 וכו' שהותקן או הורכב בפרויקט והמשמש חלק בלתי נפרד ממנו פריט/רכיב/מתקן/ציוד             
 ו/או שטופל או תוקן או שניתן לו שירות כלשהוא ע"י הקבלן.             

  
 הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד             
 מיחידי המבוטח.              
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך  12הביטוח כולל תקופת גילוי של             

 על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.            
 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת הפרויקט.            

                             

 ביטוח אחריות מקצועית      1.7

 ביטוח חבות על פי דין של הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו בגין תביעה ו/או דרישה שתוגש            
 לראשונה נגדם במשך תקופת הביטוח בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי שלהם ו/או של            
, בכל הקשור בביצוע עבודות הפרויקט עובדיהם ו/או של כל מי מהבאים מטעמם           

₪  4,000,000 -ב"פוליסה לביטוח אחריות מקצועית" בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הפוליסה לא תכלול כל הגבלה בדבר אובדן מסמכים, 

 יושר עובדים, אובדן שימוש ועיכוב שמקורו במקרה ביטוח.-אי
 הפוליסה תכלול סעיף אחריות צולבת לפיה יראו את הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל אחד            
 מיחידי המבוטח.             
 למען הסר ספק, כל חריג הקיים בפוליסה על פי פרק זה, המחריג כיסוי לעבודה חוזרת             
 , יבוטל, ובתנאי כי נגרם נזק לצד שלישי ו/או תיקון ו/או החלפה ו/או חזרה לקדמות            
 ונתקבלה הודעה ו/או דרישה ו/או תביעה לתיקון ו/או לשיפוי ו/או לפיצוי.            
 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך   12הביטוח כולל תקופת גילוי של            
 י מקביל למתחייב באמור לעיל בסעיף זה.על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסו           
 הביטוח יכלול תאריך למפרע )רטרואקטיבי( ממועד תחילת הפרויקט.           
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 . הוראות כלליות לכל הפוליסות2
 

 , דלעיל, יהיו לפי 1.6, 1.5, 1.4, 1.3נוסחי הפוליסות לביטוחים הנדרשים לעיל בסעיפים   2.1
 מורחב, -" לפי ענפי הביטוח הנדרשים )עבודות קבלניות/אש2013מהדורת פוליסות "ביט        
                     ציוד  מכני הנדסי, חבות מעבידים, אחריות המוצר(.       

 יהיה לפי נוסח ביטוח אחריות מקצועית,  1.7נוסח הפוליסה לביטוח הנדרש לעיל בסעיף       

 " או כל נוסח חלופי אחר שיוסכם בין הצדדים ובכפוף לאמור בסעיף זה.2000"ביט מהדורה        
        

 יהיו לפי הנוסחים הסטנדרטיים  1.2 -ו 1.1נוסח פוליסות לביטוחים הנדרשים בסעיפים       
 המקובלים אצל המבטח ובכפוף לאמור בסעיפים אלו.       

 

 חודש החל ממועד התחלת הפרויקט  12 -הינה לתקופת הביטוח בכל הפוליסות דלעיל    2.2
 התאריכים כלולים( ותתחדש כל שנה  2מתאריך _________  ועד  תאריך  __________ )        
 עד למועד מסירת הפרויקט לחברה.        

     
אם נתנו שירותים כלשהם על ידי הקבלן לחברה לפני מועד תחילת ההסכם, יחול הביטוח לפי   2.3

פוליסות חבות המוצר ואחריות המקצועית למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף 
 אם חל מועד זה לפני תחילת הביטוח.

( של המבטח כלפי החברה subrogationביטוחי הקבלן יכללו סעיף ויתור על זכות התחלוף )  2.4
מפקח וכל קבלני ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  ו/או מי מטעמם ו/או ה

המשנה, המתכננים והיועצים הקשורים לביצוע העבודות  ולבאים מכוחם וכלפי כל מי 
שכלפיו התחייבה החברה בכתב טרם קרות מקרה הביטוח. הוויתור האמור לעיל, לא יחול 

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 ו/או הפרתה בתום לב  בפוליסות הקבלן יכלל סעיף, על פיו אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה   2.5
 ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויותיה של החברה ו/או הרמ"י ו/או עירית מודיעין          
 מכבים רעות על פי הפוליסות.        

 
 בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל יכלל סעיף על פיו הם יהיו קודמים לכל ביטוח אשר נערך        2.6

 ועבורה, והמבטחת מוותרת מראש על כל תביעה ו/או דרישה לשיתוף ביטוחי   ע"י החברה        
  החברה .        

 
 בביטוחי החבויות של הקבלן )חבות כלפי צד שלישי, חבות מוצר, אחריות מקצועית , חבות   2.7

 י מעבידים( יכלל סעיף על פיו ביטוחי הקבלן יורחבו לכסות את חבותה של החברה ו/או רמ"       
 ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות  ו/או מי מטעמן בגין חבות אשר תחול עליהן בגין מעשה        
 ו/או מחדל של הקבלן ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות        
 הקבלן כלפי החברה ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות.       

 

 למען הסר ספק, ביטוחי החבויות של הקבלן )חבות כלפי צד שלישי, חבות מוצר, אחריות  2.8
 מקצועית , חבות מעבידים ( יכלולו כיסוי לחבותו של המבוטח בגין נזקי גרר )נזקים        
 תוצאתיים(   עקב נזקים לרכוש/גוף כאמור.       

 
 פי צד שלישי, חבות מוצר, אחריות  פוליסות אחריות הקבלן כלפי צד שלישי )חבות כל 2.9
 מקצועית(  יצויין במפורש, כי רכוש החברה, למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן       
 והנמצא בשליטתו  הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוחים       
 אלה.      
 למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.      
      

 ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח ו/או לצמצם  2.10
 ו אלא אם כן מסר המבטח לחברה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן, לא את היקפ       
 יום מראש לפני הביטול ו/או הצמצום כאמור. 60 -פחות מ       

 

 החברה תהיה רשאית לממש את זכויותיו על פי ביטוחי הקבלן גם ללא הסכמת הקבלן. 2.11

כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(,  כל חריג )אם קיים(, שעניינו "רשלנות רבתי" )או  2.12
 בטל בזאת.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן,עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 
 לעיל.

 

 בכבוד רב 

 __________ חברה לביטוח בע"מ

______    __________________     _________________       _________________ 

 תמת                        שם החותם                      תפקיד החותם                   תאריךחתימה וחו

 חברת הביטוח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  1נספח ח'

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך :          
__________ 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                          "(החברה" :להלן)

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  נופיםבשכונת  השלמות פיתוח לביצוע 4/2018חוזה  

הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או בשימושי  .א

 לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בפרויקט שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: .ב

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין  .1

לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא 

 לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל אחריות  .2

וב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיב

 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 ולמעט כנגד חברות שמירה.

הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין  .3

ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי 

לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת 

 ולמעט כנגד חברות שמירה. למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

על ידי, בניגוד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים  .4

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם 

 לרבות הוצאות משפטיות.

ית וחבות המוצר, כאמור הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצוע .5

לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת אחריות על פי  'חנספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

_________________________                
                    חתימה ושם  הקבלן המצהיר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח ח'
 

תאריך :          
__________ 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                                                 "(החברה" :להלן)

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום  ,אני מאשר בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
סק, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך די

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - אמנה אחראי מטעמי )להלן ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ת ויוודא ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודוובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

כיבוי "צופה אש"(, המצויד באמצעי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

תוך דקות מתום ביצועה,  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 על ביצוע נוהל זה.הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו 

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ' טנספח 

. 

 
 :כללי .1

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 1.1
הקבלן מתחייב למלא את כל ההתחייבויות בנספח זה,והן מהוות חלק  1.2

 בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

כל הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי נספח זה,ואשר  1.3
לא תוקנה תוך התקופה שתקצב בהודעה בכתב של המזמין כי קיימת 

ימים ממועד משלוח  )שבעה( 7ההפרה,ובכל מקרה תוך תקופה של עד 
ההודעה על קיום ההפרה,תחשב כהפרה יסודית של ההסכם,המזמין יהיה 

רשאי לקבל את כל התרופות המגיעות לו על פי ההסכם בין הצדדים ועל פי 
 הוראות הדין,בגין הפרה יסודית.

 

 מנוי קבלן ראשי "מבצע הבניה": .2
ובתפקידו  במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרוייקט .2.1

ובכללם גם על כל היבטי הבטיחות השונים  יבצע,יספק ויהיה אחראיזה 
 היבטי שלום ציבור.

לתקנות הבטיחות בעבודה  6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  .2.2
, עד השלמה סופית של הפרוייקט ואיכלוס  1988)עבודות בניה( התשמ"ח 

 או תעודת גמר(. 4)עד קבלת טופס 
הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרוייקט והוא ישא בהתאם יראו את  .2.3

בכל החובות המוטלות בתקנות הבטיחות,ובכל תקנות או דין אחר כפי 
 שיהיו בתוקף מעת לעת.

 אחריות מנהל העבודה: .2.4
  ישגיח,יפקח מבצע הבניה ימנה מנהל עבודה כדין. מנהל העבודה

וכח כל ויהיה נקיום ומילוי כל סידורי ונהלי הבטיחות באתר  ויוודא
 .שמבוצעת באתר עבודה זמן

 .מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה 
  אם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות

עבודה ומנוחה יתמנה על ידי מבצע הבניה מנהל עבודה כדין נוסף 
 (.3.3למשמרת שניה )המנוי עפ"י סעיף 

 

 במסגרת נספח חוזה זה: חובות מבצע הבניה .3
מינימום -מינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתר .3.1

 ביקורות בשבוע. X 2הנדרש הינו 
אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר ליועץ הבטיחות  .3.2

 להלן. 6של המזמין עפ"י סעיף 
ך אשר ישלח מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמ .3.3

(,העתק מטופס  155הודעת מנוי אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 
 להלן.  6זה יועבר ליועץ הבטיחות של המזמין,עפ"י סעיף 

 חובת ניהול הבטיחות: .3.4

בהיבטי שמירה על בטיחותם של העובדים ,ציבור משתמשי  3.4.1
 הדרך , עוברי אורח ואחרים .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .4
את  גם הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת על מבצע .4.1

 המרכיבים הבאים:
הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים  .1.4.4

 באתר ובחברה.
פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת  .1.4.4

סיכונים הכוללות, לכל הפחות, פירוט של שיטות או נהלים 
)באמצעות סקירה מראש של סביבת  לאיתור והערכת סיכונים

העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור 
 מפגעים.

ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות פ .1.4.4
עבודה ו/או הוראות בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון 

 לבריאות או חיי אדם
ל סיכונים בעבודה פירוט האופן בו מיידעים את העובדים ע .1.4.1

כולל נושאי שיתוף עובדים  –ומדריכים אותם לעבודה בטוחה 
ומבצעי  בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי ההדרכות

ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים 
 בנושאי הבטיחות באתר.

פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי  .1.4.4
 הבדיקות לביצוע / שבוצעו.

רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות  .1.4.4
 סביבתיות לביצוע .

דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם  .1.4.4
חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי : נדרשות הסמכות, כגון

 . ,עובדים בגובה וכדומהעבודה
קנות במקרה של אירוע פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מת .1.4.4

 בטיחותי, תאונה, וכמעט תאונה.
פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע  .1.4.4

 מדווחים.   כולל למי –מדידות 
פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד  .1.4.44

פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של -להבטיח כי אף הם עובדים על
 מבצע הבניה.

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .1.4.44
פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא  .1.4.44

 בהתאם לתוכנית הבטיחות.
 
 

 :מבצע העבודה מתחייב .4.2
כי אם ביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית  .1.4.4

מורכבת,שיש בה סיכונים מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה 
הכללית,תוכן תוכנית בטיחות נפרדת לאותה בתכנית הבטיחות 

 משימה.
כי אם יתוכננו פתרונות הגנה היקפית קונסרוקטיבית ,יועברו  .1.4.4

תכניות אילו לאישורו של המתכנן ,יועץ הבטיחות של המזמין, וכן 
 מול רשות המקומית )באם ידרש לכך(
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ימים  10להעביר העתק גם לידיעת יועץ הבטיחות של המזמין ,תוך  .1.4.4
 ממועד השלמתה. 

לעמוד בכל דרישות כל דין,ובדרישות תקנים מחייבים,ולעקוב  .1.4.1
 אחר שינויים בדרישות רלוונטיות.

כי כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות  .1.4.4
יישמרו,יתועדו,ויהיו זמינים לבעלי עניין על פי הצורך 

והאחריות לכל אלה מוטלת במלואה על מבצע הבנייה באתר,
 ומנהל העבודה,בהיותם אלו המטפלים בבניה באתר.

 
 
 
 
 
 
 

בידי יועץ הבטיחות של המזמין ,הסמכות,אף שאין לו כל  .4.3
התחייבות,לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית באמצעים עליהם יחליט לפי 

היועץ,ולהציג העניין )אם כך יחליט(. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם 
בפניו כל מסמך שיידרש על ידו לצורך כך או לאפשר לו לבקר באתר לפי 

 ראות עיניו.
 
 

 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה: .4.4
 הערה:

הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן בכל חלקי 
 . מינימלייםהינם  4סעיף 

הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת 
הבטיחות והמניעה. הביצועים הנדרשים להלן אינם באים במקום 

דרישות הדין אלא בנוסף להן, בכל מקרה שבו יש סתירה,גוברות הוראות 
 הדין.

    

 גהות: .1.1.4
 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים. – עזרה  ראשונה 

יש להסמיך ממונה ארגז עזרה  25ים יעלה על אם מספר העובד
 ראשונה.

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה. – מי שתיה 
 יותקנו שרותים זמניים באתר )לא יעשה שימוש  -שרותים

 בשרותים המשמשים את באי הקניון(.
 יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן גם מפגעי מזג  -מקום אכילה

 האויר לנוחות העובדים.
 

 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .1.1.4
מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או  .1.1.4.4

המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן  אחרים קבלנים
האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת העבודה 

 לרבות:
כובע מגן,נעלי בטיחות ומשקפי -ציוד מגן בסיסי .1.1.4.4.4

 מגן.
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כפפות על פי סוג העבודה )מניעת  .1.1.4.4.4
 חיכוך,כוויות,חומרים כימיים,התחשמלות(.

 הגנת עיניים. .1.1.4.4.4
 הגנת שמיעה. .1.1.4.4.1
 הגנת פנים. .1.1.4.4.4
 הגנת ידיים ורגליים. .1.1.4.4.4
 הגנה מפני נפילה מגובה. .1.1.4.4.4

 
באחריות מבצע הבניה,לספק לעובדיו את פרטי הציוד  .1.1.4.4

 לניהול הבטיחות לרבות:
 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .1.1.4.4.4
 ם לייבוש ופיזור ריחות.מאווררי .1.1.4.4.4
 מטפי כבוי אש. .1.1.4.4.4
 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף. .1.1.4.4.1
 אמצעי גידור וחסימה. .1.1.4.4.4
אמצעי הגנה מיוחדים למערכות פעילות,קירות  .1.1.4.4.4

 מסך קבועים,כניסות ויציאות של באי הקניון.
 

מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי  .1.1.4.4
 הבטיחות בעבודה.אש תקין ותקני, עפ"י דרישות פקודת 

 
 
 
 
 
 
 

 הדרכה עובדים ומנהלים: .1.1.4
מבצע הבנייה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע  .1.1.4.4

 הדרכות לכלל העובדים.
 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .1.1.4.4
באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבנייה על חשבונו מתורגמן  .1.1.4.4

 לשפות זרות לרבות:
 הדרכה בסיסית. .1.1.4.4.4
הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות  .1.1.4.4.4

חשמל,עבודות בגובה,עבודות חפירה,בטיחות 
 בעבודה בסביבת סיכונים כימיים וכד'(.

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .1.1.4.4.4
בנוסף להדרכה,יבצע מבצע הבנייה הדרכות משלימות  .1.1.4.1

 בעצמו, הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.
 

 כשירות ציוד: .1.1.1
 מתבססות על:הדרישות בסעיף זה 

 .פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה 
 .חוק החשמל 
 .תקני מכון התקנים הישראלי 
     .תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה 
    :מבצע הבנייה יוודא גם 
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שהציוד שבו ייעשה שימוש יהיה תקין ועומד בכל דרישות  .1.1.1.4
 כל תקן רלוונטי.

שימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך ליועץ  .1.1.1.4
 הבטיחות מטעם קב' עזריאלי.

שכלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל  .1.1.1.4
 רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.

שכל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצוייד בהתרעה קולית  .1.1.1.1
 לנסיעה לאחור.

 

 תאונה,"כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד ויישום לקחים: .1.1.4
 "תאונה" כוללת גם,לצורך סעיף זה: .1.1.4.4

 כל אירוע בו נפגע אדם  .1.1.4.4.4
 ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד. .1.1.4.4.4
 יש לדווח על תאונה לגורמים הבאים: .1.1.4.4.4

 .מיידית למנהלים האחראיים 
 .מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן 
 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 
 .לדווח בכתב לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת 

 
 "כמעט ונפגע": 4.4.5.2                             

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה  4.4.5.2.1                 
 פוטנציאל 

 לפציעה או לנזק.                                 
 יש לדווח לגורמים הבאים:

 .למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים 
  של המזמין.לדווח בכתב ליועץ הבטיחות 
 
 
 
 
 
 

 מערכת הפקת לקחים  4.4.5.3

ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם  4.4.5.3.1
מבצע הבניה יבצעו ניתוח אירוע, יאתרו את 

הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים למניעת 
 הישנות אירועים נוספים.

ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום  4.4.5.3.2
 הלקחים.

 
 
 

 כללי: .1.1.4
אינו גורע מאחריות מבצע הבניה לנושאים  4האמור בסעיף 

לרבות  הבטים הקשורים  באפשרות פגיעה בשלום נוספים,
 . האתר ובתוכו הציבור , משתמשי הדרך בסביבת
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הוראות כל דין ותקנות אחרות שאינן כלולות או מוזכרות בסעיף 
זה. מבצע הבניה אחראי למלא את כל ההוראות בכל הוראות הדין 

התקנות העוסקות או קשורות לבטיחות בעבודה, והמופיעות ו
 בדרישות כל דין.

 

 קבלני משנה: .5
קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו  .5.1

 הבלעדית
ומבצע הבנייה אחראי על מילוי כל הקשור בבטיחות העבודה גם על 

להם כל הוראה והנחייה כפי הנחוץ לצורך הבטחת  ידם,ומוסמך ליתן
 וקיום כל הקשור בבטיחות העבודה.

המזמין אינו אחראי ולא יטפל בקבלנים אלו בכל הקשור לנושאי  .5.2
 הבטיחות השונים.

 
  :הקבלנים מטעם המזמין  .5.3

החברה תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים שיבצעו במסגרת הפרוייקט 
גמר שונות )כולן או חלקן( ולקבוע כי  עבודות שונות ומלאכות ועבודות

קבלנים כאמור יפעלו כקבלני משנה של מבצע הבניה )קבלנים שהמזמין 
יקבע כי יהיו קבלני משנה כאמור יכונו להלן "קבלני המשנה" או "קבלן 

 המשנה"(:
זהות קבלני המשנה ותנאי ההתקשרות איתם יקבעו בלעדית ע"י  5.3.1

 המזמין.      
גרוע מכלליות האמור לעיל, יהא מבצע הבניה אחראי מבלי ל            

 בלעדית וישירות 
לתיאום עבודות קבלני המשנה ובכלל זה לעמידה בלוחות הזמנים             

 שיקבעו  
 בהסכמים איתם ובהסכם זה.            
כן יהא מבצע הבניה אחראי לתקינות כל המערכות והמלאכות             

 שיבוצעו ע"י 
 קבלני המשנה.            

מבצע הבניה יספק לקבלני המשנה את כל השירותים הנדרשים  5.3.2
לביצוע עבודתם לרבות,אך מבלי לגרוע מכלליות 

האמור,שמירה,מים,חשמל,נקיון ופינוי 
פסולת,מחסנים,פיגומים,שינוע,סימון ואיתות,הנהלת עבודה וכו', 

קבלני  ויהא אחראי לכל היבטי הבטיחות הרשומים בנספח זה מול
 המשנה!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



266 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 יועץ הבטיחות/יועץ: .6
המזמין מינה יועץ בטיחות בפרוייקט שיהיה רשאי לוודא כי אכן קיימת  .6.1

 מערכת לניהול הבטיחות של מבצע הבנייה.
מבצע הבנייה מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הבטיחות ככל  .6.2

תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא ניהול הבטיחות ליועץ  שיידרש,באספקת
 הבטיחות.

יועץ הבטיחות יערוך סיור באתר ויעמוד על מצב הבטיחות באתר, יקצה  .6.3
 לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מיועץ הבטיחות באחת  .6.4
 הדרכים הבאות:

 אישור על ביצוע כנדרש. .4.1.4
 יגות כתובה ומנומקת.הסתי .4.1.4

בסמכות, יועץ הבטיחות ,עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר,  .6.5
במידה ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,הוא מוצא כי קיימת סכנה 

 לפגיעה בבריאות או בחיי אדם.
מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו  .6.6

 ת עפ"י הפירוט להלן:יעביר דיווחים ליועץ הבטיחו
 תוכנית בטיחות של האתר. –טרם פתיחת האתר  .4.4.4
ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות  –דו"ח חודשי  .4.4.4

 של מבצע הבניה ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.
פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית  –דו"ח חודשי  .4.4.4

 הבטיחות.
רש בדיקות תקופתיות באתר ואופן תסקירי בטיחות של הציוד הדו .4.4.1

 הטיפול בליקויים אם התגלו.
ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות  .4.4.4

 וסטטוס היישום שלהם בשטח.
 סטטוס יישום הערותיו של היועץ. -דו"ח חודשי  .4.4.4

 
 בקרה ניהול ופיקוח  .7

למזמין שמורה הזכות לקנוס הקבלן בגין עברות בטיחות המבוצעות עיי מי  .7.1
 מעובדיו 

המזמין באמצעות מפקחי הבניה מטעמו / יועץ הבטיחות מטעמו יתעדו  .7.2
 עברות בטיחות המבוצעות עיי הקבלן 
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 בטי בטיחות בעבודהילוח קנסות לה
 

סמכות להטלת  גובה הקנס מהות המפגע מס'
 הקנס

 שימוש בציוד מגן אישי )כובע,נעלים,ווסט(.אי  1
 

  לפריט₪  150

  לפריט.₪  150 ציוד מגן יעודי )משקפים, מסכה,כפפות(. 2
עב' בגובה ללא נקיטת אמצעים הנדרשים  3

 בתקנות למניעת נפילה.
500 ₪  

 פיגומים/טפסות שלא עפ"י התקנות 4
 

350 ₪  

 אי מניעת נפילת חפצים מגובה. 5
 

350  ₪  

 אי נוכחות מנ"ע באתר. 6
 

1,500  ₪  

טיפול וחיבור מערכות חשמל שלא עפ"י  7
 התקנות

 

350    ₪  

רשיונות/תסקירים/הסמכות שאינם בתוקף  8
לציוד מכני הנדסי, עגורנים,קולטי אויר 

 ומכונות הרמה.
 

350  ₪  

  ₪  500 אי ביצוע ביקורות ממונה בטיחות כנדרש. 9
 פסולים:שימוש בכלי עבודה  10

 )דיסקים/ערכות ריתוך/פטישונים וכד'(.
250  ₪  

 כלי צמ"ה: 11
 הסעת עובדים.-
 צופר התרעה.-

350  ₪  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 4/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 נופיםשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 י'נספח 

  

 טבלת סעיפים ומחירים קבועים 

 לביצוע שינויי יזמים

 


