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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  מקווה נשים מונגשלתכנון וביצוע בניית  –הסכם  
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'נוסח המלצה  – 2נספח ב  
  

 'דוגמה לדף כיסוי  – 3נספח ב  
  

 'מוקדמות  - 1נספח ג  
  

 'מפרט טכני - 2נספח ג  

 'לוח זמנים – 3נספח ג  
  

  'מבוטל –נספח ד  
  

  'כנית מדידהת –נספח ה  
  

  'נלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות הגשה   –נספח ו
 מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

  'התחייבויות להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע   –נספח ז
 הזוכה על פי הסכם

 'הזוכה של התחייבויותיו להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות נוסח - 2נספח ז 
 הבדק בתקופת הסכם פי על

 

  

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח  
  

 'תצהיר זכויות עובדים  – 2נספח ח  
  

  אישור קיום ביטוחים -' טנספח  
  

  

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
  

  'לוח תשלומים –נספח יב  
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

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

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 14/2016מס'   מכרז פומבי 
  503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 

 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

בעיר  "( המבנה)להלן: " 503 צ' במגרש קווה נשים מונגשלתכנון וביצוע בניית מ 14/2016מס'  למכרז פומבי 
 ."(המכרז":להלן)רעות -מכבים-מודיעין

בורות טבילה,  2כולל: , מ"ר 120 –בניית מקווה נשים מונגש בשטח של כ  פי מכרז זה יכללו העבודות על .1.2
לרבות  מקווה לטבילת כלים, חדרי ספח, ממ"ד, מטבחון, חדר מכונות. כולל עבודות פיתוח וחיבור תשתיות

 .עבודות אלקטרומכניות

 "(העבודותומסירה לעירייה )להלן: " , תעודת גמר4עד לקבלת טופס המציע שיזכה יתכנן ויבנה את המבנה  .1.3
להסכם  2והמפרט הטכני המסומן  כנספח ג' 1בהתאם למפורט בפרק המוקדמות המסומן כנספח ג'

 ההתקשרות המהווים חלקים בלתי נפרדים ממסמכי מכרז זה והסכם ההתקשרות. 

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

 המכרזים של החברה. 

 מהות המכרז  .2

עבור ביצוע המכרז הינו על התמורה הכוללת )התשלום הפאושלי( אותה תשלם החברה למציע שיזכה  .2.1
 העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת ם והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכ .2.2
ו לכך היא אי גם אם העילה שלאו בנספחיו  ) בין אם צורפו או לא צורפו(  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

 בפסקה הרלוונטית. ו/או אי ידיעתו וו/או אי היכרות הבנתו

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

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים  (א)
 ויועצים מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר,  (ב)
הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודות ע"פ הסכם 

 ההתקשרות ונספחיו. 

ה בכבלים תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלוויזי (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

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

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם  (ה)
 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

 העבודה ומהם.   

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

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

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

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

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי הסכמי ההתקשרות  (י)
 ונספחיהם.

ו כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפ (יא)
או לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, 

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

 ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.  (יב)

 דמי בדיקות  (יג)

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

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

 הוצאות הכרוכות במסירת המבנה.    (טז)

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

יע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמי כל ההוצאות והנזקים של המצ (יח)
 ההתקשרות ונספחיהם.

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

 רווחי הקבלן. (כ)

(  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו או לא צורפו (כא)
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.  

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לחברה  8.5% -הוצאות לרבות פיקוח, וניהול העבודות השווה ל (כב)
 מכל חשבון שיוגש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

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

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

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

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

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

החל בביצוע והשלים, כקבלן  2010-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
 .לא כולל מע"מ לכל מקווה₪  1,400,000מקוואות נשים מונגשות בהיקף של לפחות  3 ראשי,

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא 
  של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.  

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

קוואות המלהסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב המסומנתהצהרה  (1
, עלות כוללת מע"מ, שמו המלא של מזמין העבודה, המפקח/מנהל האתר קוואותאותם בנה, גודל המ

    וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.        

מגופים, עליהם  להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו  2ב' בנוסח המפורט בנספח הלפחות המלצ (2
 .  להסכם 1הצהיר בנספח ב'

 : 1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (3

 . 1/1/2010מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (א)

אישור יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות,  ,במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע
, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת של ת המזמיןאמ כון למועד פרסום המכרז,נ, עדכני

  המבנה.המזמין בגין 

מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה (ב)
 . 1/1/2010לפני 

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך של  מאושריםחשבונות סופיים   (ג)
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 אישור המזמין לסיום העבודה (ד)

מובהר כי לצורך הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע להגיש את המסמכים באופן מסודר בהתאם 
 למפורט להלן:

חוברת/תיקייה  1מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'אחד על המציע להכין לכל 
 נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

 3דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומן כנספח ב' (1)
 למסמכי המכרז. 

'( לעיל, ולמספר כל דף מהאסמכתאות ד-אבס"ק)לצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות  (2)
 בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל

מען הסר כל ל לפחות. 1ג' 100-, מסוגהינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .3.3
   , תביא לפסילת המשתתף.אישור כאמורהאי המצאת   בתוקף. על המציע לצרף רישיוןספק, 

כנספח ו' ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
שהוצאה על ידי בנק  (,שקלים חדשים שמונים וחמש אלף  במילים:) ₪ 85,000, ע"ס למסמכי המכרז

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

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   21.12.16על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

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

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

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

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

.  6.1הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה 3.4מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 

 דחיית מועד הגשת המכרז.בהודעה  על  

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

 מאוחר מבין מועדים אלו.   האו ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

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

ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
הערבות  רעוןפלקבל ומציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש א האריך ל (ח)

 נוספים. עדיםסוזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

בגין לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.5
 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקלי

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

חוק מניעת צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
תצהיר בדבר העדר להמציא לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"בהטרדה מאיימת
 .למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו 1'חבנספח הרשעות כמפורט 

 תנאים כלליים

 : בתנאים המפורטים להלןבנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד  .3.6

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

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

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

, כי למסמכי המכרז 2בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ד)
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.
     , עלולה להביא לפסילת המשתתף.זה תצהירהמצאת 

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

לשם הוכחת עמידתו בתנאי   , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987
למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק  ח'בנספח כמפורט עובדים זרים תצהיר להמציא זה על המציע 

 . בלתי נפרד הימנו לפיו

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

 .ףהמשתתד, עלולה להביא לפסילת המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני פירוט בכתב של רשימתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ז)
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל

   להביא לפסילת המשתתף.

  

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
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
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  

  _________________ 

 

  

 

   :אופן הגשת ההצעה  .4

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

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

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

)לא תוספת( על התמורה הכוללת )הפאושלית( הנקובה בטופס ההצעה המסומן כנספח  ההנחה אחוז (א)
 ייתן א' להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אותו

 . המציע

ובהר כי הואיל והמכרז הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב כהנחה ולא תהיה כל מ
 לצד המספר. -משמעות לסימון + או  

 ועבודות החומרים כל את כוללת התמורה הכוללת )הפאושלית ( כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר

 .העבודות לביצוע הדרושים העזר

 תיפסל הצעתו על הסף והצעתו לא תובא לדיון. –מציע אשר ייתן תוספת 

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

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

הסתייגויות מהאמור במסמכי לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או  .4.4
  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 

רז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק לאחר שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכ
 ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

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

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

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

  התאגידתמצית רישום מהרשם בו רשום;     

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

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 ע"פ דין.  תבעלות, והיתרים ורישיונואסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים  (טז)

 . המעטפ (יז)

  ,10:00בשעה   5.9.16 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   1,500 –וזאת תמורת 

  ההצעה    .6

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

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

 כדלקמן:   המיועדים לכך,

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

 כדלקמן:

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

 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

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

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, אישיתבמסירה תוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)

 2חברה בניין ליגד במשרדי ה 15:00 בשעה 21.9.16ד'  א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח' 

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

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

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

  .האמור לעיל

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  10:00 שעהב 12.9.16ב'  ביום .7.1

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

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

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשים המציע .7.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

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

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

    הבהרות ושינויים  .8

נים במסמכי רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקו חברהה .8.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי 

      ידם.-הפרטים שנמסרו על

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

, בדואר רשום משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו עלו/או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

    בחינת ההצעה .9

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

 . 2ומס' 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה את  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח

 המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. והערבות 

 תפות במכרז.תבשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להש

לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה

  הראשון.

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר מועד לב

 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף

 הזוכהאופן בחירת ההצעה   .9.2

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

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

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

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (2)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ביותר  יקרהההצעה ה

 הנחה 42.2% –ביותר  זולהההצעה ה

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

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

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

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 להלן דוגמה מספרית שנייה (3)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ביותר  יקרהההצעה ה

 הנחה 44.5% –ביותר  זולהההצעה ה

 הנחה 21.5% – ""ממוצע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 

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

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה

  

 

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

 לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים שטרם –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברהמטעם ה
למציע, על טיב ו/או איכות חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה

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

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

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

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

ו/או מנהלת הפרויקט מטעם חברה בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכשל 
 .חברהה

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

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

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

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 ההנחה הגבוה ביותר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

, מנכ"ל החברהידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .9.5
 הצעתו. על מנת לשפר אתמשא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", 

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 
 כל אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים
 המציעים תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף

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

    :ההסכם .10

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

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

 10%בסך של  בנייה תשומות הערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד כה להפקיד על הזו .10.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים (

ימים מקבלת  (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםז' כנספחמסמכי המכרז המסומן ל
תוך פרק הזמן האמור לעיל, ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהההודעה על זכייתו מה

לאחר עפ"י שיקול ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברהתהיה ה
ענה ו/או דרישה מכל סוג כל תביעה ו/או ט חברהדעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

     שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה חודשים  15למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4
 .     נוספים

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

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

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

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

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

  



19 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

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

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ',טכנספח קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםשינוי, תוספת או הסתייגות ביחס  עריכת כלמובהר בזאת כי  .10.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 
לאחר, ע"פ מכרז זה והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  ההסכם,

והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא 
   בעניין זה.

על כל שינוי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  לעיל, מובהר בזאת כימבלי לגרוע מן האמור  .10.10
ה ולהוציא למציע שיזכה צו התחלת עבודה בהיקף צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או המ

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

  הוצאות המכרז .11

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

    בעלות על המכרז .12

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

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

    כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

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

 

 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ, אשכנזי משה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

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

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

מ"ר  120 -בגודל של כ קווה נשים מונגשתכנון וביצוע בניית מלצורך והחברה מעוניינת להתקשר עם קבלן  :הואיל
המצורף למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות  מפת המדידההמסומן ב 503"(, במגרש המבנה)להלן: "

 "(. המגרש/האתרוהמסומן כנספח ה' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "

  "המכרז"(:)להלן 201614/ולשם כך פרסמה החברה מכרז פומבי מס'  :והואיל 

 ;הזוכה במכרזוהקבלן הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה  :והואיל

"( על סמך העבודותוהחברה החליטה למסור לקבלן את ביצוע עבודות התכנון וביצוע עבודות הבנייה )להלן: " :והואיל
 הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה;

תוף ההוראות שיחייבו אותם ודרך שי התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם  זה. .1.1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

 יום חתימת הסכם זה הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה במכרז.      .1.3

 הגדרות ושונות: .1.4

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

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

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

פירושו מנכ"ל החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו ו/או על ידי דירקטוריון  - "המנכ"ל" (ג)
 "ל את תפקידו לצורך הסכם ו/או כל חלק ממנוהחברה למלא במקום המנכ

לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל מתכנן ו/או קבלן משנה   -"הקבלן"  (ד)
הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע עבודות התכנון ו/או עבודות הבנייה של המבנים  או כל חלק 

  ממנו.

פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנכ"ל לפקח על ביצוע עבודות בניית  -"המפקח"  (ה)
 המבנה  או כל חלק ממנו. 

פירושו: האדם שמונה על ידי החברה לצורך תכנון המבנה אשר יישכר על ידי הקבלן   -"האדריכל"  (ו)
  כמפורט בהסכם זה.

 קבלן לצורך תכנון המבנה .פירושו: משרד התכנון ו/או נציגיו שנתמנו ע"י ה -"המהנדס"  (ז)

מהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר שהועסק על ידי הקבלן  -"היועצים"  (ח)
  בתכנון המבנה  ובפיקוח עליון על ביצועם.

 לרבות עבודות הפיתוחשם תכנון המבנה ביצוע כל עבודות התכנון הנדרשות ל  –"עבודות התכנון"  (ט)
להסכם זה והמהווה  2ג' -ו 1טים הטכניים המאוגדים ומסומנים כנספחים ג'בהתאם למפורט במפר

 ראשוני תכנון של תכניות חלק בלתי נפרד הימנו, בגדלים הנדרשים על ידי החברה, לרבות: עריכת
 וטיפול מפורטות תכניות הקבלן ואישור החברה, עריכת לאישור ( ללא תוספת תשלום)חלופות במספר
 )כולל פיתוח( הבנייה עבודות של מפורט הנדסי תכנון הכנת בנייה, היתר קבלת לצורך העירייה מול

 .הבנייה עבודות ביצוע על עליון כתב כמויות ופיקוח לרבות

ביצוע עבודות בניית המבנה  לרבות עבודות פיתוח, השלמתם וביצועם של כל  -"עבודות הבנייה"  (י)
כל מבנה ארעי לצורך ביצוע בניית המבנה   הפעולות הדרושות בתקופת הבדק והאחריות, והקמתו של

והכל בהתאם להוראות הסכם זה, תכנית בנין ערים החלה על המגרש, פרק המוקדמות המסומן כנספח 
להסכם זה  2להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו והמפרט הטכני הרלוונטי המפורט בנספח ג' 1ג'

ניות )לרבות תוכניות אדריכליות(, המפרטים וכתבי והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, וכן בהתאם לתוכ
להסכם זה ואשר יסומנו  שיצורפוהכמויות, שהאחריות להכנתם מוטלת על פי הסכם זה על הקבלן,  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 וכך הלאה, והמהווים חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה.  1כנספחים ה'

ה מקווה לנשים מכבים רעות בו יבנ-בעיר מודיעין 503צ' מגרש  16חלקה  5732בגוש המגרש  -המבנה  (יא)
לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ההסכם המסומנים בתשריט מונגש 

 המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ות, והתוכניות, וכן פירושו תנאי הסכם זה לרבות התנאים הכלליים, המפרטים, כתבי הכמוי - "הסכם" (יב)
 כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה שיהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

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

 "ל, כולם במהדורה אחרונה. ונכסים וצה

חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע עבודות הבנייה למטרת ביצוע בניית המבנה   -"חומרים"  (יד)
והשלמתו, לרבות אביזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק 

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

מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמפרסמת הלשכה  -"המדד/ מדד תשומות הבניה"  (טו)
המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר 

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

 מונחים שהוגדרו בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם. (טז)

 מהות ההסכם ונספחים להסכם. .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ב' – הצהרת ניסיון 2.3

 2נספח ב' – נוסח המלצה 2.4

 3נספח ב' –דף כיסוי  2.5

 1נספח ג' –מוקדמות  2.6

  2נספח ג' –מפרט טכני  2.7

 נספח ד' – מבוטל  2.8

 נספח ה' – /מפת מדידהתשריט 2.9

 נספח ו'.    -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז  2.10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 נספח ז'.   -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם  2.11

   1נספח ז' -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק  2.12

 נספח ח'  - עובדים זריםתצהיר  2.13

 1נספח ח' –תצהיר העדר הרשעות 2.14

 2נספח ח' – תצהיר זכויות עובדים 2.15

 נספח ט'.  -קיום ביטוח עבודות קבלניות  -  אישור קיום ביטוחים  2.16

   נספח י' -נספח בטיחות   2.17

 נספח יא' –טבלת קנסות  2.18

 נספח יב' –לוח תשלומים  2.19

  הצהרות והתחייבויות הקבלן.  .3

של המבנה  בגודל , הקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם תכנון וביצוע  .3.1
 בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

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

 ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך. 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי מהות ההתקשרות על פי הסכם זה הינה לשם תכנון המבנה  ובנייתו בכפוף  .3.3
אישור הנדרש על פי דין וכי הסכם זה אינו מהווה היתר להוצאת היתרי בניה ו/או כל היתר ו/או רשיון ו/או 

 בניה או כל תחליף לו. 

ראה את המגרש, בחן את טיבו, לרבות דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע, מבנים ומתקנים הקבלן מצהיר כי  .3.4
הקיימים לצד המגרש והשימושים הנעשים בהם וידועות לו תוכניות המתאר החלות על המגרש, והוא מוותר 
 בזה על כל טענה של פגם או אי התאמה בקשר למגרש ו/או לתכניות החלות עליו ו/או בקשר לכל דבר אחר

 המתייחס אליו. 

, הדרושים אשר אינם  מצורפים למסמכי המכרזהמפרטים  הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.5
  לביצוע העבודות.

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע  .3.6
 כאמור בהסכם זה.  

 שורים כדלקמן:הקבלן מצהיר כי יש בידו את האי .3.7

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו  (ג)
להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או 

 צו הרחבה. 

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

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום  3.6
)עבירות שוחד( לחוק  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי

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

ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת 
 .        2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתעלפי 

הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם  האישורים,הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם  3.7
 תכנון וביצוע הקמת המבנה  ע"פ הסכם זה.  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על  3.8
 ע"פ הסכם זה. העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים הקבלן  3.9
 , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  1952

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי החברה שכרה את שירותיו של האדריכל לצורך הכנת תוכנית העמדה אדריכלית  3.10
הנדרש לשלם תכנון והקמת המבנה ביצוע התכנון האדריכלי  והוא מתחייב להעסיק את האדריכל לצורך

 והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי החברה.

"(, תעד את מצבו האתר/אתר העבודההקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את המגרש )להלן: " 3.11
ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר 
העבודה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל 

 ם התחייבויותיו על פי הסכם זה. הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיו

הקבלן מתחייב כי המחיר, הנקוב בהצעתו המפורטת בנספח א' להסכם זה, הינו כולל )פאושלי( ונקבע על ידו  3.12
לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב תכנון ובניית המבנה  בהתאם לתנאי 

בקשר לתכנון, לרכישת החומרים עלויות היצור, הציוד, הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות 
הוצאות פיקוח, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, 

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

  

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

פורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה הקבלן לחזור בו או להסתייג במ
שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 

 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   סירת העבודה:מ .4

מ"ר אשר יהווה  120 -של כה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לתכנן ולבנות מבנה בגודל החברה מזמינ .4.1
  2ג' -ו 1בהתאם למפורט בפרק המוקדמות ובמפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'מקווה לנשים מונגש 

 בכפוף למפורט בהיתר בניה ו/או כל היתר ו/אוהכל ו להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו,
  שיון ו/או אישור על פי כל דין.יר

רחיב על כל שינוי המהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי 
בגודל נמוך  מבנה ולהוציא למציע שיזכה צו התחלת עבודה לתכנון וביצוע  מבנה גודל הצמצם את היקף מאו 

תהא  מבנה התחשיב לביצוע התוספת ו/או הקטנת גודל ה או גבוה  מזה שנדרש במסמכי המכרז כאשר
 מ"ר המתקבל על פי הצעת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה.  1 -בהתאם לעלות ל

לעיל, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הקבלן מתחייב להציג בפני החברה   4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.2
התוכניות יהיו טעונות אישור החברה כתנאי לקבלת אישור להתחיל בביצוע מלאכת . מבנה את תוכניות ה

 הבניה.   

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.3

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 .   מיום קבלת צו התחלת עבודה על ידי החברה  )כולל חודשי תכנון( חודשים 12תוך ו/או המפקח 

 ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט ממוחשב בתכנת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)

ms project בשיטתGANT  שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור
 המפקח ללוח זמנים זה.   

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

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

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.    (ה)
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מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר  (ו)
 ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו.  אותו המפקח במפורש 

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

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

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .4.4
 לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע עבודות הבנייה. -משלימות עבודות הבנייה, הוראות 

, מנוובכל חלק מ מבנה לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בלעיל,  4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.5
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, אי ביצוע כלל עבודות בנייה המפורטות לרבות 

ין ביצוע בשלבים, הכל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. הוראות שינוי או לחילופ
 כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )להלן:"פקודת השינוי"(

  AS)"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות תיק מתקן הכולל:, תכניות עדות לאחר ביצוע  .4.6

MADE)" כניות על גבי תוכנת ת, לרבותbim,  , הכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות המבנה

 וכו'.   I.Lרומי קרקע, 

 תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.מובהר כי 

כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן, כולל  .4.7
 הוראות תפעול והחזקה.

האדריכליות ו/או התוכניות  תותוכניהעל פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .4.8
ו/או להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  1שאושרו ו/או המפרט הטכני הרלוונטי כמפורט בנספח ג'

 תולתוכני ןלהתאימעל חשבונו וות קן את העבודכתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת
 מאושרות. ה ו/או למפרטים ו/או כתבי הכמויות

ו/או לכסות כל  ומרו/או להזמין חהן או חלק מת תכנון ו/או עבודת בניה לבצע כל עבודהקבלן מתחייב לא  .4.9
מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר  ,למען הסר כל ספק .אישור המפקח, לפני קבלת עבודה

ובכפוף לקבלת היתרי בנייה  ה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כתבי הכמויותשהחברה אישר
   .בהתאם לתכוניות אלו

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.10
ור התקנים כניות מפורטות וכן את איש, קטלוגים, תםגראפיילרבות תיאורים טכניים,  /חומרהציוד

    המסופק. /חומרהישראלים לציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.11

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.12
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 
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פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.13
, משרד  התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנויהתחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  ייב לדווח לחברהמתח קבלןה .4.14
   .העבודה

את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים הקבלן מתחייב להזמין  .4.15
  .לביצוע העבודות

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

יחולו על הקבלן )לרבות עבודת התכנון( ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות כ .4.16
 דו.  יוישולמו על 

 ופן ביצוע עבודות  א .5

קו מים, ביוב ל ווחיבור מבנה הקמת כוללות בין היתר את תכנון ה מבנה עבודות התכנון והבניה להקמת ה .5.1
 . כו'ו תקשורתו חשמלותיעול, 

הקבלן  .על ידי החברה ווגשי בנייה ילהיתר ות, הבקשמבוצע על ידי הקבלן התכנון האדריכליעל אף ש .5.2
הנדרשות  היועצים/ מתכננים מטעמו את כל האישורים ו/או התוכניותהאדריכל ומתחייב לספק באמצעות 

, תוך תיאום עם העירייה לדרישותיה בהתאם )במידת הצורך( תיקוניםהבנייה ואף לבצע  ילשם קבלת היתר
  .חברהה

 תכנון .5.3

 אופן תהליך אישור התוכניות על ידי החברה יהא כדלקמן:

, תימסרנה לאישור סכם זהכל התכניות, המסמכים והדו"חות שעל המתכנן להכין במסגרת ה (1)
 חברה.מוקדם של ה

או בצירוף הערות חברה הם יוחזרו למתכנן עם אישור ההתוכניות  ימים ממועד קבלתם 7תוך  (2)
 ותיקונים.

 .חברהתקן את התכניות, המסמכים והדו"חות לפי הערות הלמתכנן על ה (3)

לא יבוצע ע"י המתכנן תכנון של שלב כלשהו ו/או מעבר משלב תכנוני אחד למשנהו ללא קבלת  (4)
 .חברהאישור מראש ובכתב מאת ה

צוע שנקבעו כאמור בסעיף לשם הבהרה נקבע במפורש כי אין באמור לעיל כדי לפגוע במועדי הבי (5)
 ימים. 7 -ל מעברחברה , אלא אם כן יעוכבו התכניות אצל הלעיל 4.3
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מטעם  , לא יגרעו ולא ישחררו את המתכנןחברהאישורי התכנית והמסמכים האחרים על ידי ה (6)
אחריות כלשהי מי מטעמה ו/או על חברה ין בהם כדי להטיל על האמאחריותו המלאה ו הקבלן

 התכניות או המסמכים האמורים.לרבות לטיב 

לא יבצע ולא יגיש כל עבודת תכנון, לרבות מטעם הקבלן  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המתכנן (7)
שינויים ו/או תיקונים ו/או תוספות ולרבות עם נדרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות, אלא אם קיבל 

  את אישור המנהל מראש ובכתב.

 התארגנות .5.4

 הבניה לרשות הקבלן למטרת ביצוע עבודותמגרש החברה תעמיד את המהעירייה,  עם קבלת היתרי הבנייה
 והקבלן יחל בפעולות התארגנות כמפורט להלן:פי הסכם זה, -על

 ושערים מיד עם כניסת הקבלן לאתר, ובתחילת התארגנותו באתר, ייבנה, יתקן ויחזק גדר היקפית (א)
לתחזק את הגדר כולה במשך כל זמן ביצוע הקבלן מתחייב ' להסכם זה. ילמפורט בנספח בהתאם 
כל עבודה זו , לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי הצורך ולהסירה בסיום ביצוע העבודות. העבודה

 .תהינה שייכות לחברה בלבד כל זכויות הפרסום על הגדר. היא על חשבונו של הקבלן ונכללת בתמורה

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (ב)

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

ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת  ,בכתבהעירייה ידי -בתוכניות שאושרו מראש על
  ת.ביצוע העבודו

לרבות תשלום לשוטרים ומאבטחים  הסדרי  התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו (2)
 בשכר במידת הצורך. 

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

כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית ו/או  הקבלן ימלא אחר. בהן
המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת עובדים להכוונת 

  האמורות. התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות

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

 התנועה המאושרים.

י איסוף/ פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכ (5)
לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים 
בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 קח.חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפ
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לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן לערוך בירור עם  (6)
לבצע חפירות מצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע אותן עבודות, יהמפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה

סמכות לשם ההגנה ידי המפקח או הרשויות המו-ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלפי הצורך -גישוש על
אחריות לקבלת אישורי חפירה מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת  והטיפול במתקנים אלה.

הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם 
 יידרשו. 

 קבלת היתר הבניה,  מיום ימים 7תוך מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח  (7)
הסדרי תנועה  התכנית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, .אתרתכנית ההתארגנות ב

, שירותי עובדים, נקודות הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה מקומות האחסון, משרדי אתרזמניים, שילוט, 
וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. התוכנית תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות 

 מטעם הקבלן.  

  נקודות קבע (ג)

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

 לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

 של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים והמרחקים בין והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון   (2)
מרגע קבלת  האלמנטים השונים או  ומהמתקנים הנלוויםמבנה  ט אחר בהקירות, העמודים וכל אלמנ

  .מבנה ועד למסירה הסופית של ה מגרשה

משנה  יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון לקבלני ןובמהלכביצוע העבודות כל ההוצאות לסימון בתחילת   (3)
שיועמדו גם לרשות  ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתרו/או 

  המפקח.

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

 ת המפקח.מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות והוראו

 , לצורך ביצוע העבודות חיבור לתשתיות חיצוניות (ד)

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

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

 יוכלו קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות מספיקה.

ביצוע ח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלנים, תאורה מספיקה במקום והקבלן יוודא קיום כ (3)
תאורה מיוחדת במקרה של ביצוע עבודות ל, במיוחד מבנה ההעבודות, תאורת התמצאות מלאה בכל שטחי 

 .בלילה

ייעשה ישירות מהקבלן לגוף המספק )חברת חשמל, המים ו/או החשמל  התשלום בגין ההתחברות ואספקת (4)
 מי מודיעין וכו'( . 
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בהוצאות החשמל  ישאבלן ויכללו בתמורה. הקבלן חשבון הק-כל ההוצאות של שימוש במים וחשמל, יהיו על (5)
 החזקה לחברה.והמים עד למועד מסירת 

  שילוט (ה)

הקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו, שלט בגודל, תוכן ובעיצוב גרפי כפי שיאושר ע"י המפקח,  (1)
ח וכן שם השלט יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי החברה, האדריכל והמהנדס, היועצים והמפק

במסגרת  הנבנמבנה וכן יצוין בשלט כי ה מבנה הקבלן  וקבלנים אחרים בכירים וזאת לצד פרספקטיבה של ה
פרויקט שיזמה עיריית מודיעין מכבים רעות, כמו כן הקבלן יספק, יתקין ויתחזק באופן שוטף ועל חשבונו 

 את כל השילוט לאתר כמתחייב על פי דין.

 הארנונה לשלט ו/או אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין.שא בתשלום יהקבלן י (2)

 שמירה (ו)

, יהא הקבלן מבנה ת השלמה לומיום העמדת המגרש, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעוד (1)
אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות שמירה והשגחה על 

והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע עבודות הבנייה או חומרים, הציוד, המתקנים 
שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי 

, ובכל מקרה של אבדן, מבנה הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים מטעמו ל
 מבנה ה הלתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהייהא על הקבלן 

 להוראות הסכם זה.ו במצב תקין ומתאים בכל פרטי

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו  (2)
 , בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.נה ות השלמה למבבתקופת הבדק אף לאחר מתן תעוד

 מהנדס ומנהל עבודה .5.5

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

ברציפות לצורך ביצוען של  וימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליהקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה  (ב)
עבודות הבנייה. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת 

 ביצוע עבודות הבניה.

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

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

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  .5.6
לעיל.  5.3מנהל העבודה כאמור בסעיף אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
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עירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי חברה ו/או העל הקבלן למלא אחר כל דרישות ה .5.7
רישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן ד

היה ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת עבודות הבנייה בתקופת העיכוב. האמור 
לעיל בדבר דחיית מועד השלמת עבודות הבנייה לא יחול אם הפסקת עבודות הבנייה נגרמו באשמת הקבלן  

 או מי מטעמו. 

 בטיחות  .5.8

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

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

ה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות צאה החברמ (ב)
להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות רצון  'ינספח הבטיחות המסומן כנספח 

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

הפסיק את עבודת לתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית א פעל הקבלן בהל (ג)
   הקבלן.

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין כך.  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .5.9
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר העבודה .5.10

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

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

את כל מתקני העבודה, החומרים  הםויסלק מהמבנה  ואת המגרש את הקבלן מיד עם גמר הבניה ינקה  (ג)
 םנקי ומתאיוא כשההמבנה  המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 קח. לשביעות רצונו של המפו ולמטרת

 מתחילת העבודות ועד לסיומן.ות העבוד לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)
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 תיאום  .5.11

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

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

 . ישראלומחלקת התנועה של משטרת  העירייהמחלקת התנועה של  (ב)

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (ג)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)

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

 . חברת חשמל (ח)

 חברת בזק ו/או כל חברת תקשורת אחרת אשר קו תשתית שלה מונח בקרקעחברת בזק  (ט)

 העתיקותרשות  (י)

 בכבלים ההטלוויזי (יא)

 הבנייה ו/או בציוד המותקן התכנון ו/או  ליקויים ופגמים בטיב עבודות .5.12

הבנייה ו/או בציוד המותקן התכנון ו/או  היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב עבודות (א)
ו ו/או פגם ויכל ליקלתקן בתוך זמן סביר הבנייה, מתחייב הקבלן התכנון ו/או במהלך ביצוע עבודות 

, מובהר בזאת כי זמן בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם  עליו ידווח לו על ידי החברה
 שעות.    48סביר לצורך סעיף זה הינם 

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנייה לא תוקנו כאמור תכנון ו/או העבודות ה

בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא 
 לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 
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 ציוד חומרים ומלאכה .5.13

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

 .הסכם זה ונספחיובהתאם להבנייה 

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

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

  מהקבוע בלוח הזמנים.

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

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

 .מבנה מהומתקנים העתידים להיות חלק 

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

אך ורק את הציוד והמבנים הארעיים  מאתר העבודה להוציא הקבלן הוראות הסכם זה רשאי 
 השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה.

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

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

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

 משובחת.

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

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

ים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומר (יא)
הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט, אלא אם כן השינוי או התוספת נדרשו על ידי המפקח, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

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

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

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

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

  ל כפי שיורה המפקח. ולבדיקת מעבדה, הכ להעברתם של החומרים

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

או  הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול על 
חברה היה התבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה .האו מטעמ חברה די המטעמו ובין אם יבוצעו על י

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

 וקביעתו תהיה סופית. החברה יהיו בסמכות מהנדס הבדיקות פירוש תוצאות

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

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

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

   QCבקרת איכות  (טו)

המקובלים אצל הקבלן וכפי שיאושרו ע"י  םעל הקבלן לקיים באתר מערכת בקרת איכות לפי הנוהליי
המפקח, כולל מינוי ממונה על בקרת האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את נוהלי בקרת האיכות 

קרות כולל ההערות הרשומות בהם. עם השלמת באתר. כמו כן עליו להציג את כל דוחות הבדיקות/ ב
וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות, על הקבלן יהיה להציג את כל דוחות ההתאמה המושלמים וכן 
למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים סולקו/תוקנו על פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה 

 .בקרת האיכות של הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

  אישור מוקדם (טז)

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

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

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

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

    ח אדםוכ .5.14

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

 . "(כח אדםהסכם זה )להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ב)
שיון יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר. הסכם זהתוך המועד הנקוב לכך ב עבודות הבנייה ביצוע 

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

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

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

ת להיגרם לחברה עקב זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולוהסכם ביצוע 
     כך.

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

 אחרת להעסיקם בישראל.  

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

 .  1954 -על עבודה, תשי"ד 

, קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןכח האדם יועסק על ידי ההקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ו)
שא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, י קבלןוה

 . מיסים וכיו"ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

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

סידורי נוחיות ומקומות ייה עבודות הבנמתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ח)
  לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות ושוטף.אתר העבודה אכילה נאותים ב

העבודה את מספר  נייציין ביומ עבודות הבנייהכי במהלך ביצוע להחזיק יומן עבודה, ומתחייב הקבלן  (ט)
  .באתר עבודות הבנייההעובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

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

  , בין במישרין ובין בעקיפין. תר העבודהאלהעסיקו בהקבלן לא יחזור 

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

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

 עבודות פיתוח .5.15

עבודות הפיתוח למבנה.  4במסגרת העבודות נדרש הקבלן לבצע עבודות פיתוח הנדרשות לשם קבלת טופס 
  אשר יאושרו על ידי החברה מראש.בהתאם לתוכניות על ידי הקבלן יבוצעו 

 מפקח  משרדי .5.16

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

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

 .השלמתם

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

 בלןתה לקילא הי מנכ"לע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת העבודות הבניה נגרם עיכוב בביצוע  .6.1
לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת  מנכ"ליקבע ה -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ישליטה עליהם ולא הי

 .מנכ"למשך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של ה עבודות הבנייה.שינוי במועד השלמת  ,הקבלןביצוע מ

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

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי ידה 

יה יודחבלן ע"י הודעה בכתב לקעבודות הבנייה לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של  מנכ"לרשאי ה .6.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.עבודות הבנייה לביצוע לוח הזמנים זו תהיה אישור לארכה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

החברה , מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של מנכ"לרשאי ה )א( לעיל,4.3סעיף זמנים הקבוע בהח מלו בלןקהחרג  .6.4
  מפקח.החברה והלהמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את 

 קצב ביצוע העבודה .6.5

איטי מדי בכדי להבטיח את עבודות הבנייה המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק - םבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהמבנה  השלמת 

תוך זמן או תוך הארכה המבנה  ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ושנקבעה להשלמת

)א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  "קלפי סהקבלן ם שנקט בהם היה המפקח בדעה שהאמצעי (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ובזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהמבנה  השלמת 

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

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

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

זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה ללקבלן 
  .אתר העבודהוהחומרים שנמצאים ב

 חברה להקבלן , ישלם הסכם זהב תוך התקופה הנקובהביצוע עבודות הבנייה את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
לכל  ₪(חמשת אלפים )במילים: ₪  5000הסכם זה בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב

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

  השלמה, בדק ותיקונים .7

  תעודת השלמה לעבודה .7.1

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

תעודת השלמה עם תום קבלן תן כל אחד מהם ליי -ומשביע רצונם הסכם זה ונספחיו עומד בתנאי המבנה  את 
חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע בלן קהרשימת תיקונים הדרושים לדעתו וקבלן הבדיקה ואם לא, ימסור ל

תעודת השלמה גם לפני ביצוע בלן לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לק
ע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את שיבצ הקבלןהתיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מ

 התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. 

 ASלמפקח, בשלושה עותקים, תכניות עדות )הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)

MADE שיוכנו בתאום עם המפקח.המבנה  שהושלם ( של כל חלקי   
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ת אם יתמלאו וכמושלמ נהלענין תקופת הבדק, תחשבהקבלן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויותהבניה ת ועבוד (ג)
 התנאים הבאים:

 שאושרו על ידי החברה התוכניות, המפרטים כתבי הכמויות בניה,הלפי היתר ם הושלהמבנה   (1)
לוח הזמנים ויתר הוראות וים חלקים נפרדים הימנו, והמצורפים כנספחים להסכם זה והמה

 . יההעיריעל ידי  4פס וההסכם, ונתקבל ט

מחובר לרשתות המים, הביוב, הגז, החשמל והטלפונים, כשרשתות אלה ניתנות להפעלה המבנה  (2)
 מיידית. 

 יוסרו הפיגומים ויוסדרו דרכי גישה בטוחות, תסולק פסולת חומרי הבניין  (3)

 .14.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (4)

 בדק ותיקוניםתקופת ה .7.2

 תקופת הבדק תתחיל ביום המסירה הסופית של המבנה מהקבלן לחברהלצורך הסכם זה, מניינה של  (א)
חודשים וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לתקופות בדק ארוכות  12ותהא למשך תקופה של 

 .1973חוק המכר )דירות( תשל"ג יותר לרכיבים/פרטים במבנה המפורטים ב

תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או  מבנה,ב נתאווה (ב)
או בחומרים שסיפק, בציוד , בלןשימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק

לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכל לפי דרישת המפקח הקבלן חייב 
חודשים מתום  3 -וחר מלא יאבלן ו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקולשביעות רצונ
    .תקופת הבדק

המפקח והיועצים )להלן: החברה,  על ידי םחתובלן אישור לק מנכ"לבתום תקופת הבדק, ימסור ה (ג)
, וכי כל הסכם זה ונספחיובהתאם ל םבוצע והושלהמבנה המפרשת כי  -"( הסכם"תעודת סיום ה

המלא של  הולשביעות רצונהסכם זה ונספחיו דק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לעבודות הב
  .חברהה

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

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

כפי הנדרש על פי הסכם זה קמה של המבנה  עבודות ההתכנון וביצוע תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם  .8.1
תשלם החברה לקבלן כמפורט בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח  א' , (למעט עבודות הפיתוח) ונספחיו

  להסכם זה, בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.  

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

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  (יא)
וכים, צבע, חומרי עזר לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, רית

 וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)
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 דמי בדיקות וקבלת אישור מכון התקנים לכל המתקנים  (יג)

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

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

 רעות.   -מכבים-לעיריית מודיעיןמבנה  הוצאות הכרוכות במסירת ה (טז)

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

 יו המפורטות בהסכם זה ונספחיו.כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויות (יח)

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

 רווחי הקבלן. (כ)

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

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

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

על שינוי מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה, 
גודל המבנה,  ותוציא לקבלן צו התחלת עבודה לתכנון וביצוע מבנה בגודל צמצם את היקף מרחיב או המ

נמוך או גבוה מזה שנדרש במסמכי המכרז, תשלם החברה בהתאם לגודל המבנה המוזמן כאשר התחשיב 
י הצעת הקבלן מ"ר המתקבל על פ 1 -לביצוע התוספת ו/או הקטנת גודל המבנה תהא בהתאם לעלות ל

 המפורטת בנספח א' להסכם זה. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות על פי הסכם אשר יש בהן 
להשפיע על התמורה, תשולם אך ורק במידה וניתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע 

 התוספות או השינוי.  

ביצוע בפועל על פי המחירים הפיתוח תשלם החברה בהתאם ל תמורת ביצוע עבודותבנוסף על האמור לעיל,  .8.2
כאמור  להסכם זה בניכוי הנחת הקבלן 5.15כאמור בסעיף  בכתב הכמויות אשר יצורף להסכם זה יםמפורטה

 .בהצעתו המסומנת כנספח א' להסכם זה 

יב' להסכם זה והמהווה חלק התמורה תשולם לקבלן, בהתאם למפורט בלוח התשלומים המסומן כנספח  .8.3
  בלתי נפרד הימנו,  כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה כדלקמן:
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  חשבונות ביניים/חלקיים .8.3.1

כמסומן כנספח יב' להסכם  הקבלן יגיש את חשבון ביניים/חלקי במועד הקבוע בלוח התשלומים (1)
 ף לביצוע העבודות הנדרשות מהקבלן בגין אותו שלב.זה, בכפו

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

 לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.לעבודות הפיתוח  בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות (3)

בהתאם לאופני המדידה ואת עבודות הפיתוח המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל , (4)
לחברה, את התמורה המצטברת עבור יום מיום הגשתו  14הקבועים בספר הכחול ויקבע בתוך 

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

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי דרישתה,   (5)
 ום שנקבעו להלן.תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשל

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (6)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 

התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 
ו בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות החברה ו/א

 רצונם של המפקח והחברה.

 ויעבירו לחברה. עבודה ימי 14 תוך המוגש חשבון את ויאשר יבדוק המפקח (7)

יום מיום אישור המפקח את החשבון  90כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן תוך  (8)
 "(.90+)דהיינו: "שוטף 

 חשבון סופי  .8.3.2

יום מדרישת המפקח,  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
על יסוד המכפלה כאשר את הרכיב בגין עבודות הפיתוח יבדוק יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר 

של מחירי היחידה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י 
 החברה, ימציא הקבלן את המסמכים הבאים: 

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

 ( תכניות עדותAS-MADE תכניות על גבי תוכנת ,)bim אם לאמור במפרט .ותיקי מתקן בהת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  אישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי שיידרש.4טופס , 

 .עבודה ימי 45 תוך הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח

  החשבון את המפקח אישור מיום יום 90 תוך לקבלן  ישולם, לקבלן המאושר חשבוןה

 "(.90+ שוטף: "דהיינו)

על שינוי מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  .8.4
)שלא נכללו במסגרת תוכניות פיתוח ו/או  העבודות או ביצוע עבודה חריגהאת היקף  או מצמצם  רחיבהמ

, כל עוד לא עלה/ירד  היקף ההרחבה או העבודה על ידי החברה להוצאת היתר בנייה(התוכניות שאושרו 
לתמורה הנקובה בכתב ההצעה בניכוי מהיקף התמורה כאמור לעיל,  תשלם החברה בהתאם  5%החריגה על 

 אחוז ההנחה שניתן על ידי המציע כאמור בכתב ההצעה. 

כאמור לעיל, תשלם החברה בהתאם את ההפרש מהיקף התמורה  5%עלה היקף העבודה החריגה על  (א)
 בלבד. 5%שמעבר ל

מובהר למען הסר ספק כי היה ובבקשת החברה לשינוי כדי להקטין את היקף העבודות, אזי לא יחול  (ב)
 .5%שינוי בתמורה כל עוד היקף השינוי המבוקש לא יעלה על 

ובניכוי הנחת הקבלן  15%ניכוי בעל פי מחירון דקל בנייה תמחור היקף השינוי / חריגה יבוצע בהתאם  (ג)
 המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

לאחר ניתוח מחירים יקבע סכום השינוי  -בהעדר יחידות מתאימות במחירון במחירון דקל בנייה 
 . שיבוצע על ידי המפקח

 להלן דוגמה: 

X –  עבודה / מוצר במחירון דקל 

 .₪ 100הינו:  X -מחיר יח' ל

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

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

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

  ., אשר ישולמו לחברה8.5%ניהול ופיקוח בגובה כוללים עמלת  72.25 -מובהר כי ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 קנסות .8.5

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

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם ו/או לא ימלא  .8.5.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי המפקח תוך פרק הזמן שקבע אחר הוראות המפקח ו/או 

המהווה חלק בלתי  'יאלנספח יצויים קבועים ומוסכמים בהתאם פהמפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
מדד תשומות הבניה, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להסכום יהיה צמוד . נפרד מהסכם זה

 גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.    ללהפחית או 

 שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת מבלי לפגוע יםכספים עבור פיצויהכל  .8.5.2
בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. כמו כן, תהיה החברה 

 ברשותה.שהקבלן ל רשאית לחלט את הערבות הבנקאית ש

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ומעביד בינו לבין ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .9.1
הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין ב. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין חברהה
 לבין מי מעובדיו.   חברהה

או מועסקי הקבלן והם יהיו /לא תהיה מעבידתם של עובדי ו חברהכי ה מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .9.2
   בלבד. עובדיו של הקבלן

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

 יצווי 1958 - ח"תשי שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, שהוא,הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג 

י חוק שעות "תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ, 1963-ג"תשכ פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים,

וכל תשלומים והטבות  תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,, 1951-א"תשי עבודה ומנוחה,
     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,

או /לקבלן ו כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מייד עם דרישתה הראשונה, ,חברההקבלן מתחייב לפצות ולשפות את ה .9.4
  או למועסקיו./לעובדיו ו

  חריות וביטוחא .10

 אחריות הקבלן לנזק .10.1

הציוד/מתקנים המסופקים הקבלן אחראי לשמירת  ההיית השלמה, ומתן תעודמיום מתן צו התחלת עבודה ועד  (א)
תחלת ביצוע העבודות על עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או הההתקנה ו/או  עבודותעל ידו ו/או ל
מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן  מבנה ו/או ל ה. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודידי הקבלן

במצב תקין ו/או המבנה  בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות  ואת הנזק על חשבונ
  וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

קנים לקויים שסופקו על ידו ו/או מציוד/מוצרים/מתה היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאיהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום  ו. אחריותותלקויות התקנה עבודמ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן אתר העבודהסמוכים להשטחים הציבוריים ש
שא בהוצאות ההגנה המשפטית יאה ו/או בקשר לאמור וכן שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצי

 ובקשר לכך. 

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

, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה אחראי לנזקים על פי פרק זה ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
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 שיקבעו על ידי 

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.החברה וקביעותה תהיינה 

  אחריות לגוף או  לרכוש .10.2

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

ו/או  ו/או כל מבנה ההמצוי באתר העבודו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה,  ההמצוי מחוץ לאתר העבוד /או ציודעבודה ו/או מוצר ו

ו/או קבלני משנה  וו/או שלוחי וכתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדי
, וו/או קבלני המשנה של ושלוחיו/או  וו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדי והמועסקים על יד

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה י. הקבלן ובין בתקופת האחריות בין בתקופת ביצוע העבודות
היה הקבלן אחראי יאחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 

ות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים לכל נזק אחר במידה שאחרי
 .כל צד שלישי במהלך ביצוע העבודותשייגרמו כאמור לחברה ו/או ל

  אחריות לעובדים .10.3

 ומתחייב לשלם וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 
, לרבות קבלני וכל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירות
 משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .10.4

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

תקן את הנזקים ו/או ילביצוע העבודות. הקבלן  ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על  ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונוהקלקול כאמור על חשבונ

הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים 
 .העוברים באתר העבודקרקעיים ה -התת 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

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

 דלעיל. 10.4 - 10.1 ומפורטים בסעיפים

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

 דלעיל. 10.4 - 10.1בסעיפים 

לפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה הקבלן מתחייב לשפות ו (ג)
בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות 

הודעת צד ג'  המשפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אלי
 ותה תביעה.בא

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה צו מאת בית  (ד)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע יהמשפט, 
ם להסרת הצו ומבלי שהוראה זו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושי ומחובת

תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה 
 כתוצאה מצו כנ"ל.

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

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

תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות אחרים את  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה (ה)
שא בכל ההוצאות הכרוכות יהנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

 הוצאות כלליות של החברה. 20%בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

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

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

 ביטוח .10.6

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב מאחריות הקבלן כמפורט לעיל, לעיל מבלי לגרוע  (א)
)המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל( ולמשך  מגרשב לערוך לפני תחילת העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהוקבלן ה

טופס האישור על למפורט ב , ביטוחים בהתאםמבנה ההמלא של בניית  וועד לסיומ מבנה הת בניכל תקופת 
טופס הימנו )להלן:"והמהווה חלק בלתי נפרד להסכם זה  'טהמסומן כנספח  קיום ביטוח עבודות קבלניות

לל את כל התנאים וכ"(, אשר ואחריות מקצועית חבות המוצר, עבודות קבלניותהאישור על קיום ביטוח 
וח עבודות קבלניות מהווה תנאי יסודי בהסכם, המצאת טופס האישור על קיום ביטהנדרשים לצורך הסכם זה. 

 .אשר הפרתו תזכה את המזמין בתרופות בגין הפרת הסכם
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וכי הפוליסות תהיינה ולעירייה  חברהיועברו ל אישור קיום הביטוחיםמתחייב לכך שהעתקים נכונים של הקבלן  (ב)
 בכל תקופת קיומו של ההסכם.תקפות 

על חברה ו/או מהעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעתקים אלו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי קבלת ה (ג)
התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-על הקבלן

יכללו כמבוטח ישיר בפוליסות הביטוח, כי הפוליסות יהיו ללא  חברהוה השהעיריימתחייב לגרום לכך  קבלןה (ד)
 מזמין.פי לכ בשיבוזכות 

 בכתב ומראש. החברהלא  יהיה רשאי לשנות את תנאי הפוליסות אלא בהסכמת הקבלן  (ה)

-מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אשר יידרש לעשותה על הקבלן (ו)
 .כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורך/או העירייה חברה וידי ה

בעצמו יתקן את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המפקח ויקבל אישור קבלן במקרה שייגרם נזק מבוטח, וה (ז)
זכאי לקבל תגמולי הביטוח בכפוף לזכויות  קבלן, יהא החברה ו/או לעירייהבכתב על כך מאת המפקח המופנה ל

 .פי הסכם זה-עלחברה ו/או לעירייה שיש להעיכוב והקיזוז 

לבדו אחראי על תשלום דמי  קבלןהמובהר כי  מתחייב לשלם את הפרמיות בגין הפוליסות במועד.קבלן ה (ח)
 .הביטוחים הנ"ל

פי הסכם זה ו/או על פי הדין, -אחראי בלעדית לכל נזק בלתי מבוטח, שהוא באחריותו עלקבלן מובהר, כי ה (ט)
לנזקים אשר היו מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום השתתפות העצמית הקבועה בפוליסות, ואף 

, קבלנים מבצעי עבודותמתכננים ו/או ו/או ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלן אילולא מעשה או מחדל של ה
קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין 

 .אותם נזקים

רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו קבלן הינם דרישות מינימום בלבד וה, 'ט  נספחב, הביטוחים הנזכרים (י)
 לעיל.על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר 

תיחשב כהפרה יסודית כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 10.1-10.6 פיםסעי .10.7

 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  של ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .11

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

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

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור.  חברהבאשר לשיקול דעתה של ה
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זה לקצו  הסכםתהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא  חברהה .11.2
קיבלה החלטת ש חברהם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא א

נהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה מפירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
בלן הורשע יום ממועד קבלתם או אם הק 60וך תאחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

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

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

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4
הסכם, נזקים הו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול  חברהולקבלן לא תהא כלפי ה

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

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

 .בכל דרך אחרת

   ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה עברתה .12

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע  .12.2
 רשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.העבודות  הנד

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

קבל את על הקבלן למבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא  .12.4
 .סכם זהתוך שלושה שבועות מיום חתימת האישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, 

המעידות כי  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

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

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים לעיל,  8.1תמורה המפורטת בסעיף מהיקף ה %15
 . עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין
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  ערבויות .13

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

מסך הצעת הקבלן לאחר הנחה ובתוספת מע"מ כמפורט בנספח א' להסכם,  10%של סך הבנייה לצרכן על 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ז' כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נ

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      15למשך תוקף הערבות  .13.2

)א( לעיל, מתחייב 4.3מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  .13.3
חודשים )במילים: שלושה חודשים( בכל פעם  3 -לעיל ב 13.1הקבלן להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

ערבות  ,ימציא הקבלן לחברה)א(, 7.1ת השלמה כאמור בסעיף עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעוד .13.4
מסך הצעת הקבלן לאחר הנחה  5%של סך על  למדד תשומות הבנייה לצרכןבנקאית אוטונומית צמודה 

וסח חודשים מיום קבלת תעודת ההשלמה. נ 12לתקופה של ובתוספת מע"מ כמפורט בנספח א' להסכם 
  ."ערבות בדק"( )להן: ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ז' כנספחהערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 

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

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)

     או על ידי מי מעובדיו./נאי הסכם זה על ידי הקבלן ומת

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

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

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה יסודית ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.6
  של הוראות ההסכם. 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .13.7

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .14

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

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

, את וראות הסכם זה ונספחיוובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ה
 הוראות המנכ"ל ואת הוראותיו. 
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  המפקח לעשות כדלקמן:רשאי . לעיל 14.2סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .14.3

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

ת בהם יש ליקוי המהווה סכנה . עבודוהקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14את הליקויים תוך 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים  7לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 מיידית.

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

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

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

חומרים, לטיב המוצרים/ציוד/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  (ד)
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטרו את ןולאופן ביצועהעבודות 
בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח העבודות זה ולבצוע  םהסכמאחריותו למילוי תנאי  הקבלן

 אחריות כל שהיא בקשר לכך.

יתן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה הקבלן  (ה)
הודעה כזאת  ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל

 .הקבלןמפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון רשאי ה

דרישות כספיות או דרישות  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
 .מנכ"ל, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה להעבודותשעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 עבודהיומן ה .15

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

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 .אתר העבודה /מבאים לצאים ו/או המולמיניהם המו /מוצרים/ציודכמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

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



51 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .15.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

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

 . בלןוהמפקח והעתק חתום ממנו ימסר לקהקבלן כל יום על ידי ם חתיין היומ .15.3

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

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. ודותהעבלמען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

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

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

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

 ה.סכם זמכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

    י:ללכ .16

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

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

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .16.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ עשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעלמצג ו/או הסכמה קודמים שנ

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

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

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

 ראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. הקבלן בהתאם להו

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .16.7

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

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

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

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

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503תכנון ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן

 



54 

 

 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
 

 14/2016מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  503במגרש צ' ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש ותכנון 

 
 

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

 הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

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

 רישה כאמור. טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או ד ואדרישות 

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

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה -ידיעה ו/או אי-איו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על 
 .רמראש על טענות כאמו

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

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

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

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

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

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

 שקלים אלףשמונים וחמש  מילים:)ב₪  85,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .הבניהתשומות צמודה למדד  (.חדשים

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

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

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם יהיו כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

  לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה. גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי

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

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

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

 עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי כתב אישום לבית משפט, עובד מעובדיהלי ו/או נגד מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
-383)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית  

מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין לחוק העונשין )עבירות  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  393
צו למניעת ו/או נגד מנהל ממנהליו הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהטרדה מאיימת עלפי 

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

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

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  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.  נבמכרז ההצעתי זו תזכה  םא .20

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

הקמת תכנון ו ביצוע אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל  עיר מודיעין מכבים רעות ב 503צ'  במגרשמקווה לנשים מונגש 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -ההתחייבויות שיחולו עלי על

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף מסמך המ"ב המסמכים צר .22
 עדת המכרזים:והבאת הצעתי לדיון בו-ימכרז, עלול לגרום לאהכלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי 

 :2016אייה 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 

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  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

 

 1'בנספח 

  

  הצהרת ניסיון

  



57 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

(. )במקרה "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ  אני עושה הצהרה .3
 (.)להלן: "המכרז" 14/2016  'במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

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 גודל מבנה ו   גודל מבנה ופרוט העבודת 
 עבודות:ה

 

      

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 אישור

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

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

  

5A.  :6  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: 

  הפרויקט:עלות    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  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
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 2'בנספח 

  

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      באמצעות המציע
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המזמין המנהל מטעםשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
 בלבד(: 2016עד  2010עבורנו את הפרויקטים הבאים )בשנים 

 
 שם הפרויקט

 )מקווה(
 פירוט העבודות

 
 מועד סיום ביצוע

 סופית( )מסירה
 היקף כספי

ן סופי -)לפי ח
 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות בוצעו  – 1

לשביעות רצוננו 
 המלאה

העבודות בוצעו  – 2
 לשביעות רצוננו

העבודות בוצעו  – 3
לשביעות רצוננו 

 החלקית
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
________________________________________________________________
 ________________________________________________________________ 

 )שם מלא + תפקיד(: _____________________פרטי החותם 
 

 חתימה + חותמת: _________________________
 חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 
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  3ב'נספח 

  

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 מס' ___ שם הפרויקט ______________

 הגורם המזמין: _________________

 תאריך חתימת חוזה: _____________ 

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

 מועד סיום: ____________________

 הגדלות לחוזה: כן/לא.האם היו 

 תאריך ביצוע הגדלות: _________________

 היקף כספי כולל מקורי: ________________

  היקף כספי כולל לאחר הגדלות: __________

 גודל המבנה: ___________________

 

 פירוט המסמכים המצורפים:

 חוזה חתום. 1

אישור עדכני מעת המזמין, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת במקרה של פרויקט  כתבי כמויות /. 2
 תכנון ביצוע

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ביצוע ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 1נספח ג'

 פרק המוקדמות

 

 מ"ר נטו.  120בשכונת הכרמים במודיעין בשח של  503-תכנון וביצוע מקווה נשים במגרש צ 00.01

ומעביר את  במסגרת מכרז זה מתכנן הקבלן את המקווה לפי ההנחיות המפורטות להלן

 התכנון המוצע לאישור המזמין.

צו התחלת עבודה יצא בנפרד עבור כל עבודה.  עבודה אשר תבוצע באותו אתר עבודה, גם אם תבוצע  

 בשלבים תחושב כעבודה יחידה ובתנאי שהיא בוצעה ברצף.

 תכולת עבודה 00.02

 מ"ר נטו אשר יכלול. 120תכנון וביצוע המקווה בשטח של  .א

 טבילה בריכות שתי. 
 מתכתי לקיר קבוע מוט עם ידנית מקלחת אמבטיה בכל אמבטיות שתי 

 .למקווה נפרדת ויציאה

 למקווה נפרדת יציאה עם מקלחות שתי. 
  איפור חדר. 

 נגישות עם חדר אשר יהיה כלות חדר . 
 לח פרוזדור  . 

 יבש פרוזדור  . 
  רטובים אוורור חדרים . 
 לגברים מקלחת חדר. 

 כלים לטבילת בור. 
 ק"מ 1.5 בנפח הטבילה לבור מתחת תחתון אוצר . 

 מים מאגר. 
 מהרשויות. םהוצאת כל ההיתרי .ב

 טופס גמר. .ג

 פיתוח סביבתי של המקווה. .ד

 הכנת לו"ז לפרוייקט הביצוע ולתכנון. .ה
 

 .וכן כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה עפ"י הגדרתה בתחילת העבודות

 

 עבודות התארגנות מיוחדות. 00.03

ושילוט האתר בהתאם להנחיות החברה הכלכלית והעירייה. לא תשולם הקבלן מחויב בגידור 

 תוספת בגין עבודות אלו .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 דרכי ביצוע ולוחות זמנים: 00.04

יום ממועד  14, לא יאוחר מאשר תוך הפרויקט והחברה הקבלן מתחייב להגיש לאישור מנהל 04.1
מסירת הזמנת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר 

 לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה.
 

במועד  חברה הכלכלית  ולמנהל הפרויקטימציא הקבלן ל 04.1בנוסף לאמור בסעיף קטן  04.2
טת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע הנזכר שם, מזמן לזמן, לפי דרישת המפקח, לוח זמנים בשי

הפרויקט ולחברה הכלכלית  מאושרת על ידי המפקח. לוח הזמנים יעודכן ויועבר למנהל ,העבודה
, אחת לחודש לפחות, כשהוא מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה המתוכננת לחודש מודיעין

חוזה, לרבות החובה להשלים את הקרוב. לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הקבלן על פי ה
 ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה.

 
יוכן לוח זמנים על ידי  04.2ו   04.1לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהאמור בסעיפים קטנים  04.3

 המפקח, והוא יחייב את הקבלן. הוצאות ההכנה, כאמור, יחולו על הקבלן.
 

 , בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין המפקח רשאי       04.4
 מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינויי לוח הזמנים או על החלפתו               
 בשינויים המחויבים.  הנ"לבאחר, ועל הוראת המפקח יחולו סעיפים קטנים               
 יחייב לוח הזמנים את הקבלן מזמן אישורו על ידי  -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים               
 המפקח.              

 
 

 אספקת כח אדם על ידי הקבלן  00.05

                              , העבודה לביצוע המועיל או הדרוש האדם כח כל את הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן           

        הכרוך אחר דבר וכל בשבילם התחבורה ואמצעי עליהם והפיקוח ההשגחה אמצעי את            

 .בכך             

 :עבודה ותנאי אדם כוח אספקת     05.1

 המועד תוך העבודה  ביצוע לשם הדרוש במספר, ואחרים מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב הקבלן 
 הקבלן חייב, דין כל לפי היתר או רשיון, ברישום צורך יש שלביצועה בעבודה. בחוזה לכך הקבוע
 .כאמור, דין כל לפי היתר או רשיון בעל או שרשום מי רק להעסיק

 שיידרש ללא וזאת, העבודה מנהלי את או נציגו את הקבלן יחליף, המפקח מאת בכתב דרישה לפי
, התעסוקה שירות חוק להוראות בהתאם ורק אך עובדים הקבלן יקבל העבודה לביצוע. לכך הסבר
 תנאי ויקיים, העבודה בביצוע ידו על שיועסקו לעובדים עבודה שכר ישלם הקבלן. 1959 - ט"תשי

 באותו במדינה עובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג האיגוד ידי על לקבוע בהתאם, עבודה
 .איזור באותו דומה עבודה עבור ענף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 ביטוח            לקרנות  מיסים העבודה בביצוע ידו על שהועסק עובד בעד לשלם מתחייב הקבלן 
 הגדול המספר        את המייצג העובדים ארגון ידי על עובד אותו לגבי שייקבע בשיעור סוציאלי
 כל את לבצע מתחייב הקבלן. איזור באותו דומה עבודה עבור, ענף באותו במדינה עובדים של ביותר

 - ט"תשכ( משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק אחר למלא וכן, עובדיו של סוציאלי לביטוח חובותיו
 בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן. מישנה קבלני עבודת על,  הלאומי לביטוח דיווח לרבות. 1968

 בריאות לשמירת תנאים להבטיח וכן, עבודה תאונות    למניעת הדרושים הזהירות אמצעי כל ולנקוט
 בחוק כמובנו, המפקח ידי על שיידרש כפי חוקית דרישה ובאין, בחוק  כנדרש ורווחתם העובדים
 .1954 - ד"תשי, העבודה על   הפיקוח ארגון

 אדם: כוח ומצבת אדם כוח פנקסי  05.2      

 בהם שיירשם אדם כוח פנקסי, המפקח של רצונו לשביעות, ינוהלו העבודה שבביצוע מתחייב הקבלן
, ולמפקח למנהל להמציא מתחייב הקבלן.  עבודתו ימי וכן, עובד כל של במקצוע וסווגו מקצועו, שמו
, רצונו ולשביעות, דרישתו לפי למפקח להמציא וכן, ביקורת לשם האדם כוח פנקסי את, דרישה לפי

 סוגיהם, מקצועותיהם לפי העובדים חלוקת את שתכלול ויומית שבועית, חודשית  אדם כוח מצבת
 .והעסקתם

 אדם וכח ציוד 05.3      

 למנהל הפרויקט הקבלן יעביר ע.ה.צ קבלת מתאריך יום( עשר ארבע) 14 תוך לעיל לאמור בנוסף
 המשנה קבלני שם,  ראשי עבודה מנהל, ראשי ביצוע מהנדס - הבכירים העובדים שמות רשימת
 את ותחייב החוזה מתנאי חלק תהיה אישורה לאחר זו רשימה, הפרויקט לבצוע הקבלן י"ע שיוקצו

 .מנהל הפרויקט של מוקדם אישור דורשת ל"הנ הצוות אנשי הקבלן ,החלפת

 זו רשימה. זה מכרז לדרישות התואמת א"וכ ציוד של רשימה להגיש על הקבלן ז"לו הגשת במעמד
 .  הקבלן את ותחייב החוזה מתנאי נפרד בלתי חלק תהיה

 . בכתב המפקח אישור ללא מהאתר ל"הנ הציוד את להוציא יורשה שלא לדעת הקבלן על

, הזמנים בלוח לעמוד כדי הדרוש כל את הצעתו הגשת בעת בחשבון שלקח כמי הקבלן את רואים
 תגבור, הציוד תגבור: בגין פיצויים או תוספת לכל זכאי יהיה לא הקבלן, לעיל האמור כל לרבות

 .ב"וכיו מנוחה ובימי בלילות נוספות שעות עבודת, א"כ

 שמירה 00.06

      ועליו הקבלן של הבלעדית באחריות היא( לקבלן השייך) בשטח הנמצא הציוד על שמירה           

 על חשבונו. העבודה באתר שומר הצבת כולל בחשבון זאת לקחת           

 הפעלת קבלני משנה 00.07
 י"ע מראש יאושרו אשר משנה קבלני רק להעסיק הקבלן יורשה זה חוזה/  מכרז במסגרת
 בסעיף המפורטות העבודות את עצמו הקבלן יבצע בו מקרה בכל(. עבודה תחילת לפני) המפקח

 .זה סעיף הוראות כל עצמו הקבלן על תחולנה, משנה קבלן באמצעות שלא, זה
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 לכל הקבלן של והבלעדית המלאה אחריותו בכלליות לפגוע מבלי - משנה קבלן של עבודה  הפסקת
 הפסקת הפרויקט (לדרוש מנהל באמצעות) המזמין רשאי, זה חוזה במסגרת לבצע שעליו העבודות
 ברמה עבודתו את מבצע אינו לדעתו אשר, הראשי הקבלן של  משנה קבלן כל של ופעילותו עבודתו

 על הודעה של במקרה. והמפרטים התכנון הוראות אחר ממלא שאינו או/ו הנאותה המקצועית
 והעבודות הפעולות כל של מיידית להפסקה הקבלן ידאג, לקבלן בכתב שתימסר, ל"כנ עבודה הפסקת

 הקבלן על יהיה כן וכמו, מטעמו העובדים וכל, העבודה הפסקת הוראת חלה שלגביו המשנה קבלן של
 העבודות המשכת לצורך המפקח של באישורו חייב אשר מטעמו אחר משנה לקבלן לפנות הראשי
 . עיכובים ללא

 מודד באתר ומדידות בזמן הביצוע 00.08

הקבלן יספק מודד מוסמך לביצוע כל העבודות הדרושות עפ"י דרישות המפקח והחברה 

 הכלכלית, לא תשולם תוספת עבוד ביצוע מדידות בזמן הביצוע.

 מבנים ארעיים 00.09

 12הקבלן יספק מבנה  למפקח, עלות המבנה כלולה בהצעת הקבלן. המבנה בגודל של לפחות 

ות לשמונה אנשים, שולחן עבודה, כסא משרדי, מ"ר. המבנה יכלול שולחן ישיבות עם כיסא

ארון  ומיזוג אוויר. המבנה יחובר לחשמל ומים. אחריות אחזקת המבנה וניקיונו הינה של 

 הקבלן.

 היתרים ואישורים 00.10

בתחילת כל העבודה הקבלן נידרש לקבל היתרי חפירה ) גם במקרים בהם אין עבודות עפר  

רעות, וכל היתר נדרש לצורך ביצוע העבודות. –בים מכ -בתכולת העבודה( מעיריית מודיעין

למען הסר ספק הקבלן נדרש לקבל אישורים מחח"י, בזק והוט. לא תשולם כל תוספת, למעט 

 התוספות הקבועות בחוזה, בגין הוצאת אישורים והיתרים.

 שמירה, גידור, אמצעי זהירות ומתקנים באתר העבודה: 00.11

 להבטחת הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ינקטו מטעמו הבאים כל כי אחראי ויהא ינקוט הקבלן

 בעת לרבות העבודה ביצוע בעת ובסביבתו העבודה לאתר בדרך, העבודה באתר אדם וחיי רכוש

, אזהרה שלטי, אורות, גידור, שמירה חשבונו על ויתקין יספק הקבלן. העבודה לאתר חומרים הובלת

 זמניות גדרות, בטיחות מעקות, תעלות דיפון, פיגומים, מהבהבים פנסים לרבות - אזהרה תימרור

 צורך שיהיה מקום בכל, באתר העובדים ושל הציבור של ולנוחותם לביטחונם זהירות אמצעי ושאר

 מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או דין פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי על שיידרש או בכך

 . כלשהי
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 כל את ולסלק השטח את ליישר עליו יהיה העבודה אתר את יפנה בטרם כי ומתחייב מצהיר הקבלן

 .העבודה באתר שנשארו המפגעים המכשולים

 חיבורי מים 00.12

לפני תחילת העבודות באתר על הקבלן לרכוש מונה מים מ"מי מודיעין" ולחברו באתר 

אצלם העבודה. לא יתקבלו כל חיבורי מים אחרים אשר לא תואמו מול מי מודיעין  ו/או נרכש 

 שעון המים.

 תוספת קבלן ראשי 00.13

 לא תשולם תוספת קבלן ראשי  בגין עבודות הכלולות במחירון.

 תוספות למחירון משהב"ש ומחירון דקל 00.14

 התוספות המוגדרות במחירון משהב"ש ובמחירון דקל מבוטלות. 

 פרטים לדוגמא/ דוגמאות באתר 00.15

שר יאושרו ע"י המזמין , באחריות הקבלן לספק פרטים ודוגמאות לאתר בהתאם לתכנון א

 הרב ההלכתי המלווה את הפרויקט והמפקח .

 שמירה על איכות הסביבה בזמן הבנייה 00.16

הקבלן יקפיד על ניקיון האתר וסביבתו בזמן העבודות. לא תותר השארת פסולת או מערומים 

 כלשהם מחוץ לאתר העבודה, המגודר.

ו לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות מודגש בפני הקבלן שהעבודה מתבצעת באזור מגורים ועלי

 הנדרשים בעבודה 

 הגשת חשבונות 00.17

 חשבונות יוגשו בהתאם לנהלי החברה שיפורטו לקבלן הזוכה.

 שימוש במפרטים סטנדרטיים 00.18

כל העבודות יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן בהתאם למפרטים  שיוכנו ע"י ע"י מתכנני הקבלן. 

 עו בהתאם ל"ספר הכחול".בהיעדר מפרטים מיוחדים העבודות יבוצ
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 אחזקת גינון 00.19

 3עבודות גינון אשר יבוצעו ע"י הקבלן  כוללות  אחזקת שטחי הגינון, לרבות מים,  במשך 

 חודשים מיום מסירת הגינון לעירייה בה יוגדר מועד תחילת האחזקה.

 4תיק מסירה/ טופס   00.20

לפי  -GISעדות  ותכניות לבסיום כל עבודה הקבלן נידרש להכין תיק מסירה הכולל תכניות 

רעות ולפי נוהל מסירת פרויקט בחכ"ל. חובה  -מכבים –נוהל מסירת פרויקט בעיריית מודיעין 

לקבל את חתימת המתכננים על תכניות העדות. לא יתקבלו תכניות שאינן חתומות. בעבור 

 לא תשולם כל תוספת. 4הכנת תיקי המסירה ו/או תכניות העדות ו/או טופס 

 תעודת השלמה לעבודה:  00.21

יודיע על כך למפקח בכתב ויצרף להודעתו  ,השלים הקבלן את ביצוע העבודות שבהזמנת העבודה

( של העבודה כמפורט להלן. המפקח יבחן AS MADEחמישה סטים מושלמים של תוכניות העדות )

 "בחינת העבודה"(. -ימים מיום קבלת ההודעה )להלן  30את העבודה תוך 

העדות תוגשנה כשהן חתומות על ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך )כולל חותמת( ותכלולנה תוכניות 

פירוט מדויק של כל העבודות לרבות: תוואי קווים גרביטציונים, מיקום שוחות ואיתורן לעצמים 

(, מפלים חיצוניים, מיקום .I.Lקיימים בשטח, רומי קרקעית צינורות הכניסה והיציאה מהשוחות )

(, ורום שוחות. כמו כן יכלל בתוכניות כל המידע הנוסף הדרוש להפעלה ואחזקה .I.Lרקעית )ורום ק

של העבודות לרבות כבלים ותשתיות של חברת החשמל, בזק ומקורות, סוג האדמה, מידות ומיקום 

 מבנים וכיו"ב.

ואי מדידת צנרת וכבלים תת קרקעיים תיעשה לפני כיסוי החפירה לצורך סימון מדויק של התו

 וההסתעפויות.

מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את רצונו, 

"התיקונים"( הדרושים לדעתו,  -ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה )להלן 

 והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבע המפקח.

יצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה לפי למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ב

החוזה, ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך בתיקונים 

 וביצועם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

תימסר לקבלן,  -אישרו המפקח והמהנדס כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם 

 בתום קבלת העבודה, תעודת השלמה.

כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביע את רצונו,   או מנהל הפרויקטקח קבע המפ

, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודות השלמה גם לפני ביצוע התיקונים, מנהל הפרויקט רשאי

כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים, לשביעות רצונו של המפקח, את התיקונים 

 שמסר לו המפקח, בתוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. המפורטים ברשימה

או כל אדם אחר מטעמה, להחזיק  חברה הכלכליתאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של ה

בעבודה כולה או חלקה, ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעה בה עבודת התיקונים ולא ניתנה תעודת 

לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה לכך על  אין הדבר גורע מחובת הקבלן ,השלמה. עשתה כן

 ידי המפקח.

רשאית  חברה הכלכליתלא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח תהיה ה

 חברה הכלכליתלבצע את התיקונים בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, על חשבון הקבלן. ה

ה להוצאות משרדיות, מימון ותקורה על ידי ניכוי מהן כתמור 20%תגבה הוצאות אלו, בתוספת 

 משכר החוזה או בכל דרך אחרת.

העבודה או חלקה, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי תנאי  ימתן תעודת השלמה לגב

 מתנאי החוזה.

קבע המפקח כי הושלמה העבודה, או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן היה להשלימו 

את העבודה או אותו חלק מסוים מהעבודה  יברה הכלכליתחייב הקבלן למסור לבמועד מסוים, 

הכל פי העניין, והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסוים מהעבודה,  ,כאמור

 חברה הכלכלית.שיש לו כלפי ה ןמחמת דרישות, טענות או תביעות כלשה

 

ניתנה תעודת השלמה לכל העבודה, חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד והמבנים 

עבור עודפי החומרים ייעשה בהם כפי  החברההארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו. שילמה 

 חברה הכלכלית.שתורה ה
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  _________________ 

 

  

 

 :בדק, תיקונים ותעודת סיום 00.22

עות בחוק. תקופת הבדק והאחריות תחל הקבלן יהיה אחראי לטיב הבנייה למשך התקופות הקבו

הוצאת תעודת השלמה לכל העבודה או מיום ביצוע כל התיקונים, כמשמעותם  לפי המאוחר ממועד 

 שבהם.

בעבודה שבוצעה  והאחריות  שהתגלו תוך תקופת הבדק ,נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם

אם לחוזה, או שלא בהתאם להוראותיו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע שלא בהת

או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או  חברה הכלכליתשל המפקח ו/או של המנהל ו/או של ה

הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות  ,מביצוע לקוי, יהא הקבלן חייב לתקנם או לבצעם מחדש מיד

 . רצונו

 פי נספח הבדק להלן יחולו על הקבלן.ולזה ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיף 

היה והפגמים, הליקויים והקלקולים בעבודה שבוצעה לפי החוזה אינם ניתנים לתיקון, לדעת 

 בסכום שייקבע על ידי המפקח. חברה הכלכליתהמפקח, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל

   כי הקבלן ביצע את כל התיקונים הנדרשים בתום שנת חברה הכלכלית ומנהל הפרויקט ה ואישר 

 לקבלן תעודת סיום המפרטת כי העבודה הושלמה בהתאם לחוזה הפרויקט ימסור מנהל   הבדק 

 וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של מנהל 

 .הפרויקט

ואשר מטבע   בלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה מסירת תעודת הסיום אינה פוטרת את הק

 הדברים נמשכות גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

  2נספח ג'

 המפרט הטכני

 
 1 –מסמך ד' 

 
 אור כלליית

 
 מקוואות

 
 

מוצגים להלן הסברים והנחיות כלליות ומפורטות למכרז תכנון ביצוע להקמת 
 מקוואות :

 
 

מקווה טהרה הוא מוסד בעל חשיבות יסודית בחיי יום יום וחיי המשפחה בעם  כללי:
ישראל. טבילה במי המקווה מטהרת מטומאות שונות על פי ההלכה וישנן 

 ונות במקוואות בהתאם לחומרתן.דרגות ש
 ארבעה הם סוגי הטבילה המצויים היום:

 
המקווה מכשיר ראשון ועיקרי לטהרה ,אין אדם יכול לעלות מטומאתו לעולם, 
עד שטבל במי המקווה שנעשה כהלכה אמנם יש ואתה מוצא בתורה גם דרישות 

ם בזמן שבית נוספות בעניני טהרה . כשהדברים נוגעים לדיני קדושה שהיו נוהגי
 המקדש היה קיים ואולם בכל הסיבות אי אפשר להיטהר בלי מקווה טהרה. 

  .לטהרת כלים חדשים הבאים מבית חרושת של נכרי -מקווה כלים 
 
טבילת טהרה לגברים הנהוגה בין חסידים בכל יום ולמרבית הגברים  .א

 במועדים מיוחדים כמו ערב יום הכיפורים, ערב פסח, ערבי שבת ועוד.
 טבילת הגר עם הצטרפותו לעם היהודי. .ב
 טבילת יולדת( –טבילת כל אישה מידי חודש )בדומה  .ג
 טבילת כלי מתכת וזכוכית שמקורם אינו יהודי. .ד

 טבילת הנשים )סעיף ג' דלעיל( היא יסוד לחיי המשפחה היהודיים. כל אשה         
 די חודש  שומרת מצוות ורבות מאלו שאינן מדקדקות במצוות טובלות מי      
 במקווה לאחר תהליך מדוקדק של בדיקה וניקיון.      
 מבנה המקווה מיועד לאפשר תהליך זה של טבילה בנוחות, בהידור           
 ובכשרות מקסימלים.      

 ה. לעלות מן החול לקדוש שבת ויום טוב 
 עזרא    לאלה שנוהגים עפ"י תקנת  –ו.  לטהר בעל קרי לעסוק בתורה ובתפלה 

 סופר     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 ז. לטהר המחשבה והגוף לעבודת הבורא.
 דרישת ההלכה הקובעת לגבי מקווה טהרה מביאות את המתכנן לידי סיגול       
 תנאי המקום והזמן לצרכיה. מכאן החשיבות המכרעת לשילוב ההדוק בין      
 י מיטב              ההלכה והטכנולוגיה להשגת תנאים סניטריים והיגיינים מיריביים לפ    
 הטכניקה המודרנית.     

 
בא להמחיש את הרציפות של דיני מקווה שהיו נוהגים בישראל  מקווה טהרה

 לדורותיו בכל מושובותיו.
דינים אלה, כלליהם ופרטיהם הם ששימשו בסיס בבנין מקווה טהרה בזמנים קדומים 

בתקפם גם בעידן החדש בארץ ישראל, בימי הביניים בארצות הפזורה והם נשארים 
 ועליהם בלבד אנו מבססים כל תכניות הבניה למקוואות בזמננו.

תנאי הטכנולוגיה וחומרי הבניה עשויים תמיד להשתנות ולהתחדש ברם ,יסודות 
 ההלכה אינם משתנים.

 
 
קת טומאה וטהרה הכתובים בתורה. מסורים מדור לדור ונשמרים מאז היות וח

 האחרון .ישראל לגוי עד הדור  
אין אדם יודע להסביר מהי "טומאה" וכיצד היא יורדת דווקא מן המקורות האלה 
שגזרה תורה , וכל שכן כיצד אדם עולה מטומאתו על ידי הטבילה שעשויה כהלכתה 
דווקא. ולמה כל החוקים האלה נוגעים רק לאיש  ישראל ,ואינם נוגעים כלל לאיש 

 רא בבריאותו.נכרי . הכל חוק שגזרה חכמתו של  הבו
 

  מבנה הלכתי:
לבו של בנין המקווה הוא בריכה )או בריכות( הטבילה. על פי ההלכה חייבים לטבול 

סאה של מי גשם עומדים )שאינם בזרימה או בדליפה( מקובל היום כי השיעור  -40ב
ליטר ולמעשה ראוי כי מסיבות שונות של התמעטות המים יהיו  1,000 -לא יפחת מ

מ"ק. שיעור המים הוא פועל יוצא של צורת הטבילה: טבילה  2 –ליטר  2,000לפחות 
במקווה פירושה הכנסת הגוף כולו כולל קצות השערות אל תוך המים בלא התכופפות 

אלה נקבע כי שטח  םאו התכווצות יתירה. בהתייחסות למידות גוף האדם במצבי
בחשבון מציאות  ס"מ )יש לקחת 100/150 -המקווה בתחתית מדרגות הירידה היה כ

רדיאטור לחימום מים שיש רתיעה מנגיעה בו(. המדרגה האחרונה משמשת נשים 
ס"מ. שאר השטח משמש למדרגות ירידה. השטח  100/100 -נמוכות קומה היא כ

ס"מ מעל רצפת המקווה, וקשור עם גובה פתחי מי הגשמים  125-130הצמוד הוא 
 )להלן(.

 
 טיב המים והכשרתם:

 שני כללים עקרוניים במי הטבילה: 
המים חייבים להיות מים נקווים = עומדים )ומכאן השם מקווה( ולא נוזלים או  .א

 דולפים בשום פנים אופן.
המים צריכים להיות מי גשם או מים שבאו במגע עם מי גשם לפי כללי ההלכה  .ב

 ובכך הוכשרו לטבילה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 ים, ואפילו לא סדקים קפילריים.דרישה א' מחייבת בריכה אטומה לחלוטין לנזילת מ
 נושא זה יידון במפורט בהנחיות לביצוע בריכת הטבילה.

ואין טבילה מועילה בו לדעת רוב הפוסקים. כמו כן יש למנוע  פסולמקווה נוזל הוא 
 עליית פני המים על גדותיהן בעת הטבילה.

 
 מים שאובים:

סולים לטבילה ואם הם  מים שנשאבו ע"י אדם או עברו בכלי שיש לו בית קיבול פ
לוגים הם פוסלים אפילו מים כשרים  3המים הראשונים המגיעים למקווה וכמותם 

שיבואו אחריהם. לעומת זאת אם יש במקווה מים כשרים בכמות הנדרשת 
המינימלית, מותר להוסיף עליהם מים שאובים בכל כמות. מים נחשבים לשאובים גם 

 התקנת כלים או הפעלת משאבה. –דם אם הגיעו למקווה מכוח פעולתו של א
 

 איסוף המים:
איסוף והעברת המים מחייבת להיות בטהרה ולא בכלי המקבל טומאה. לכן נמנעים 
משימוש בברזי מתכת להעברת מי הגשם או בפקקי מתכת לעצירתם. השימוש 

צינורות פשוטים ולא כפופים שאינם עוצרים  –במתכות אפשרי רק אם אינם כלי 
ושנוצרו ע"מ להיקבע בקרקע. יש דעות האוסרות לחלוטין שימוש  בתוכם מים

 בצינורות מתכת להעברת מי הגשם.
 
 

 הכשרת המים:
מאחר ואי אפשר כמעט בתנאי ההיגיינה המקובלים: החלפה תכופה של מי המקווה, 

 לטבול במי גשם ממש, משתמשים בדרכי הכשרת המים שהתירה ההלכה.
 שלוש הן השיטות:

ס"מ( בטרם יפלו אל  50המים מוזרמים על פני הארץ כשלשה טפחים ) – המשכה .א
 המקווה. למעשה תבוצע המשכה בתעלה המדופנת בטיח סופג דוגמת "קרקע".

יצירת מגע בין מים שאובים )מי רשת המים העירונית( לבין מקווה מי  – השקה .ב
בריכת גשם המגע מאחד את המים כולם למי מקווה כשר. ההשקה נעשית ע" מילוי 
הטבילה במי ברז "שאובים" בכמות הנדרשת לטבילה, ויצירת חיבור בצינור 

 ביניהם לבין בריכה בה נאגרו מי גשם הנקראת "אוצר השקה".
כאשר יש מאגר מי גשם בכמות מספקת לטבילה כשירה מזרימים אל תוכו  – זריעה .ג

 מי ברז המוכשרים ע"י צירופם למי הגשם. התערובת מוזרמת לתוך בריכת
 הטבילה וממלאת אותה בכמות הדרשה.
צינור קצר הקרוי בלשון ההלכה  –ההשקה והזריעה נעשות באמצעות פתח 

 ס"מ. 10ס"מ ויש המגדילים עד  5-6"שפורפרת הנוד" שקוטרו 
 
 מ"ר נטו . 120-132פרוגרמה למקווה של  .ד

 ת טבילה.ובריכשתי  (1
ויציאה אמבטיות ובכל אמבטיה מקלחת ידנית עם מוט קבוע לקיר מתכתי  שתי (2

 .נפרדת למקווה
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 .עם יציאה נפרדת למקווה תומקלחשתי  (3
 חדר איפור.אחד   (4

 חדר כלות יהיה חדר עם נגישות . (5
 פרוזדור לח .  (6
 פרוזדור יבש .  (7
 .רצוי שכל החדרים הרטובים יהיו עם חלונות במידה ולא , יש לתכנן אוורור  (8
 חדר מקלחת לגברים. (9

 בור לטבילת כלים. (10

 מ"ק . 1.5אוצר תחתון מתחת לבור הטבילה בנפח  (11

 מאגר מים. (12
אין לבנות מקווה ללא פיקוח צמוד של רב מומחה בהלכות מקוואות , אישור תכנון  .ה

 המקווה יהיה באישור רב מומחה בהלכות מקוואות , ומנהל הפרויקט . 
בגג שבו מתאספים מי הגשמים לא יותקנו דודי שמש , מזגנים , היות והגג חייב  .ו

 להיות נקי. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
       

 מבנה בנין המקווה .א
 

עם היותו בנין קטן ממדים מכיל המבנה בתוכו מספר רב יחסית של פונקציות 
המרוכזות בשטח קטן ולעתים חודרות זו לזו, להלן יימנו הפונקציות. מלה המודגשת 

 תפורט בהמשך.בקו 
המקוה יתוכנן כמקוה מונגש )חדר רחצה אחד( וכן ישמש למקוה גברים )עם גישה  

 נפרדת(
מקוה מונגש דהיינו דלתות רחבות מהכניסה עד למקוה, דלת שכסא גלגלים רחב עובר 

 בו.
 פתח החדר המונגש )שיהיה גם חדר כלות( יהיה מול המקוה.

למקוה יכולה להפתח עד למעלה למטרת גדר המקוה נפתחת, וכן הדלת המובילה 
 התקנת מעלון בעתיד.

 
 

אה תוביל לחדר ובכניסה תהיה מבואה קטנה שתמנע מבט ישיר ליתר הבניין. המב
נשים. אזור ההמתנה יהיה  ארבעהמתנה  אשר בו יוכלו לשבת בנוחות ולהמתין לתורן 

ו יינתנו הוראות צמוד לחדר הבלנית ממנו תפקח הבלנית על הנעשה ודרך חלון קבוע ב
וישולם עבור הטבילה, כמו כן ימסרו אביזרים שונים לרחצה וטבילה. לחדר הבלנית 
יהיה צמוד מחסן. במקווה ימצא חדר מוגן לפי תקנות הג"א. מאזור ההמתנה יוביל 

פרוזדור "יבש" המוליך אליהם. לחדרי הטבילה יהיו צמודים מאגרי מי הגשם. 
"רטוב" יהיה צמוד "תא שירותים" וכיור .               לפרוזדור ה"יבש" ולפרוזדור ה

  )לגבי השירותים( אלא אם ישנם שירותים בחדר הרחצה.
 מחדרי הרחצה יהיה מעבר אל חדר ברכה  וממנו אל חדרי הטבילה.

 בחדרי הטבילה מקווה לטבילת כלים.ואל  חדר מכונותמבחוץ תהיה גישה אל  
"אוצר  –"אוצרות"  –ן מאגרי מי הגשם הקרויים ובצמוד לה בריכות הטבילהתימצאנה 
ממנו תהיה אספקת מי  מאגר מי גשם רזרבי, ובצמוד להם גם "ואוצר זריעה" השקה"

 הגשם ל"אוצרות".
מערכת הברזים והפיקוח על הזרמת המים למקווה ושאיבתם וכן הזרמתם אל אוצר 

 ה"זריעה תהיה בתוך ארון בחדר הטבילה ובשליטת הבלנית.
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 תהליך השימוש במקווה .ב
 

אישה המגיעה למקווה תיכנס לחדר הקבלה ותפנה לבלנית לתשלום וקבלת שירותים 
תוכל להמתין בפינת ההמתנה.  –תיכנס אליו, ולא  –והוראות. אם פנוי חדר רחצה 

בחדר הרחצה פתח נוסף הפונה אל "הפרוזדור הרטוב" אף הוא בשליטת הבלנית. עם 
יל המשתמשת כפתור איתות )נורה וקול( להודיע לבלנית סיום הרחצה וההכנות תפע

על נכונותה. אם ישנו מקווה פנוי, תעבור הבלנית לפרוזדור הרטוב דרך מעבר, תפתח 
לחדר ברכה )נשים בנות עדות המזרח ( למשתמשת את הדלת הפנימית ותפנה אותה 

 למקווה. ומשם 
ת לחדרה והדלת הטבילה נעשית תחת השגחת הבלנית ולאחריה חוזרת הטובל

הפנימית ננעלת. לאחר יבוש והלבשה חוזרת המשתמשת לפרוזדור היבש ויכולה לעזוב 
תוך שימוש אם רצונה בכך בחדר הקוסמטיקה, או  –את המקווה בעד דלת הכניסה 

 בעד דלת יציאה נוספת החוצה בקצה הפרוזדור ה"יבש".
 

הכניסה למקוה הגברים מקוה הגברים במבנה  יתוכנן עם דלת נשלטת ע"י הבלנית, 
מ' , השביל הנפרד יוביל גם  2.1תהיה בשביל גישה נפרד מופרד בגדר גבוהה בגובה 

 למקוה הכלים.
בכניסה למקוה הגברים תהיה מלתחה/ חדר הלבשה קטן. שרותים וכיור, וחדר 

 מקלחות עם שתי תאים, בכל תא מקלחת קבועה אחת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 2מסמך ד'
 

 כללית בהנחיות לתכנון ביצוע הקמת מקוואותפרוגרמה 
 
 

 הערות פרוט דרישות שם השטח .ג

  503-במגרש צ מגרש המקווה
מ' אחד השבילים  1.5משתלבות. רוחב  אבנים –שבילי גישה  פיתוח המגרש

גישה לרכב  –מפה(, שביל חדר מכונות )ר רצוי ללא מדרגות 
 מ' רוחב. 2.5

מהודק, לאורך השבילים השבילים על מצע בטון ע"ג מצע 
 אבן שפה בטון ומעקות ברזל כנדרש.

דית דגדרות: קדמית סורג ברזל מגובלן וצבוע ושערים צ
מ'.  2.10ואחורית רשת מרותכת מגולבנת וצבועה, גובה כולל 

 ., רשת יהודה או שווה ערךשערים ממין וגובה הגדרות
 תאורת חוץ: תאורה נמוכה לאורך השבילים.

 או מרצפות בטון ס"מ על מצע בטון. 5ן מדרגות חוץ: אב

שביל גישה נפרד 
למקוה 

 הכלים/גברים.
הפרדה ע"י גדר 

 מ' 2.1
 

  מ"ר נטו  120 שטח המקווה

זאת מלבד רצוי כניסה ראשית וכניסה/יציאה משנית  כניסות למקווה
 כניסה נפרדת למקווה גברים

 .הכניסות מוגנות מצפייה ישירה מהרחוב 

  מגשם, מרוצפת בשיפוע קל כלפי כניסה ראשית מוגנת
 חוץ ועם מתקן לניקוי נעליים.

 .תאורה אל פני הנכנסת 
  למוניטור. –בכניסה וביציאה אינטרקום ואופציה 

 

 דלת כניסה פלדלת עם חור עם/בלי לבני זכוכית.  מבואה
 .רצוי קיר מול הכניסה למניעת מבט מבחוץ 

 .תאורה עלית, ארון חשמל 
  בעין ו/או מוניטור.שליטת הבלנית על הכניסה 

 

 חלון. –רצוי בחלל הניתן לסגירה, רצוי איוורור טבעי   המתנה
 מ"ר. 120נשים  -4 -רצוי מקום ישיבה נח ל 
 . אפשרות לפינת תה.רצמוד לשירותים וכיו       
 )קשר ישיר אל: בלנית ופרוזדור יבש )ללא מבט 
 .מתקן לתליית מעילים ומראה 
  או מחיצה מתקפלת.הפרדה מפרוזדור יבש בוילון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 שליטה על הכניסות  פינת בלנית ומחסן

 דלפק ומקום לקבלה ולקופה 
 .)ארונית למגבות נקיות )מפורמייקה או אלומיניום 

 'ארון לסבון מברשות שיניים וכו 

  ,לוח הדלקות ולוח איתות מהחדרים. נקודת טלפון
 כריזה, מוניטור ואינטרקום. מחסן יכול להיות נפרד.

  

 
 

 הערה

נושאים  .ד
 כללים

  

וחדר מכונות( ,חדר אוצרות ריצוף בכל המקווה )מלבד מחסן  ריצוף כללי
ס"מ )חצי אריח(  10עם פנל  ס"מ 20/20קרמיקה נגד החלקה, 

 וטיט לעל חו

 

וחדר מכונות( , חדר אוצרות  בכל המקווה )מלבד מחסן  חיפוי קירות כללי
עד הדלת + או  2.10עד גובה ס"מ  20/20קרמיקה באריחים 
 מסוג האריח, בפינות פרופיל אלומיניום. –שילוב פס קישוט 

 

 2שכבות סרגל  2טיח חלק  –מעל גובה הקרמיקה ובתקרה  טיח כללי וסיוד
 כוונים צבוע בפוליסיד ומרוח בפונגיצ'ק נגד פטריות

 

 
 

שם  .ה
 השטח

 הערות פרוט דרישות

בידוד ואיטום 
 כללי לגג

 ביטומני.מתחת לחדרי רחצה איטום 
בגג: יריעה ביטומנית על היציקה, שכבת שיפועים בטקל 

 עליה יריעה ביטומנית ושכבה עליונה מדה.

 

  קירות בטון בחיפוי אבן קירות חוץ
  ס"מ. 10בלוק  קירות פנים

פרוזדור "יבש" 
 ו"רטוב"

 .כניסה או שתיים מאזור ההמתנה 
 .מספר פתחי ניקוז לניקוז מים מהיר 
  נאותה, ליד דלתות החדרים נורת איתות תאורה עלית

 עם לחצן ביטול.

  + מעליה צנרת  ס"מ 220אלטרנטיבה לתקרה מונמכת
חשמל ומים ולפעמים אוורור או חימום באוויר חם 

 תקרה מונמכת פלסטית )לא אלומיניום(.

 



81 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 1ריצוף וקירות ראה נושאים כלליים דף מס'   חדרי רחצה

  עול תפוס/פנוידלת כניסה מפרוזדור "יבש" עם מנ 
  דלת יציאה לפרוזדור רטוב עם נעילה מצד הפרוזדור

 הרטוב בשליטת הבלנית
 .מבנה דלתות ראה אלומיניום כללי 

  בחדר מונגש   ס"מ 170/70בחדרי אמבטיה אמבט יציקה
 לפי דרישות התקן לנשים נכות

  כיור חרס תוצרת חרסה או שווה ערך אסלת חרס לבנה ,
מיקסר( לכיור, ולאמבטיה. בכל לבן, סוללת ברזים )לא 

 אמבטיה מקלחת ידנית עם מוט קיבוע לקיר מתכתי.

  לאמבטיה סבוניית חרס כפולה, לכיור סבוניית חרס
 ומקלחת.

  מגבות, הכיור  3מחזיק נייר, וליד הכיור מתלה  –לאסלה
 –מ"מ מעליו  18משולב במשטח שיש/גרניט/פורמייקה 

 מראה עם תאורה מותאמת.
  מ"מ  18מתלה מוט ומדף פנימי מפורמייקה ארונית עם

 או בנוי בקירות ומצופה קרמיקה.
  24שקע  –סמוך לכיור V עבור מכשיר ייבוש שער 
  בכל חדר לחצן איתות המדליק נורות ליד הדלת ובלוח

 הבלנית
  בחדרי מקלחת מקלחון אלומיניום וזכוכית וסוללה

 מותאמת.

 .בחדרי שירותים 

  ושרותיםבחדר גברים עם שתי מקלחות. 
   .בחדרים אינטרקום לבלנית ואופציה לטלפון חוץ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערה

 חדר מכונות
 
 
 

 ממ"ד
 

 סולם 

  מ'  1.20דלת רפפות פלדה מגולבנת וצבועה רוחב 
  ריצוף טרצו וטיח חלק. –תאורת התמצאות 

 . מערכת הסקה 
  לפי דרישות הג"א במידה וקיימות ובתיאום אם מנהל

 הפרוייקט , במידה ויבנה ישמש כחדר איפור, או מחסן.
 יהיה סולם קבוע מתקפל עם ה אחורי על אחד הקיר

 מנעול , שישמש לגישה נוחה לעליית הגג לרב . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

שם  .ו
 השטח

 הערות פרוט דרישות

גישה דרך פרוזדור "רטוב" מכל חדרי הרחצה. דלת   חדר טבילה
 נפרדת מיוחדת מחדר אמבטיה לכלות.

  פלורסנטים כפולים + מצבר. 3 –תאורה מוגברת 
  כל 2צינורות פלב"ם " –מעקה ומאחז יד במדרגות .

 החיבורים מעל מפלס המים .
  ,)מדרגות ביציקה מלאה, רום בצבע שונה בולט )אפור

 קרמיקת רצפה נגד החלקה, הכל לפי פרט. –שלח 

  ס"מ עבור נמוכות  60מדרגה אחרונה מורחבת )לפחות
 קומה(.

  שיהיה בערך קוב מים באזור נדרש  לפי הוראות הרב
 המדרגה התחתונה

 .ארונית אלומיניום להסתרת ברזים 
  פלב"ם. –כל הצנרת הגלויה והרדיאטור הטבול 

 חדר ברכהב
מעקה נפתח 
 במקוה מונגש

 דקיפ על ציר תחתון עם מוט אלומיניום ע 40רום  –חלונות  אלומניום כללי
 מ"מ. 6ורינת זכוכית מש –הסגר. זיגוג 

צירים וסגרים אלחלד מילוי  3פתיחה רגילה  40רום  –דלתות 
 מ"מ. 5המסגרת בפורמייקה מלאה 

 

 אמפר X  3 40לוח ח"ח בכניסה   חשמל כללי

  לוח הדלקות ואיתות ליד בלנית כמו"כ אינטרקום ו/או
 מוניטור.

 .האיתות: נורה וזמזם עם לחצן ביטול לכל חדר 

  תאורה: בפרוזדוריםPL  בגוון חם עם תאורת חרום בשני
 –קצוות פרוזדור בחדרים כולל המתנה רחצה ומקוואות 
 פלורסנטים כפולים מוגני מים עם  מצבר חרום גכ"ץ.

 

 דלת כמו בחדרי המקווה  חדר פתחי אוצרות
  מ"מ על קונסטרוקצית ¾ כל פתחי האוצרות פח פלב"ם

זויתי פלב"ם נסגרים אל מסגרת זויתני פלב"ם לכל 
 ידית, צירים ואזניים למנעול לתליה.  –מכסה 

  ומטויחות בפנים בטיח  7או  5שקתות בנויות בלוק בטון
סופג עבה עם כמות צמנט מינימלית. צנורות הולכת מים 

 לשקתות לאוצרות  פלסטיק .
 .הקירות ודפנות השקתות מטויחים ומסוידים 

 .כיסוי לשקתות 

 .השקתות: תהיה שוקת נפרדת למי גשם, ולמי רשת 
  השקתות תהיינה נפרדות או מחולקות לבור השקה

 ., ולבור טבילת הכליםאוצר תחתוןולבור הזריעה ול
  1.27חיבור הרדיאטור והמעקות, מעל גובה המים )מעל 

 מ'(
 ר הטבילה )לסימון גובה המים(י צבעי קרמיקה לבונש 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 
 
 
 

שם  .ז
 השטח

 הערות פרוט דרישות

מאגרי )אוצרות( 
 מי גשם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פתחי השקה
 
 
 

  קוב  אספקת מים לאוצרות דרך  8מאגר רזרבי בגודל של
  צו"ל .½ נקב 

   הצינור יונח בעת יציקת המאגר )אפשרות לשלוש יציאות
 לכל מקוה בנפרד ולמקוה הכלים(

 פתח למי נגר במאגר 
     .יציאת מי הגשם מהמאגר יהיה מעל כמות של אחד קוב 

 .כניסת מים ישירה מהגג דרך פתח 
 .פתח עליון עם כסוי פלב"ם כמו מכסי אוצרות לעיל 
 .אוצר זריעה נפרד לכל מקווה 

  ליטר עד פתח הזריעה. 1,500נפח מעט מעל 
  ס"מ בקיר אל המקווה מאוזן  6פתח זריעה עגול, קוטר

ס"מ מעל ריצוף המקווה עד תחתית  143וממקום בגובה 
 הצינור.

 .איטום וציפוי ראה איטום אוצרות ומקוואות 
  היורד מתחת לפני המי  2בצינור " –כניסת מים מהשוקת

 הסופיים.
 .אוצר השקה נפרד לכל מקווה 
 בגובה המקווהליטר וגובה פנימי  2,500-נפח כ . 
  ס"מ בקיר אל המקווה  6פתח השקה עגול קוטר פנימי

 ס"מ   118מאוזן וממוקם 
 ס"מ מעל סיום המים  20 -גובה תקרת אוצרות כ , 

 מ' לפחות 1.63מ', אוצר זריעה  1.47דהיינו אוצר השקה 
  מיקום האוצר הרזרבי יהיה על הגג או בצד המקווה

 במפלס גבוה .
 טבילה  והאוצרות במפלס מוגבה יש לבנות את בריכת ה

מעט שיהיה חלל מתחתיו בכדי שתהיה אפשרות לראות 
 מתחתיו עם יש נזילה , או זחילה ,או רטיבות .

 .איטום וצפוי ראה איטום אוצרות ומקואות 

  אוצר טבילת כלים אחד בנוי מחוץ למקווה עם גישה
                            ס"מ .          60עומק האוצר  -ליטר  1,500מבחוץ בלבד, נפח 
ישירות לאוצר  דרך שקתות כנ"ל אספקת מי רשת

, )  טבילת כלים               דלת פלב"ם לפתיחה מבחוץ
אפשרות גם לפתיחה בגודל כל המקוה, אולי ע"י מתן 

פלב"ם בעומק ) לפי הנחיות הרב(  רשת  (  , שתי דלתות
 ס"מ תאורת חוץ בקרבת הפתח.  50
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

מקוואות ביטון 
 ומאגרים

ללא סדקים, תבניות ללא קשירה בחוטי מתכת  30-טון ב* ב
או קשירה בחוטי פלב"ם, הבטון אטום בעזרת ערב אטים 

 ומרוטט היטב.

 

איטום מקוואות 
 ומאגרים

טיח גלנץ עם ערב אטים על גבי מריחה צמנטים אטימה 
לבטון. התזת צמנט לזיפור אחיזת הקרמיקה. קרמיקה 

 פוגות סגורות בטיט אקרילי אטים. במקוואות עם

בטון בתוספת 
 פולימרים

 
איטום בציפוי 

סיקה או מיסטר 
שכבות,  4פיקס 

לבן ואפור 
 לסירוגין

 
בחירת קרמיקה 

למקוה עפ"י 
 בהוראת הר

ארונית למחלקי 
 מים וברזים

גודל לפי צורך, אלומיניום או פלסטיק או פורמייקה מלאה 
 בלבד

 

סוגי צמחים: הרדוף, אזוביוון, רוזמרין, יסמין,   נטיעות והשקיה
 –בונגוילה, מורן ואלת המסטיק. לאורך כל הגדרות 

 הרדוף או מטפס.
 .מערכת השקיה אוטומטית בטפטפות 

 

ברז מודד שנסגר בגמר מילוי הכמות תכנון  וביצוע  ברז מודד
 , לכל בור טבילהX 2המבוקשת 

 

דלת יציאה מחדר 
 מונגש

 מול המקוה, בגובה  מתוכננתר מונגש דלת ליציאה מחד
 שמשעד תקרה )עם סגירה בחלק לעליון( על מנת ש

 אפשרות בעתיד למעלון.

 

על המאגר להיות מוכן לקבלת מי גשמים מיד בגמר   מאגר המים
 זה כולל גם את איטום הגג. –השלד והגג. 

 .רק לאחר מכן יהיה אפשר לגשת לעבודות פנים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 למקוואותמפרטים מיוחדים 
עם ערב אטום וחישוב  30-נים למקוואות ומאגרי המים יהיו בוכל הבט - בטונים:

למאמצי מתיחה מנימליים. הבטונים ייבדקו לאטימות בטרם ציפוי וטיוח ויתוקנו 
 במידה ותימצא נזילה.

יציקת המקוה: תבוצע בפעם אחת, בורות הטבילה יחד עם האוצרות )כל מקוה לגופו(, 
 ה חיצונית )מסגרת( לפני.מומלץ ליציק
קירות חוץ לא יישענו על קירות בטון כולל קירות איזולציה  בחיפוי אבן. קירות חוץ:

 מקוואות ו/או אוצרות.
 תקרות יתוכננו ויחושבו כך שלא יישענו על מקוואות ו/או אוצרות. תקרות:
 ציפוי אבן .  טיח חוץ:
פוי אריחי קרמיקה נגב או שווה ערך, יצ 2.10כל קירות המבנה עד גובה  צפוי פנים:

 .מ"ר₪/ 100ללא פוגות. מחיר יסוד 
 2400, 2600ספוס בליטות עדינות )כמו נגב סדרת יח אריחי קרמיקה עם ריצוף פנים:

 .מ"ר₪/ 100( מחיר יסוד -2700ו
או שווה ערך קיפ ציר תחתון פתיחה פנימה זיגוג  50 –אלומיניום רום  חלונות חוץ:

 מ.מ" 6משוריין 
 פלדלת )לחדר מכונות דלת רפפות פח( דלתות חוץ:
 מט. גוגבין חללים רפפות זכוכית במסגרת אלומיניום זי חלונות פנים:
 מ"מ. 5או שווה ערך המילוי פורמאיקה מלאה  50דלתות רום  דלתות פנים:

כל האלומיניום בצבע, כל האביזרים בלתי מחלידים )אחריות( כל  אלומיניום כללי:
 הידיות מדגם מעוגל ללא פינות חדות.

   (NORMBAVלבגדים פורמאיקה מלאה )שיטת  ארוניות פנים:
 ,מרותכים משוייפים ומכופפים ללא פינות חדות 2צינורות נירוסטה " מעקות פנים:

 מעלון. במקוה מונגש מעקות נפתחים לצורך הורדת כסא
 לא ממתכת כולל פנסים נושאים. תקרה מונמכת:
 קרמיקה.–רום, גרניט. שלח  מדרגות למקווה:

 מושחלים. אביזרי קצה מבוטנים. PVC)תחת הריצפה( צינורות  צנרת סמויה:
 )במקווה( צנרת נירוסטה בלבד כולל פיטינגים ורקודרים. צנרת גלויה:

 מ"מ. 18קיסר, או פורמאיקה )סביב הכיור( גרניט או אבן  משטחי רחצה:
 .אבן משתלבת אבן נסורה או מדרגות חוץ:
 .אקרשטיין או שווה ערך אבנים משתלבות שבילי גישה:

 בחזית הרחוב: סוכת "יהודה" בחזית אחורית: רשת מלבנית "יהודה" גדרות:
לאורך הגדרות גדר חיה יערה או הרדופים. בשטח ורדים ו/או מדרגות  שתילה:
 במקווה. 

 מ"מ סוקולנטים. 3גרניט אפור מובלט  –קרמיקת הרצוף. רום  –שלח 
 
במקומות בהן יש חובה בציפוי אבן הקבלן יקח זאת בחשבון הצעתו, ויתן בנוסף  (1

או מסמסם ע"פ המפרט הכללי  למפרטים מפרט מיוחד עם ציפוי אבן טלטיש
 לעבודות בניה, מצ"ב מפרט לחיפוי אבן בסוף החוברת.

ס"מ , לפי דרישת המזמין ,  3פו בקרמיקה או בשיש של לפחות קירות החוץ יצו (2
 הקבלן יתן בהצעתו לציפוי : 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 הצעה עם אבן טלטיש . .א
 ס"מ . 3הצעה לציפוי עם קרמיקה ו/או שיש בעובי של  .ב

 .  26עמוד  5איטום גג יעשה לפי פרק  (3
 ינתנו שתי אלטרנטיבות למבנה המקווה )ללא גג רעפים( (4

 
 :הבהרה .ח
 

בהתאם להנחיות תכנון  503-הצעה לתכנון וביצוע המקווה במגרש צהפרויקט יכיל 
 והחברה הכלכלית למודיעין. הובינוי של העירי

  .ט
 :העבודה כוללת

 
 מ"ר נטו. 120תכנון וביצוע המקווה בשטח של  .ו

 מהרשויות. םהוצאת כל ההיתרי .ז

 טופס גמר. .ח

 פיתוח סביבתי של המקווה. .ט

 הכנת לו"ז לפרוייקט הביצוע ולתכנון. .י
 
 
 : עבודות עפר 1פרק  .י
 

 כל עבודות העפר יבוצעו וימדדו בהתאם ל"מפרט כללי לעבודות בנין"                                  1.1
 , פרט אם צוין אחרת בהוראות הבאות ו/או   01של הועדה הבינמשרדית פרק             
 חפירה או חציבה".הכמויות. בכל מקום שבו כתוב חפירה "יש לקרוא   בכתב            

 
 ביצוע העבודה והמדידה יהיו כפופים להוראות הנוספות דלהלן : 1.2
 

תבוצע בידים ו/או בציוד מכני ה ברצפ ולמקווה הכלים  החפירה לבורות .יא
מתאים לכל עומק ורוחב כפי שסומן בתוכניות כל עבודות החפירה שנעשו 

ת היסוד ס"מ ממפלס תחתי 20 -בכלי מכני יבוצעו עד למפלס הגבוה  ב 
ויכללו תיקון סופי של תחתית החפירה למפלסים ו/או לשיפועים הנדרשים 
ע"י חפירת ידיים והידוק השתית בהידוק מבוקר כמתואר להלן לפני פיזור 
המילוי: או יציקת הבטונים . לפני תחילת עבודות החפירה עבור יסודות 

יש  פסולת מסוג כלשהו תקיימת שכבבהם בסיסים או רצפות באזורים 
להרחיקה ולמנוע ערבוב הפסולת עם האדמה המקומית, דבר שיגרום 

 לפסילת החומר החפור למילוי חוזר.
 
במקרה של חפירת יתר על הקבלן לבצע יישור  והידוק התשתיות ולמלא  .יב

בהידוק מבוקר למפלס המתוכנן. עבור יסודות רדודים יש להשלים בבטון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

חפירה עמוקה מהמתוכנן, בשל רזה עד למפלס הדרוש לפי התוכניות בגין 
טעות הקבלן. לא ישולם לקבלן כל תשלום והוא יבצע את העבודות הנזכרות 

 על חשבונו בלבד .
 
הקבלן יגן על החפירות מחדירת מים עיליים משטיפות או זרימות.                               .יג

הקבלן רשאי לבצע את החסימה למים בכל דרך הנראית לו ובאישור 
קח ובלבד שהחפירות תהינה מוגנות ויבשות. כמו כן על הקבלן לבצע המפ
 וחיזוקים לצידי החפירה במידה ויידרש. תותמיכ

 
 מומלץ להכין מעטפת בטון למקוואות, ועל זה יצקו את המקוואות .יד
 
החפור  כל עבודות העפר אשר יבוצעו לכל סוגי הקרקע יכללו סילוק החומר .טו

כולל אל מחוץ לשטח האתר ו/או לכל מקום בו יורה המפקח לשפוך אותו 
 תשלום אגרות.

 
ד' בפרק זה עבודות עפר  יקרא להלן "חפירה" אשר תכלול  -סעיפים א'  .טז

חפירה מכל סוג שהוא לרבות חפירה למבנים, תעלות, יסודות, בורות 
 '.לבסיסים, חפירה לשם יישור ומילוי מתחת לרצפת בטון וכו

 
 הידוק מבוקר של חומר מילוי 1.3

 
מודיפייד א.א.ש.ו ע"י  95%הודק עד לצפיפות של תשתית חומר המילוי  1.3.1

 מכבש ויברציוני
ס"מ  20שכבות המילוי יהודקו בשכבות אופקיות בעובי מכסימלי של    1.3.2

 מודיפייד א.א.ש.ו ע"י מכבש דלעיל. 98%לצפיפות של 
וקירות המסד צריכה עבודות מילוי החוזר סביב היסודות קורות  1.3.3

להיעשות בהקפדה ובזהירות כדי למנוע נזקים למבנים שנוצקו, וציוד 
מ' פרט אם יאושר  1.50מכני לא יתקרב אליהם, מעבר למרחק של 

 אחרת ע"י המפקח.
המילוי במרחב האסור לתנועת ציוד כבד כנ"ל יהודק בעזרת פלטות  1.3.4

 ויברציוניות )לא בעזרת ציוד מכני כבד(.
המילוי מעל חלקי מבנה יצוקים ו/או סביבם יבוצע רק אחרי קבלת            

 אישור המפקח לכך.
ס"מ אחרי ההרטבה  20הידוק מבוקר כנ"ל יבוצע בשכבות בעובי  

 מודיפייד א.א.ש.ו. -98%וההידוק עד לקבלת צפיפות שאינה נמוכה מ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 

 חומרים למילוי 1.4
 

 כללי  1.4.1
 לפני פיזורו במקום. חומר המילוי יקבל את אישור המפקח

 מקורות למילוי מובא יאושרו תחילה ע"י המפקח.
 מלוי מחומר מקומי 1.4.2

מילוי מחומר מקומי יהיה נקי מחרסית הנמצאת בשטח מעודפי עפר,             
 החומר יהיה נקי מכל פסולת אורגנית או כל פסולת אחרת.         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 : עבודות בטון יצוק באתר2פרק  .יז
 

 תקנים     2.1
התקנים הישראלים לצורך עבודה זו מצוינים להלן )כל תקן בהוצאתו 

 האחרונה(:
 צמנט פורטלנד רגיל -  1ת"י 
 אגרגטים לבטון ממקורות טבעיים -   3ת"י 
 נטילת מדגמים של בטון טרי ובדיקתם בלחיצה -  26ת"י 
 בדיקה בלחיצה של בטון שהתקשה במבנים -  106ת"י 
 בטוןחוזק  ה -  118ת"י 
 בחינת רתכים -  127ת"י 
 מים לשימוש ביתי -  183ת"י 
 חוקת הבטון חלק א': עקרונות כלליים -  446ת"י 
 רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון -  580ת"י 
 בטון מובא -  601ת"י 
 מוטות פלדה בעלי כושר הדבקות משופר לזיון בטון -  739ת"י 
 עקרונות –סבולת בניה  -  789ת"י 
 מוטות פלדה מעורגלים לזיון בטון -  893ת"י 
 מוספים לבטון -  896ת"י 
 טפסנות לבטון -  904ת"י 
 

במקומות שיצוינו תקנים זרים או דרישות מחמירות יותר מהנדרש בתקנים 
הישראליים תבוצע העבודה לפי הדרישות או התקנים המחמירים. השימוש 

 המפקח האתר. בתקנים הישראליים במקרה זה יהיה רק על פי אישור
 
בנוסף למפורט להלן ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותן כפוף לדרישות -

ו/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"א העדכני ליום  02פרק  –מפרט כללי 
 הוצאת המכרז.

 
לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לוודא עם המפקח שהתוכנית שבידי -

 המתכנן.הקבלן הן מהדורה אחרונה של 
 בכל אופן על התוכניות תהיה חותמת "מאושר לביצוע".

 
לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות, יהיו -

מחוזקים לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של המפקח בנדון 
לא פוטר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או 

לפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או השימוש בחומרים לא הח
 נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 סוגי בטון 2.2
אם לא צוין אחרת בתוכניות, חוץ מבטון  30-הבטון באלמנטים השונים יהיה ב-

תהיה בכל מקרה כמות הצמנט למ"ק לא  30-. בבטון ב15-רזה שיהיה מטיב ב
 .0.40מנת המים לא תעלה על ק"ג.  350-פחות מ

תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה בתנאי בקרה 
 טובים.

 הבטו יקבל תוספת פולימרים.
 
"בטון מובא"  601הבטונים היצוקים באתר יעשו רק מבטון מובא לפי ת"י -

פרט למקרים אשר המפקח נתן את הסכמתו לכך. ערבים לבטון: במידת הצורך 
הקבלן יידרש להוסיף מעכב התקשות בגלל מרחק הובלה ועיכובים ביציקה 

" או שווה ערך בשעורים המומלצים ע"י היצרן ומאושרים ע"י 40 –מסוג "סופר 
 המפקח באתר.

 
תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שלא תותר יציקת בטונים באתר ללא  -

 אשור המפקח מראש ובכתב.
 היציקה על מנת שהמפקח יהיה נוכח בה. על הקבלן לתאם מראש את זמני  -
 
בדיקות בטונים יעשו רק ע"י מכון התקנים. על הקבלן להודיע מראש, לפחות -

יומיים לפני כל יציקה ולהזמין את המכון ללקיחת מדגמים לבדיקה. בדיקות 
 בטון שנלקחו ע"י הקבלן לא יוכרו.

 
, תעודה לכל הקבלן ימסור לידי המפקח תעודות משלוח של יצרן הבטונים -

משלוח.                                                                                                     
התעודה תימסר למפקח לפני שפיכת הבטון לטפסים. בתעודה יצוינו 

 )ז'( במפרט הכללי. 02031הפרטים הבאים: בנוסף לאמור בסעיף 
 

 כמות האצווה .א
 מהמפעל שעת היציאה .ב
 סוג הערבים בבטון .ג
 

רק לאחר אישור המפקח יותר לקבלן להשתמש בבטון. במידה ויושמט אחד 
הפרטים הנ"ל, יידרש הקבלן לסלק את המערבל משטח המפעל ולא יותר 

 תישאר בידי המפקח. –השימוש בבטון זה. העתק התעודה שלפיה הבטון נפסל 
 

 ציפוף הבטון     2.3
ת ויברציה בעזרת ויברטור מכני, לצורך ציפוף תוך כדי יציקת הבטון יש לת

 הבטון. לא תותר יציקה ללא ציפוף.
יושרו כנדרש בתוכניות בנוסף לויברציה. על ימשטחי פלטות ורצפות יוחלקו ו

 הקבלן לספק ויברטורים בכמות מספקת ומסוג שיאושר לשם ציפוף הבטון.
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רות של תקלה על הקבלן להחזיק מלאי של ויברטורים עודף וזאת עקב אפש
 בויברטורים במשך היציקה.

 
בפעולה הויברציה יש להקפיד שמחט הויברטור תהיה אנכית ולא תיגע 
בתבניות. את מחט הויברטור יש להחדיר אל הבטון ולהוציא לסירוגין 

ובאיטיות כך שלא תיווצר אפשרות של סגרגציה או אי אחידות בציפוף הבטון. 
שניות בנקודה אחת. מיד עם הגעת הבטון  10-אין לתת ויברציה במשך יותר מ

"עלית"   לרמת הציפוף הנדרשת יש להפסיק את מתן הויברציה וזאת כדי למנוע
מי הצמנט לשפה העליונה או "בריחתם" לצדי התבניות. עודף ויברציה מזיק 

 לבטון ויש להקפיד להימנע מכך.
ניות יש להוסיף כדי להימנע מסגרגציה ומכיסי חצץ בזויות, בפינות, ובצדי התב

 ויברציה בעזרת כלי עבודה ידני במקומות אלה.
חובה בכל הפסקות היציקה המתוכננות בין אלמנטים שונים בבטונים גלויים 

בכל היקף  השימוש במשולשי פלסטיק לקבלת תפר הפסקת יציקה מסודר
 האלמנט וללא שפיכות בטון.

 
מגן בהתאם, אם הדבר לכל הבטונים הבאים במגע עם האדמה, יש לבצע ציפוי 

 נדרש בתוכניות המפורטות.
 

ס"מ גובה מקסימום  60קירות תומכים וקירות שונים יש לצקת בשכבות של 
 עם הבטחת חדירת לשכבה קודמת.

 הובלה, שימת הבטון וציפופו, הגנה ואשפרתו ראה סעיפים רלוונטיים בהמשך.
 

 הצעת המחיר של הקבלן     2.4
 

 כוללת את כל האמור להלן:
הובלה ויציקת הבטונים ללא הבדל במיקום שלהם, במפלסים, גבהים,  .א

 וכיו"ב.
 
 עשיית העמודים בחתכים ובגבהים שונים ובמידות שונות. .ב

 עיבוד הגבהות והנמכות בבטונים של התקרות.      
 
כל הבטונים שאינם מקבלים חיפוי כלשהו, יקבלו גמר של בטון חשוף,  .ג

 ים.צקו בתבניות חדשות ללא עיוותווי
 

בהצעת המחיר של הקבלן כלולים בביצוע הטפסנות גם עשיית כל החורים  .ד
למיניהם עבור הפתחים, אביזרי אינסטלציה, חורי צנרת, חריצים, מגרעות, 
שקעים ותעלות למיניהן. כמו כן סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים 

ם בתוך הדרושים למערכות השונות, משקופים וכו', שיהיו מבוטנים ומעוגני
 הבטון.
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בהצעת המחיר של הקבלן יכללו גם יציקות בשלבים, כולל סידור הוצאת  .ה
הקוצים באזור הפסקת היציקה. וכמו כן ביטון המשקופים, לרבות משקופי 

 חדרי המדרגות והחדרים המוגנים.
 

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות יש להשתמש בשירותיו של 
 היה כלול בהצעת הקבלן.מודד מוסמך וכל זאת י

 
 
 

 TOLERANXESסיבולת  2.5
 

 סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר בהתאם לטבלה מטה:
התחום שבו תיבדק  תאור העבודה והגדרת הסטייה מס'

 הסטייה
גודל הסטייה 

 המקסימלי
סטייה מהאנך בקווים ובשטחים של קירות  . 1

 ועמודים
 מ" 5 מ'  3-כ

ובשטחים של קירות סטייה מהאנך בקווים  .2
 ועמודים )בחזיתות(.

 מ"מ 2 מ'  10-כ

סטייה מהמפלס או מהשיפוע מסומן  .3
 בתוכניות לרצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 מ' 5-כ

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים  .4
 ברצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 ---

סטייה בעוביים של רצפות, תקרות חתכי  .5
 קירות ועמודים

 מ"מ 10מ"מ / 5 מינוס/פלוס

 ממידות היסוד בכל כיון 5% סטייה בין מרכזי העמודים ומרכז היסוד .6
 

במקרה שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל 
 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.

 
 טפסנות רגילים לבטונים 2.6
 

 תבניות
תכנון, הקמה, החזקה ופירוק של כל התבניות, התמיכות וההקשחות יעשו על 

 , 0208, 0206, ועל פי המפרט הכללי לעבודות בנין סעיפים 904פי ת"י 
 כל הנאמר להלן בא להוסיף על המפרט הכללי ועל התקנים שצוינו לעיל.

 
ורות הקבלן יספק את כל המסמרים, לוחות לתבניות, אדנים, מוטות מתיחה, ק

עזר, תמיכות ואמצעי קשירה הנדרשים, עקב העומסים הפועלים עליהם. תכנון 
קונסטרוקטיבי של התבניות, בהיחשב בעומסים הנוצרים עקב היציקה וציוד 

 היציקה הם באחריותו של הקבלן.
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תכנון התבניות יעשה כך שימנע אפשרות שקיעה של האלמנטים התומכים את 
 התבניות.

עבודות התבניות, על הקבלן למסור תכנון מפורט למפקח.  לפני תחילת ביצוע
הערות המפקח לתכנון הקבלן אינן משחררות את הקבלן מאחריותו לגבי 

 התבניות. סדר היציקה ושלבי העמסת התבניות יקבעו בתאום עם המפקח.
 

התבניות יהיו עשויות מעץ, דיקט, או פלדה. אין להניח תבניות פלדה על 
שימוש בתבניות יש להוציא את המסמרים שנותרו בלוחות  תמיכות עץ.  לאחר

 ולנקותם משיירי בטון לפני שימוש חוזר.
חלקי התבניות הבאים במגע עם הבטון יהיו באיכות שתבטיח את דרישות 
הגמר של הבטון. אם לא צוין אחרת, יש להוות את לוחות העץ בתמיסת שמן  

 פרפיני בצורה שלא תשפיע על צבע הבטון.
ר והעבודה לביצוע תבניות עבור בטון גלוי יבטיחו קבלת בטון חלק נקי החומ

מחללים כתמים ובליטות. סידור הלוחות והתבניות יהיה כך שיובטח מירקם 
 נאה לבטון הגלוי בהתאם לדרישות האדריכל.

 שימוש חוזר בתבניות לבטון גלוי יעשה רק באישור המפקח.
ינות הגלויות מעל פני הקרקע אם לא צוין אחרת בתוכניות תהינה כל הפ

 מ"מ. X 15 15קטומות במידות 
אין לפרק את התבניות אלא אם הגיע הבטון לדרגת חוזק שלא ינזק כתוצאה 
בפירוק התבניות. תבניות ותמיכות לא יפורקו  ללא אישור המפקח. פירוק 
מוקדם של תבניות יותר רק לאחר שבוצעו בדיקות המעידות על חוזק מתאים 

 ן ולאחר אישור המפקח, בהתייעצות עם המתכנן.של הבטו
 

 חורים, חריצים, שרוולים, תפרים, אלמנטים מבוטנים וכו' 2.7
 

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של  .א
כל החורים, החריצים, השרוולים, התפרים כדי שיוכל לבצעם מראש, לא 

 תורשה חציבה בבטון.
 

יהיה על הקבלן לבדוק לפני כל יציקה את תוכניות  לצורך הברורים .ב
 המערכות בתאום עם המפקח.

 
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח של הסדורים וההכנות יופיעו בתוכניות 
הקונסטרוקציה או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של 

 המתכננים.
 

שרוולים, תפרים,  לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים,
חריצים, שקעים וכו', כדי שיוכל לעצבם מראש, ויברר עם כל הנוגעים 

 בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.
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 פירוק תבניות 2.8
 

אין לפרק תמיכות של  02063 -ו 02062בנוסף לאמור במפרט הכללי בסעיף  .א
יה מעליה.. ז"א שקיימת תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה השנ

 אפשרות שקצב הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות לפחות שתי תקרות.
 אין לפרק תמיכות מקירות תמך אלא באישור המתכנן.      
 
 אשפרה .ב

, וכלולה 0205תת פרק  02רק  –אשפרה תבוצע כמפורט במפרט הכללי       
 במחיר הצעת הקבלן.

 
 

 בטונים 2.9
 

 צפיפות הבטון 2.9.1
 

כל האלמנטים הבאים במגע עם מים )קירות מרתף וגגות( יש לגבי 
 להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו כנגד חדירת רטיבות.

אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות או יצירת בריכה על 
 שעות, לפני ביצוע עבודות הבידוד. 24גגות במים במשך 

חשבונו את  בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן לתקן על
צמנט להבטחת -המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום בטיט

אטימותו. הקבלן רשאי להוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת 
אטימות הבטון. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פוטרת את 

 הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה.
 

 עיבוד פני הבטון 2.9.2
 

המיועדים לקבלת שכבות איטום יעובדו בטפסים משטחים חיצוניים  .א
מלבידים לגמר חלק ונקי ללא חורים ככל האפשר, שניתן יהיה להניח 

 עליהם באורח מקצועי נכון את שכבות האיטום כנגד חדירת מים.
 

 גגות ומעקותב. 
פני הגגות והמעקות יעובדו בשיפועים בהתאם לתוכניות ויחולקו עם כף     

 , ללא תשלום נוסף.פלדה בתוספת צמנט
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 בטון רזה 2.9.3

בכל האזורים המפורטים בתוכניות ובמקומות שיורה עליהם המפקח , יש 
ס"מ. במקרה שליציקה בתבניות יש  5לצקת רובד בטון הפלסה בעובי של 

 ס"מ מקו היסודות ו/או הרצפה. 10להבליט את רובד בטון ההפלסה 
רה וניקוייה. פני רובד יציקת רובד בטון הפלסה תעשה מיד לאחר גמר החפי

 הבטון יעוצבו למפלסים ובשיפועים הדרושים.
 
 בדיקות בטון 2.9.4

. באלמנטים 16במשך מהלך העבודה יש לבצע בדיקות בטון בהתאם לת"י 
עיקריים וחשובים רשאי המפקח להורות עפ"י שיקול דעתו על כמות מוגדלת 

יום היציקה יום מ 28של בדיקות בטון. בדיקת חוזק סטנדרטית תבוצע בתוך 
אך עפ"י שיקול מהנדס האתר אפשר יהיה לבצע בדיקות כעבור שבעה ימי או 

 ארבעה עשר.
מ"ק ויותר( תוזמן מעבדת שדה לשם  50במידת הצורך, ועבור יציקות גדולות )

 פיקוח ובקרה על היציקה, לביצוע בדיקות בבטון הטרי ולנטילת מדגמי בטון.
 

ו מראות על איכות, טיב וחוזק שאינם במידה ותוצאות בדיקות הבטון שבוצע
עומדים בדרישות, רשאי המפקח להזמין ביצוע ניסוי העמסה. במידה ותוצאות 
ניסוי ההעמסה מראים שהבטון במבנה אינו עומד בדרישות, רשאי המפקח 
להחליט על הריסת אלמנטים במבנה או הריסת כל המבנה ובנייתו מחדש. כל 

 יחולו על הקבלן.ההוצאות הכרוכות במקרים לעיל 
 קירות ועמודים יבוצעו ביציקה רצופה עד מפלס הדרוש בתוכניות.

 לא תותר הפסקת יציקה לגובה העמודים וקירות. 
 הארקת יסוד

 תבוצע לפי תוכניות ופרטי מהנדסי החשמל.
 
 החלקת תקרות   02.10

 3/3החלקת התקרות תבוצע ע"י החלקת "הליקופטר" עם סרגלי מתכת 
 בשכבות עפ"י דרישת המפקח.מפולסים. 

מ"מ לשלושה מטר.  1לא תתקבל שקיעה בפני הבטון המוגמרים העולה על 
במידה והשקיעה תעלה על הנ"ל, עיבוד ה"שפכטל" עד להחלקה מושלמת יהא 

 ע"ח הקבלן.
 

 פלדת הזיון 2.11
 

 פלדת בנין 2.11.1
הפלדה לבטונים תהיה מצולעת, רגילה ורשתות מרותכות הכל  .א

לתוכניות  580ומס'  893, מס' 739ם מס' בהתאם לתקנים ישראלי
ורשימות הכמויות. הכיפופים והחיתוכים יהיו בהתאם לקטרים 

 השונים.
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כיפוף מוטות הפלדה יהיה במדויק עפ"י הצורה והאורכים המצוינים  .ב

בתוכניות, הכיפוף יעשה במצב קר. אין לבצע כיפוף בעזרת חימום. 
משלוח הברזל לאתר, אלא את הכיפוף יש לבצע בבית המלאכה לפני 

 אם הותר אחרת ע"י המפקח.
 

 
במידת הצורך, תעשה הארכת מוטות הזיון לקבלת אורך נדרש,  .ג

כמפורט בתוכניות. הארכת המוטות ע"י ריתוך תעשה רק אם צוין 
כך במפורש בתוכניות ובאישור המפקח. הריתוך במקרה זה חייב 

 לספק את החוזק של המוט המקורי.
 

בהצטלבויות ומחוזקת היטב למניעת  90%-היה כקשירת הפלדה ת .ד
פרוקה בזמן היציקה. המפקח ומהנדס האחראי על השלד יבדקו את 
הפלדה לפני סגירת התבניות. לצורך כך, יש לזמן את המהנדס 
האחראי לביקורת יומיים מראש. בכל מקרה, אין לסגור תבניות 

 לפני קבלת אישור המפקח ובכתב.
 

לפלדת הבניין על מנת לשמור מרווחים הקבלן יתקין מבודדים  .ה
מהתבניות לפלדה כך שהפלדה תהיה במרחק מהתבניות כפי 

 שמסומן בתוכניות. 
 ן או מחומרים פלסטיים.והמבודדים יהיו מבט                             
מותר להשתמש במבודדים רק מהסוג אשר יישארו ביציקה ושלא                              

 ו ממקומם בעת שפיכת הבטונים לתבניות.יזוז
  
הפלדה תהיה נקייה מחלודה, שמנים ואבק ומחוזקת במקומה  .ו

 בהתאם לתוכניות והשרטוטים.
 
הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה שהיא, וגם השימוש בספסלים  .ז

לתמיכה מברזל לא תימדד בנפרד. לפני תחילת שלב נוסף יש לנקות 
 את הקוצים במברשת פלדה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 

 כיסוי מוטות הזיון 2.11.2
עובי מינימלי של הבטון לכיסוי מוטות הזיון יהיה, בדרך כלל, בהתאם  

 , אך לא פחות מהפורט להלן.466לת"י 
  

 אלמנטים במגע ישיר עם הקרקע .א
 )קירות יסוד וכו'(      

 ס"מ 4.0
 
 

 ס"מ 4.0 ב. ברזל תחתון ביסודות שנוצקו על פני בטון רזה
 

 ס"מ 7.0 על פני בטון רזה ג. ברזל תחתון ביסודות
 

 ס"מ 1.5 ס"מ בתנאים לא קורוזיביים 10-ד. קירות ותקרות שעוביין גדול מ
 
 

 ס"מ 2.0 ס"מ בתנאים קורוזיביים 10-ה. קירות ותקרות שעוביין גדול מ
 
 

 ס"מ 2.5 ו. קורות ועמודים בתנאים לא קורוזיביים
 

 ס"מ 3.0 ז. קורות ועמודים בתנאים קורוזיביים 
 

 ס"מ 4.0 ח. חתכי בטון מרוכבים )בטון ופלדה( בתנאים לא קורוזיביים
 
 

 ס"מ 5.0 ט. חתכי בטון מורכבים בתנאים קורוזיביים 
 

 
 

כיסוי הבטון יוגדר בדרך כלל בצורה חד משמעית בתוכנית, על פי מידות 
הזיון, רוחב וגובה החישוקים וכו'. במידה וכיסוי הבטון יצוין במפורש 
בתוכניות הוא יבוצע עפ"י המצוין. במידה והכיסוי לא יוגדר בצורה חד 

 משמעית בתוכניות יינתן הכיסוי על פי ההנחיות לעיל.
 

במידה ולקבלן לא ידועים האזורים כקורוזיביים או לא קורוזיביים 
 עליו להתייחס לאזור כאזור קורוזיבי.

בתוכניות  הכנת התפרים ו/או הפסקת יציקות יש לבצע לפי פרטים -
 60-המפורטות. חפיית ברזל הזיון תהיה על פי התוכנית, אבל לא פחות מ

 פעם קוטר הברזל או ברשתות מינימום שתי משבצות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת כמצוין  2.11.3
בתוכניות, שיתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ללא כל 

 ות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא, יהיו ישרים.סטיות שהן. מוט
 רשתות פלדה מרותכות יתאימו לדרישות התקנים הישראליים   
 העדכניים.            

 
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים"  2.11.4

 העולים מעל מפלס התקרות.
ונים מאלה במידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות ש   2.11.5

המצוינים בתוכניות יהיה המרחק בין שני החיבורים טעון אישור 
המתכנן ובאופן כללי יעשו תמיד חיבורים לסירוגין, תוכניות הברזל 
ימסרו לפני הביצוע. על הקבלן לקחת בחשבון את כל כמויות הברזל 
שיהיו כנ"ל ולכלול אותם בהצעתו. התוכניות למכרז יהיו ללא ברזל. 

 תהיינה ללא רשימות ברזל. התוכניות
הכנת רשימות הברזל יועברו למפקח עפ"י דרישתו וכלולים בהצעת  

 הקבלן.
 
 פלטות פלדה ואלמנטים מפלדה 2.12

הפלדה תהיה פלדת בנין קונסטרוקטיבית המתאימה מלואה לדרישות  2.12.1
התקנים. החומר יהיה חדש, נקי וישר ללא חלודה וכולל גלוון עפ"י 

 הצורך.
 

פלטות פלדה ואלמנטי פלדה אחרים יסופקו ויעוגנו בבטונים לפי   2.12.2
 הפרוט בתוכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 : עבודות בניה4פרק 
 

 כללי 4.1
או כל חלק רלוונטי אחר  –העבודה כולה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי  

 בהיחשב הוראות הנוספות דלהלן:
כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם  .א

ייחשבו ככלולים במחירים )לרבות יציקות  –למצוין במפרט הכללי 
 בטון, הוצאת קוצים, גמר בשינני קשר וכיו"ב(.

 
ב. המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות ולכל הקומות במבנה ללא 

הבניה כולל את כל  התחשבות בגודל השטח הנבנה. מחיר עבודות
החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים הנדרשים 
להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפרט הכללי. כל המחיצות הבניה 

 . 5ייבנו מבלוקי בטון מסוג א' לפי ההגדרות בת"י 
כל הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תן תקן ישראלי, לרבות בלוקי 

 בטון חללים.
 

ג. יש להבטיח חיבורי הקירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאה בזמן היציקה 
 של קוצים שיתאימו לפוגות הבניה.

 
ד יש להבטיח חיבור של הקירות בינם ובין עצמם ובין קורות ומחיצות 

 בנויות ע"י בניה בשטרבות.
 

ה כל חגורות הבניה האנכיות כלולות במחירי הבניה ותימדדנה כקירות 
 בניה.

 
בניה בקשת, בניה חלקית וכו' לא תשולם בנפרד אלא במחירי היחידה   ו

 הקיימים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 : עבודות איטום ובידוד5פרק 
 

 אחריות הקבלן לאיטוםא.    5.1
הקבלן יתחייב לתת למנהל אחריות מלאה עם ערבות בנקאית בכתב לתקופה  

שנים מיום מסירת הבניין לכך שעבודות האיטום, התפרים וכו' לא  10של 
ו רטיבות בכל התקופה אם יתגלו ליקויים, יהיה עליו לתקן אותם ואת יעביר

כל הקלקולים והנזקים שייגרמו עקב חדירת הרטיבות, על חשבונו, לפי 
הוראות המנהל ולשביעות רצונו, כולל פרוק ובניה מחדש של בטונים, טיח, 

ללא  ריצוף, ציפוי קירות, חיפוי, עבודות גבס צבע וכולל כל החומרים והעבודה
 יוצא מהכלל.

 כלליב.    
כל העבודה תבוצע לפי הוראות המפרט הכללי והתקנים המתאימים כמפורט        

 להלן:
טיב האיטום צריך לענות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות,  .1

ועל כל העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלנים מעולים, מומחים במקצוע 
הבנקאיות הנדרשות בחוזה. הקבלן הנ"ל אשר יכולים לתת את הערבויות 

 יקבל את אישור המפקח לפני התחלת עבודתו.
עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתבי הכמויות, התוכניות  .2

המצורפות, התקנים הישראליים ותקנים אחרים כמצוין במפרט הכללי 
והמיוחד. כמו כן יבוצעו העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, 

ים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם צוו
 או על כל חלק מהן הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

בכל מקום בו מצויים במפרט זה שם מסחרי של איזה שהוא חומר   .3
איטום, יש לראות כאילו רשום לידו או שווה ערך. אישור החומר כשווה 

המפקח. כמו כן יקבע המהנדס ערך היינו בסמכותו הבלעדית של המהנדס/
והמפקח את המחיר המתוקן, לאחר ההנחה, בעבור אישורו להשתמש 

 בחומר שווה ערך.
ביצוע האיטום והכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות המפרט הזה ו/או   .4

 המפרטים של יצרן חומרי האיטום.
י כל העבודות הבידוד והאיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה על ידי בעל      

מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח. לפני תחילת 
הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי 

 האיטום שברצונו להשתמש.
 מחירי היחידה כוללים בנוסף למתואר גם: .5

אחריות ביצוע לאטימה מושלמת של כל הרכיבים שיאטמו לתקופה  .א
 שנים לפחות. 10של 

 אחריות מקצועית של המחלקה הטכנית של הקבלן.  .ב
נוכחות של יועץ לאיטום המומחה בתחומו מאושר ע"י המפקח  .ג

 לבקרת איכות במהלך הביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
בדיקות הזלפה והצפה על ידי מעבדה מוסמכת לטיב איטום, לא   .ד

תימדדנה ולא ישולם בעבורן בנפרד. תמורתן תיכלל בסעיפי העבודה 
 הרלוונטיים.

 
 

 הכנת השטחיםג      
יישום חומרי האיטום ייעשה אך ורק על משטחים יבשים, נקיים, חלקים 
וישרים, ללא שקעים ובליטות, בהתאם לחתכים ולשיפועים המתוכננים. 
-בליטות יש לסתת ו/או להשחיז. שקעים יש לנקות ולסתום בחומר "תיו

 " או שווה ערך.2010אטים 
ס"מ מפני השטח  1-2ח, יקוצצו לעומק ברזלים שהיו קיימים על פני השט

והחורים  יסתמו במלט אפוקסי, מיד לפני התחלת יישום חומרי האיטום 
על מנת להבטיח ניקיון מלא. איטום  –על פני הבטון, יש לבצע ניקיון סופי 

תפרים יבוצע תוך הקפדה על החתך המתוכנן של התפר ועל גבי בטונים 
ל בביצוע האיטום לפני אישור המפקח יציבים, נקיים ויבשים. אין להתחי

לכך בכתב. כל האמור לעיל בהקשר להכנת שטחים כלול במחירי היחידה 
 של האיטום ולא תשולם תוספת על כך.

 
 איטום קירות בטון הבאים במגע עם קרקע  5.2

 איטום קירות יבוצע ע"י יריעות ביטומניות חמות כמפורט.
 
 ק"ג/ מ"ר. 2מות של של פזקל בכ GS – 474דוגמת  –פריימר  (1
וזיון לבד,  S.B.Sמ"מ עם תוספת פולימר אלסטומרי  5יריעה בטומנית בעובי   (2

 ג"ר / מ"ר. 250פוליאסטר במשקל 
 ס"מ. 5ס"מ או קלקר בעובי  7הגנה ע"י בנית בלוקים בעובי  (3
 

כל האמור כלול במחירי היחידה של עבודות איטום קירות הבאים במגע עם 
 הקרקע.

 
 רצפות בטון הבאים במגע עם הקרקע ו/או תקרות.איטום  5.3

 ק"ג/מ"ר. 2של פזקר בכמות של  474דוגמת  –פריימר  (1
מ"מ מרותכת לרצפה עם תוספת פולימור  5יריעה בטומנית בעובי  (2

 ג"ר/מ"ר. 250וזיון פוליאסטר במשקל  S.B.S – 0אלסטומרי 
 הגנה על יריעות הרצפה  (3

ליהן מריחת עכדי למנוע פציעת היריעות בעת הנחת הברזל ברצפה תבוצע 
 –מ"מ אשר יכיל מוסף מסוג שחל  5בטון דק. הביצוע ע"י מדה בטון בעובי 

 טקס או שווה ערך להבטחת הדבקתו ליריעה ולמניעת התפוררותו.
אין צורך בהחלקה מושלמת של המדה כדי לשפר את הדבקותה לשכבת 

 הבטון שמעליה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
ס"מ מחוץ לקירות(.  30ההגנה הנ"ל לא תהיה בשולי הרצפה )ברוחב 

במקום זה יש להדביק בנקודות על היריעות לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי 
 ס"מ. 3

 ההדבקה ע"י כתמים של אספלט.
 ההדבקה תהיה מיועדת להינתק כאשר יודבק במקום איטום הקיר.

 העגלות )רולקות( 5.4
 X  5 5בכל מעבר בין משטח אופקי ואנכי בפינות שקועות תבוצע העגלה במידות 

מתכולת הצמנט  2בונד מס'  יבתוספת ביג' 2:1ס"מ מטיט צמנט ביחס 
 בתערובת.

עיבוד העגלות בין איטום הרצפות ואיטום הקירות כלול במחירי עבודות 
 האיטום ולא יימדד בנפרד.

 
שכבות  4יתבצע במריחת איטום המקוה והאוצרות והמאגר  5.5

 סיקה/מיסטר פיקס אפור ולבן לסירוגין או עפ"י הוראות יועץ איטום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 

 נגרות אומן ומסגרות אומן  06פרק  
 

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי: 06.01
 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה – 06פרק   
 עבדות צביעה – 11פרק   

 
כל הדרישות לביצוע עבודות נגרות האומן  ומסגרות הפלדה,  06.02

ברשימות יובאו כולל הגמר, הפרזול, הזיגוג והצביעה, 
 .המפורטות של האדריכל 

מחירי היחידה של עבודות הנגרות האומן ומסגרות הפלדה  06.03
כוללים את גמר הדלת עפ"י הרשימה כולל צביעת משקופי פח 

וושפריימר( ושתי שכבות צבע והכנפיים בשתי שכבות צבע יסוד )
סופי )פוליאור( בגוון עפ"י בחירת האדריכל וכולל גם ביטון 

 המשקופים ו/או היחידות.
במידה והיחידה היא מעקה מכל סוג שהוא או כל פריט אחר, 

 מחיר היחידה כולל את גמר הצבע עפ"י הרשימה.
 

על הקבלן להביא לאשור את פרטי יצרן עבודות הנגרות/מסגרות  06.04
 לפני תחילת העבודות.

 
 על משקופי הפח יהיו משקופים מגולוונים ובעובי עפ"י הרשימה.  06.05
 כל המעקות והסורגים יהיו מגוולנים ובמחיר היחידה.  

 
 הסורגים יבוטנו בבטון או בקירות הבלוקים במחיר היחידה.             06.06

 
כל הדלתות תהיינה עם מזוזות כשרות עפ"י אישור המפקח  06.07

 וכלולות במחיר היחידה.
 ביטון המשקופים כלול במחיר היחידה.  

 
 פלדת הפלב"ם תהיה מסוג מעולה וממפעל בעל תו תקן ליצור.             06.08
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 07פרק  .יח
 
 מוקדמות  07.01 

 .מודיעין 503-במגרש צמקווה  יתהעבודה במסגרת פרוייקט זה מתבצעת בני
 
 העבודה כוללת: 07.02

 המקווה.רשתות מים למבנה  .1
 גשם.-רשתות דלוחין, שופכין וניקוז מי .2
 רשתות ביוב. .3
 מערכת מים חמים למלתחות המקווה. .4
 חדר הסקה לחמום מים למלתחות המקווה ולחמום המקוואות עצמן. .5
 
 תנאים כלליים:   07.03
אשר  מסמכי החוזההמסמכים המפורטים להלן מהווים, כמכלול, את      07.03.01    

 הקבלן בבצוע עבודה זו. מסמכים אלו כוללים:ינחו ויחייבו את 
חוזה ותנאי העבודה בין הקבלן ובין המזמין, על כל נספחיו ותנאיו  .א

 הכלליים והמיוחדים.
 
 הצעתו המפורטת של הקבלן, כפי שאושרה ע"י המזמין. .ב

 

המפרט הטכני, רשימת הכמויות ותכניות העבודה המתארים עבודה  .ג
 זו.

 הפרויקט, שיש בכם עניין לעבודה זו.מפרטים ותוכניות כלליים של  .ד
 

מסמכי יש לראות מסמכים אלה כחלקים בלתי נפרדים של מכלול 
כל דרישה, הוראה או הנחיה אשר תופיע באחד המסמכים הנ"ל  החוזה

התאמות בין הוראות המסמכים הנ"ל -תחייב כאילו הופיעה בכולם. אי
 תיושבנה לפי קביעתו של נציג המזמין.

 
 בלן על מסמכי החוזה:חתימתו של הק 07.03.02

מהווה אישור בלתי מסויג מצדו באשר להכרתם המלאה והיסודית  .א
 של המסמכים הנ"ל, על כל המשתמע מהם ולפי כוונתם האמיתית.

 
מהווה אישור מלא באשר להכרת העבודה ואתר העבודה על כל  .ב

 תנאיו ומגבלותיו.
 

משמעית באשר ליכולתו של הקבלן -מהווה התחייבות מלאה וחד .ג
 לבצע את העבודה במלואה ולפי כוונת המסמכים המתאים ברמה.
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 שלהלן מהווה הנחייה מחייבת לגבי סוגי החומרים,   המפרט הטכני 07.03.03
 מוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת  יהאביזרים והציוד המיועדים לש                        
 מוש, גם אם תואם הפריט         אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשי                       
 במדויק את ההגדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים,                          
 רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדוייקים, קטעי קטלוג וכד'.                          
 על בסיס הכנת דוגמה באתר.   אלמנטים ו/או פעולות מסויימות יאושרו                       
 הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול                        
 דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי                         
 כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של נציג המזמין.                       

 
מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית     תכניות השרברבות 07.03.04

של המערכות השונות בפרוייקט. העבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו 
ש לאחר שאושרו לבצוע ע"י נציג המזמין. בנוסף, עשוי הקבלן להידר

להכין תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסויימים כגון אלמנטים שיש 
להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו 
בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת 
עבודתו של קבלן עבודה זו. תכניות בצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור 

 טים.לחמרים ופרי
 

הקבלן לא יבצע שינוי בעבודתו, החורג ממסגרת המסמכים המאושרים  07.03.05
בכתב מאת נציג המזמין. הקבלן  הוראת שינוישבידו, אלא אם קבל מראש 

יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר, מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי 
החוזה. במערכת זו יסומנו הוראות שינוי, השלמות ופירוט נוסף ומדויק 

וסימון שוטף של התקדמות רכות שבבצוע, הוראות נציג המזמין של המע
 העבודה.

 

הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה בעבודתו, אולם חייב בקבלת אישור   07.03.06
מראש לכל קבלן משנה ספציפי מאת נציג המזמין. קבלן משנה המועסק 

 ע"י קבלן עבודה זו, יפעל אך ורק במסגרת חוזה העבודה.       
 

וצעות ע"י אחרים עבור עבודה זו, רואים את הקבלן כאילו בעבודות המב  07.03.07
אישור שהמבוצע עבורו מתאים לדרישות, אלא אם הודיע אל אי התאמה 
מראש ובכתב, לפני התחלת בצוע חלקו הוא בעבודה הנדונה. הקבלן יספק 
עבור עבודות מסוג זה תכניות בצוע מפורטות, במידה ויידרש לכך, כאמור 

 תמורה נוספת. בסעיף שלעיל וללא
 

לאחר סיום עבודתו יכין הקבלן מערכת תכניות עדות של כל המערכות כפי  07.03.08
 שבוצעו למעשה.
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הקבלן יסמן וישלט פריטי ציוד, אביזרי שליטה ואלמנטים נוספים לפי    
 דרישה הסימון והשילוט יועתקו גם לתכניות העדות.

מפרטים,  למערכת תכניות העדות שתימסר למזמין יצורפו גם קטלוגים,
הוראות טפול, אחזקה ותפעול, לכל המתקנים, הפריטים והציוד אשר 

 הותקנו במסגרת עבודה זו.
 

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטים  07.03.09
והחומרים המסופקים על ידו, לתקופה של שנה אחת מיום קבלת 

מלא על  המתקנים ע"י המזמין. במשך תקופת האחריות יתן הקבלן שירות
חשבונו, כולל תקון נזקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריות 
של ספקים ו/או יצרנים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של 

 הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.
 

 מבוטל - כמויות ומחירים     07.04
 
 

 מפרט טכני             07.05   07.04
 .             צנרת1         07.04.01

הצנורות, הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לרשימות סוגי  .א
נור ואופן ההתקנה, בהכרח יהסווג להלן. המחיר יקבע לפי סוג הצ
 לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

נורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל יכל הצ .ב
יות, ים ישירים, לפי התואי שבתוכנונורות  יונחו בקויפגם ולקוי. הצ
ים הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת וובמקביל לקו

בוריהם יבוצעו באופן שימנע ינורות, תמיכתם וחיבמפורש. הנחת הצ
 העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה   .ג
אלא אם מרים )בעקר מתכות(, ומנע לחלוטין מעירוב חירשת. יש לה

נדרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש 
המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים 

 חריגים, באשור מראש של נציג המזמין.
חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים  .ד

נורות(, מצופים מראש ימוכנים מראש. השרוולים יהיו מפלדה )צ
)לפני התקנה( מבפנים ומבחוץ בפרוזין + מיניום סינתטי +צבע שמן 
סופי )או צפוי ביטומני בהתקנה תת קרקעית(. הצפויים יבוצעו 

ס"מ מכל צד של  2-בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ
אלמנט הבניה במצבו הסופי )כולל צפוי האלמנט כגון טיח(. פתחים 

יה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבני
 2ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2במסגרות עץ בעובי 

 ס"מ(.
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חדירות דרך קירות חוץ של מבנים יצוידו באטימה משוכללת    נגד 
חדירת מים ורטיבות, בהתאם לפרטים בתכניות, או, פרט ספציפי, 

  LINK-SEALע"י אוטמים דוגמת 
לפי הגדרת המפרט ו/או הסימון במקומות שידרשו לכך  .ה

 200-בתכניות תבוצע סביב הצינורות עטיפת בטון מזוין ב
 ס"מ, בעלת חתך ריבועי. 15בתבניות , בעובי מינימלי של 

רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות  .ו
שתיים וברשימות הסווג, ללא תוספת מחיר, כולל צפויים חר

צפויים במקומות שנפגעו  או מבוצעים באתר וכולל תיקון
בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות 

 אלא אם נדרש במפורש.
כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן.  .ז

אטמוספירות,  10צנרת אספקות תעמוד בבדיקה בלחץ של 
שעות. צנרת שפכים ונזקים תעמוד בבדיקה בלחץ  48למשך 
 למשך שעה אחת.מטר עמוד מים  3של 

 
 
 אביזרי צנרת .2

אביזרי צנרת )שסתומים וכד'( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא  .א
הנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצורך טיפול, החלפת 
חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה, 

ואוגנים נגדיים, ספחים רקורדים קוניים כבדים, חצאי רקורדים, אוגנים 
 מאוגנים, דרסרים וכו'.

אביזרי הצנרת יהיו בהתאם לרשימות הסווג להלן, וחיבוריהם יתאימו  .ב
לחיבורי הצנרת הרשומים ברשימות הצנרת. האביזרים יותאמו לתפקידי 

 הרשתות אותן הם משרתים, ויכללו סימון.
 

 קרקעית-התקנת צנרת תת .3
ס"מ נוספים  15תבוצע בעומק של  קרקעית מכל סוג,-החפירה לצנרת תת .א

למטה מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב 
עבודה, ובהתחשב בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(. במהלך החפירה 
תבוצענה הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' 

 .)ללא תשלום נוסף מעבר למדידת האורך של החפירה(
לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה  .ב

שונות. החפירה תחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הביצוע 
 הנדרשים.

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות שפכים  .ג
נהו, וביוב יונחו בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למש

 ובהתאם לגבהים המסומנים בתכניות.
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ס"מ. צינורות שפכים וביוב  15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  .ד

יצוידו בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפני הנחת מצע החול. 
לאחר הנחת הצינורות וביצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, יונח סביב הצינורות 

 ס"מ. 15וכיסוי חול, בעובי ומעליהם דיפון 
ס"מ  30מילוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של  .ה

ס"מ מעל  15תוך הרטבה והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 
 פני הקרקע הגלמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות תהיינה ללא אבנים.

ה ו/או מילוי שאינו מהודק הנחת צינורות שפכים וביוב בקרקע בלתי יציב .ו
ס"מ שמעליו  30*50 -כהלכה תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ

יונח ריפוד החול כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ובהתאם 
להחלטת נציג המזמין באתר, יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף 

 "צנרת" לעיל
בנושף לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר  עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע, .ז

 יסומן בתכניות כדורש עטיפת בטון.
 
 

 בידוד תרמי .4
התקנת בידוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואישור תקינותה.  .א

לא תבוצע התקנת בידוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא. כל חומר בידוד, 
 לשימוש.מותקן או שאינו מותקן, שנגעה בו רטיבות, יפסל 

 
סוגי הבידוד המפורטים להלן אינם מחייבים אוטומטית לגבי היעד הסופי.  .ב

הגורם הקובע הינו סוג הבידוד והמזמין רשאי להחליף יעוד ללא השלכה על 
 זמנים ו/או מחירים. כל זאת נכון גם לגבי עטיפות בידוד.

 
 
 סוגי בידוד .ג
מ"מ מחוברת  0.4 עובי דופן עם עטיפת פח מגולבן בעובי 1קליפות ענביד " -

 בברגי פח לצנרת מים חמים והסקה בתקרת חדר המכונות.
 לפחות בתקרות כפולות. 50%כנ"ל אבל עם עטיפת סרט פלסטי בחפיפה של  -
 מ"מ עובי דופן לצנרת בחריצים ובקירות. 4טובופום  -
 
יש לבודד את כל הספחים, אין לבודד אביזרי עזר ואמצעי עזר שלהם  .ד

 סיומת נאותה בכל מקום בו נפסק הבידוד. להתקנה. יש להקפיד על
 
 ביוב וניקוז .5

( מיועד 884הצינורות למערכות אלו יהיו צינורות פי.וי.סי. קשיח מתוגבר )ת"י 
 להטמנה באדמה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

ההתקנה תהיה מדויקת, תוך שמירת רצף השיפוע, מהלכים ישרים ומניעת  .א
 שקיעות.

גם לגבי רשתות קרקעית" לעיל מחייב -כל האמור בסעיף "התקנת צנרת תת .ב
 צנרת אלו.

תאי ביקורת יבוצעו במידות הרשומות בפרטים שבתכניות ולפי הוראות  .ג
; התאים יהיו בנויים מיחידות טרומיות עם זיון דוגמת 1970הל"ת 

"רייכרט" או, אלטרנטיבית, מיציקת בטון מזוין באתר. התאים לביוב 
לתאי ביוב ולניקוז יבוצעו באופן זהה, למעט עבוד קרקעית )תעלות( 

ס"מ )הנמכת רצפה מתחתית הצינור הנמוך( לתאי  15ותחתית משקעים של 
מ' ומעלה יצוידו בשלבי יצקת להקלת כניסה  1.00ניקוז. תאים בעומק 

 ויציאה.
 מכסים ותאים יהיו כדלקמן: .ד
 ב עם טבעת ומסגרת יציקה.-מכסים טפוס ב –בשטחי גינון, אדמה וכד'  -
 בינוניים )למדרכה(. מכסי יצקת –בשבילים ומדרכות  -

 
 כלי מים רזרביים(יאוגרי מים קרים )מ .6

כל מפלסטיק דוגמת "רוטופלסט" או שווה ערך מאושר בקבול כרשום ימ
בתכניות כולל רגליים להעמדה על הרצפה ופתח גישה למכל בחלקו העליון. כן 
יכללו המכלים את כל המוצעים הדרושים לחיבור צנרת בהתאם לתכניות, 

 מ"מ. 150י וברז שופך שסתום מילו
 

 כלים סניטריים ואביזרי עזר לכלים סניטריים .7
רשימת הכלים הסניטריים המצורפת למפרט זה באה לתאר באופן כללי את  .א

 סוג הכלים שבכוונת המזמין להתקין אך אינה מחייבת.
 כל כלי החרס יהיו לבנים מסוג חרסה סוג א' . .ב
כרום. כל החדירות -ניקל כל חלקי המתכת החשופים יהיו מפליז עם ציפוי .ג

לקיר, שיש, משטח אלחלד או ריהוט כלשהו יכוסו ברוזטות מפליז מצופה 
 כרום ניקל.

 .316אלמנטים מאלחלד יהיו מפלדת אלחלד  .ד
פריטים מיצור מקומי יישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי, פריטים  .ה

 שתוקף.מיובאים יצוידו באישור מכון התקנים כפי שמתחייב מן התקנים 
רשימות הסווג )להלן( לכלים וארמטורות מפרטות את הדרישות הספציפיות  .ו

 וההגדרה המפורטת של כל פריט.
 
 פריטי ציוד כיבוי אש .8

מ',  25גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך  –תוף כיבוי  .א
עם מסלנת טפוס "שטורץ". לגליל המתכת תנועה אופקית סביב ציר אנכי 

לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי. חיבור ההזנה לתוף יהיה  בנוסף
 חיבור גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 ית עם חצי מצמדת "שטורץ", נושא תו תקן.וברז זו – 2ברז שריפה "  .ב
 90*130*30תוף כיבוי וברז שריפה, בארון פח צבוע  –עמדת כיבוי קטנה   .ג

 ס"מ.
ק"ג, צינור  6, בתוספת שני מטפי אבקה יבשה כנ"ל –עמדת כיבוי גדולה  .ד

מחד,  2מ' כולל מצמדות "שטורץ" )" 20ובאורך  2מאריג ניילון בקוטר "
 90*130*30ומותאם למסלנת מאידך(, מסלנת נוספת. הכל בארון פח צבוע 

 ס"מ.
 כל הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א ורשויות הכיבוי. .ה
ברזים מאושרים על ידי מכון התקנים ורשויות  –ם ברזי שריפה חיצוניי .ו

, 4"3"/3, ברז משולב "/3הכיבוי, בשני דגמים טיפוסיים: ברז בודד בקוטר "
דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס". כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ" 

ס"מ מעל פני  70מתאימה. ברזי השריפה יותקנו בגובה )קצה עליון( של 
 40*40*40תכלול בסיס בטון )קוביה( במידות  הקרקע. עמדת ברז שריפה

ס"מ, דרכו יעבור צינור הכיבוי כשהוא בולט מפני הבסיס ומהדופן הצדדית 
קרקעית מאידך. -במידה הדרושה להתקנת הברז מחד ולחיבור לצנרת תת

עם שסתום כדורי לשימוש  1-1/4זקף החיבור לברז יצויד בחיבור בקוטר "
 מ מעל פני הקרקע )פני בסיס הבטון(.ס" 20-כללי. גובה החיבור ב

 
 תנורי חימום .9

לכל המתקן כמכלול אחד אביזרים אינטגרליים כדלקמן יסופקו עם התנור 
 והמבער )נכללים במחיר(:

 .OWENS-CORNING FIBERGLASS 3בידוד תרמי בעובי " .א
 כיסוי פח צבוע בצבע שרוף, מקורי של היצרן, כולל אמצעי התקנה. .ב
 .ASMEשסתום ביטחון מחושב לפי תקן  .ג
 שסתום הרקה עם הפעלה מהירה. .ד
 מבטיח רום מים בתנור )יותקן מעל התנור(. .ה
 מערכת פקוד מותאמת למבער ולאופן פעולתו )אינטגרלית עם המבער(. .ו
 מבטיח טמפרטורת יתר בתנור )תרמוסטט גבול(. .ז
 מותקנים בחזית התנור. 4מד לחץ ומד חום עם חוגות בקוטר " .ח
 (.FLOW SWTCHר זרימה )בק .ט
 סביב התנור תבנה שוקת מלבני שמוט לצורך קליטת נזילות דלק. .י
 ק"ג. 12מעל כל מבער יותקן מטפה כיבוי אש אוטומטי  .יא
 
 ארובות .10

 5חיבורי התנורים, המהלכים האופקיים והאנכיים יהיו מפח פלדה בעובי 
סגמנטים לפחות.  5-מ"מ. כל החיבורים יהיו מרותכים. קשתות תהיינה מ

 הארובות תכלולנה פתחי ניקוי, איסוף פיח, ניקוז, תמיכות ותליות.
סיום הארובה יהיה בקונוס מפלדת אלחלד, לפי הפרטים שבתכניות. בידוד 

מקוטר הארובה,  2" -ארובות הפלדה יכלול התקנת טבעות בקוטר העולה ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

)יצירת מרווח ריתוך הטבעות לארובה, מתיחת רשת אקספנדר על הטבעות 
 אויר( והתקנת בידוד תרמי על הרשת.

OWENS-CORNING FIBERGLASS " חיבור הארובה 0.6ועטיפת פח מגולוון  2בעובי ,
אל התנור יבוצע באמצעות רוכב הניתן לפירוק על מנת שאפשר יהיה לפרק 

 דופן אחורי של התנור.
 

 כלי התפשטותימ .11
רשום ברשימת הציוד. גמר המכלים כלים סגורים עם דיאפרגמה, בנתונים כימ

 ניקוי חול + צבע יסוד + צבע סופי )ע"י היצרן/ספק(. –מבחוץ 
 מיקרון מינימום. 120שכבות  3ציפוי אפוקסי קלוי,  –מבפנים 

 
 כלי דלקימ .12

 .DIN 6608במבנה, מידות, חיזוקים ועובי פחים בהתאם לתקן  –כלים ימ
ובחיבורים כנדרש וכמסומן בתכנית. ( DIN 6608כלים מצוידים בפתח אדם )יהמ

החיבור היחידי המותר בתוך מכסה פתח האדם יהיה מוט המדידה, אשר 
 יסופק עם המכל ויהיה מכויל בהתאם למבנה המכל.

תאי גישה לחיבורים ופתח האדם יהיו בהתאם לפרטים שבתכניות. הנחת 
רור יהיו המכלים ועיגונם גם כן לפי הפרטים בתכניות. צינורות מילוי ואוו

 .40צינורות פלדה שחורים ללא תפר סקדיול 
, עם עטיפה של צינור Lנחושת רכה, בגלילים, טיפוס  –חיבורי הזנה לתנורים 

 מתעל פלסטי.
 

 מחליפי חום .13
נתוני המחליפים כרשום ברשימת הציוד. המחליפים יהיו תוצרת "אורן" או 

 שווה ערך דגם פלטות עם פלטות פלב"ם.
 

 משאבות חימום .14
 סבל"ד. 1450על הקו  –תוני המשאבות כרשום ברשימת הציוד. סוג המשאבות נ
 

 אוגרים .15
נפחים לפי רשימת הציוד. עובי דופן לפי לחץ העבודה ו/או הפרטים שבתכניות. 

 האוגרים כוללים חיבורי צנרת בהתאם לפרטים ולתרשימים.
 

 רדיאטור טבול במקווה .16
ציוד נירוסטה, בתפוקת חום רדיאטור פלב"מ תוצרת "יוסף בע"מ" יצור 

מתאימה להחלפת חם מים הסקה ובתפוקה כרשום בכמויות ובתכניות. צנרת 
מהרדיאטור עד לחלל האוצרות תהיה צנרת פלב"ם וכלולה במחיר הרדיאטור. 

 חלד.-החיבור יהיה עם ברגיי אל
 מ'( 1.27החיבור יהיה מעל קו המים ) מיקום רדיאטור עפ"י הוראות הרב.

 .טרמוסטט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 רדיאטורים לחימום חדרים .17
 –" או שווה ערך. תפוקת חום GLOBALרדיאטורים מיציקת אלומיניום תוצרת "

 כרשום בתכניות .
 
 

 לוחות חשמל וחדר הסקה .18
מ"מ עם צבע עליון קלוי כתנור. הלוח יכלול את כל  2מבנה הלוח פח פלדה  .א

ציוד המפסקים, לחצנים, מבטיחים, מנורות סימון, מתנעים, ריליים לכל ב
כמפורט לגבי כל לוח ולוח. מחיר הלוח כולל גם חווט בין הלוח עצמו לבין 
האביזרים השונים. כל הנאמר והנדרש לביצוע בסעיף זה יתאים לחוקי 
משרד העבודה וחברת החשמל בכל הנוגע לאינסטלציה החשמלית 

 ולאביזרים הנלווים. קו ההזנה יסופק ע"י אחרים.
 
 לוח החשמל כולל:ב. 

 תנורי הסקה כולל משאבות סחרור.שני  -
 משאבת חימום לרדיאטורים של המקווה. -
 משאבת צירקולציה בין מאגר מים חמים ומחליף חום. -
 משאבת חימום לרדיאטורים של חדרים. -
 משאבת חימום למחליף חם מים חמים. -
 מגוף חשמלי עם סימון מצב. -
 ירקולציה למערכת המים החמים.סמשאבת  -
 כימיקלים. חיבור קיר למערכת הזנת -
 משאבת חימום ליחידות חימום באוויר. -
 יותקן שעון שבת לכל המבנה . -
 מד חום למי בריכת הטבילה מעל הבריכה . -
לתנור ולכל משאבה יותקן שעון שבת עם פרוגרמה יומית שבועית ורזרבה  -

אוטו לכל תנור ומשאבה. כן תותקנה -יד-שעות וכן מפסק אפס 24מכנית של 
 ות סימון פעולה תקלה לכל אלמנט חשמלי.מנורות לפאזות, מנור

 במידה ותבוצע משאבה חשמלית יתוכנן הלוח בהתאם. -
 . יש להתקין ברז ראשי לסגירת מים במקלחות , ובברזים. 19
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 .במודיעין 503-במגרש צ ההמפרט מתייחס לבצוע עבודות חשמל ומתח נמוך, בבניית מקוו
 
 

                                  מקוואות כולל הקמת מערכת חשמל ותקשורת חדשה באתר                                                                                העבודות הן במסגרת  בניית  .א
היות והעבודה תתבצע באתר קיים שיקבע ע"י הרשות המקומית. חייב הקבלן להיות נוכח בסיור 

 לקחת בחשבון את תנאי העבודה, מהות העבודה  הגישה ולוח הזמנים, כך שלאו הקבלנים באתר
 יפריע לבעלי מקצוע אחרים העובדים באותו האתר.

 

 
 הבהרה:

 .במודיעין 503-במבנה המקווה במגרש צתכנון והקמת מערכת חשמל 
        
 בצוע נקודות חשמל ומתח נמוך: מאור, שקעי חשמל, טלפונים, תקשורת מחשב, מערכות   2.01
 כריזה, גלי אש ועשן, גלוי פריצה, מזגנים, שלט פרסום וכו'         

 
 אספקה והתקנה של גופי תאורה חדשים שיותקנו על הקיר או תקרה מונמכת והמתאימים          2.02
 למקוואות.         

 
 בצוע מעגלי חיבורי קיר לחשמל, טלפון ותשתית למחשב הכל לפי המפרט הטכני ועבודות  2.03
 משרד הביטחון ואו המפרט הכללי. 8חשמל פרק          

 
 ן ע"י בודק מוסמך.בדיקת המתק 2.04
 

 בצוע תשתית לתקשורת ומתח נמוך. 2.05
 

 ולפי המפרט הטכני לעבודות  8אספקה והתקנה של לוח חשמל לכל מבנה לפי פרק  2.06
 חשמל.         

 
 אספקה והתקנה של כבלי הזנה ליחידות מיזוג או לשקעים למזגנים מפוצלים בהתאם לנדרש 2.07
 באם נדרש מיזוג אוויר.         

 
 הקבלן יבצע תאומים עם המפקח והקבלנים העובדים באתר בכל הנוגע למתקן החשמל. 2.08
 

 עם חברת חשמל כולל בצוע ביקורת כנדרש. A63X3תכנון תאום חיבור חשמל ל  2.09
 

 מערכת כריזה, גילוי אש, תקשורת מחשב, אזעקה, יבוצעו רק לפי דרישה. הערה : 2.10
 המזמין רשאי למסור עבודות אלו לקבלנים אחרים לפי שיקול דעתו הבלעדית. הקבלן ייתן          
 סיוע כפי שיידרש ליתר בעלי המקצוע באתר, כולל אספקת חשמל זמני לאתר.         

 
הקיימת היום  המחייבת חיבור הארקה למעקות נירוסטה, וכל  על הקבלן להתייחס לתקנה 2.11

 מתכת אחרת שבאים עמה במגע )רדיאטור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
 
 

 
 המפרט דלקמן מהווה השלמה לתוכניות וכל עבודה המתוארת בהן ו/או בכתב  הכמויות שיוכן   
  .ההכרח שתמצא ביטויה במפרט זה ע"י הקבלן לפי תכנון המקוואות, לא מן   
 של "המפרט הכללי לעבודות בנין"  בהוצאת הועדה 08העבודות יבוצעו גם בכפיפות לפרק   

  .משרדית/מהדורה אחרונה-הביןהממשלתית   

 

  . ב-1רואים את הקבלן כאילו לקח במחיריו את תנאי השטח כאמור בסעיף   
         . לאכמו כן רואים את הקבלן כאילו קיבל ובדק את המתקנים הקיימים בשטח  
          יהיה בהתחברות אליהם והשלמתם כל עילה להפרת אחריותו מאיזה חלק שהוא  
            כולל תשתית לרבות חברת החשמל וחברת "בזק", ממתקניו לפעולתם הסדירה,  

  .שהוכנה ע"י אחרים. אין המזמין מתחייב לספק חשמל זמני לקבלן המבצע  
 
 

 
          יהיו מהטיב המעולה ויתאימו האביזרים והציוד שיספק הקבלן, כל החומרים,  
        זרים לאישורלתיקני מכון התקנים הישראלי. בכל מקרה יובאו הציוד והאבי  

  .המפקח לפני הרכבתם. בהעדר תקן ישראלי יתאימו האביזרים לתקן ארץ המוצא  
         ,חוק החשמל ותקנות החשמל מהדורה108העבודה תיעשה בכפוף לתקן הישראלי   

  .אחרונה ובהתאם לכללי חברת "בזק" וכללי האספקה של חברת החשמל  

 

 
  .הקבלן ידריך את נציג המזמין בביצוע התפעול והאחזקה של המתקן שביצע  
          בלת המתקן ע"יחודשים מיום ק 12הקבלן יהיה אחראי למתקני החשמל במשך   

  .המזמין. בתקופת האחריות יתקן ויחליף כל חלק או אביזר פגום על חשבונו  

  .האחריות היא על טיב הציוד וטיב העבודה תוך שימוש סביר במתקן  

       וכן (AS MADE) הקבלן יספק למזמין תוכניות  מעודכנות כפי שבוצע  
            שינוי שידרש בכתב או בע"פ השונה ידאג לעדכן את המפקח והמתכנן בכל  
       מהמתואר בתוכניות. במקרה של סתירה בין תקנות החשמל או כללי ח"ח או בזק  

  .יביא הקבלן את הנושא להחלטת המתכנן  

 
  גמורה ומורכבת במקומה ללא תוספת עבור כשהיא מושלמת, א.  העבודה תימדד נטו,  

  פחת מסוג כלשהו.פסולת או        

          העבודות הנזכרות בתיאור הטכני , המחירים כוללים את התכנון, החומרים       
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

       במידה ועבודות אלה אינן נמדדות בסעיפים ובתוכניות ו/או המשתמעות מהן,        

  .נפרדים. המתקנים יותקנו בצורה מושלמת, כשהם מחוברים ומוכנים לשימוש        
  תרמילים, ניפלים, זויות, הדרושים: קשתות, כוללים את כל החומרים והעבודות מחירה    
      קופסאות הסתעפות שרוולים, מהדקים,     
 צביעת  כיסוי צנורות בטיט ומלט, חציבה וסיתות, סגירות אנטיגרון, משורינות ופלסטיות,    
  מגן וצבע גוון, כולל כל המיגונים נגד מים.צביעת צינורות וחלקי מתכת בצבע  לוחות חשמל,    
          כולל מכונות ריתוך יספק את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודה, הקבלן    

  .פיגומים ,קונגו חציבה וכו' ללא תוספת תשלום סולמות,    

 
        גמר העבודה והגשת חשבון סופי יהיו רק לאחר אישור המפקח ולאחר בדיקה  ב.  

  .ואישור של חברת החשמל או בודק מוסמך אחר שיקבע ע"י המזמין       

 מבוטל -
.   

  :הנחיות כלליות   8.09

 
עדכון אחרון ,  -מל יבוצע בהתאם לחוק החשמל ולתקנות החשמל מתקן החש: תקנות החשמל

 כולל העדכון בנוגע לצבעי מוליכים.
 
העבודה תבוצע בהתאם לשרטוטים ולמפרטים  שיוכן ע"י יועץ של הקבלן ויקבל  צוע העבודה:יב

את אישור המפקח , בהתאם לכללי המקצוע ובהתאם לחוק החשמל ותקנותיו. מתקן זה יבוצע גם 
 המזמין בתאום עם המתכנן והמפקח. בהתאם להנחיות נציג

 
 הקשורים בתכנון , בפרטי בצוע, אם מצא הקבלן אי התאמה בתוכניות , או בדעתו להציע תיקונים

בציוד , יהיה עליו להמציא את הערותיו למפקח לפני תחילת בצוע העבודה ולקבל את אישורו לבצוע.  
עדיפות תינתן לתוכניות האדריכלות ובכל מקרה של סתירה בין תוכניות אלו לתוכניות הריהוט 

 והחשמל יביא הקבלן את הנושא להכרעת המפקח.
 

הקבלן לספק את ציוד המדידה הנדרש לסימון באתר כגון תוואי תעלות חשמל , על  :סימונים
מיקום נקודות ולוחות חשמל וכו'. אין לבצע את העבודה לפני אישור המפקח לסימונים אלו . בכל 
 מקרה הקבלן הוא האחראי הבלבדי לדיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל סטייה מהמידות הנדרשות. 

 העבודות האחרות ולא ישולם עבורו בנפרד. הסימון כלול במחיר
 
 
 

 הקבלן יחזיק באתר מנהל עבודה על חשבונו , שירכז את כל עבודות החשמל  :מנהל עבודה
 הכלולות בפרט זה . מנהל העבודה ימצא באופן קבוע באתר , כל עוד מבוצעות בו עבודות 

 ניתנו לקבלן.מטעם הקבלן. ההוראות שימסרו למנהל עבודה זה , יחשבו כאילו 
 
 

 המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף את מנהל העבודה במידה וימצא בלתי מתאים או חסר
 כישורים מקצועיים מתאימים או בעל התנהגות בלתי הולמת.

 לפחות. A63X3מנהל העבודה חייב להיות בעל רשיון חשמלאי לזרם של 
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  _________________ 

 

  

 .םהמפרטיומנהל העבודה יחזיק באתר את סט התוכניות המעודכן 
 

 הקבלן יהיה קבלן רשום ברשם הקבלנים בסיווג המתאים להיקף העבודה במכרז זה.
 כל העובדים באתר יהיו בעלי רשיון חשמלאי מתאים לסוג העבודה המבוצעת.

 
: באתר יעבדו קבלנים נוספים . כל העבודה תבוצע במקביל ובמשותף לקבלנים אלו. תאום העבודה

 קת שטח העבודה בינהם כולל שלבי בצוע.הקבלן יתאם את לוחות הזמנים וחלו
 

 : על הקבלן לכלול במחיריו את כל עבודות הסיתות והחציבה , כולל שימושחציבות וסיתותים
 בכלי עבודה מיוחדים לצורך עבודה זו. במחיר כלולים גם עבודות סתימת החורים , חומרי העזר

 ויציקות בטון לפי הצורך.
 

דוגמאות או קטלוגים עם פרטים מדויקים של הציוד שבכוונתו על הקבלן להביא אשור ציוד : 
להשתמש. הקבלן יקבל אישור בכתב להשתמש בציוד השונה מהמתואר בכתב הכמויות או אינו 

 מוגדר כדגם בכתב הכמויות אלא בתיאור כללי בלבד.
 

התאורה  הקבלן יכלול במחיריו שילוט מלא של המעגלים במתקן כולל  כל האביזרים וגופי שילוט:
 עליהם יצוין מספר המעגל ממנו ניזונים. תשתית הצנרת לתקשורת תסומן בסימון

המאפשר זיהוי קצוות הצנרת. גם הכבלים יסומנו בדגלון בשני קצותיהם וגם לפחות בשני מקומות 
 בתוואי הכבל. 

 כל המוליכים בלוחות החשמל ימוספרו בסמוך למהדקים.
 

 תר. לא ישולמו ש"ע או חריגות מיוחדות ללא חתימת המפקחהקבלן ינהל יומן עבודה בא יומן:
 ביומן וללא ציון מהות החריגה שבוצעה.

 
  צנרת:

   
 הצינורות בקטרים השונים יהיו מסוג תיקני בלבד, לפי תקן ישראלי .          
 צבעים נפרדים לכל סוג של מערכת:הצנרת כולה כבה מאליו, עם            
 אודיו\כריזה -גלוי עשן, חום-טלפונים וטלויזיה, אדום –חשמל, כחול -ירוק           
 מחשבים ובקרת מבנה. יש להקפיד על שימוש בקוד אחיד של צבעים לכל אורך-צהוב           
 הצנרת.           

 
  מ"מ לכל נקודה ישירות לארון תקשורת 23צנרת נפרדת בקוטר  : תקשורת

 .או לתעלת חשמל מרכזת. התעלה תהיה נפרדת עבור התקשורת                   

 .מ"מ נפרד לכל נקודה , ישיר מארון טלפונים או תעלת רכוז 23צנור בקוטר  : טלפונים

 .מ"מ + קופסאות חיבורים מסומנות בתקרה 16צינור מינימלי  :    חשמל

 . 1220לפי תקן ישראלי  : גילוי אש
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   :הוראות שונות 8.10

 
  :א. לוחות חשמל

 
  מרבית הציוד בכתב הכמויות ובתוכניות מוגדר לפי יצרן בודד.  הקבלן רשאי להציע ציוד

 .ציוד טוב יותר אלטרנטיבי העומד בקריטריונים ובתכונות הזהות לציוד הנ"ל או
  באם במועד מילוי המכרז התבסס הקבלן על מחיר ציוד אלטרנטיבי עליו לציין זאת במפורש

  בכתב הכמויות או בנספח להצעתו, ולתכנן כך שיהיה מתאים למערכות מקוואות נגד מיים ורטיבות. 

  .יש לקבל אישור מהמתכנן לכל דגם של ציוד שונה מהמתואר

 . IEC947-2 בתקן   )הלא זעירים( יעמדוהמפסקים התעשייתיים 
 

      .שמופיעות בתוכניות ובכתב הכמויות לתשומת לב המציעים , יש  להקפיד על דרישות הציוד כפי

    

 . IEC 898 תקן חדש לפי 10KA כל המאמתי"ם יהיו לזרם קצר של

  .הכמויותהקבלן יקבל  אישור  לכל  דגם  ותוצרת  שיציע  השונה  מהמפורט בכתב  
 

 לוחות החשמל יהיו בנויים מתאים תעשייתיים חרושתיים מודולריים , עשויים מקונסטרוקציה
מ"מ אלא אם יאושר ציוד מודולרי אחר ע"י המתכנן. התאים יהיו  2פרופילים ופח דקורפיט בעובי 

 08אטומים לאבק ויצבעו בצביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי דרישת המזמין. עובי כל השכבות יהיה 
 מיקרון והצביעה תיעשה במלואה מבפנים ומבחוץ. 

 
סגירה נוח לתפעול , שאינו דורש כלים מיוחדים לפתיחת הלוחות יצוידו בדלתות חיצוניות עם מנגנון 

הדלתות ופנלים פנימיים מפח. הלוח הראשי ולוח המשנה במבנה הנוסף יצוידו במערכת גלוי וכבוי 
 אש אוטומטית . )יש לבצע קדחים והכנות לגלאי ונחירי פיזור גז(.

 
 . להבטחת איכות, 2002הלוחות יבוצעו אצל יצרן העומד בתקן ישראלי 

 הלוחות ייוצרו לפי מתכונת אחידה , עד כמה שניתן.
 
 

 מפרט טכני ללוחות החשמל:

 
דלתות ומוגן נגד מים  ,   לגישה מלפנים, אלא אם צוין אחרת. הלוח יהיה עם לוח החשמל יהיה בנוי

במקרה  בהתאם לתוכניות ולפי העניין  עומד על רצפה או רצפה צפה או תעלה, או צמוד לקיר הכל
הזנה משנית ממקור נוסף, יחולק הלוח מבפנים חלוקה פיזית לשדות שונים . השילוט יהיה ברור של 

מהדקים, פס   כל לוח יכיל שדה מיוחד לכניסת הצינורות או הכבלים ,שדה זה יכיל פס .ובגוון שונה
 בחלקו העליון או התחתון של  הארקה ,פס אפסים, ופרופיל מחורץ לחיזוק הכבלים.  התא יורכב

הלוח, בהתאם לכיוון יציאת מרבית הכבלים. אם צוין בתוכנית מקום כניסת הכבלים, יש לבצע לפי 
יהיה בנוי מארון פוליאסטר  לוח להתקנה חיצונית )פילר( או בחדרים עם לחות גבוהההתוכנית. 

 , כולל גגון לפי הצורך ובסיס בטון. 65IPמשוריין בעל אטימות 

 
,חוק 108הישראלי  , לפי התוכניות המצורפות, בהתאם לתקןזהכל הלוחות יבוצעו לפי מפרט 

החשמל, כללים להתקנת לוחות, דרישות חברת החשמל הישראלית.  כל לוח יקבל את אישור 
  .יצרן שתוגש ע"י הקבלן  המתכנן לפני ביצועו עפ"י תוכנית



118 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 
לפני התחלת  המפקח בו לביצוע העבודה, טעון אישורו של כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש

    .                                            .העבודה
 
 
 

תקינה ומושלמת  לידי המזמין כשהם מורכבים ומותאמים לפעולה הלוחות על כל חלקיהם ימסרו
בבית המלאכה ע"י הקבלן בגמר יצור   לשביעות רצון המפקח. המתכנן והמפקח יוזמנו לבדיקת הלוח

  .תכלול גם הפעלה תחת מתח לפי דרישת המפקח לאתר. הבדיקההלוח ולפני העברתו 
ולפתחים דרכם יוכנס  באחריות הקבלן לבדוק את התאמת מידות הלוח למקום ההתקנה המיועד

  .הלוח לאתר

 
העבודה. כל הלוחות  ותוגשנה לאישור המפקח לפני תחילת תוכניות מפורטות תעודכנה ע"י הקבלן

מהדקים וכל אביזר אחר. התרשימים יוכנסו  ,כולל ציון מספרייצוידו בתרשים מלא של הלוח 
  .ויוצמדו לצד הפנימי של אחת מדלתות הלוח לנרתיק מיוחד מפלסטיק שקוף

 
המתקן המושלם.   של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב על הקבלן לדאוג לשילוט נכון

רה ישולטו בצבע אדום, מתח זר בצבע אזה  השלטים יעשו מסנדוויץ פלסטיק חרוט בפנטוגרף. שלטי
  .ירוק, יתר המעגלים ברקע שחור

  . כולל מוליכי האפס והארקה כל המוליכים ימוספרו במספרים
 השילוט כלול במחיר הלוח.

 
הלוחות תעשה באופן  ,אלא אם צוין אחרת ע"י המזמין. צביעת צבע הלוחות יהיה קרם בהיר

ניקוי יסודי של כל חלקי הפח מלכלוך  הצביעה רק לאחרמתועש, אפוקסי ,אבקה אלקטרוסטטית. 
הברגה מלאה עם אומי כתר מצופים כרום. אין להשתמש בפנלים   וחלודה. כל הברגים יהיו ברגי

  .בברגי פח

  . לבצוע עבודות אלו הצביעה ועבודת המתכת תעשה ע"י מפעל/יצרן שברשותו כל הידע והציוד

 
לפס הארקות הקיים  ישירות מאורקיםשמשים כמוליכים , יהיו ,אשר אינם מ כל חלקי המתכת בלוח

  .לאחר פתיחת דלת הלוח  בלוח. לא תהיה אפשרות לנגיעה מקרית במוליך חי גם

 
יהיו כל אמצעי הבדיקה   הדרושים לבצוע העבודה. ברשותו יצרן הלוחות יהיה בעל כל אמצעי הייצור

יה לפחות מנהל עבודה אחד בעל רשיון לבצוע אצל יצרן הלוחות יה  הדרושים לביקורת הייצור.
שתוארו בכתב   חשמל ויצור לוחות.  מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון בבצוע עבודות כפי עבודות

  יצרן הלוחות יאושר ע"י המתכנן. בסמכותו לפסול יצרן שאינו עומד הכמויות ובתוכניות
לעבוד עם יצרן אחר לפי   ולדרוש מהמציעבקריטריונים של ניסיון , טיב עבודה או אמצעי יצור 

  .בחירתו של הקבלן העומד בקריטריונים הנ"ל
 

והצבתם במקום שיקבע   להוביל את הלוחות לאתר ,כולל פריקתם הובלה: באחריות היצרן/קבלן
הלוחות, לדאוג  לאמצעי הובלה טעינה ופריקה   ע"י המזמין. באחריות היצרן/קבלן לארוז את

במקומו וקבלתו ע"י המזמין ישא היצרן/קבלן בכל נזק שיגרם ללוח  בת הלוחמתאימים. עד הצ
 .                                                  .או פריקה לא נכונה  מהובלה

 

  .באחריות מתקין הלוח לבצע חיזוק ברגים יסודי בכל הלוח לפני הפעלתו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 רז. בצוע העבודה אך ורק לפי תוכניותכל התרשימים הנ"ל הם להתמצאות בלבד ולצורך המכ

 .החתומות לבצוע ע"י המתכנן
 
 

 עבודות טיח 09פרק 
 

 כללי  09.01
של המפרט הכללי ולמפרט  09כל העבודות כפופות לתנאי פרק 

 המיוחד כמפורט להלן :
 

מ"מ לפחות, הטיח  15טיח פנים רגיל יהיה בשתי שכבות בעובי 
גמר לבד. או הטיח הגמור יש  –יבוצע לפי סרגל ישר בשני כוונים 

ימים לפחות, מחירי הטיח יכללו  3להחזיק במצב לח במשך 
 עבודות בכמויות קטנות בכל מקום.

 
 הכנת שטחים 09.01

א. בכל המקומות שיידרשו יש להניח על הרצפות יריעות 
 פוליאטילן לפני ביצוע עבודות הטיח כהגנה.

 
ובניה יש במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון  .ב

מגולוונת מחוזקת  XPMלכסות את מקום הפגישה ברשת 
ס"מ לפחות, גודל החור  15פלדה. רוחב הרשת יהיה  במסמרי
 מ"מ הכלולים במחיר הטיח. 0.7מ"מ ועובי החוט  12יהיה 

 
ויכוסו עד לפני  3:1חריצים לצנרת כלשהי יסתמו בלט  .ג

 מ"מ יש לכסות 50השטח. במקומות שרוחב החריץ עולה על 
ס"מ מעל רוחב  10את החריץ ברשת לולים, הנ"ל ברוחב 

 החריץ לכל  כוון, סתימת החריצים כלולה במחיר הטיח.
 

 פינות מתכת לכל גובה הקיר כלולים במחיר עבודות הטיח.  .ד
 

 
 דוגמאות טיח 09.02

הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות של כל אחד ממיני הטיח 
האדריכל לפני השונים במקום שיסומן ע"י המפקח לאישור 

תחילת העבודה. ההוצאות בעד הנ"ל יללו במחיר היחידה ולפיכך 
 לא תשולם כל תוספת בגין הכנת הדוגמאות.

 
 

 פינות וחריצי הפרדה 09.03
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הפינות בין קיר לקיר וכן פינות קיר לתקרה יהיו חדות כל  .א
הקנטים והגילופים יהיו חדים וישרים לחלוטין לפי סרגל 

 הכוונים.בשני 
 
מ"מ  10בין הקירות והתקרות יש לעבד חריץ בעומק  .ב

 מ"מ לפי קביעת המפקח. 3-5וברוחב 
 

בין קירות מבטון גלוי ותקרות טיח וכן בין שטחים  .ג
מטוייחים מאלמנטים שונים )כמו תקרות רביץ וקירות או 

 3-5תקרות בטון( או קירות גבס, יש לבצע חריץ בעובי 
 מ"מ. 10מ"מ ובעומק 

 

 תיקונים .ד
כל עבודות הטיח הנדרשות לתיקונים לעבודות הגמר 
אחרי בעלי המקצוע השונים )כגון: נגרים, מסגרים, 
מרצפים, חשמלאים, שרברבים( יבוצעו ע"י הקבלן 

 במסגרת עבודות הטיח ללא תשלום נוסף.
 

 פינות מתכת 09.04
פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים, הפינות יבוצעו בגובה כפי 

ויהיו מזויות רשת כולל הרשת המצורפת  שיורה המפקח
 אליהם. הפינות יהיו מעוגלות וייגמרו ישר עם שטח הטיח.

יש לחזק את הפינות בהתאם למפרט הכללי וכן לצבוע את 
 המסמרים פעמיים בצבע יסוד.

 מחיר הפינות כלול במחירי היחידה של עב' הטיח.
 
 עבודות טיח חוץ

 
 יבוצע עפ"י הנחיות המפרט הכללי.

 
 אופני מדידה מיוחדים 09.10

החיתוכים, החריצים אופי המים וכו' יבוצעו כמסומן  .א
בתוכניות ובפרטיהן כלולים במחירי הטיח השונים ולא 

 ימדדו בנפרד.
 3הקבלן מתחייב לתת למזמין אחריות בכתב לתקופה של  .ב

מיום מסירת המבנה, לכך שעבודות טיח חוץ לא  שנים
יתגלו ליקויים  יעבירו רטיבות בכל התקופה  ההיא, אם

יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים 
שיגרמו עקב חדירת הרטיבות על חשבונו, לפי הוראות 

 המזמין ולשביעות רצונו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות ריצוף וחיפוי   10פרק 
 עבודות ריצוף וחיפוי 10.01

 כללי
של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד  10כל העבודות כפופות לתנאי פרק  .א

 להלן.המפורט 
 

השטחים המרוצפים והמחופים יהיו ישרים בהחלט לפי סרגל ופלס בכל  .ב
פרט אם יצוין על שיפועים שיבוצעו בדיוק לפי המסומן  -הכוונים 
 בתוכנית.

פני השטחים המיועדים לביצוע הריצוף והחיפוי צריכים להיות נקיים 
 מחומרים זרים והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח, התפרים יעברו
בקו רצוף דרך כל השטחים באותה קומה. במקומות בהם יהיה צורך 
להשתמש בחלקי מרצפות או אריחים, או שיהיה צורך לבצע חלקים 
עגולים, יעשה החיתוך במשור וקצות המרצפות או האריחים ילוטשו 

 )מחיר החיתוך והליטוש כלול במחיר עבודת החיפוי(.
 

ים גם ליטוש במכונה של עבודות הריצוף והמוזיאקה כוללים במחיר .ג
 הריצוף והברקה )"ווקס"( לפני מסירת הבנין.

 
שקעים ופתחים בתוך ריצוף במרצפות יעובדו בטרצו יצוק במקום  .ד

מותאם לגוון הריצוף שבסביבה, לפי הצורך יבוצע העיבוד בשיפועים )ליד 
                                           מחסומי רצפה, מנקי בוץ וסבכות(.                                         

 מחיר עבודה זו לא ייחשב בנפרד וייחשב כחלק מעבודת הריצוף.
 

ש"ח למ"ר  .                                   100מחיר יסוד לריצוף אלוני או שווה ערך  .ה
 ש"ח למ"ר . 100מחיר יסוד לקרמיקה נגב או שווה ערך 

 
 צמנט 10.02
 לטרצו יהיה לבן.הצמנט בתערובת  

 
 ריצוף במרצפות טרצו 10.03

המרצפות תהיינה עפ"י דוגמה מאושרת ע"י המזמין ו/או  – ריצוף רגיל .א
 המפקח מטעמו  .

 
מתחת למרצפות יהיה לפי הגודל בתוכניות, במחיר הריצוף  – עובי מצע .ב

 ס"מ. 15יכלל עובי המצע עד לעובי כולל של המצע והמרצפות עד 
 

 מקורים יש להכיל ערב נגד רטיבות. בטיט של ריצוף שטחים לא .ג
 

 מ"ר בכל פעם. 3אין למרוח את הדבק בקטעים העולם על  .ד
 

מ"מ לרבות רובה  8ההדבקה כוללות בצוע פוגות ברוחב עד  בודותע .ה
 אפוקסית למלוי.

 הקבלן יקבל אישור לחומר הרובה האפוקסית לפני הביצוע.      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 משטחי כיורים 10.04
עפ"י בחירת ,המזמין ,או המפקח  . כולל  קיסר משטחי כיורים יהיו משיש

מ"מ מסוג המאושר ע"י המזמין  ללא סדקים, חורים וכו'  20הקנטים בעובי 
 וכולל עיבודים לכיורים וברזים.

 
 
 המחירים  10.05

מחיר עבודות הריצוף ,הקמיקה , והמוזיאקה כולל ליטוש במכונה  .א
 לפני מסירת הבנין. –והברקה 

וללים את מילוי התפרים במלט לבן "רובה" מחירי עבודות החיפוי כ .ב
 והברקה או רובה אפוקסית עפ"י תוכניות האדריכל לפני מסירת הבנין.

לאישור האדריכל, לרבות  –הכנת דוגמאות של סוגי הריצוף השונים  .ג
 הדבקתן בשטח או הנחתם בשטח וסילוקם עפ"י דרישות המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות צבע  11פרק 
 

 כללי 11.01
לעבודות צביעה אם לא  11פרק  –כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי 

צוין אחרת במפרט ובכתב הכמויות. עבודות הצביעה תבוצענה אך ורק ע"י 
ומנים ומנוסים ויש להשתמש בקופסאות צבע חתומות יבעלי מקצוע מ

ומסומנות. צביעת הקירות והתקרות ייעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות 
ובמקומות שיורה המפקח  –ת בכתב מהמפקח לביצוע צביעה מפורטו

במפורש. כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן, באישור האדריכל 
 והמפקח.

 
 הכנת שטחים לצביעה 11.02

עבודות טיח, יש לנקות את השטח היטב מגרגירי  – 09בנוסף לאמור בפרק 
סתום חורים, חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ול
הכל מושלם  –סדקים ופגמים אחרים ולנקות את השטחים מכל חומר רופף 

כהכנה לקבלת צבע. הכנת שטחי בנין מבטון חשוף לקבלת צבע: יש לשטוף 
לאחר מכן  5%כוז של יאת כל השטחים בתמיסת מים עם חומצה מלחית בר

 48-כ לשטוף במים נקיים להסרת החומצה וליבש את כל שטחי הבטון לפחות
 שעות.

 
 סיוד קירות ותקרות מטוייחים 11.03

סיוד קירות ותקרות ייעשה בפוליסיד או בצביעת צבע סופרקריל בשלוש 
הכל בהתאם להוראות היצרן עד לקבלת כיסוי מלא. סוג הצבע  –שכבות 

 עפ"י החלטת האדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות אלומיניום   12פרק 
 

 כללי
 1068כל עבודות האלומיניום לפי תקן ישראל 

 
 מלבנים סמויים 12.01

המלבנים הסמויים עבור חלונות ודלתות יהיו עשויים מפח אלומיניום בעובי 
 מ"מ. 1.5מינימלי של 

של המפרט  12062ביצוע המלבנים הסמויים ובדיקתם כמפורט בסעיף 
 הכללי.
 

 צבע 12.02
. 2עבור מסגרות רמה  RALמיקרון של  60כל מוצרי האלומיניום יהיו בצבע 
הגוון עפ"י  SBGמיקרון הכל עפ"י תקן  60עובי מזערי של הצבע יהיה לפחות 

 החלטת האדריכל.
 

 רמות בקרה 12.03
לכל  2רמת בקרה הנדרשת מעבודות מסגרות אלומיניום תהיה רמה 

של המפרט הכללי. על הקבלן להיות יצרן  04 -ו 02הבדיקות הנזכרות בסעיף 
 יניום ולמפעל עצמו.בעל תקן למוצרי אלומ

 
 אישור פרטי האלומיניום 12.04

 לפני תחילת ביצוע על עבודה שהיא על הקבלן להגיש למהנדס:
רשימת קבלני משנה לביצוע עבודות אלומיניום, ולקבל אישור בכתב עם  (א

שם וכתובת הקבלן שאושר. בכל מקרה סוג פרופילי האלומיניום שעל 
המפורט ברשימות  הקבלן להשתמש וכל מוצרי המסגרות יהיו לפי

 האלומיניום.
על הקבלן להגיש תכנית לכל פרטי האלומיניום, בתוכנית זו יציין הקבלן  (ב

גודל, עובי ומשקל צורת הפרופילים ויצרף גם דוגמת הפרופילים 
והאטמים אשר בדעתו להשתמש בהם. על הקבלן לקבל אישור האדריכל 

עובדה כי צירי והמהנדס בכתב על כל הנ"ל. תשומת לב הקבלן מופנית ל
 " או ש"ע.4500הדלתות יהיו צירי ספר מהסדרה "קליל 

מכל פריטי אלומיניום שידרש מכל  1:1במפעל דגם לאשר על הקבלן  (ג
 סדרת יצור ולקבל אישור סופי של המפקח על כך ממכון התקנים.

רק לאחר מתן אישור סופי זה בכתב, יורשה הקבלן להתחיל ליצר  (ד
 לאתר הבנייה.ולהביא פריטי אלומיניום 

 
 הגנה על פריטי אלומיניום 12.05

כל פריטי אלומיניום אשר יובאו לאתר המבנה יהיו עטופים לגמרי ביריעות 
פוליאטילן, ניקוי האלומיניום יהיו באחריות הקבלן ויהיו תנאי למסירה 

 סופית של פריט האלומיניום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פירזול וצירים 12.06
אלומיניום כגון: צירים, במידה ולא יצויין אחרת בתוכניות הפרזול לעבודות 

יהיו מאלומיניום או חומר בלתי  –חיזוקים פנימיים, בריחים, דיסקיות וכו' 
מגנטי אחר כגון מיציקת פליז, נרוסטה או ברונזה ומצופה בכל צידיו 

בהתאם לנדרש בתקן  –הגלויים בציפוי אלקטרוליטי של כרום או ניקל 
 .258הישראלי מס' 

 לעיל. 12.03סעיף צירי דלתות וחלונות ראה 
בכל מקרה, הפרזול יקבל אישור המפקח לפני הרכבתו, קביעת הפרזול 
לאלמנטים תעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום ובאופן שיאפשר 

 תפעול טוב ונוח של הכנפיים.
 

ל הקבלן לקחת בחשבון שכל החיבורים בין ברזל לאלומיניום יבודדו על ידו ע 12.07
 המזמין, ועל חשבונו.י תקן לשביעות רצון "עפ

 
 כל ברגי החיבור הסמויים והגלויים יהיו ברגי נירוסטה. 12.08

 
 כללי 
 על הקבלן מוטלת האחריות לתאום מידות האלמנטים על פי מצב המבנה    12.09

 באתר.
 

יחידות האלמנטים יתקבלו ע"י המזמין רק לאחר הרכבתם הסופית באתר  12.10
 ניקויים, איטומם ואישורם ע"י מכון התקנים.

 

 לבצע את היחידות לפני קבלת האישור ממתכנני המבנה.אין  12.11
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

  מתקני מיזוג אוויר – 15פרק 
 

ראה מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר שבהוצאת הוועדה  –לגבי העבודות האלה 
 הבינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה .

 
למיזוג אוויר הכוללות קווי ניקוז  תכנון וביצועבמסגרת העבודה על הקבלן לבצע 

 מזגנים וכן נקודות חשמל .
 

קווי הניקוז הינם קומפ' , כולל כל האביזרים , צנרות דרושים לרבות סיפון / דונטרפ 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



- 127 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 אלמנטים מתועשים בבנין - 22פרק 

 
מתועשים בבנין ראה מפרט כללי לאלמנטים  -לגבי העבודות האלה  

 שבהוצאת הועדה הבינמישרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה.
 

 כללי    22.00
 

הקבלן יתאם את כל העבודות הקשורות בתקרות אקוסטיות עם קבלן מיזוג  
אויר וחשמל בכל שלב ושלב בביצוע העבודות, הקבלן יתקין חורים פתחים 

ל, חיבור אביזרים וכו' בתקרות בכל מקום שיידרש לצורך העברת כבלי חשמ
או תליה, ע"פ הוראות המפקח, חובת התאום עם קבלן החשמל והמיזוג על 

 קבלן התקרות האקוסטיות ובאמצעות הקבלן הראשי.
 

על הקבלן המבצע להציע את שיטת ההרכבה של השלד הנושא והחיזוקים  
המוצעים על ידו לאישור המפקח לפני הביצוע. ככלל, כל אלמנט תקרה 

 ס"מ יחוזק באמצעות שלד משנה. 120-בה גדול מולד בגהמחוזק לש
 

 .5דרגה  755על התקרות כולל חומרי הבידוד לעמוד בדרישות ת"י  
 

מחירי היחידה לתקרה אקוסטית יכללו גם את כל המערכת הנושאת )שלד  
הנושא( כנדרש לקבלת יציבות מלאה לתקרות האקוסטיות, את חיבורה 

הסגירות האופקיות והאנכיות, את הבידוד  לתקרות וכן את כל העיבודים,
האקוסטי, את התקנת אביזרי התאורה, עיבוד המפגשים עם הקירות 

 , הכל כנדרש לביצוע מושלם של העבודה. L  +Zבפרופילי 
 

כיוון ההרכבה של התקרה יהיה בהתאמה מלאה לתכניות, קבלן התקרות  
 לפני הביצוע. חייב לבצע סימון ותאום מוקדם של המידות עם האדריכל

 
 עבודות גבס  22.01

 
עבודות הגבס  יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח. מחירי היחידה כוללים את  

כל הקונסטרוקציה, אביזרים, פרופילים, חיזוקים כולל שפכטל מוכן לצבע. 
כמו כן העבודות כוללות העברת כל נק' חשמל / תקשורת, מזוג אויר וכו' אל 

 חדשים לנק' אלו. מישור הגבס כולל ביצוע אביזרים
המחיר כולל גם פינות גבס/אלומניום בהתאם לכתב כמויות אם קיים או  

 במידה ולא והמדידה היא לפי מ"ר נטו.
 

 תקרה מינרלית. 22.02
 

"  חצי שקועה או שו"ע עפ"י אקופוןהתקרה מאריחים מינרלים דגם " 
 דוגמא מאושרת.

 הפלדה של גג המבנה.התקרה המינרלית תלויה מתחת לקונסטרוקציית  
על הקבלן להכין קונסטרוקציה נפרדת לתליית התקרה האקוסטית,  

 להבטיח את עמידותה ויציבותה של התקרה.
המחוברים לתקרות או לשלד המשנה  Tתורכב מפרופילים נושאים  

באמצעות סרטי פלדה מגולוונים או מוטות הברגה מגולוונים. שלד הנושא 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ כניצבים, בהתאמה  60ם ראשיים וכל ס"מ כמוליכי 60יורכב כל 
 לתוכניות.

 
מ"מ במידות  25אל תוך השלד הנושא יורכבו אריחי תקרה מינרלית בעובי  

60X60 .ס"מ או בהתאמה לתוכניות     
 

(, יצבע בצבע אפוקסי בתנור בגוון לפי בחירת T -השלד הנושא )פרופילי ה 
י דוגמאות צבע שיכין האדריכל. הגוון המדויק יקבע ע"י האדריכל עפ"

הקבלן בהתאמה לגוונים של אלמנטים אחרים במבנה, ובהתאמה לקטלוג 
RAL. 

 
 -. פרופיל הZ+Lגמר התקרה אל הקירות ההיקפיים יבוצע באמצעות פרופיל  

L יצבע לבן ופרופיל ה- Z בגוון תואם את פרופילי ה- T. 
 

 רטים בתוכניות.סגירות ורטיקליות ומשופעות יבוצעו מלוחות גבס לפי הפ 
 כל חיבורי הסגירות יהיו סמויים. 

 
מחירי היחידה יהיו זהים לשטחים גדולים ו/או לשטחים קטנים, הכל לפי  

המקרה. מודגש כי, המדידה והתשלום לתקרות אקוסטיות, תהא בניקוי 
 שטח גופי התאורה.

 
בכל  מעלות מדויקת. 45חיתוכי פינות "גרונג" יבוצעו בזוית  יבוצעו בזוית  

 מקרה לא תתקבל עבודה המראה חיבורים לקויים.
 

בתקרות ישולבו   גופי תאורה שקועים, תעלות תאורה וכן אלמנטים נוספים  
בהתאם לתוכניות. לא תשולם תוספת מחיר עבור כל ההתאמות והעיבודים 
הנדרשים לחיבור וגמר האלמנטים השונים, בהתאם לתוכניות החשמל. על 

נוסף לקונסטרוקציית הפלדה ליד מיקומו של כל גוף הקבלן לבצע חיזוק 
 תאורה או כל אלמנט אחר שישולב בתקרה.

 
 

 הערה : 
  כל הנושא של אלמנטים תעשייתים יילקחו בחשבון באם יוחלט לבצע זאת.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
  

 עבודות רג'י ושונות   29פרק 
 

עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב  29.0
פרוט תיאור העבודה. סוג העבודה פירושו סוג מקצועי כפי שהוא נקבע  עם

ע"י הארגון המקצועי המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של 
 העובדים באותו המקצוע.

 
 אדם בתנאי רג'י –מחירים לעבודות כוח    29.01

 המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככלולים:
 
 , תוספת יוקר.שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה .א
 כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח, וההטבות הסוציאליות. .ב
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .ג
 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. .ד
דמי שימוש בכלי העבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים  .ה

 למקום העבודה וממנו(.
 האחסנה.הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום ו .ו
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. .ז
 מדידה וסימון וכל שיידרש ע"י המפקח לביצוע העבודה. .ח
 רווח הקבלן. .ט

 
 אדם ברג'י –אופני המדידה לעבודות כוח  29.02

אדם בתנאי  –המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כוח  .א
לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין  –רג'י נכונים עבור הפועלים 

 ועבודות החוץ הממשמשים את נושא החוזה.
שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים  .ב

ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים 
 הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום העבודה המדוייק.

ות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך תשלום הן תחושבנה עבור שע .ג
 כשעות רגילות.

התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו, ללא תוספת עבור  .ד
 שעות לא ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.

דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא  .ה
 לתשלום.

 עבודות ציוד מכני 29.03
 עבודהמחיר שעות 

 
 מחירי שעות העבודה של הציוד המכני, הניתן להלן, כוללים בין היתר

 
  ,את ההשכרה של הציוד, את ההובלה לשטח וממנו, את ההעמסה

 הפריקה והאחסון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  ,כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הציוד )חומרי דלק, חומרי סיכה
)לרבות אביזרים וכו'(, החזקתו, שירותו, הטיפול בו, התיקונים וביטוחו 

 ביטוח צד שלישי(  וכו'.

  את המפעילים לגבי מכשיר ריתוך, כולל רתך וכל ההוצאות הקשורות
בהם, לרבות הסעתם למקום ביצוע העבודה וממנו ובחזרה, תנאים 

 סוציאליים, אש"ל וכל ההוצאות האחרות.
 .כל המיסים וההיטלים מאיזה סוג שהוא 

 העקיפות( ובכלל זה  ההוצאות הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן
 הוצאותיו המוקדמות והמקריות(.

 .הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן 
 

 המחירים כוללים את ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן.
 

הקבלן מתחייב לספק את הציוד, להובילו, להחזיקו ולהפעילו לפי המחירים 
 תקופה שתידרש בהזמנה.המוסמכים בחוזה בכל סוגי העבודה ולכל 

 
עבור הציוד ברג'י ישולם לפי שעות עבודה ממשיות נטו של הציוד בשטח 

 העבודה, ללא תוספת עבור זמני נסיעה, בטלה ו/או תוספות כלשהן.
 
 חומרים לעבודות רג'י 29.04

 
כמויות החומרי שהושקעו בעבודה, לרבות הפחות שלהם טעונים אישורו של 

בלת החומרים למקום המבנה תבדקנה המפקח. ההוצאות לאספקת ולהו
ותאושרנה ע"י המפקח לפי מחירי השוק. אם יידרש, יהא הקבלן חייב 
להוכיח את ההוצאות באמצעות חשבוניות מס וקבלות חתומות ע"י 

 הספקים.
 
 פיגומים ודרכים 29.05

 
הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכיו"ב, אלא אם 

 ובאופן בלעדי לצרכי העבודה היומית. כן הותקנו אלה במיוחד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות פיתוח השטח - 40פרק 
 

ראה מפרט כללי לעבודות פיתוח שבהוצאת הועדה  -לגבי העבודות האלה  
 הבינמישרדית המיוחדת בהוצאה האחרונה.

 
זכותו של המזמין שמורה לבטל פרק זה ולמסור את עבודות הפיתוח לקבלן  

סיום עבודות הבנייה. כל זאת ללא כל מחויבות כספית אחר ולבצעה במהלך 
או אחרת לקבלן הבנין ועל קבלן המבנה לאפשר לקבלן הפיתוח לעבוד ללא 

 כל הפרעה.
 

 כללי ומוקדמות 0פרק     40.00
 

באם לא נאמר אחרת במסמכים מצורפים, תבוצענה העבודה בהתאם  
 לפי תוכניות.למפרטים כללים רלבנטים בהוצאה אחרונה, בכל מקרה 

כללי יש לראות כמסמך בלתי נפרד מהמסמכים  00פרק מוקדמות  
המרכיבים את מפרט זה, כמו כן פרקי המפרט כללי גם הם חלק בלתי נפרד 

 מהמסמכים הנ"ל למרות שאינם  מצורפים.
 

עבודות סימון ואיזון ייעשו ע"י מודד מוסמך מקובל על הפיקוח ועל חשבון  
את כל שירותי המדידה לקבלן משך תקופת הביצוע.  הקבלן. מודד זה ייתן

באם יידרש הקבלן ע"י המפקח או האדריכל למסור נתונים מסוימים 
הדרושים לאדריכל לצורך שינוי ו/או עדכון, ימסרם הקבלן באמצעות 

 המודד ללא תמורה כספית.
 

לפני הבאת חומרים לאתר, על הקבלן להציג דוגמאות של חומרים ו/או  
לאישורו של המזמין . רק לאחר אישורו של המפקח יוכל הקבלן מוצרים 

לספק הכמות הנדרשת לביצוע העבודה ובתנאי שהחומר ו/או המוצר זהים 
 בכל לדוגמא שאושרה.

 
בנוסף להצגת דוגמאות הנ"ל, על הקבלן לבצע דוגמאות מהחומרים  

קות והמוצרים הנ"ל באתר )מוצג מוגמר( כגון: ריצוף קירות, מדרגות, מע
 וכל דבר אחר שיידרש לאישורו של המפקח.

 
כל פרטי העבודות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מאומנים לעבודות הנדונות.  

הרשות והזכות בידי המפקח להורות על הרחקת עובד מסוים שרמתו 
המקצועית לא נראית לו ועל הקבלן להישמע ולבצע החלפה תוך פרק זמן 

 המתקבל על דעת המפקח.
 

ודות שיבוצעו ע"י הקבלן ויתברר לאחר מכן שבוצע שלא בהתאם פרטי עב 
לתוכניות ו/או הנחיות באתר, יהיה על הקבלן להרוס, להרחיק ולבצע מחדש 
על חשבונו הוא כפי הנדרש בתוכניות ו/או הנחיות שניתנו ונרשמו ביומן 

 העבודה.
 

דנה. כמויות הנתונות בסעיפי כתב הכמויות שינתן ע"י הקבלן  ינתנו באומ
כל הכמויות תימדדנה כמתואר בסעיפי מפרט מיוחד וזאת בניגוד לאמור 
במפרט הכללי. את המפרט המיוחד יש לראות כמשלים את המפרט הכללי. 
אתך שני המפרטים יש לראות כמפרט לביצוע העבודות הנדונות, במקרה של 
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חוסר פרוט או פרוט בלתי מספיק במפרט מיוחד, יש להשלים החסר 
 הכללים. מהפרטים

 
 תאור העבודה:    40.01

  
במסגרת עבודות הפיתוח   יש לבצע עבודות פתוח שונות עבור המבנה.  

חומרי הבנייה תואמים את הקיים באזור ויש להקפיד על ביצוע בעל 
 איכויות גימור מתאימות.

 
 עבודות הכנה ופרוק כללי    40.02

 
של הפרויקט, על הקבלן עבודות ההכנה והפרוק מהווים את השלב הראשוני  

להתאים את מערכת הקירות וגבולות המגרשים לפי התוכניות, עבודות 
ההתאמה קשורות בפרוק הדרוש והתאמה לתוכניות . העבודה תבוצע 

 בתאום עם הרשות, ולאחר סימון מדויק של המגרש 
 

 סילוק הפסולת    40.03
 

הפרוייקט בצורת כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח  
תפזורת ואשר ניתן להעמידה על משאית ע"י כלי מכני מתאים, או בעבודת 
ידיים. כדוגמא: פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, חלקי מבנים, צינורות 

 ניקוז ישנים, גושי בטון, גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.
ת של איתור הפסולת ייעשה לאתר שפיכה מאושר ובאחריותו הבלעדי

הקבלן. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי 
-ביצוע עבודות פרוקים שונים כגון: פרוק מבנים, פרוק מתקנים תת
קרקעיים, פרוק מסעות, מדרכות ואבני שפה וכל פסולת אחרת שאינה 
נמצאת בתפזורת באתר כמו גדר בתחילתו של סעיף זה, תועמס ותסולק גם 

זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים  היא. הרחקה
 השונים.

 
במחיר היחידה כוללים העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים, 
וסילוקו מהאתר למקום שפיכה המאושר ע"י הרשויות ובתאום עם 

 הרשויות.
 

 
 עבודות עפר. 40.04

 
 חפירה וחציבה    40.04.01

 
לאחר גמר עבודות חישוף וניקוי האתר תבוצענה עבודות עפר חפירה ו/או  

חציבה מצב קיים. לאחר חישוף וניקוי למצב רצוי ומתוכנן ותמיד 
לתחתית המצעים או לתחתית שכבת אדמה חקלאית. לפני תחילת עבודות 
עפר )חפירה ו/או חציבה(, יש למדוד ולאזן את השטח ע"י מודד מוסמך על 

לן ולקבל אישור מהמפקח על המדידות והאיזון, לאחר גמר חשבון הקב
הביצוע לחזור ולאזן את השטח שנית. שתי המדידות ישמשו בסיס לחישוב 
הכמויות. המדידה לפי מ"ק בהשוואת המדידות לפני ואחרי הביצוע 
כאמור. תוכנית המדידה בגבהים מתוכננים נמצאת בגובה הפתוח אדמת 
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  _________________ 

בכלים מכניים מהטיפוס המאפשר ביצוע תקין גן סופיים. העבודה תבוצע 
ונאות בתנאי המקום ו/או בעבודת ידיים. הכל לפי אפשרויות ותנאי 
המקום. לא יורשה שימוש בחומרי נפץ. העבודה כוללת העברת חומר חפור 
ו/או חצוב ממקום כריה למקום מאושר ללא הגבלת מרחק ו/או למקומות 

בוצע מדידה של מודד מוסמך לפני מילוי המדידה לפי מ"ק. במידה ולא ת
שכן  לא ישולם כל תשלום עבור סעיף זהתחילת ביצוע העבודה ואחריה, 

 לא ניתן יהיה לבדוק את כמות החפירה ו/או חציבה.
 

 הידוק המילוי   40.04.2
 

מילוי במקומות הנדרשים, על הקבלן להכין את השטח לקבלתו  ביצועלפני  
 20בשכבות בעובי  בוצעהנדרש. המילוי י ע"י יישור אופקי לאורך ולרוחב

ס"מ כל שכבה לאחר הידוק. השכבות תפוזרנה בצורה אופקית. הידוק 
לפי  95%יעשה ברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות הנדרשת לפחות 

מודיפייד א.א.ש.ט.ו במקרה של עודפים, יחליט המפקח היכן להעביר ו/או  
ור מכון התקנים לצפיפות לאחסן . המדידה לפי מ"ק. יש לקבל איש

 הנדרשת.
 

בכל סוגי הקרקע שהקבלן  /חציבהכוללות חפירה /חציבהעבודות החפירה   40.04.3
עלול להיתקל בהם וכן שימוש בחומר כמילוי חוזר כולל מיון החומר הטוב 

 וסילוק העודפים לכל מרחק שהוא.
 

ובשלבים, ים יכוללים גם ביצוע זהיר בעבודות יד /חציבהמחירי החפירה 
כולל ביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש. עודפי החפירה יסולקו מהאתר 

 לכל מרחק שהוא באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 

מילוי בחומר גרנולי מתחת למרצפים במקומות הנדרשים יבוצע עם חצץ    40.04.4
ס"מ  5"פוליה" רחוץ בגודל אחיד ללא דרוג. היציקה מעל עם בטון רזה 

 יריעות(. 2מ"מ עובי ) 0.3ת פוליאתילן ע"ג יריעו
 

עבודות עפר חפירה ו/או חציבה יבוצעו תוך העברת העפר החפור למצבור    40.04.5
שיאושר ע"י הרשות המקומית. למילוי חוזר ישתמש הקבלן בעפר מקומי 
ללא פסולת וללא בולדרים, שפיזורו והידוקו יעשה בהרטבה ובהידוק 

 כמפורט במפרט הכללי.
 

 80עבודות חפירה/חציבה בשטחים המיועדים לגינון )החלפה לקרקע גננית    40.04.6
ס"מ( חניה ופיתוח מומלץ שתעשה בשלב מאוחר, לאחר השלמת עבודות 
ההריסה, כך שעם העפר הנחפר יסולקו מהשטח כל שאריות פסולת הבנייה 
והלכלוך, סילוק עפר זה המעורב בפסולת הבנייה יעשה ל"אתר שפיכת 

 ת הבנייה" כפי שיקבע ע"י הרשות המקומית.פסול
 

תשומת לב הקבלן מופנית לנתונים הטופוגרפיים של המגרש ולעבודות עפר    40.04.7
ולעובדה שבגבולות המגרש קיימים קירות  -מוקדמות שיש לבצע ובשלבים 
 תמך ובסמיכות למבנים אחרים.

 
ע העבודות אין לפגוע בהם ויש לנתב את דרך הגישה למגרש ואת ביצו 

בשלבים כך שימנע כל נזק. בכל מקרה אחראי הקבלן לתקן את כל הנזקים 
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שיגרמו לכל צד שלישי ובכלל זה לתשתית העירונית והציבורית, במשך 
 ביצוע העבודה.

 
 חומר עבור מילוי מהודק ומילוי חוזר.   40.04.8

 
יהיה מחומר החפירה במקום במידה ולא יכיל חומר חרסיתי ויאושר  

 -ימוש או מחומר מחצבה גרוס לבן או מכורכר או מחומר ואדי מקומי לש
הכל לפי הוראות המפקח ובאישור המהנדס. החומר יוחזר לחפירה 

ס"מ שיורבצו במים ויהודקו היטב בכלי המאושר ע"י  15בשכבות של 
 המפקח.

 
 סילוק עודפים/פסולת.   40.04.9

  
פסולת בנין תסולק על ידי כל האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או  

הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח 
ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר 

 עבור סילוק האדמה והפסולת לכל מרחק שהוא.
 

 מילוי חפירה וחיפוי.   40.04.10
 

מתחת ליסודות ו/או רצפות כל חלל שנוצר עקב חפירה ו/או חציבת יתר  
ק"ג צמנט למ"ק בטון  150מונחות, ימולא בטון רזה עם כמות של לפחות 

 מוכן.
 

 גבהים.   40.04.11
 

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים התוכניות וכל  
ערעור על הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת 

 לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון. עבודה. טענות שתובאנה
 

 המדידה.   40.04.12
 

כל העבודות לרבות עבודות עפר יהיו למדידה וישולמו בהתאם לתוכניות  
מודד מוסמך שיוכנו ע"י הקבלן על חשבונו לפני תחילת עבודות העפר 
ולאחר ביצוען   ללא תוספת עבור מרחב עבודה או שיפועי קרקע ליציבות. 

כוללות במחירן יישור והידוק התחתית, החזרת חומר  כל עבודות החפירה
מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו בשכבות 

 והרחקת שארית החומר החפור למקום שפך מאושר.
 
  

 -מ' מקיר התומך קרקע יהיו מחומר גרנולרי  1.5כלל המילוי בתחום של  
 מ"מ ללא דקים. 15אבנים בגודל עד 

 
 מדידת מצב קיים וסימונים.   40.04.14

 
עם קבלת השטח ע"י הקבלן תבוצע על ידיו מדידה כללית של השטח סימון  

המגרשים והמבנים וכו'. כל האינפורמציה של המצב הקיים תועלה על 
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תכנית ע"י המודד של הקבלן ותימסר למפקח לצורך בדיקה. כמו כן על 
ימון מתווה הבניינים הקבלן לקבל אישור לגבי סימון הבניינים בשטח, ס

 השונים וכו'.
תוכנית המדידה הראשונית של המצב הקיים ותוכנית המדידה לאחר גמר  

ביצוע עבודות הפיתוח שתוכנה ע"י הקבלן ועל חשבונו יהוו בסיס לחישוב 
 עבודות העפר למיניהן.

הינה תנאי הכרחי לתשלום עבור  M.Aהכנת תוכנית מצב קיים ותוכנית  
 העפר, שכן זהו הבסיס למדידת הכמויות.סעיפי עבודות 

 
 שתית צורת הדרך   40.04.15

 
לאחר גמר עבודות המתוארות בסעיפים קודמים, ולאחר בדיקת המפקח  

ואישורו שאומנם בוצעה העבודה לתחתית המצעים, על הקבלן לסמן את 
 1ס"מ, ליישר בדיוק  10, לתחח )לחרוש( בעומק והשבילים תוואי הדרכים

 מטר. 5מדוד בסרגל + ס"מ 
 

לפי  96%הידוק יעשה ברטיבות אופטימלית כשדרגת הצפיפות הנדרשת  
מודיפייד א.א.ש..ט.ו. סטייה מיוחדת דלעיל לא תהיה מצטברת בשום 
מקרה. במקרה ויתגלו סטיות מעל המותר דלעיל, יתוקן הדבר ע"י הקבלן 

 ועל חשבונו כדלקמן:
ס"מ. תוספת עפר  10וזר בעומק א. במקומות נמוכים מהנדרש ע"י חריש ח

 מהטיב המאושר, יישור והידוק חוזר כנ"ל.
 

ב. במקומות גבוהים מהנדרש ע"י חריש כנ"ל. גירוד והרחקת עפר מיותר, 
 חריש חוזר והידוק כנ"ל.

 
 המדידה לפי מ"ר.

 
 עבודות בניה   40.05

 
 באבנים משתלבותריצוף    40.05.1

 
בות ושבילים יבוצע עפ"י התוכניות באזור הרח באבנים משתלבותריצוף  

האבנים וע"י בעלי מקצוע מומחים, העבודה כוללת את הנחת המאושרות 
שכבת  לס"מ ובכל גוון שיבחר ע 10/20ס"מ או  20/20המשתלבות בגודל 

 .  מדידה לפי מ"ר. ס"מ  4ס"מ לפחות , חול בעובי  20של מצע 
יישור שטח , הידוק שתית , מצעים בשכבות  מחיר היחידה כולל עב' הכנה

הכל קומפלט עד ס"מ , מצע חול , הובלה אספקה והנחת הריצוף ,  20של 
 לגמר.
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 קירות תומכים וסלעיות   40.06
 

 קיר תומך מחופה אבן כדוגמת הקיים     40.06.1
 

קירות התמך יבוצעו עפ"י התוכניות והפרטים. הקירות ייבנו מאבן  
הקיים בקירות התומכים  . יש להקפיד על בניית קירות מישוריים כדוגמת 

 וכיחול נקי בין האבנים.
 

הקירות ייבנו ע"י בעלי מקצוע מומחים לנושא, ודוגמת האבן והקיר  
 תאושר באתר ע"י המזמין ו/או המפקח מטעמם.

 
 מסלעה :  40.06.2

 באם יהיה צורך לפי תנאי השטח .                
 

, גודל האבנים יהיה 8צע עפ"י התוכניות ופרט מס' המסלעה באתר תבו 
מאבן טבעית או אבן שנמכרת  80/60/40 -במידות של לא פחות מ

ממחצבות ומאושרת ע"י האדריכל והמפקח באתר. המסלעות תונחנה 
באופן מקצועי ובעזרת כלים מתאימים. יש להקפיד על הנחה מדורגת, 

. 15%שמר דרוג מינימלי של כאשר אין חפיפה בין הפוגות של הסלעים וני
במידת האפשר יש להשאיר בתי גידול לצמחים בין הסלעים. מדידה לפי 
מ"ר. )המדידה תבוצע באופן אנכי(. המדידה תבוצע נטו, לאחר גמר 

 העבודה מפני קרקע סופיים.
 
 

 
  ,על הקבלן להכין תכנון מפורט ופיתוח שטח המקווה, הכולל גדרות, שערים

 ר עם לחצן ואינטרקום.גינון, שבילים, שע
  ס"מ מצופה אבן כדוגמת  70כל השטח יגודר מסביב למקווה בקיר בגובה של

ציפוי האבן במבנה ועליה גדר מוסדית כדוגמת רשת יהודה או שווה ערך עד 
 מ'. 2.1לגובה של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 יועצים:
 

 על חשבונו . את כל היועצים הרלונטיםעל הקבלן להעסיק 
 אדריכל. .1

 יועץ קרקע. .2

 קונסטרוקטור. .3

 יועץ חשמל. .4

 יועץ אינסטלציה. .5

 יועץ מיזוג אויר. .6

 יועץ בטיחות. .7

 תכנון נוף. .8

 משגיח מקוואות שיאושר ע"י המפקח. .9

 מודד מוסמך. .10

 יועץ איטום. .11
 

 רב מפקח למקוה
 

בפרויקט יש רב מפקח מקווה להלן הנחיות ואבני דרך לעבודה מול רב 
 מפקח המקווה.

 
 .ע"י הרב ואושרית ותוכניהכל  .1

 אין להתקין ללא אישור כל צינור המוביל מים למקוה. .2

אין להתקין ללא אישור כל אלמנט במקוה )כגון רדיאטור צינור  .3

 לריקון 

 מעקות וכדומה(.     

 .אין להתקין ללא אישור קרמיקה במקוה .4

ביציקות המקוה, באיטום המקוה,  –אין להתקדם ללא אישור  .5

  באיטום 

 הגג הסופי     

 : תיאום באחריות הקבלןהרב יהיה נוכח ביציקות המקוה .6

 באיטום,

 באיטום הגג הסופי,

 בהתקנת אלמנטים וקרמיקות במקוה,

 בביצוע טסטים לאיטום,

 בעת ביצוע הקידוחים להשקה והזריעה,

 בבניית השקתות,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ובכל דבר הקשור ישירות לבורות הטבילה והאוצרות.

הטסטים לאיטום בורות הטבילה והאוצרות יבוצעו ביום  .7

   חמישי/שישי 

לקראת סוף יום העבודה, המפתח ימסר לרב, שהוא יפתח את המקוה 

 ביום ראשון.

לרב יש אפשרות להיות נוכח בכל עת ובכל זמן, ללא ערעור מצד  .8

 הקבלן/ 

 מבצע.

 ים, ייבוש הקבלן יחויב להקצות פועל לצורך הרב לצורך ביצוע טסט .9

 הבורות, ומילוי המים     

על הקבלן יהיה להעמיד משאבה לצורך ריקון המאגר והאוצרות  .10

 לאחר הטסטים ובהכנה לקבלת מי הגשמים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 דו"ח קרקע ח'מסמך                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 מקווה נשים  – 503-מגרש צ -רח' סיוון–שכונת כרמים –מודיעין 

 המבנה   לביסוס המלצות ח"דו
 
 

 כללי .1
 

 לירן גמליאל. –החברה הכלכלית מודיעין   : המזמין
 

 (.050-8886665אלון עמר ) –אלון הנדסה  ניהול ופיקוח:
 

 ביצוע(.–טרם נקבע )תכנון  הקונסטרוקטור: 
 

 ביצוע(.–טרם נקבע )תכנון   האדריכלות: 
 

 -( במגרש צ25במודיעין בשכונת כרמים, ברח' סיוון )מול בית מס'  מצאנ           :האתר
503  

  בלב אזור בנוי. 200500/647285בנ.צ.מ. 
 

 +.219.2ונמצאים ברום מישוריים  פני הקרקע 
 

 גבולות המגרש:  
 

 שבשטחו מבנה מגורים. 104המגרש הנסקר גובל במגרש  מצפון,  
 

 גן ציבורי. -שטח ציבורי פתוח ממזרח ודרום מזרח,
 

רח' סיוון, כשבגבול האתר לדרום מערב, ניצב מבנה/חדר חשמל  ממערב,
. 
 

נמוכים   בגבול המגרש למזרח, צפון ודרום התקבלו קירות חיצוב
 מ' . 1 -שגובהם עד כ

 
 מתוכנן מבנה מקווה נשים חד קומתי  ללא מרתף תת קרקעי.                       :מבנהה

 
 מ"ר. 120 -סה"כ שטח בנייה מתוכנן כ

 
 יהיו המבנה ביסודות הצפויים העומסים. קונוונציונלית תהיה הבניה
 .טון 20-80 בתחום

 
 

 גיאולוגי()מצ"ב דו"ח  הקרקע חתך .2
 

 ביקור שכלל בע"מ לוג-חב' גיאוע"י  גיאולוגי סקר בוצע באתר הקרקע את לחקור במטרה
 סלע, מיפוי ומדידות שדה. מחשופי בדיקת, באתר

 
 ,בחפירות שימצא סלע/הקרקע בשיכוב שינויים יתכנו לכן, בסיסי הוא הגיאולוגי ח"הדו

 .בנוכחות מהנדס קרקע ו/או גיאולוגבעת חפירת היסודות,  תעשה נתוני הקרקע והשלמת
 

 :עקרי חתך הקרקע להלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פני המגרש הנסקר מופרים ככל הנראה כתוצאה מעבודות הפיתוח והבינוי  –מילוי/ שפך .א
האינטנסיביות המבוצעות באתר הבנייה שמדרום לו. בפני המגרש נפוץ מילוי עפר, שברי 

  וגושי סלע בעובי עשרות ס"מ.
 

כיסוי קרקע דק בהרכב חרסית שמנה עם צרורות ושבר סלע. בכיסים  –עליון  קרקע כיסוי .ב
 ולאורך סדקים עשוי לגדול לכדי מטרים אחדים. כיסוי זה הוסר במסגרת עבודות הפיתוח.

 
 
 

גיר עד דולומיט גירי בעל חוזק גבוה. ייתכנו מעברים לגיר בלוי ,  – שתית סלעית טבעית .ג
  בדים ועדשות של חוואר תצורת בינה.לגיר קירטוני ולקירטון. כמו כן ישנם ר

 

 : הסלעים משוכבים עד עבה ונטייתם הינה למערב דרום מערב.שיכוב ונטייה .ד
 

ישנו סידוק אנכי עד תת אלכסוני, מחוספס, בד"כ סגור. לאורך הסדקים יש  -סידוק   .ה
וחודרת קרקע בהרכב חרסית שמנה לעומק של מטרים אחדים. מילוי משני של קלציט נפוץ 

 י מישור הסדק. בפנ
 

: בפני השטח אין עדות לחציית העתקים ראשיים מדרום מזרח למגרש הנסקר, העתקה .ו
בריחוק מה, אותרו קימוט ושינויי נטייה מקומיים. יתכנו העתקים קטנים "תוך 

תצורתיים" בעלי זריקות קטנות )עשרות ס"מ(. כמו כן, תא השטח הנסקר וסביבתו נקיים 
 ת צעירה.מהעתקים החשודים בפעילו

 

: תופעות אלו אופייניות לסלע  הגיר. עדות לכך הינה בליה בפני בלייה המסה וקרסט .ז
השטח, כרסום בסלע והפרדתו לאיים שביניהם כיסי חרסית, מילוי משני של קלציט וגידול 
גבישים. ייתכנו מעברים למסלע גירי בלוי/ חולי ובתת הקרקע אף חללים ומערות. ) חללים 

 תרו באתרי בנייה סמוכים במהלך קדיחת יסודות למבנים!(.תת קרקעיים או
 

יש לקחת בחשבון חדר חשמל הממוקם בסמוך לפינה הדרום  –תוואים תת קרקעיים  .ח
 מערבית של האתר.

 

 .Z=0.07(: 2013)מהדורה משולבת  נספח  ג' 413תאוצה סיסמית באתר לפי ת"י  .ט
 

 עמוקים מאוד ביחס לביסוס.  מי תהום .י
 

 השטח של המגרש הנסקרבנטעו עצים, העצים צעירים ולא מפותחים.בפני  –עצים  .יא
 
 

    המלצות לביסוס .3
 

ההמלצות הניתנות כאן הן לביסוס המבנה המתואר לעיל בלבד ולא כוללות אלמנטי בנייה 
 נוספים.

 
 היסודות הראשונים יבוצעו בנוכחות הח"מ אשר יבדוק, יאשר וינחה את המפקח הצמוד.

כל יסוד  הצמוד על הביצוע הינו תנאי חובה לאישור הביסוס מטעם משרדנו.דיווח של המפקח 
 יירשם וייבדק ע"י המפקח הצמוד.

 
  שיטת הביסוס .א

 
 -בשיטת ההקשה  קדוחים ויצוקים באתר כלונסאות עלביסוס המבנה יעשה 

 המיקרופייל,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ס"מ. 35. קוטר הקידוח יהיה 1378ת"י לפי 
 
 הלן העומסים המותרים:ל .ב

 
 קוטר 
 )ס"מ(

 בסלע גירי קשה טבעי עומק חדירה 
 )מ'(

 ח לחיצה מותר )טון(וכ

 40 מינימום 3               35
35 4 55 
35 5 75 
35 6 85 

 
 

יבוצעו קבוצות כלונסאות עם ראש משותף. מרחק בין ציר לציר  טון 85-לעומסים גבוהים מ .ג
 יהיה פעמיים וחצי קוטר הכלונס.

 
 לפחות.   מ' 3 חדירה בסלע יהיהלי של אהאורך המינימ .ד

 
 .מ' 5-לא יפחת מאורך הכלונס  .ה

  
, דהיינו, לעומק זה יש טבעיקשה  סלעעומק הכלונס בטבלה הינו אורך החדירה בתוך  .ו

 להוסיף את כל עובי המילוי והקרקע.
 

 הקרקע באתר.  יועץ הכלונסאות יועמקו עפ"י החלטת, סלע רךיתגלה כמו כן אם 
 

 .וינחה על העומק הנדרש הקרקע יערוך פיקוח עליון בעת תחילת הביצוע יועץ .ז
 
הסלע. המילוי ו, שימדוד עומקים ויאפיין את טיב מפקח צמוד/מהנדס/יש להציב גיאולוג .ח

  .הח"מ כתנאי לאישור היסודות על ידיבכל כלונס ירשם אורכו, עובי הקרקע והסלע 
 
 בתאום עם יועץ הקרקע.המפקח הצמוד  האורך הסופי של הכלונסאות ייקבע באתר ע"י .ט

 
 מ' מאורך הכלונס. 0.5-קצר בכ פרומיל. אורך הזיון יהיה 6-כמות הזיון לא תפחת מ .י

 
 עומס בלחיצה )ראה טבלה דלעיל(. 1/2העומס המותר בשליפה יהיה  .יא

 
וכשראשו בסלע  טון 2במילוי כשראשו ס"מ יהיה  35הכוח  האופקי המותר בכלונס בקוטר  .יב

 ן.טו 7טבעי 
 
 .6בעל שקיעה " 30 -הבטון בכלונסאות יהיה ב .יג

 
 .קרופיילימצ"ב מפרט לתכנון וביצוע הכלונסאות בשיטת המ .יד

 
 
 

 המבנה צפתר .4
 
 19, מופרדת מהקרקע ע"י ארגזי פוליביד בעובי תלויותהמבנה וקורותיה תהיינה  רצפת .א

ס"מ, חתך סכין, תוצרת משמר הנגב או ש"ע. אם יתגלה משטח סלעי בכל שטח הבנייה, 
באישור יועץ הקרקע על יריעת פוליאתילן ניתן לוותר על הארגזים ובמקום ניתן לצקת 

  בכתב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לפתחים.יש לחזק את המבנה עם קורות יסוד וחגורות מעל ומתחת  .ב
 

 נפה עובר החומר שכמות, פלסטי לא גרנולרי ומרחמ, יעשה מילוי חדש בכל מקום שיידרש .ג
  98%  של לצפיפות יהודק המילוי. ס"מ 7וגודל אבן מכסימאלי של  20% על יעלה לא# 200

MODIFIED ASHTO ,מ"ס 20 בנות בשכבות . 
 

 טון לפחות. 15כבד, בעל משקל של  ויברציוני מכבש יהיה להידוק הכלי
 

 מכון י"ע תיבדקנה המושגות והצפיפויותשל מהנדס  צמוד בפיקוח יעשו הידוק עבודות
 תעודות תישלחנה אל יועץ הקרקע לאישור. .התקנים

 
יש להקפיד על הידוק המילוי, בכדי למנוע נזקים בפיתוח מסביב 

 למבנה.
 

 

 וגינון ביוב, עילי ניקוז .5
 

 .ו/או הפיתוח האינסטלציהתכנון הניקוז יעשה ע"י יועץ 
 

 יש לנקז את השטח וסביבתו בזמן הבניה ולאחריה.
 
-תוח השטח ייעשה ע"י כך שיובטח סילוק מהיר של מי נגר עילי. שיפוע הניקוז יהיה גדול מיפ

, כך שלא למבנהבקרקע מרוצפת. יש לנקז את הקרקע שמתחת  1.5%-בקרקע גלויה ו 3%
 .יצטברו מים מתחתיו

 
 ישפכו על משטחים מרוצפים.מי מרזבים 

 
 מ' לפחות. 2ושוחות ביוב  ברזי גינון מהמבנה יש להרחיק 

 

 זמנית חפירה .6
 

 ועפ"י תקנות משרד העבודה. 940החפירה תבוצע בשיפועים המותרים עפ"י תקן 
 

אופקי  1.5-אנכי ל 1 תעשה בשיפוע זמני הזמנית בצדדים ריקים ממבנה או כביש, החפירה
 אופקי )בסלע גירי קשה(. 1-אנכי ל 2ובשיפוע זמני מילוי(, ב)

 
 אם לא ניתן לחפור בשיפוע זה יש לדפן את החפירה.

 
 

 הנחיות כלליות  -התנהלות הביצוע  .7
 

חשיבות הייעוץ  מראש.של יומיים משרדנו ייעץ בזמן הביצוע עפ"י בקשת המזמין בהודעה  .א
בזמן הביצוע במתן תוקף להמלצות בזמן הביצוע, ע"י כך שנאשר את כל  היסודות ונוודא 

 באתר.הקיים התאמת פרטי הבניין ועבודות העפר למצב 
 

מתקנות מדו"ח זה, על כל העבודות, ולא יאפשר חריגות  יפקח צמודמהנדס מטעם המזמין  .ב
 וינהל יומן ביצוע. ,בענף הבניה המקובליםוהתקנים משרד העבודה מהמפרטים 

 

רק אם שולם בעבורו מלוא סכום חשבונית מיום הוצאתו, ו שנהלמשך  הדו"ח יהיה תקף .ג
 העסקה המצ"ב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המזמין יבטח את הביצוע והתכנון כתנאי למתן תקפות לדו"ח. .ד
 

 .ברשם הקבלנים קבלן רשום יועסק .ה
 

 תאוצה שימדדו את התאוצות בקרקעיש להציב מדי וויברציות בעבודות הכרוכות ברעידות  .ו
 , וכך ניתן להימנע מתביעות קנטרניות של שכנים.ובמבנים שונים

 

 הוא לשימושו הבלעדי של המזמין דלעיל ואין ,הדו"ח ישמש לביסוס המבנה המוגדר לעיל .ז
שינוי באדריכלות המבנה כגון הוספת קומות או מרתף  להעבירו ליזם אחר ללא אישורינו.

 ו, ועפ"י הצורך הדו"ח ישונה.תובא לידיעתנ
 

כל שינוי מדרישת הדו"ח יינתן בכתב ע"י הח"מ, ואין לערוך כל שינוי תכנוני/ביצועי ללא  .ח
 הוראה כתובה מיועץ הקרקע.

 

 תוכניות הביסוס תישלחנה אלינו לעיון ולאישור. .ט
 

ת"י  940, ת"י  51,1,40,23המפרט הבינמשרדי פרקים  –הספר הכחול תקנים מחייבים:  .י
 ., חוקת הבטון וכל תקן רשמי שמקובל בענף הבניה413

 
 חריגות בביצוע .8

 
 יש לדווח ליועץ הקרקע על כל חריגה במהלך הביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 ס"מ 35מקרופייל בקוטר  –מפרט לכלונסאות קדוחים בשיטת ההקשה 
 )יש לכתוב על תוכניות הביסוס את כל ההערות הנוגעות לביצוע(

 
 קורות קשר

 
לקשר בין הכלונסאות באמצעות קורות קשר, שיחושבו למומנט הנובע מאקסצנטריות של יש 

 ס"מ. 3העומס בראש הכלונס בשיעור של 
 
 

 סטיות
 

 ס"מ. 3האקסצנטריות המותרת היא 
 

 .1.5%הסטייה מאנך הכלונס המותרת היא 
 

 סאות.המפקח באתר יבדוק את מרכזי הכלונסאות לפני הקדיחה לפני ואחרי יציקת הכלונ
 

( יועבר אל מהנדס AS MADEדווח מפורט של סטיות מרכזי הכלונסאות ביחס למתוכנן )
 הקרקע, ואל הקונסטרוקטור.

 
 

 הבטון
 

, מותאם לכלונסאות יצוקים דרך 6בעל סומך של " 30-הבטון בכלונסאות יהיה מובא ממפעל ב 
 צינור. אין לבצע ויברציה על בטון זה.

 
מ' לפחות, או מחצית  4משפך שאורכו המינימאלי יהיה  -נור היציקה תתבצע באמצעות צי

 אורך הכלונס, הגדול מביניהם.
 

 אין להשאיר פטריות בראש הכלונס, קוטרו יהיה אחיד.
 

 עומק
 

 בתוכנית היסודות ירשם עומק החדירה בסלע הנדרש והעומס של כל הכלונס.
 

יועברו אל מהנדס הביסוס המפקח באתר ירשום בזמן הביצוע את הנתונים שלהלן ואלה 
 לאישורם.

 

                                              .עובי המילוי 

 .עובי החרסית הטבעית 

 .עובי הסלע הקשה והרך 

 .אורך כולל של הכלונס 

 .תאריך ושעת קדיחה 

 .תאריך ושעת יציקה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 

 המפקח באתר.העומק הסופי בו הכלונסאות יחדרו יקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס, וע"י 
 המפקח באתר יהיה מסוגל לבחון בין סוגי הסלעים השונים.

 
 הזיון 

 
 -כמות הזיון המינימאלית הדרושה תקבע בדו"ח הקרקע, אך השיעור המינימאלי לא יפחת מ

126. 
 

מ'  1ס"מ קטן מקוטר הכלונס. בכלוב יותקנו שומרי מרחק כל  12-קוטר כלוב הזיון יהיה ב
 אורך.

 
 מ' העליונים  2-ס"מ כ 10אורך הזיון יהיה כאורך הכלונסאות. הזיון הלולייני יהיה בפסיעה של 

 מ'. 2-ס"מ מתחת ל 20-ו
 

)רעידת אדמה(, ת.י.  413)כלונסאות הקשה(, ת.י.  1378מסמכים נוספים רלוונטיים = ת.י. 
 )הנדסת ביסוס(. 940)חוקת  בטון(, ת.י.  466

 
 

 פיקוח
 

צמוד יפקח וירשום כל כלונס מבוצע על פרטיו הרשומים מעלה, בטבלה כפי מהנדס הפיקוח ה
 שמצוין להלן:

 
 :הפרויקט

 
 :מס' בית

 
 

שעת      סה"כ עומק                      -חדירה ב                         עומס   מס' כלונס   תאריך
 שעת יציקה    קדיחה

 סלע קשה   סלע רך   קרקע   מילוי                                               
 
 
 
 
 

על על הקבלן לבחון דרכי גישה לשטח וכן יישורי הקרקע הנדרשים עבור עבודתה התקינה של מכונת ה   
 .מקרופייל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 טופס לווי לביצוע מקרופיילים

      
 ___________________שם הפרויקט: 

 

 מס' בית: __________

 

מס'  תאריך
 כלונס

 סה"כ עומק -חדירה ב עומס

סלע  סלע רך קרקע
 קשה

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

 
 

  
   

 

                                                                                                                                       
 : ________________                                                                                  שם המפקח

 
 : ________________חתימת המפקח
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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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

 3ג'נספח 

 

 לוח זמנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

2נספח ג'  
 

           

 
 

 לוח זמנים לתכנון וביצוע 
 מודיעין 503-מקווה במגרש צ
 

 חודשים   12-הביצועתקופת 

 
 

 אבני דרך ראשיות
 

 

 שבועות/חודשים מצ.ה.ע פעילות מס

 שבועות 3 הצגת תכנון ראשוני לאישור המזמין  .1

 שבועות 6 גמר תכנון סופי ואישור המזמין  2

 חודשים 3 אישור סופי ע"י עריית מודיעין 3

 חודשים  3 תחילת עבודות בשטח  4

 חודשים 4 יסודות ורצפה ראשונה 5

 חודשים 7 גמר שלד המבנה  6

 חודשים 9 עבודות חיפוי אבן  7

 חודשים 9 עבודות טיח פנים ריצוף וחיפוי 8

 חודשים 10 הרכבת אלומיניום ואביזרים 9

 חודשים 11 עבודות פיתוח וחיבורי תשתיות 10

 חודשים 11 השלמת ביצוע  וקבלת אישורי אכלוס 11

 חודשים 12 4קבלת טופס  12
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 מבוטל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

 תשריטמפת מדידה / 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 
 

 

 

 ערבות הגשה – 'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז אוטונומיתערבות בנקאית 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
בעיר  503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון ל 14/2016מס'   מכרז פומבי בעם השתתפותו 

 רעות-מכבים-מודיעין

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.  .2

  

המרכזית המתפרסם על ידי הלשכה  ,הבניהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .3
 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהד מי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .4
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, את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  .5
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .6

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .7
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   ____________מטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503מקווה נשים מונגש במגרש צ' ביצוע הקמת ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

 ערבות ביצוע – 'זנספח 

 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

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

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  503צ' במגרש מקווה לנשים מונגש לתכנון וביצוע בניית להסכם שביניכם לבינו 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנתאוגוסט  לחודש -15 שפורסם ב כאשר המדד הבסיסי הוא המדד לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
מדד נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי וה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

יד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מ אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 נאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
תגיע במועד מאוחר יותר לא כל דרישה ש ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

  ערבות בדק- 1'זנספח 

 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

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

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
 רעות-מכבים-עיר מודיעיןב 503צ'  במגרשמקווה לנשים מונגש לביצוע הקמת  עבודותהבגין לתקופת הבדק 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם  (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
  כלשהו כלפיכם.

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

אעשה כן אהיה צפוי לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -בפסק לא הורשענו (,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

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  תצהיר זה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך  ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר 

        _____________________ 
 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  

  _________________ 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503מקווה נשים מונגש במגרש צ' ביצוע הקמת ותכנון 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות   העדר תצהיר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  503מונגש במגרש צ' ביצוע הקמת מקווה נשים ותכנון ל 14/201מס'   מכרז פומבי 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  10במהלך  (ב)
יליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם נגדו הליכים פל
 עבירה פלילית.

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט:  -"עבירה פלילית" 
הוציא עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )ל

 עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  (ג)
לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק 

 אחרות.

ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, במקרה ואישור נוסף יידרש  (ד)
מתחייב הח"מ 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  50%בעלי השליטה )המחזיקים במעל לטופס זה תצורף רשימה של כל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        תמת שם חתימה וחו

 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.  

 המציע הוזהרו עלהריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם   ;
 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

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503תכנון ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

 

 2ח'נספח 

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ח'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .5

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  לאחר .6

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח  .7

עיר מודיעין בווה לנשים מונגש מקקמת הביצוע תכנון ול 14/2016מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 )להלן: "המציע"(. מכבים רעות 

ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .8

עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. צו הרחבה קיבוצי ו/או

              

        ________________            

 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         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 169 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ'  תכנון ביצוע
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 
 

 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ט'
 אישור על קיום ביטוחים בהקשר לעבודה קבלנית בהקמה

 
 ……………תאריך:

 
 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

 "(חברה)להלן: "ה רעות ו/או חברות בנות-מכבים-מודיעיןו/או עיריית 

 , מודיעין2, בית ליגד 4רח' המעיין 

 
 

עבודות לביצוע .................... אישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם מיום הנדון: 
 )להלן :רעות -מכבים-קבלניות של _____________________________ בעיר מודיעין

 )להלן : "הקבלן"(   ..........................................לבין חברהשנחתם  בין  ה"העבודות"(   
 
 
 

וכן על שם המזמין  )להלן   שלו משנהההננו מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  ועל שם קבלני 
 :  הנ"ל :"יחידי המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות

 
 ה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה  הכוללת את הפרקים שלהלן:פוליס .1

  ביטוח כל הסיכונים  : –פרק א'  1.1
, חברהלעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי ה 

במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע 
העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה/בדק ו/או בתקופת התחזוקה 

וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש ₪   ..………… …הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך
  . ₪  500,000.-  - סמוך בגבול האחריות שלא יפחת מ

 
וש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכ 

ההוצאות הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר 
מומחים, שכר עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה 

)הגבוה ₪  300,000.-ו/או  מגובה הנזק 20%-מיוחדות וכו' , כל זאת  בשיעור שלא יפחת מ
 .מביניהם(.

 
מתכנון לקוי, עבודה לקויה עקיף פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק  כוללכמו כן  

לנזק ישיר מתכנון לקוי,   ₪ 500,000  -, וכן כיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מוחומרים לקויים
 .עבודה לקויה וחומרים לקויים 

 
  שלישי :ביטוח אחריות כלפי צד  -פרק ב' 1.2

בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת   
    -ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן , לרבות נזק גרר )תוצאתי(  בגבול אחריות שלא יפחת מ

 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 8,000,000-
 

בעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות,  פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנו 
פריקה וטעינה , זיהום פתאומי )מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות 

חברה בגובה ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש ה
)למעט נזק  טוחשהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הבי
 .המכוסה עפ"י הרחבת רכשו סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות: 

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי 

 כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ- -
 למקרה על בסיס נזק ראשון. ₪   500,000.

  .כיסוי לנזקי גוף בגין כלי רכב/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו 
 

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין  
יטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי המבוטח חייב לשלם דמי ב

 פוליסה זו. 
 

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד  
המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא 

של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים,  נפרדת ובלתי תלויה בקיומם
 כדין גוף משפטי אחד. 

 יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה. חברהרכוש ה 
 

  ביטוח חבות מעבידים : -פרק ג' 1.3
בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה  

 $ 5,000,000 -גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ
 למקרה ולתובע ולתקופת הביטוח.

 
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגובה ובעומק,  :פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר 

עבודות הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, כלי רכב )למעט האחריות 
מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב,  פרעות או $  150,000.-לפי חוק הפלת"ד ( עד סך 

 ה, שעות עבודה ומנוחה.מהומות אזרחיות,  עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבת
 

 ימי הרצה( 30_________________ עד _________________ )כולל  -תקופת הביטוח: מ
 
 ביטוח חבות המוצר    .2

בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף 
כתוצאה  הו/או מי מטעמ העובדי ו/או חברהכלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( ה

ממוצר פגום של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט 
 נשוא ההסכם.

 
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה 

: "התאריך הרטרואקטיבי"( החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן
 חודשים. 12והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 

 
לפיו הכיסוי הביטוחי בהקשר לעבודות המבוטחות בלבד,  ,זה כולל סעיף אחריות צולבת ביטוח

בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על 
שהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כ

 של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.
 

)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר  $ 500,000: גבולות האחריות
 לתקופת ביטוח שנתית.

 
 _________________ עד _________________ -תקופת הביטוח: מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 ביטוח אחריות מקצועית .       3

אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל  בגין 
ה ו/או מי מטעמ יהו/או עובד החברהאדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 
מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או

כולל כל הגבלה בדבר אובדן  בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו
אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי תכנון ופיקוח, שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, 

 יושר של עובדים. 
 

ת מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבי
החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( 

 חודשים. 12והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 
 

הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה,  החברההביטוח מורחב לכסות את אחריות 
ף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי בכפוף לסעי

כלפי  החברההמקצועית של  ההמבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריות
 הקבלן.

 
אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר  חמש מאות) $ 500,000: גבולות האחריות

 לתקופת ביטוח שנתית.

 _________________ עד _________________ -הביטוח: מתקופת 
 
 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות:  כללי: .4

תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח  בביטוח  קבלןל 4.1
בפרמיה יחסית   קבלןהקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה.  במקרה כאמור יחוייב ה

 נוספת שתחושב על בסיס פרו רטה. 
 

"החברה" לעניין אישור זה, משמעו: החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ ו/או  4.2
 רעות ו/או חברות בנות ו/או עובדיהן.-מכבים-עיריית מודיעין

 שם המבוטח בכל הפוליסות יכלול את החברה כהגדרתה בסעיף זה. 
 

ים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או הביטוח 4.3
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  
 .חברההמבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ה

 
זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו הננו מוותרים על  4.4

והתחייב  חברהו/או ה קבלןזיקה אליו או שה חברהו/או ל קבלןפיצוי וכן כל אדם ו/או גוף של
, אולם ויתור בחוזה עבודה מפורש או מכללא קבלןלשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם ה

 לנזק בתוך כוונת זדון.כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם 
 

הביטוחים הנ"ל לא יהיו  ניתנים  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  4.5
, למעט במקרה של אי תשלום הפרמיות ואזי תימסר לכם הודעה תקופת הבדק ו/או האחריות

  .יום מראש, לפחות, ובכפוף להוראות החוק 30של 
 

, אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב של חברהליסה זו ישולמו ישירות לתגמולי ביטוח על פי פו 4.6
 המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.  חברהה

 
ם חלה על הקבלן יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק 4.7

 בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו  4.8
 לא יגרע מזכויות החברה על פי פוליסה זו. 

 
 .2013תנאי הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( לא יפחתו מהתנאים הידועים בשם "ביט"  4.9

 
 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 

 
  
 בוד רב,בכ                                                  
   

 וידשם החותם ותפק                                                                   חתימת חברת ביטוח  
 
 
 

C:\Users\ראובן\Documents\מודיעין.-אקב קבלניותמוצר מקצועי\עבודות קבלניות\אישורי קיום ביטוחים\חברה כלכלית מודיעין\לקוחותdocx 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 14/2016מס'    פומבימכרז 

 503תכנון ביצוע הקמת מקווה נשים מונגש במגרש צ' 
 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 ם וכו'זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבי

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, 
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 ת, תקנות משרד התחבורה וכו'.מכונו

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 
הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים 

וספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנ
 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 חות אלו.לקיים הוראות בטי

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.            

ימצא באתר העבודה בהעדרו  הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר  א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 
מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה 

 אוטומטית על האחראי.

עדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין הקבלן והאחראי יהיו אחראים בל .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.

 ציוד וכלים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(  .5
יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן  .8
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

  

 ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  ציוד מגן אישי .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה 

 ה של תאונה.ראשונה במקר

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים,  .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון הקבלן מתחייב  .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

 יתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי    במקרה ונ          

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

מו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטע .16
שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 ק החשמל.עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חו .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 

ת מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריי
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  הקבלן לא יחסום את .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור או "

 בכתב. יינתןהמפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע 

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  .23

ות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. הער
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן  .24
ות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן אם שוכנע שתנאי הבטיח

תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 
 שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של ה .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ר יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידו .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 יתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה. הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בר .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  ראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הו .30
  כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

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

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

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

 הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 

הפיצוי  אירוע מס.
 ₪.המוסכם 

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

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

10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

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

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
לאירוע עצמו או בצרוף 

אחר, בהתאם לשיקול 
 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

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

1,000 

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

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  ממנו כל יום או חלקבגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 
פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 
 הארכה לסיומה.

של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין   .7
הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 סוגה. 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

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

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 

 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000

בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך   .19
בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 

 4+  3+ סעיף  5,000



- 181 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

 

 

 

 

  'יבנספח 

  

 לוח תשלומים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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אחוז  סעיף שלב

 לתשלום
סיום התכנון המפורט לביצוע המבנה מותאם  .1 עבודות הכנה 

 לאתר וקבלת היתר בנייה לאתר הספציפי.
 הכשרת הקרקע להקמת המקווה. .2
חלקי השלד התת קרקעי סיום עבודות  .3

ובתוכם הכנות בסיסים לבורות, אוצרות, 
 מאגרי מים וכו' כולל איטומם.

והשלמת עבודות  0.00סיום עבודות רצפה  .4
בחלקי השלד התת קרקעי , וסיום עבודות 

יציקה בורות פנימיים לרבות מדרגות, 
 הגבהות ואיטומם.

13% 

לגג כולל  סיום עבודות קירות חוץ וממ"מ עד .5 עבודות גמר שלד
 בורות ומאגרים.

סיום עבודות השלד כולל תקרה עליונה  .6
 ומעקות.

 איטום הגג. .7

20% 

סיום עבודות חיפוי אבן / טיח חוץ כולל  .1 עבודות גמר
 בידוד טרמי.

סיום עבודות מחיצות פנים והכנות לטיח /  .2
 חיפוי.

 התקנת משקופים עיוורים. .3
 סיום עבודות חיפוי וריצוף פנים. .4

17% 

סיום הנחת מובילים ומוליכים לקווי חשמל  .5 גמרעבודות 
 ותקשורת.

 סיום התקנת לוחות חשמל. .6
סיום עבודות מתקני תברואה וגמר התקנת  .7

 כלים סניטאריים.

10% 

 גמר התקנת מתקני הסקה ומיזוג. .8 עבודות גמר
 סיום עבודות פנים כולל צבע דלתות וחלונות. .9

20% 

קבלת המבנה וביצוע פיתוח 
 סביבתי

 המבנה לרשות המקומית.מסירת  .1
מעריית מודיעין והגשתו  4קבלת טופס  .2

 למשרד הדתות.
 .ביצוע עבודות פיתוח סביבתי .3

20% 

 
 
 
 

 הערות 
 
 סיום שלב כולל אישור מפקח מטעם משרד הדתות.  -
 יתן התראה של שבועיים לפחות לפני סיום שלב.יהקבלן  -


