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 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
-מכבים-מודיעיןלביצוע עבודות פיתוח ברחוב דם המכבים צפון בעיר   11/2017מס'  מכרז פומבי  מכרזל

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

מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים רשימת ההעבודות תבוצענה על פי  .1.2
בפרק המוקדמות וע"פ המפורט . ( ובהסכם ההתקשרות3והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )עמ'  למכרז

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

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.3
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
עבודות עפר, מבנה וסלילה, פיתוח נופי, גינון והשקיה, מים וניקוז, חשמל, תאורה הכוללות  העבודות

 .ותשתיות תקשורת

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

 בפסקה הרלוונטית. ואו ידיעתו וואו היכרות אי הבנתו

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

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

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

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

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



8 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 זה.  

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

 לאתר העבודה וממנו.      

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

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

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

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

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

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

 ניקוז זמני. 

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

 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

 ודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  ניקוי אתר העב (יג)

     המפקח ידי על שיידרש כפי או/ו המוקדמות בפרק כמפורט בדיקות דמי (יד)

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

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

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

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

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

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

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

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

 שהן תיוודענה בעתיד.  

   ת ההצעהשגה .3

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

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

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

צל רשם אשתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות מ (ב)
 חובות השותפות.   להשותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו 

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

 ועד מועד פרסום המכרז 2012ל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי ביצע והשלים בין השנים הינו בע  .3.2
 מים וניקוז, ,והשקיה גינון, סלילהעבודות עפר, מבנה וביצוע עבודות פיתוח הכוללים פרויקטים ל 3עד 

  ט.לפרויק מ"מעכולל  ₪ 9,000,000 של בהיקף ותקשורת תאורה חשמל

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:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים: שם  '1כנספח ב הצהרה המסומנת (א)
הפרויקט ומקומו, עלותו כולל מע"מ, סוג העבודות שבוצעו בו, שמו המלא של מזמין העבודה 

 ל כ"א מהם לצורך יצירת קשר.    המפקח ומנהל הפרויקט וכן טלפון וכתובת ש

  .1להם ביצע המציע פרויקטים, עליהם הצהיר בנספח ב' מגופיםמכל אחד  המלצות (ב)

 .   1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (ג)

 . 1/1/2012מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (1

אישור במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע, יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות, 
, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת ת המזמיןאדכני, מכון למועד פרסום המכרז, מע

  המבנה.של המזמין בגין 

מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה (2
 . 1/1/2012לפני 

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך  חשבונות סופיים מאושרים  (3
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%של 

 .אישור המזמין לסיום העבודה (4

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

 1אחד מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'על המציע להכין לכל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  חוברת/תיקייה נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

 3מסומן כנספח ב' רטים בדוגמה לדף הכיסוי דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפו (א)
 למסמכי המכרז. 

( לעיל, ולמספר כל דף 1-4לצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות בס"ק) (ב)
 מהאסמכתאות בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

למען הסר כל ספק, , 3-ג' 200 קבלני מתאים לביצוע העבודה, מסוגהינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג  .3.3
  , תביא לפסילת המשתתף.כי אי המצאת אישור כאמור

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
(, שהוצאה על ידי בנק שקלים חדשים  ארבע מאות אלף במילים:) ₪ 400,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

 .לבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 4.12.2017על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

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

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

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

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

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

 דחיית מועד הגשת המכרז. החברה בהודעה  על 

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

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

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

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

 רעוןיפלקבל ויע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש א האריך מצל (ח)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

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

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות  438עד  414סעיפים 
צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו ן פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או בגי

 לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

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  

  _________________ 

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

 תנאים כלליים

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

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

  אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.

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

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

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

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

 בלתי נפרד הימנו לפיו

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

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

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

 .עלולה להביא לפסילת המשתתףהמיועד, 

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

   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

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

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

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

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

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

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

 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

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

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

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

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

 .מסמך "הצהרת מציע"  (ה)

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

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ז)

     משלטונות מס ערך מוסף.אישור עוסק מורשה  (ח)

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

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

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

 .אישור על העדר הרשעות (י)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 .פרק המוקדמות (יד)

 .מפרט טכני מיוחד (טו)

 .כתב כמויות (טז)

 .רשימת תכניות ותכניות לביצוע (יז)

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

בשעה   15.8.17 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪  2,000 –וזאת תמורת   10:00

 ההצעה     .6

 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .6.1

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

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

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

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

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

, במסירה אישיתתוגש (, 1+2חתומה וסגורה  )המכילה את שתי המעטפות  – 3מעטפה מס'  (ד)
  15:00 בשעה 4.9.2017 א יאוחר מיוםחברה בנוכחות נציג החברה לתוכנס לתיבת המכרזים של הו

 .מודיעין מכבים רעות 4ין ישברח' המע החברה דיבמשר

 על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים.

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

שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או  .6.2
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

    :ההסכם .7

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .7.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .7.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 



14 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מסך  )במילים: עשרה אחוזים ( 10%בסך של  ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, על הזוכה להפקיד  .7.3
, '1 כנספחמסמכי המכרז המסומן לפי הנוסח המצורף לו הנחה וכולל מע"מ(גובה הצעתו הכוללת )לאחר 

 .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוך לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם
רשאית לחלט  חברהתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא 
לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה ביצוע העבודה סר ולהעביר את את הערבות הבנקאית שמ

   כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא. חברהמנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה חודשים  8למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .7.4
 .     נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .7.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  7.3כאמור בסעיף אות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, הור

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

מקבלת ההודעה על זכייתו  7.5רושים לאחר המועד הנקוב בסעיף מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הד .7.6
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 

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןכי לעניימובהר בזאת למען הסר כל ספק  .7.7
 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  .7.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',כרז והמסומן קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המ

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .7.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

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

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

 הקבלן כלפי כלשהי אחריות עצמה על נוטלת שהחברה ומבלי 7.9 -ו 7.8מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים   .7.10
החברה תערוך, תרכוש ותקיים מובהר למען הסר ספק כי  , שלישי צד כל לרבות אחרים כלפי או/ו

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

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

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

 .הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של

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

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

 בתוספת להסכם המדף    כמוגדר הביטוח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .7.11
ה ולהוציא למציע שיזכה צו המפורטות במכרז זצמצם את היקף עבודות מרחיב או על כל שינוי המ

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

  הוצאות המכרז .8

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

    הבהרות ושינויים .9

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .9.1
יו המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יה

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  .9.2
   שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים 

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .9.3
     ידם.-רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

  כלול במסמכי המכרז ותו לא., יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הספקלמען הסר  .9.4

    בחינת ההצעה .10

 כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה כפולה חתומה.  .10.1

 בשלב ראשון  (א)

תפתח רק המעטפה החיצונית אשר מכילה את הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר 
עמידתו של המציע בתנאי הסף. בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות 
במכרז. מובהר כי המעטפות הפנימיות יחתמו ויוחזרו לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב 

 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

 מועד לכינוס ועדת המכרזים ורק הצעותיהם של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף, יפתחו.יקבע 

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .10.2

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

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה )להלן: "הממוצע הקובע"(  3%של  תוספת הנחהממוצע תבוצע ל (א)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  או מלמעלה מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיהקרובה ביותר ל

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (ב)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'
ההצעה הכספית 

 )אחוז הנחה(
12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 42.2% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

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

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

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'
ההצעה הכספית )אחוז 

 הנחה(
12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 להלן דוגמה מספרית שנייה (ג)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ההצעה הזולה ביותר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הנחה 44.5% –ההצעה היקרה ביותר 

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 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

  

 

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת  .10.3
כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם 

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףבמכתב לוואי, 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .10.4
ו/או מנהלת חברה בניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

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

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

 

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

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 חברה בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה כשל
 .חברהמטעם ה

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

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

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .10.5
ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע  ההצעה כדבעימונע הערכת  חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .10.6
 על מנת לשפר את הצעתו.ה ה"זוכה", , משא ומתן עם מגיש ההצעהחברה

   פגישת הבהרות .11

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  9:00 שעהב 23.8.17 ד'  ביום .11.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .11.2
     .כאילו לא הוגשה כללהנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה 

   .רעות -מכבים-מודיעין   4המעיין ברחוב  2ליגד  בבנייןמשרדי החברה בהמפגש יתקיים  .11.3

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .11.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה , כי המציע יהיה מושתק אתמובהר בז ספקלמען הסר  .11.5
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 
ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 

 שהוא כאמור. דרישה ו/או טענה מכל סוג

    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.

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

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

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

 

 
 ובברכה רב בכבוד         

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'   פומבימכרז 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 
 

 3210חוזה מדף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 11/2017מס'   פומבימכרז 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 
 

 -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 
  העבודותצוע יתנאי החוזה לב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 

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

 ולתוספות שיפורטו להלן.

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

 .תחייבנה ההוראות המפורטות בתוספת זו

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

 ההסכם המדף יחייב במלואו את הצדדים בכפיפות לשינויים והתוספות כדלקמן:

 כללי -פרק א' 

 (1) 1תת סעיף  .1

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

 "החברה"(.

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

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

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

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

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

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

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו האמצעים, הכלים, החומרים, הציוד והמשאבים לביצוע  (ד)
 כאמור בהסכם זה.  

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

 בתוקף. 3-'ג 200  רישיון קבלן בעל סיווג קבלני מסוג (1)

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

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

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

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

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

 הסכם המדף ותוספת זו. ע"פ 

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

הצעתו  באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על
 ו/או על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

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

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

וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת ביטוח, הבטחת איכות ובקרה אשר ישולמו לחברה, 
מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר 

 .הנקובה בהסכם זה להלן.   לתמורה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק  (יא)
על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד 
מההסכם המדף ותוספת זו. כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או 

צהרות אלה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם המדף ותוספת זו שבעטיה תהיה במשתמע מה
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.  

 ת המנהל /המפקחסמכויו –( )א( חדש 2) 2יתווסף תת סעיף  .3

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

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

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

 ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,  יתוקנו  הליקויים מיידית.

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המנהל/המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע  (ג)
ם לתכניות, למפרטים הטכניים או מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה  נעשית בהתא

להוראות המהנדס ו/או אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכניות, 
 ומפרטים הטכניים.

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

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

 בקשר לכך.

הקבלן ייתן הודעה מוקדמת למנהל/מפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי  (ה)
לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה לאפשר לו לבקרה ולקבוע 

שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המנהל/המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או 
 להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

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

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

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

 ההכרעה למנכ"ל החברה, והכרעתו בעניין תהא סופית.

 (4) 2תת סעיף  .4

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

 (1) 3תת סעיף  .5

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

 (2) 3תת סעיף  .6

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

 ( חדש  5)3יתווסף תת סעיף  .7

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה והקבלן לא נדרש להציג את קבלני המשנה  (א)
ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה יהא על הקבלן לקבל  מטעמו במסגרת מסמכי המכרז,

את אישור החברה מראש ובכתב לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, תוך שלושה 
 שבועות מיום חתימת הסכם זה.

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 אה זו.אי מילוי הור

 (  חדש 3) 7יתווסף תת סעיף  .9

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

 פי הסכם.

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

 השינוי.

 במקומו יאמר: ו –יבוטל  8סעיף  .10

  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים . 8"

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

מסך  עשרה אחוז()במילים:  10%הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 
נוסח הערבות מצורף לתוספת זו, מסומן .  גובה הצעתו הכוללת בתוספת מע"מ

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  '1כנספח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

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

 תן תעודת גמר.תקופה שתורה החברה וחוזר חלילה עד למ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 בות.תדרוש בתוקף הער

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

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

 הכנה לביצוע –פרק ב' 

 (1) 10תת סעיף  .11

 ימחקו המילים "באופן סביר".

 ( )א( 1) 11בסעיף  .12

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 ( )ג( חדש:1) 11ייווסף סעיף  .13

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

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

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

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

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

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

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

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

 על הקבלן וישולמו על ידו.

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

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

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

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

 (  חדש 1) 13ייווסף סעיף  .15

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

 עות במשך כל תקופת הביצוע.ובקבי

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

 העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות .

 -ל, יעסיק הקבלן מובהר בזאת במידה והעבודות יבוצעו במספר אתרים במקבי (ג)
לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות שני מהנדסים אזרחים מנוסים ורשומים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

)בפנקס המהנדסים והאדריכלים( ושני מנהלי עבודה מוסמכים על חשבונו 
ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע אשר ימצאו באתרי העבודה  וישגיחו עליהם 

סים ומנהלי העבודה יהיו באתרי ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. המהנד
 העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

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

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

 ( בטל.5) 14תת סעיף  .16

 (:2) 15תת סעיף  .17

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

 : יתווסף תת סעיף )ג( חדש

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

 יתווסף תת סעיף )ד( חדש: 

 על פי המפורט בנספח המוקדמות

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

 ( )א(:2) 15תת סעיף  .18

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

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

 אחריות הקבלן לנזק (1) 16"

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת  (א)
הציוד/מוצרים/המתקנים המסופקים על ידו ו/או לעבודות ו/או עבודות שבוצעו 
קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה 
של נזק לעבודות ו/או לאתר עבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן 

שעם השלמתן תהיינה  לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך
העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל 

 פרטיהן להוראות ההסכם המדף ותוספת זו.

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

של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום השטחים הציבוריים שסמוכים לאתר 
העבודה. הקבלן פוטר את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  
מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את החברה ו/או עיריית מודיעין 

מהן כתוצאה ו/או בקשר  מכבים רעות ו/או רמ"י  על כל תביעה שתוגש נגד מי
 לאמור וכן ישא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. 
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קטן )א( , )ב( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או -הוראות סעיף (ג)
 קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.

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

 ה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.שיקבעו על ידי החברה וקביעות

  אחריות לגוף או  לרכוש (2) 16

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

המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן 
ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד 
שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע 

על העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים 
ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 
המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת האחריות. הקבלן ישא בתשלום כל 
קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל 

אמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה מעשה ו/או מחדל כ
שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר 

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

  אחריות לעובדים (3) 16

ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הקבלן יהיה אחראי לשלומם   
הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין 
לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה 

 ביצוע העבודות . מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך

 אחריות לרכוש ציבורי  (4) 16

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

הנזק ו/או הקלקול קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין ש
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את 
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה 
ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג 

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

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן (5) 16

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

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

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י     (ב)
ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן 
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ות ההסכם ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע אחראי להם על פי הורא
 ( דלעיל.4)16 –( 1)16מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

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

לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן בכל סכום אשר יפסק 
אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה ו/או 
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או 

 נשלחה למי מהן הודעת צד ג' באותה תביעה.

מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה    (ד)
כנגד החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  צו מאת בית המשפט, 
יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת 
מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים 

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

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים    
על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש,   רעות ו/או רמ"י

אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 
ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

אות המשפטיות המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצ
 שייגרמו לחברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  במלואן.

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

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

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

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

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

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

 ביטוח .17

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

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

 ביטוחי החברה ( 1) 17

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

 התחזוקה  תקופת: " להלן) הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של נוספת
 "(.המורחבת



30 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הרכוש ביטוח -' א פרק )א(   

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

 .בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך

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

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

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

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

 המבוטחים של בקיומם תלויה ואינה נפרדת כשהיא וחריגיה הוראותיה
 .האחרים

 מעבידים חבות ביטוח -' ג פרק )ג(   

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

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

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

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

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

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

 החברה י"ע הקבלן יחוייב, זו בפוליסה נוסף כמבוטח הקבלן של שמו הכללת תמורת (3) 17
 .זה בהסכם שפורט בשיעור

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

 דעתה שיקול פי על ביטוחיה בתנאי שינוי לערוך, עת בכל רשאית תהיה החברה (5)17
 או/ו ביטול יהיה השינוי אם. כך כנגד תביעה או/ו טענה כל תהיה לא ולקבלן, הבלעדי
 הצמצום או/ו הביטול טרם יום 30 בכתב לקבלן תודיע החברה אזי, וכיסוי צמצום
 .כאמור

 של המבטחת י"ע המאושר" הביטוח לקיום אישור" לו יומצא, בכתב הקבלן לדרישת (6) 17
 במהלך סיכונים לצמצום הנדרשים האמצעים או/ו המיגון דרישות לרבות הפרויקט

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

 וגהות בטיחות אמצעי, לפרויקט רלוונטיים עבודה חוקי, שמירה תנאי, בחום עבודות
 .ליישומם ולפעול, שנדרש אחר תנאי וכל
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 לערוך או הביטוחים היקף את להגדיל צורך קיים כי בדעה יהיה שהקבלן ככל (7) 17
 ביטוחים לערוך רשאי יהיה הקבלן, הפרויקט עבודות לצורך כלשהם נוספים ביטוחים

 לחברה הקבלן ימציא, החברה דרישת עם, כזה במקרה. הוא חשבונו על וזאת אלה
 ויתור בדבר סעיף ייכלל הקבלן בביטוחי.  ידו על שהוצאו הנוספות הפוליסות העתקי

 שהוויתור ובלבד מטעמה מי כל או/ו החברה כנגד( subrogation) התחלוף זכות על
 .בזדון לנזק שגרם גוף או אדם כלפי לא ל"הנ

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

 הקבלן ביטוחי (9)  17

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

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

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

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

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

 .הפרויקט עבודות ביצוע לצורך הפרויקט לאתר המובאים

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

 שהתחייב הביטוחים בגין הביטוח פוליסות פרמיות את לשלם מתחייב הקבלן )ד(  
 לרבות הביטוח פוליסות הוראות יתר אחר ולמלא, ובמועדן במלואן, לעיל עליהם

 הביטוח בתנאי לעמוד מנת על השמירה  ולאיכות להיקף הנוגעות ההוראות
 .הבדק ותקופת הפרויקט עבודות ביצוע תקופת כל במשך

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

 .זה חוזה מדרישות יפחת לא הכיסוי שהיקף ובתנאי אחר

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

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

 .זה חוזה להוראות

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 .כאמור הביטוח אישורי את המציא טרם בעבודות

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

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

 .לחברה ומסירתו

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

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

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

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

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

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

 .רצונו פי על

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

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

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

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

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

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

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

 .הקבלן

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

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

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

רשות מקרקעי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי  (12) 17
ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה  "רמ"י"( ישראל )להלן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע 
העבודות נשוא הסכם המדף ותוספת זו, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני 
משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים 

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

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

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

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

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

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

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

 ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

האמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות בנוסף ומבלי לגרוע מ (15) 17
שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי 
פסולת והריסות. הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב 
לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח 

ק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות בגין הנז
מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי 

 החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

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

 סכום הפיצוי ששלמה חברת הביטוח כאמור לעיל. 

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

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

 בעצמה.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות,  (17) 17
לת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם על הקבלן מוט

חברת הביטוח ו/או רמ"י ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהל 
 ו/או מפקח העבודות מטעמה.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה  (18) 17
יה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן ו/או מנהליה ו/או עובד

אחראי לנזקים שיגרמו לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח 
העבודות מטעמה, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות 

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

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

 יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את רמ"י ו/ (20) 17
עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או 
מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי 
ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות על ידי 

 ם המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדי

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

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

 החברה וכלפי מבטחיה.

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

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

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

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

 ההודעה. 

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

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

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

 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי החברה ובביטוחי הקבלן.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי החברה או בביטוחי   (25) 17
ום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום בת

ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או 
 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי ביטוחים אלו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם  (26) 17
המדף ו/או תוספת זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח 
לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 
החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

דף ותוספת זו, באופן מקרי או ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המ
זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

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

)הפלת"ד( וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות 
נשוא ההסכם המדף ותוספת זו, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל 

ספת זו, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי עת ובמשך כל תקופת ההסכם המדף ותו
החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא ההסכם המדף ותוספת 

 זו.
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  _________________ 

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

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

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

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

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח  (30) 17
בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר  העבודות ו/או המבטחים

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

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

נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או ב (32) 17
לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 
במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ולהשיג את אישורם לביצוע 

בין החברה. החברה  מתחייבת העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם ל
 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

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

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

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה  (34) 17
כי החברה תהא רשאית לעכב כל סכום לו הינה זכאית על פי תנאי סעיף זה )סעיף 
ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם ההסכם 

 .המדף ותוספת זו

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

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 (  חדש 1) 26ייווסף סעיף  .20

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות הדורשות אשר 
יש בהן כדי הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, באחריות הקבלן באחריות הקבלן לתאם 
ולקבל את אישורן של מחלקת התנועה של עיריית מודיעין מכבים רעות ומשטרת ישראל לשלבי 

 ה השונים.   העתקות התנוע

כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הבאים: הצבת אמצעי בטיחות על פי תוכנית הסדרי תנועה -כמו 
בזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישראל והנחיות המפקח. מעקות בטיחות 

צעים ברמה שתקבע על ידי הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח. חיבור והנחת האמ
 יהיה עפ"י הוראות הספק.

למען הסר ספק, במידה ויידרש הקבלן להציב שוטרים בשכר לצורך ביצוע העבודות, ישלם הקבלן 
 את עלות שכר השוטרים. 
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   27סעיף  .21

  בסוף הסעיף תתווסף הפיסקה:

 לערוך הקבלן מתחייב, הקרקע לפני מתחת המצויים במתקנים לפגוע העלולות עבודות ביצוע פני"ל
 אותן ביצוע במקום כאמור מתקנים הימצאות בדבר המוסמכות והרשויות המפקח עם בירור

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

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

 מבוטל.  30.2 סעיף .22

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

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

 :חדש 30.4 סעיף יתווסף .23

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

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

  החברה, ומנהל הפרויקט ו/או מי מטעמו. 

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

 :חדש( 4) 31 סעיף תת יתווסף .24

טיפול בחומר החפור/חצוב לצורך שימוש  ותכולל ותלמען הסר כל ספק כי העבוד מובהר (א)
חוזר למילוי באתר כמפורט בכתב הכמויות. עודפים של חומר לשימוש חוזר ו/או חומר 

והקבלן נדרש  הקבלן באחריות/או פסולת הינם ושאיננו  מתאים למילוי ו/או עודפי עפר 
 הנדרשים.ולהציג בפני חברה את האישורים  על חשבונו כדיןלאתר שפיכה מאושר  לסלקם

ומובהר כי לא ימדדו מרחקי הובלה ולא תשולם כל תמורה עבור כך. ההובלה לאתר  מודגש
 השפיכה לכל מרחק שהוא כלולה במחיר החציבה/ חפירה.

כי הקבלן יהא רשאי  "ק )א( לעיל, מובהר למען הסר כל ספקבסלגרוע מן האמור  מבלי (ב)
באתרי  לשימושאתר הלהוציא חומרים מכל סוג שהוא לרבות עודפי עפר ו/או מחצבים מ

 בכפוף"י לרמבפטור מתמלוגים  יהא רשאי למכור אותםעבודה אחרים של הקבלן ו/או 
צורך בחומר למקום  חברהל אין כי החברה אישורו, דין פי על הנדרשים האישורים  לקבלת

  .אחר בעיר

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

 מודיעין מכבים רעות וזאת ללא כל תמורה נוספת.
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  _________________ 

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

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

 

 )א( חדש : 32( יתווסף סעיף 1)32לפני תת סעיף  .25

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

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

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

 ( תיווסף הפסקה הבאה:4) 32בסוף תת סעיף  .26

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

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

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

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

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

  ציוד חומרים ועבודה –פרק ו' 

 ( יבוטל 11) 35תת סעיף  .27

  מבוטל – 36סעיף  .28

 ובמקומו יאמר:  –(  יבוטל 1) 41תת סעיף  .29

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

 מיום קבלת צו תחילת עבודה מהחברה.    ותוספת זו,

 מהלך ביצוע המבנה –פרק ז' 

 ( :3) 42תת סעיף  .30

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

 .יום( 60יום מתום "התנאים" )ולא  30כל האמור יתייחס ל  – ( )ב(4) 42בתת סעיף  .31

 (:5) 42תת סעיף  .32
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שורות ראשונות מהמילה "נגרם" ועד המילה "שלהלן" יבוטלו ובמקומם יתווסף "בהתאם לסעיף  3
(, במידה והמזמין יקבע לאשר הארכה בפקודת השינויים, שיעור הוצאות התקורה ייקבע 3) 42קטן 

 לפי הנוסחה שלהלן:".

 (:9) 42 יתווסף סעיף קטן .33

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

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

 להשלמתו ויודיע עליהם למנהל/מפקח בכתב. 

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

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

ימים אחר התחייבות כאמור לעיל רשאית החברה לבצע את  14לא מילא הקבלן תוך  (ג)
השלמת העבודות , כולן או מקצתן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, 
והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את 

קורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שיחשבו כת 6.5%ההוצאות האמורות בתוספת 
שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן מהתמורה המגיע לקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן 
    זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל המתקנים והחומרים שנמצאים באתר העבודה. 

 ( חדש :3) 43יתווסף סעיף  .34

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

 מבוטל. – (2) 44סעיף  .35

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  .36

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

 , ובמקומו יש להוסיף :מבוטל -(3) 46סעיף  .37

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

 (  4) 46תת סעיף  .38

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

 ( כולל יבוטלו 8) 46( עד5) 46תתי סעיפים  .39
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל כמויות " חדש 48 , ובמקומו יש יבוא סעיףמבוטל  48סעיף  .40
, לשם ביצוע העבודותהוספת פרטים שלא נכללו בכתב הכמויות ו/או  של סעיפים בכתב הכמויות

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

ייקבע לפי לסעיפים הקיימים בכתב הכמויות, וצע בהתאם לפקודת שינויי יבערכו של כל שינוי ש
י היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לדוגמה במידה וכמות של סעיף מסוים כגון מחיר

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

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

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

 מבוטל. .41

 חדש: 49מבוטל ובמקומו יבוא סעיף   49סעיף  .42

 סעיפים חריגים 

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

 להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. 

 קביעת המחיר לסעיפים חריגים תהא כדלהלן:

  -המחיר יהא הנמוך מבין המחירונים הבאים

 .10%בהפחתת  – מחירון משרד השיכון .א

 רווח קבלניוללא תשלום  10%בהפחתת – מחירון נתיבי ישראל .ב

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

 

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

המחיר על פי ניתוח מחיר שייקח בחשבון את העלויות בפועל בתוספת 

 .12% כולל של הוצאות, תקורה ורווח קבלני בגובה

 

 עבודות רג'י

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

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

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

ורה להן היא לפי רג'י לא נתיבי ישראל כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבודות שהתמ

תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב  תינתן

של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 אחריות לפי חוזה זה.

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

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

 נפרדים לפריטים אלה.

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

י הוא לפסול אותם לביצוע עבודה והקבלן יעילים בהתאם לנדרש, לדעתו, רשא

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

 הקבלן.

 

 מבוטל. - 50סעיף  .43

  –( בסייפא 1) 51יתווסף לסעיף  .44

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

 חשבון הקבלן והחברה לא תהיה חייבת בתשלומם."  

 תשלומים –פרק י"א 

 חדש. 58א סעיף מבוטל. ובמקומו יבו – 58סעיף  .45

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

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

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

 לרבות:   

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

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

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

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

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

 העבודות על פי הסכם זה.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.      

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

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

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

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

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

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

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

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

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי שיאושר על ידי המפקח     (יד)

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

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

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

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

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

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

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

 רווחי הקבלן.  (כב)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 בעתיד."   לצדדים ובין שהן תיוודענה

 מבוטלים  -( )ג( )כולל(  1) 59עד  ( )ב( 1) 59סעיפים  .46

   ( )א( יבוטל ובמקומו תבוא הפסקה: 3) 59סעיף  .47

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

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

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

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

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

עדות וחישוב כמויות סופי עד למועד הגשת החשבון העוקב למועד לוח זמנים מעודכן תכניות 
 השלמת העבודות הינו תנאי לאישור החשבון ע"י החברה. 

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

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

 מבוטל  –( )ב( 3) 59סעיף  .48

 ( 7) 59סעיף  .49

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

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

 חדש: –( 9) 59יתווסף סעיף  .50

ימציא הקבלן  –מסכום החוזה  25%לסכום העולה על  56"גדל ערך השינוי לפי הוראות סעיף 
 מערך השינויים כולל מע"מ." 10%ה המתוקן, בגוב 8לחברה ערבות נוספת, כאמור בסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חדש :  –( 10) 59יתווסף סעיף  .51

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

  חדש: –( 11) 59יתווסף סעיף   .52

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

 ( 3) 60סעיף  .53

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

 מבוטלים  –( 6( )5( )4) 60סעיפים  .54

 ( 7) 60תת סעיף  .55

 .5%יבוא  2%במקום 

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

 מבוטלים. –)כולל( (12)60( עד 8)60סעיפים  .56

 מבוטל    –( 1) 62סעיף  .57

  )כולל( יבוטלו ובמקומם יבוא: (5) עד( 2) 62 סעיפים .58

 אינה, ההצעה מהגשת החל, ושלב שלב ובכל בכלל התמורה כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר 
  . שהוא סוג מכל הצמדה כל נושאת

חדש נוסח ערבות בנקאית  1נוסח הערבות הבנקאית יובטל ובמקומו יהיה נספח  – 1נספח  .59
 אוטונומית:

 

 

  



44 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 11/2017מס'   פומבימכרז 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 ערבות ביצוע – '1נספח 

 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח 

 

 תאריך:______          

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

 מודיעין מכבים רעות
 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם:הנדון

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

לביצוע שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר  (, "סכום הערבות :)להלן
 רעות-מכבים-מודיעיןעבודות פיתוח ברחוב דם המכבים צפון בעיר 

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

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

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

 יעלה על סכום הערבות.

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

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

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________ק בנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 11/2017מס'   פומבימכרז 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

  '2נספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 זוכה לתקופת הבדקהתחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח 

 

 תאריך:______          

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

 מודיעין מכבים רעות
 תקופת הבדקערבות בנקאית אוטונומית ל:הנדון

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

פיתוח ברחוב השתדרשו מאת הקבלן בקשר לתקופת הבדק לעבודות  ,"סכום הערבות( :)להלן
 שביצע הקבלן.ת רעו-מכבים-מודיעיןדם המכבים צפון בעיר 

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

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

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

 יעלה על סכום הערבות.

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

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

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

  '3נספח 

 

 טבלת קנסות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 3נספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודות פיתוח 

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

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

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

 הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה 
 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.

פרט לתלונה  10,000
 במשטרה

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

 10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
פרט לתלונה 

למשרד 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 עצמו או 

בצרוף לאירוע 
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  כל יום או חלק ממנובגין 

 תחילתעבודה / פעולה  לבין מועד  תחילתל
 .העבודה / פעולה  למעשה

1,000 

 התחילאם לא 
הקבלן את  ביצוע 

עבודה / פעולה  
במועד שנקבע 

במועד בחוזה, או 
מאוחר יותר 

שסוכם עם 
 החברה.

6.  

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

פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  
 .למעשה

5,000 

אם לא סיים 
הקבלן את  ביצוע 

עבודה / פעולה  
במועד שנקבע 

בחוזה, או עד גמר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 .הארכה לסיומה 

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

ו/או  3+ סעיפים  10,000
4 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום הציבור שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .ו/או העובדים

ו/או  3+ סעיפים  10,000
4 

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

ו/או  3+ סעיפים  5,000
4 

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

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

ו/או  3+ סעיפים  5,000
4 

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

ו/או  3+ סעיפים  5,000
4 

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

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

ו/או  3+ סעיפים  5,000
4 

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

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

ו/או  3+ סעיפים  10,000
4 

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.

ו/או  3+ סעיפים  5,000
4 

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 רכוש 
 ציבורי ו/או פרטי.

 4+  3+ סעיף  5,000

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

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 מראש.

19.  
התארגנות בשטח המיועד לכך  בכל מקרה של

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

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

 מתן ממועד יום 30 בתוך תבוצע השלטים הצבת
 בהתקנת איחור יום כל על. עבודה התחלת צו

 ליום לכל מוסכם פיצוי הקבלן ישלם השלטים
 .הותקן שלא שלט

300  

עבור כל עץ  20,000 בגין פגיעה בעץ שהוגדר עץ לשימור  .21
 לשימור שנפגע

 בגין .22

בגין קליטה ו/או טיפול בחומר שמקורו אינו 
מיועד לשימוש לטובת שאינו מאתר העבודה או 

הפרויקט, ו/או בגין הפעלת מגרסה ללא רישוי 
 כדין לרבות רישוי עסקים 

 לכל אירוע שקרה 100,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

  '4נספח 

 

 לוח זמנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4נספח 

 לוח זמנים

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום .1

ולשביעות רצון  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
מיום קבלת צו תחילת עבודה "( חודשים  שישה)במילים: " 6תוך החברה ו/או המפקח 

 מהחברה.   

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

 זמנים זה. 

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

שיאושר על ידי המפקח, יצורף לנספח זה ויהווה חלק  GANTלוח הזמנים המפורט בשיטת   (ד)
 בלתי נפרד הימנו 

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

 ביצוע העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 'בנספח 

  

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

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

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-מודיעיןלביצוע עבודות פיתוח ברחוב דם המכבים צפון בעיר  11/2017מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 

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

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שקלים  ארבע מאות אלף)במילים: ₪  400,000 להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .10
 חדשים(. 

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מן והציוד הדרוש לביצוע ויכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המילי ה שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

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

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

ו/או נגד מנהל ממנהלי כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה  יבעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגד תילא הורשע .16
)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  שנושאה פיסקלי

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

 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתו/או נגד מנהל ממנהלי צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

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

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

ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו  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

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

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

ביצוע עבודות פיתוח  מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגדאהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, 
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות רעות -מכבים-מודיעיןברחוב דם המכבים צפון בעיר 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -שיחולו עלי על

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

 

 :2017אייה 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  

  _________________ 

 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 1'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ב'
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

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

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

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת  .3
 (."המכרז")להלן:  11/2017  'הצעת הקבלן למכרז מס

 .במסמך התנאים הכלליים 3.2בהתאם לאמור בסעיף הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח  .4

 על ידנו:להלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

  שם ומקום הפרויקט:  .2  שם ומקום הפרויקט:  .1

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  עבודות שנכללו בפרויקט:   עבודות שנכללו בפרויקט: 

      

      

      

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם ומקום הפרויקט:  .4  שם ומקום הפרויקט:  .3

  עלות הפרויקט:   הפרויקט:עלות  

  עבודות שנכללו בפרויקט:   עבודות שנכללו בפרויקט: 

      

      

      

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

 

 __________________ חתימה:

 אישור

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

 חתימה: __________________     "ל וחתמ/ה עליה בפני.נכונות ההצהרה הנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2017מכרז פומבי  מס'  

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 2נספח ב'

  

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ 

      באמצעות המציע
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   שם המזמין:
 

 ____________________ שם המנהל מטעם המזמין:
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה הננו מאשרים בזה  .א
 בלבד(: 2016עד  2012עבורנו את הפרויקטים הבאים )בשנים 

 
הרכב עבודות  שם הפרויקט

 בפרויקט
 

 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 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
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _______________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: ______

 
 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2017מכרז פומבי  מס'  

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

  3נספח ב'

  

 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: ____________________

 האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

 צוע הגדלות: _________________תאריך בי

 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  כתבי כמויות /. 2
 פרויקט תכנון ביצוע

 . צו התחלת עבודה.3

 חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים מאושרים.. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פרק המוקדמות

 

 מוקדמות – 00תחולת פרק    00.01

מוקדמות של המפרט הכללי )כהגדרתו להלן( מהווים  00כל הסעיפים מתוך פרק 

נשוא מפרט מיוחד זה, אלא אם צויין  נפרד מהוראות החוזה/הסכם חלק בלתי

במסמך זה יקראו  00במפרט הכללי והוראות פרק  00במפורש אחרת. הוראות פרק 

של המפרט  00ביחד כהוראות משלימות, אך במקרה של סתירה בין הוראה מפרק 

 יגברו הוראות מסמך זה. –במסמך זה  00הכללי לבין הוראה מפרק 

 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד   00.02

המפרט הכללי אשר לפיו יש לבצע את העבודות הוא המפרט הכללי לעבודות הבניה 

משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הבינוי והשיכון, -בהוצאות הועדה הבין

משרד הביטחון, משרד האוצר ומשרד התחבורה על כל פרקיו במהדורה האחרונה 

 (."המפרט הכללי" או "הספר הכחול")להלן: 
 

ט המיוחד מהווה תוספת לסעיף המתאים במפרט הכללי ואינו כל הנאמר במפר

 מבטל את הנאמר במפרט הכללי, אלא אם צוין במפורש.
 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה לתכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל 

 העבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט.

 

 תיאור העבודה   00.03

 מבוא .א

וקם במרכז העיר מודיעין בשטחים הגובלים ברחובות פרויקט המע"ר ממ

החשמונאים, דם המכבים, תלתן, עמק איילון וערער. הפרויקט נשוא חוזה זה 

 יבוצע לאורך רחוב המכבים מכיכר העירייה ועד רחוב חשמונאים.

יצירת שתי כיכרות בצמתים אדמונית וצאלון, פיתוח מדרכה  -מטרת העבודות

אופניים , החלפת עמודי תאורה באי המרכזי, שיקום מערבית כולל שביל 

 מסעה בשני המסלולים לאורך קטע העבודה.

 

 פירוט העבודות .ב

 עבודות פירוק והריסה . .1

 חציבה.\עבודות חפירה .2

 העתקת עצים .\כריתה .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מים, ניקוז, תשתיות תקשורת יעודים, טיפול במערכות קיימות.  .4

 תשתיות חשמל ותאורה, כולל עמודי תאורה. .5

 עבודות פיתוח נופי, שתילת עצים ושתילים בגדלים שונים, השקייה. .6

 צורת דרך ומבנה מדרכה ריצוף מדרכה. .7

 אבני שפה, סלילת כבישים. .8

 סימון וצביעה, תימרור .9

 
 דרכי גישה לאתר .ג

הגישה לאתר תתאפשר דרך כביש הגישה לחניון העירייה )מול רחוב אדמונית(  

 מכיוון שד' דם המכבים. 

 

 עבודת קבלנים במקביל בשטח המע"ר .ד

בשטח הגובל בחניון המתוכנן מתבצעות כיום עבודות בכיכר העירייה ובדם 

 המכבים. 

תתבצע בצמידות לשטח האתר עבודה ע"י מספר קבלנים לאור כל הנ"ל, 

 במקביל. 

 

 תכולת העבודות 00.04

 קבלת היתרים ואישורים. .1

כניסה ויציאה תכנון, אישור וביצוע הסדרי תנועה שידרשו לצורך  .2

 מהאתר.

 ביצוע גידור ושערים לאתר, תחזוקה לאורך תקופת הביצוע. .3

עבודות פירוקים, כריתת עצים ועקירת שורשיהם וחישוף )באם  .4

 יידרש(.

 חציבה . \עבודות חפירה .5

 הנחת תשתיות: ניקוז, חשמל ותאורה, תקשורת, השקייה. .6

 עב' פיתוח נוף. .7

 פה, מבנה מדרכה וריצוף.עבודות עפר לצורת דרך למדרכות, אבני ש .8

 קיצוף וריבוד אספלט, סימון, תמרור. .9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טיפול בפסולת 00.05

 אתר שפיכה

כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר הטמנה שיציע הקבלן  .א

 המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

, )לרבות אגרה( על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל .ב

בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של הסעיפים השונים 

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  -בכתב הכמויות 

 

   חפירה ופסולתעודפי 

 פסולת תפונה לאתר הטמנה כמפורט במפרט המיוחד .א

לאתר הטמנה, לאתרי  והפסולת למרחק כלשהו, עודפי חפירה וחציבה העברת .ב

שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה,  כפי  הקבלן או לאתר פינוי,

מקרה לא ישולם  ובשום  בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו

  עבורו בנפרד.

פינוי של עודפי עפר אל מחוץ לפרויקט יחויב בתשלום לרמ"י ובהתאם לנהלי רמ"י.  .ג

 בלן חלים נהלי רמ"י בכל הקשור לתשלום התמלוגים.על הק

 לא תוכר כל דרישת תשלום נוספת בגין עבודה זו, מעבר לתשלום בכתב הכמויות.   .ד

 

    סילוק פסולת והריסת מבנים

תכולת העבודה כוללת סילוק של כל פסולת בנייה או אחרת הקיימת באתר  .א

 שבכתב הכמויות. פים השונים העבודה, בהתאם לסעי

חוזה חתום עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניה  מנהל הפרויקטעל הקבלן להמציא ל .ב

 בתוך שבעה ימים ממועד חתימת ההסכם וכתנאי לביצוע כל סילוק פסולת מהאתר. 

מודגש כי קבלת היתר הבניה ותחילת ביצוע העבודות מותנית בחתימת החוזה  .ג

דות כתוצאה מאי הנ"ל, והמצאתו לרשות המקומית. כל עיכוב בתחילת העבו

חתימת החוזה הנ"ל והמצאתו לרשות המקומית, לא יהווה עילה לתביעה כלשהיא 

 מצד הקבלן.

 כל סילוק של פסולת מהאתר תבוצע לאחר קבלת אישורו של המפקח בלבד.  .ד

הקבלן ימציא למפקח אישור להטמנת הפסולת באתר מורשה וזאת כתנאי לאישור  .ה

 התשלום בגין פינוי הפסולת מהאתר. 

כל פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח יסולקו ע"י  .ו

 הקבלן לאתר מורשה כאמור, על חשבונו.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סילוק והפסולת למרחק כלשהו הינו חלק בלתי נפרד מסעיפי כתב הכמויות ובשום  .ז

מקרה לא ישולם עבורו בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה השונים של כתב 

 הכמויות. 

 

 נים לביצוע העבודה בשלמותהלוח זמ  00.05

 .מיום קבלת צו התחלת העבודה םקלנדאריי חודשים 6  פרויקט הואהמשך ביצוע  .א

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי ישראל וחגים אחרים ותנאי 

תקופת ההתארגנות לא תעלה על שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה.   האקלים.

 במשך ביצוע הפרויקט. נכלליםתקופת ההתארגנות והשגת האישורים 

הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה" וימשיך  .ב

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

 שמצוינים בחוזה.

  MSיכין הקבלן לוח זמנים  לביצוע העבודה בתוכנת   תוך שבוע מקבלת צ.ה.ע .ג

PROJET . 

ציג את רצף הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט. בעת הכנת הלו"ז, יהלו"ז  .ד

י"ע.  5תחולק העבודה למקטעי פעילויות סבירים באורכם שלא יעלו במשכם על 

גוריה של ציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטיהלו"ז 

הפרויקט, אלא גם את הקשרים וכל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, 

הלו"ז וכן שבתות, חגים וערבי חג/שבת.  הסדרי תנועה, אישורי רשויות וכיו"ב כגון 

יכלול כמויות, משאבים לכל ראש עבודה בהתאם לתוכנית העבודה שהוצגה 

 במכרז.

את הזכות למנות יועץ לוח זמנים מטעמה. במקרה זה יכין  , שומרת החכ"ללחלופין

מנים( לוח יועץ לוח ז" :הקבלן, בעזרת מומחה שזהותו תקבע ע"י החכ"ל )להלן

זמנים מפורט ומוסכם עם החכ"ל , עלות היועץ תהיה ע"ח הקבלן, הקבלן יציג את 

 המלצותיו ליועץ הנ"ל שיהיה מקובל על המזמין.

 לו"ז הבסיסיבשינויים  .ה

 שינויים ייתכנו ויבוצעו רק בהתאם לחוזה. .1

, כאשר בקשת השינוי י המאושרלו"ז הבסיסבשינויים ייתכנו רק  .2
 . החברה הכלכליתאושרה ע"י 

תכלול הסבר מפורט של השינוי, ש  על הקבלן להגיש בקשה לשינוי .3
את הצורך בו והשפעתו על לוח הזמנים הכולל לכל תקופת 

 ההתקשרות.

כת באופן בלעדי לאשר או לדחות את מוסמ החברה הכלכלית .4
 בקשתו של הקבלן לשינוי. והחלטתה בעניין זה תהיה סופית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על אף כל עיכובים שנגרמו לעבודות הקבלן )אם וככל שנגרמו(,  .5
מוטל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת  לעמוד במועדים 
המופיעים ברשימת אבני הדרך החוזיות על ידי הפחתה של 

 כאלה, גם אם אלה נגרמו ע"י אחריםעיכובים 

. 

 התחייבויות הקבלן  00.07

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

  .לחוזה וכן מסמכים שהמציא לו החברה והורה לו על שמירתם

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

בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה ומבלי לפגוע 

 והמסחר.

הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על בצוע השלד כמשמעו בהיתר  .ג

 הבניה. 

הקבלן מתחייב כי מהנדס מטעמו ימונה כאחראי על הביקורת כמשמעו בהיתר  .ד

 הבניה. 

אחראי לביצוע השלד, את , את ההמהנדס המוסמךהקבלן מתחייב להנחות את  .ה

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

 לחובותיהם על פי דין.

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

. כמו כן, מתחייב עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמוהעובדים ל

גם  י במידה שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי והטכניהקבלן, כ

 עסקים באתר ע"י החברה וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.וקבלנים אחרים המל

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

שורם או לשם אי על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמוהעבודה הנקוטות 

 פסילתם.

לחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות  .ח

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

 נוהג.

 

 הצהרת הקבלן 00.08

 

מבלי לגרוע מחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, 

 הקבלן ומי מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן: ,1977-התשל"ז

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

על החברה ו/או מי מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה 

ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד של ו/או מעשה 

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

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

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

על מנת לקבל מידע  ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר

 חסוי/סודי הקשרו להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

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

ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים 

 בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

 1סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  התעורר חשד .ד

לעיל, החברה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא 

לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או 

בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו 

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

 ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

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

סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם החברה 

 נה הנובעים ממנו.ו/או חוזה/הזמ

 הסדרי תנועה זמניים     00.09
 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות יתבצעו במרכזה של העיר,  (1

בסמיכות רבה לרחובות הומי אדם. כמו"כ, העבודה מתבצעת לאורך 

 ובסמיכות רבה לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת.

 במתחם יוקם שער לכניסת ויציאת משאיות, ויתוכננו בהתאם הסדרי תנועה.  (2

עם קבלת צ.ה.ע על הקבלן לתכנן את הסדרי התנועה שידרשו לצורך הביצוע,  (3

והמשטרה לתוכניות הסדרי התנועה הנדרשים לצורך  לקבל התרי העירייה

עם כלול ביצוע העבודות השונות.  הסדרי התנועה יבוצעו  על ידי הקבלן וביצו

 בתקופת הביצוע.

על ידי  הייעשתכנון מפורט של הסדרי התנועה, אישורם ברשויות ובמשטרה  (4

ולא ישולם בנפרד בעבורם וההוצאות השונות יכללו  אחריותובהקבלן ו

 במחירי היחידה השונים. על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שקיימים אישורים של נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככל  (5

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

 שימוש באביזרים ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

 הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, (6

הבטיחות השונים, כולל מעקות  התמרור הצביעה והמחיקה ואביזרי

לסוגיהם השונים, כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים הבטיחות 

שעות  24ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

  ביממה.

עלות הקמת ההסדרים, אחזקתם ופירוקם )אביזרים, תמרורים, שלטים,  (7

מעקות בטיחות, מחיקת צבע, צביעה זמנית, צוותי אבטחה(, לא תימדד ולא 

 ם בנפרד  ןעלותם תיכלל במסגרת מחירי היחידה השונים.תשול

אום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה יכל הת (8

מהרשויות המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על 

 חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 
הסדרי התנועה תלוי גם בגורמים חיצוניים  מודגש בזאת, כי הליך אישור (9

דוגמת משרד התחבורה. כל עיכוב שיהיה באישור הסדרי התנועה מכל סיבה 

 שהיא לא יהווה עילה מצד הקבלן לתביעה כלשהיא.

 

 היתרי עבודה (10

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

ל היתר עבודה לפני תחילת העבודה על הקבלן לקבאשר יקבל ממנה"פ. 

 ההיתר ישמר קריא וברור ומקורי ויימצא באתר. 

 

תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  (11

 . מהרשויות המוסמכותממנהל הפרויקט ו/או הבטיחות שיקבל 

 

לוח נייד מהבהב, , )ביום ובלילה( עגלות חץ תקניות כוללים תנועהההסדרי  (12

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

כל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים לצורך קיום אביזרי הבטיחות ווגדרות, 

לכל אורך תקופת הביצוע ייעשו כל הנדרש להסדרי התנועה  .הסדרי התנועה

ם, אחזקתם ופירוקם .  עלות הקמת ההסדריאחריותובעל ידי הקבלן ו

)אביזרים, תמרורים, שלטים, מעקות בטיחות, מחיקת צבע, צביעה זמנית, 

צוותי אבטחה(, לא תימדד ולא תשולם בנפרד  ועלותם תיכלל במסגרת מחירי 

 היחידה השונים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אשר יורשו לשימוש יהיו על פי והתקני הבטיחות אביזרי התנועה  ,סוגי הציוד (13

החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשרדית לבחינת התקני 

 תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.

 

ואביזרי והתקני הבטיחות תקינותו ושלמותו של הציוד  על הקבלן להבטיח (14

א יותקנו להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים של

 .כנדרש במפרט ובהנחיות מנהל הפרויקט

 אם לדעת החברה, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש (15

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

. החלטה בנושא זה תהיה קבלן משנה של הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(

  ל זכות ערעור של הקבלן. ע"י מנהל הפרויקט, ללא כ

 החליט מנהל הפרויקט כאמור, יחולו הוראות אלה:

 

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

ובניכוי הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר על ידי הקבלן לידי הקבלן 

 האחר על פי התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל הפרויקט.

 6.5%בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר,  החברה תנכה (ג)

 תקורות ניהול כמפורט בהסכם.

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

 האחר כאמור. 

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

 . והבטיחות לכל נושא הסדרי התנועהמאחריותו הכוללת של הקבלן 

 

של הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע השונים מפורטת  תכניות כיןי הקבלן (16

קבלן הע"י  )לאחר שקבלו אשור החברה( התכניות הנ"ל יוגשו .לפרויקט

 מאת הרשויות המוסמכות. היתרבבקשה לקבלת 

 

באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים  (17

תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, ייעשה הדבר עפ"י  -עוקפות  

 המתכנן ונציגי העירייה .

 

או פקחי תנועה, תהא החברה אחראית הפעלת שוטרים בשכר  נדרשה (18

במסמכי החוזה להפעלתם כאמור ולתשלום להם, זולת אם וככל אשר נקבעו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הוראות מפורטות אחרות.  הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או 

 תשלום נוסף בשל כך.  

 

 שילוט כללי 

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

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

 ים ייוצרו במפעל מאושר על ידי החברה.והתמרור

 

 

תשלומים שונים ע"ח הקבלן )כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות  00.10

 ולא נמדדים בנפרד(

 

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

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

על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב  - ורשויות נוספות

אולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות  בנפרד. דיימדהכמויות ולא 

שלא צויינו בתוכניות או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, 

 יחולו על העבודות הנוספות הוראות החוזה.

 

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

ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור לדרישות המשטרה, 

, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות משרד התחבורה

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

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

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

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

במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן ושבעקבותיהם 

יחולו הוראות החוזה  בכל  –במסמכי המכרז הוצגו דרישות השונות מהקבוע 

 הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.

הקבלן יישא בכל התשלומים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים  .ג

 לביצוע עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

 

 תנאי העבודה באתר  00.11

 

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

 לנושאים הבאים:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן א.

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת 

הצעתו ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות 

 ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.

 חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. 

 תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות.

 בעניין זה מופנה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה.

 הוצאת היתרי חפירה ועבודהב.    

הוט וכד'( באחריות הקבלן לקבל היתרי חפירה מבעלי תשתיות )בזק, חח"י, 

 .והיתר  עבודה עפ"י נוהל עיריית מודיעין

 תכניות מפורטות להתארגנות .ג

ימציא  החברהיום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת עבודה ע"י  7תוך 

הקבלן למנהל הפרויקט את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון 

י זמני וחפירות הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילו

גידור שטחי פעילות, גידור  זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים 

כפי שהוכנו על ידי מתכנן  על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה

  .מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה

גנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל הכנת תכנית ההתאר

הפרויקט יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך בנפרד. תכנית ההתארגנות הנ"ל 

 רשויות למנהל הפרויקט, הקבלן לע"י  תוצג

מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר על  .משטרת ישראללו מוסמכות

תכנית ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית יעשה 

ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או על מנהל  15כן בתוך 

 הפרויקט לא תחול אחריות בגין מתן האישור או הימנעות ממתן האישור. 

ן לתאם את שטח ההתארגנות עם הרשות המקומית מודגש, כי על הקבל

 ולפעול על פי דרישותיה ככל שתהיינה.

 

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח  -התארגנות ותחום עבודה 

ע"י מנהל הפרויקט. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו 

. יחד עם זאת, מיוחדהיוקם בין השאר מבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט 

ההתארגנות יובאו תחילה לאישור מנהל  מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי

שטחי ההתארגנות  לאשר לקבלן את מחוייבהפרויקט וכי אין מנהל הפרויקט 

 שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, 

 רויקט.החברה ו/או מנהל הפ הדבר בהנחייתיעשה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

 .יחולו על הקבלן בלבד –הגידור, השמירה וכיוצא באלה 

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

 לי הזכויות בקרקע.ההתארגנות לבע

 

 תשיטפונוהגנה מפני  .ד

מודגש בזאת כי באזור בו יתבצעו העבודות קיימת בעיה של הצפות  .א

 בתקופת הגשם.

במסגרת מכרז זה, על הקבלן לבצע עבודות ניקוז זמניות הכוללות הקמת  .ב

תעלות זמניות, סוללות להכוונת נגר, בריכות השהייה וכל הנדרש להגנה 

 מפני שיטפונות. 

בנוסף לאמור בסעיף ב לעיל ומבלי לגרוע ממנו, על הקבלן לקחת בחשבון,  .ג

 דרישות רשות הניקוז הן בעונת הקיץ והן בעונת הגשמים.

לא יוצפו העבודה ודרכים באזור העבודה על הקבלן לדאוג לכך ששטחי  .ד

במי גשמים ו/או במים שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו 

סוללות חסימה, בורות שאיבה, -צע הקבלן על חשבונו לצורך זה יב אחר.

כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני  -תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב 

הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים 

תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל אשר . אחרים

ה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, ייעשו טפונות ופגיעינדרש למניעת ש

כל האמור בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם  ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות וההנחיות המפורטות בו.

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

 לתשלום.

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ה

לאורך במרכז העיר, הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת  תשומת לב .א

 ובסמיכות לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על  .ב

ולא שלומם של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, 

או לתנועה תנועת הולכי הרגל ו/לפגוע ו/או להפריע שלא לצורך ל

המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה 

 המאושרים ע"י המשטרה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי  .ג

כלשהו, שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום 

 פועליו ואנשיו הוא.

מעקות ואביזרי תנועה להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן  .ד

 ת להסדרי תנועה בזמן ביצוע.ות המאושרועפ"י התוכני

 

מו לאחר שעבר מוסמך לבטיחות מטעאשר על הקבלן חובה להקצות אדם 

בכלל זה יהיה הקבלן רשאי  .בהצלחה קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה

להקצות לשם כך קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת נתיבי 

 ל ובעל הסמכה לבטיחות.ישרא

 

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

שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו בתוואי הפרויקט ובשטחים 

המגודרים. תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע 

שבכל אחד  המאושרות הסדרי התנועה ובהתאם לתוכניותשל הפרויקט 

 מהשלבים.

 על הגידור יהיה שילוט אזהרה כנדרש בחוק.

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

 אורך תקופת הביצוע.

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

ולא יימדד בנפרד  העבודה השוניםבסעיפי ופירוקו בתום הביצוע, יהיה כלול 

 לתשלום.

 

 פעילות הקבלן על כבישים פעילים .ה

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

פעילות הקבלן, בתוך תחומי האתר ותחומי העבודות כפי שהם אושרו מראש 

לא תהיה הפרעה לתנועה קיימת אלא ככל שנקבע כך  ע"י מנהל הפרויקט.

 לרבות תוכניות הסדרי התנועה הזמניים. –בתוכניות 

 

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים .ו

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

תבוצענה אך ורק מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים 

 .םפניאומאטייבאמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

של מנהל הפרויקט והרשויות הנוגעות  ולאישורם ובכפוף הקבלן ועל חשבונו

 בדבר.

 

 /עלגבוה/עליוןנמוך/עבודה מתחת לקוי מתח  .ז

ור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר על הקבלן לקבל איש

קווי  למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור

 /על.גבוה/העליוןנמוך/ המתח ה

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

 חשמל והגנה וחפירה עמוקה. 

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

 על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד. 

  

 עבודה בסמיכות למערכות שירותים קיימות עיליות ותת קרקעיות .ח

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

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

תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על שלמותם 

ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או 

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות מנהל הפרויקט, ובנוכחות 

ם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת מנהל הפרויקט מפקח מיוחד מטע

המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי 

 הקבלן ועל חשבונו.

 

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

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

את מנהל הפרויקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון 

התקלה באופן מיידי. הקבלן ישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל 

 ואחריות זו תהא בלעדית.  סוג שהיא הנובעת מהפגיעה הנ"ל

באופן חלקי  התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות תשתיתמערכות ה

ואינו מדויק מבחינת סימון מיקום  הסימון הוא אינפורמטיבי בלבדבלבד ו

. בטרם יחל המערכות וכן יתכן שאינו כולל את סימון כל התשתיות הקיימות

הקבלן בעבודות חפירה וכלונסאות, עליו לוודא את מיקומן המדויק של 

תאום עם הצנרות השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות 

חפירות גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע ונים, הגורמים הש

העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

 חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

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

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

גבי תכניות ועל גבי קרקע, ועליו מוטלת האחריות  עלוהמתוכננות באתר 

 לשמור על הסימנים.

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

המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים  מטעם בעל

 מבעל המתקן ובפיקוחו. עיליים ללא אישור מראש

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

אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום  העיליים, לקבלת

 הקבלן. ל חשבוןבעד השגחה יהיה ע

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

 על חשבון הקבלן. הנ"ל, יתוקן  הזהירות והבטיחות

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

של עבודתו, על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל הוראות על אופן 

 טיפול במתקן.ה

מקום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או  .7

לחשוש לקיומן מבדיקה סבירה של קבלן מומחה ומיומן, הרי שנזק שייגרם 

למערכות כאמור יתוקן באחריות הקבלן ועל חשבון החברה, בהתאם הוראות 

 לחוזה.

 

 הקבלןשירותי תכנון של  00.12 

 

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

 הכמויות כי על הקבלן לספק גם תכנון בנושאים מסוימים.

נדרש הקבלן לבצע שנקבעו במפרט המיוחד או בכתב הכמויות בנושאים מסוימים 

 כמפורט שם.תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שימוש בשווה ערך לפריט בכתב הכמויות 00.13

 

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

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

 ידו-להגיש למנהל הפרויקט את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

 .לקבלת אישור

ויקט רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק מנהל הפר 

אולם החלטתו של מנהל הפרויקט תינתן בתוך זמן סביר מעת  את החלטתו

 .הגשת הבקשה המפורטת של הקבלן

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

 בלוחות הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

קבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו אם יציע ה . ב

מטעם ו/או יועצים מנהל הפרויקט על ידי כל ההוצאות של בדיקת ההצעות 

 הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.החברה. 

 

 

 שמירה ואחזקת האתר 00.14

 

בהתאם  ימציא ויקייםבכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי 

, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר להנחיות מנהל הפרויקט

העבודה, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר ו/או 

 ולנוחיות הציבור. ןלביטחולבטיחות, 

 

  "לביצועתוכניות "ו "למכרז"תכניות  00.15

 

מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים והשלמות ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת 

המכרז ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן 

לצורך ביצוע. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. על 

ראות פרק ח' לחוזה וזאת בין אם סומנו התוכניות השוני בין התוכניות יחולו הו

 שצורפו למכרז בסימון "למכרז" ובין אם לאו.

  

 , תשלום עבור תכניותתכניות 00.16

 

סטים של תכניות לביצוע  3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון החברה,  א.

 ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון החברה .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

פי בקשתו של הקבלן -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על

מעבר לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות 

 המאושר על ידי מנהל הפרויקט.

 

סט אחד מעודכן של תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו, ישמר בשלמות על ידי  .ג

 , לכל משך תקופת הביצוע.הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה

 במערכת "זיו" לשימוש הקבלן. תכל התכניות שימסרו לקבלן יהיו בתיקייה ייעודי .ד

 

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

לבדוק החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים 

ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת 

 ביצוע העבודה.

 

הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית  ד.

נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל 

 צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.

 

ע"י   כל תכנית שנמסרה לידוק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה, הקבלן יחזי ה.

 מנהל הפרויקט.

 כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. 

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין 

ו עד יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודת

 לבירור הסתירה ו/או אי ההתאמה.

 

מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל  הפרויקטמנהל  ו.

 תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה

התכניות, שרטוטים,  ןבהתאם לאותוהקבלן מתחייב מצדו לבצע את העבודה 

וי ביחס לתוכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו על שינ .הוראות ומפרטים

 בשלב המכרז יחולו הוראות החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ידור ושילוט אזהרהג 00.17

מובהר ומודגש כי העבודות תתבצענה במרכזה של העיר, בסמיכות רבה  .א

לקניון, לתחנת הרכבת, ולרחובות הומי אדם. בהתאם לכך תהיה הקפדה על 

 גידור נאות של המתחם ושילוט אזהרה כנדרש על פי כל דין.  

 

  שילוט 00.18 

 5מ"מ, בגודל  2שלטי אלומיניום בעובי  3הקבלן יכין ויציב ללא כל תוספת תשלום 

 .  X 3.70מ' 

יום ממועד מתן צו התחלת עבודה. על כל יום  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 

לכל שלט שלא ₪  300איחור בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

 הותקן. 

מיקום לפי  –כולל תמיכות נדרשות  6בקוטר "השלטים יהיו מוצבים על צינורות 

 הנחיות החברה.

 הכיתוב יבוצע בחיתוך אותיות. הדפסה על ויניל מט בחיתוך צורני, בצבעים. 

 . DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לא תשולם לו כל תמורה בגין השלטים וכי יהא עליו 

לבצע כל הנדרש ובכלל זה: הכנה, הצבה, העתקה, פירוק וסילוק מהאתר בתום 

העבודה, אשר יעשו בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. בנוסף, העתקת השלטים, 

לשלוש העברות של במידה ותידרש, תיעשה ע"י הקבלן, כלולה במחיר היחידה עד 

 כל או חלק מהשלטים. 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הכיתוב ומיקום הצבתם ייקבעו ע"י מנהל 

 הפרויקט בתיאום עם החברה.

 כל נתוני הפרויקט וההנחיות לביצוע ימסרו על ידי החברה או מנהל הפרויקט.

 העבודה תבוצע ע"י גורם בעל נסיון בביצוע עבודות דומות. 

ישור מנהל הפרויקט יכין הקבלן את השלטים ויציבם בשטח. מיד עם סיום לאחר א

ס"מ בויניל מט, עם  X 350ס"מ  85הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל של 

 הכיתוב: "סיימנו"  אשר ימוקם על השלטים.

 לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.

 

 את דוגמת השלט יקבל הקבלן מהחברה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 התכניות, המפרט וכתב הכמויותהתאמת  00.19

 

התכניות ומסמכי החוזה את כל העבודות לפי  בטרם ביצוען שלעל הקבלן לבדוק  .א

המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או 

אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, עליו 

 למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב. האפשריבהקדם להודיע על כך 

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן  .ב

  .לידיעת מנהל הפרויקט

 

 אספקת מים וחשמל 00.20

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע 

למקרה של הפסקות חשמל, צנרת  רוגנראטוהעבודות, כולל מכלי מים רזרביים 

 זמנית וכבלי הזנה זמניים.

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים 

הצבורים עם חב' החשמל לישראל, הרשות המקומית ולקבל את אישורם בכתב, 

 תוך תאום עם מנהל הפרויקט.

נת מונים וצנרת כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התק

 יחולו על הקבלן. -או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

עד לחיבור המחנה לאספקת חשמל מחברת החשמל ידאג הקבלן לגנרטור בגודל 

המתאים עם אבטחה של אספקת חשמל סדירה עם אמצעי ההגנה המתאימים על 

ן שהוא לא ישמע באזור כח מכשירי החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק באופ

 המשרדים.

בגמר עבודות הקבלן יועבר הבעלות על חיבור החשמל לקבלן העוקב או לבעלות 

 החברה הכלכלית. 

 

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאום 00.21

לצורך ביצוע הפרויקט, ימנה הקבלן בהעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט, 

 :איםבעלי המקצוע הבמטעמו ועל חשבונו את 

 

 הביצוע מטעם הקבלן:מנהל  א.

שנים  5בעל ניסיון מוכח של  יהיה מהנדס אזרחי מטעם הקבלן ביצועמנהל ה

 של פרויקטים דומים.לפחות בניהול 

 יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתר.מנהל הביצוע מטעם הקבלן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע  מטעם הקבלן הביצוע מנהלעל 

  העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.

כ"אחראי על ישמש , המוסמך מטעם הקבלן המהנדסבאמצעות הקבלן, 

 על פי חוק התכנון והבניהוכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע, הביצוע" 

ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל  ותקנותיו

  רשות מוסמכת.

 

 מודד מוסמך ב.

מודגש במפורש כי במשך כל תקופת  במסמכי המכרז השוניםבנוסף לאמור 

 ד לרשות מנהל הפרויקט לכל סוג מדידה שתידרשויעמצוות המדידה  ,הבצוע

 ללא כל תשלום נוסף. לצורך הפרויקט

 ר לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.צוע האמויב

 

 מנהל עבודה ראשי  ג.

 5מספיק )של  תעודה וניסיוןמנהל  העבודה הראשי חייב  להיות מוסמך ובעל 

שנים לפחות( בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה. על הקבלן להודיע למשרד 

תועבר לידי העתק מההודעה  העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי.

 מנהל הפרויקט.

מנהל העבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום 

העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות 

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או  המבוצעות בו,

על החברה לגרום לכך ש"הקבלנים  .כהגדרתם בחוזה ע"י "קבלנים אחרים"

 האחרים" כאמור לעיל יקבלו את הוראותיו של מנהל העבודה הראשי.

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל 

התעשייה מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד מכל מקום, הפרויקט. 

ייה על פרטיו של מנהל הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעש והמסחר.

 העבודה.

 

  מוסמך בטיחות באתרי סלילה .ד

מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך 

ביצוע העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות התחבורתית באתר ואשר 

מוסמך זה יכול שיהא מנהל  עבר קורס בטיחות לאבטחת אתרי סלילה.

 שי אך אין חובה שיהא כך.העבודה הרא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל  ה.

והצוות שיקבע מנהל הפרויקט, ובהשתתפות מטעם החברה ומי הפרויקט, 

 .המפורט לעיל מטעם הקבלן

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה 

המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום וספקי הציוד ו/או 

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי 

ניהול טכני ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים 

 ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

 

 וגהות באתר העבודה: בטיחות  00.22

 

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות  א.

דו של הקבלן, שלוט גלוי לעיני הציבור יהמוסמכות, כגון: שלוט הקשור לתפק

עם פרטי מנהל העבודה ופרטים על "אחראי הבטיחות" לרבות דיווחו ורישומו 

במשרד העבודה, קבלת אישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי 

וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים  םמכאנייעבודה 

 מסוכנים. 

למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד  הקבלן מתחייב

לא תתקבל כל טענה של הקבלן  העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב.

האמור  ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.-בגין אי

 בסעיף זה כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם על כך בנפרד.

האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בנוסף לאמור במסמכים  ב.

המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות 

הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה 

קבלנים נוספים אשר לרבות )נשמרים בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, 

, לדאוג שכל אורח המזדמן ם הפרויקט(יורשו על ידי החברה לעבוד בתחו

לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים 

 מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  ל דין.העבודה של כללי הבטיחות אשר נקבעו בכ

יגרום החברה ל"קבלנים אחרים" כהגדרתם בחוזה להישמע להוראותיו של 

 הקבלן בנוגע לבטיחות והגהות באתר.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל  ג.

 הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי הקבלן מחויב לארגן  ד.

האתר המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון 

סידורי הפרדה, אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש לפי החוק, לפי הצורך וכפי 

 שיורה מנהל הפרויקט. 

אשר  יםתקניכובעי מגן אפודות זוהרות, נעלים, על הקבלן לספק על חשבונו  .ה

ישמשו את מבקרי האתר, כובעי מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל 

  העבודה.

 

 הנחיות סביבתיות לתקופת הבנייה  00.23

בשל העובדה כי העבודות תתבצענה במרכז העיר, בסמיכות רבה לרחובות 

מאוכלסים ולאזורים הומי אדם, הקבלן מחויב בביצוע הדרישות הסביבתיות 

 לגרוע מכל ההנחיות האחרות.הבאות, בנוסף ומבלי 

 

 הנחיות כלליות .1
 

 

באחריות הקבלן לדאוג לפרסום מודעה בעיתון המקומי על תחילת העבודות ולציין  .א

מספרי טלפון של מנהל העבודה באתר, מוקד העירייה והיחידה הסביבתית 

 כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור.

משימושי קרקע רגישים )כמו ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר  .ב

 מגורים ומוסדות חינוך(.

יש להציב שק רוח או אמצעי דומה, באופן קבוע ונראה לעין באתר. חל איסור  .ג

עבודה הגורמת לאבק בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון רוח חזקה לכיוון השימושים 

 רגישים.

חול וביום  בימי 07:00-19:00שעות הפעילות והפעלת הציוד המכאני באתר יהיו:  .ד

בלבד. במידה וציוד הבנייה הרועש )מכונות קידוח, חציבה  07:00-17:00שישי  

יידרש הקבלן לצמצום הפעילות  –מ' ממגורים  20ומדחסים( נמצא במרחק של עד 

 . 14:00-16:00בשעות 

יבוצעו מדידות אבק ורעש  –בהתאם לדרישת היחידה הסביבתית ולהנחיותיה  .ה

 בסביבת האתר על חשבון מבצע הקבלן.

 חל איסור לבצע פעולות של פיצוצים, גריסה, ניפוי והידוק דינאמי בשטח האתר. .ו

הקבלן יידרש להציג ליחידה הסביבתית, בהתאם לדרישה ממנה, אישורים על פינוי  .ז

כתבי התקשרות חומרים למחזור ועל קליטת הפסולת באתר סילוק מורשה על פי 

 .ןשהוצגו לפני קבלת ההיתר. האישורים יישמרו בתיק הבניי

פסולת שהתפזרה בשטח אתר העבודה תיאסף למכולות בסיום כל יום העבודה  .ח

בחורף המכולות יהיו בעלות  ותפונה לאלתר לאתר מאושר ומוסדר על פי כל דין .

 כיסוי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לופין ישתמשו בשירותים שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירוני ו/או לחי .ט

 כימיים. יש להמציא קבלות על קליטת השפכים באתר מאושר.

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב  .י

 הבניה.

 

 מניעת מפגעי אבק .2
 

היזם יצפה דרכי עפר באתר העבודה ודרכי גישה לאתר עבודה באספלט  -דרכי עפר .א

 או במייצבי קרקע פולימרים להקשחת דרכי אבק. 

ליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות פמצום צ -ידוחיםק .ב

במשך  אשר ימנע פליטת אבק מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי אחרקידוח 

יפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח כגון הרטבה רצ) הקידוח

 במידה ויוצר מטרד אבק יוקם מתרס חוסם.  .פליטת החומר עם חומר קשיח(

באחריות הקבלן לידע את דיירי הרחובות הסמוכים והיחידה הסביבתית לפני 

תחילת ביצוע עבודות קידוח כלונסאות כלשהן ולמסור להם מידע על היקף 

 העבודה וכתובת לפניות. 

 

 

 עילות שוטפתפ .3
 

רכי הכניסה והיציאה הסלולות דהקבלן יטאטא וישטוף את דרכי האתר,  .א

מטר מהאתר.  150בתום כל יום עבודה. הניקיון יתבצע עד למרחק של לפחות 

 פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה.

ן האתר והמובילות אגרגטים באופן שימנע פיזור מיסוי של משאיות שיוצאות כ .ב

מעל קו הארגז של אבק וחלקיקים לסביבה. אין להעמיס חומרי בניין וחפירה 

המשאית, על מנת למנוע יצירת אבק בעת נפילת עודפי החומר בזמן הנסיעה. 

יש לשמור על ניקיון גלגלי כלי הרכב העולים מהאתר לכבישי השכונה על ידי 

 שטיפה.

עירום חומרי חפירה באתר יתואם מראש עם היח"ס. ערמות עפר וחומרי גלם  .ג

דות להימצא באתר זמן ממושך בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי וכאלו המיוע

 ימוקמו במקום מוגן מפני רוחות ויכוסו ו/או יורטבו.

יש למנוע כל יצירת תשטיפים בתוך האתר וכן מן האתר אל רשות  .ד

 היחיד/הרבים.

באתר יוקצה שטח לאצירת פסולת, מיון ומחזור. השטח יסומן בתכנית  .ה

 התארגנות האתר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עודפי חציבה וחפירה  .4
 

פסולת שאינה ברת מחזור חפירה או פסולת הבניין ימוחזר ככל הניתן.  כל חומר החציבה,

 תפונה מאתר ההריסה בסיום יום עבודה, לאתר סילוק פסולת מאושר ומוסדר על פי כל דין.

ואישור לקליטת עודפי  יוזם התכנית יצהיר ויתחייב בנוגע לכמות פינוי עודפי העפר במ"ק

העתקים של תעודות משלוח הפסולת,  העפר מאתר הטמנה מאושר לפסולת מסוג זה.

הכוללות את שם אתר המקור של הפסולת, כמות הפסולת המפונה, שעה ותאריך יציאה 

 מתאר המקור, ישמרו ויוצגו בפני נותן האישור על פי דרישה.

 
 

 רישוי עסקים .5
 

כל רכב המוביל פסולת עפר מאתר הבנייה, ציוד או מכונה חייבים ברישיון עסק על פי סעיף 

. עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רישיון עסק 2013 -התשע"ג –ב' בצו רישוי עסקים  5.1

 כדין.

 

 מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן .6
 

במאצרה. נפח המאצרה יהיה כל מכל דלק, שמן וכל חומר מזהם באזור העבודה יצויד 

לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו. המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק.  110%

בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף, שיישאר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז 

שעות מרגע  24מי גשם בלבד. במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על 

 יו, למניעת דליפה אל מחוצה לה ויפונה לאתר מורשה מתאים.גילו

 

 

   מניעת רעש בלתי סביר ומניעת אבק  00.24

להקטנת הרעשים  מובהר ומודגש להלן כי הקבלן נידרש לבצע מאמץ מיוחד .א

הנגרמים ע"י ציודו ופעולותיו וכי יינקטו ע"י המפקח צעדים לאכיפת נושא 

             והתקנות שלהלן:מניעת הרעש בהתאם לדרישות החוק 

 .  1961 -חוק למניעת מפגעים, התשכ"א  .1

, בתוספת 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן .2

20dB(A). 

 .  1992 -תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  .3

 .  1979 –תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה(, תשל"ט  .4

על מנת להבטיח עמידה בדרישות החוק ינקוט הקבלן בצעדים טכניים כמפורט  .ב

 בהמשך להורדת רמת הרעש הנפלט ע"י ציודו:  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יבצע הרטבה שוטפת של דרכים בהן ישתמש במהלך העבודה בכדי  .1

 למנוע התפשטות אבק. 

הקבלן יתקין משככים, מכסים ו/או קירות אשר יגבילו התפשטות הרעש  .2

 לי ובמיוחד ימנעו התפשטותו לכוון מבנים מאוישים.  באופן כל

רעש על מנועים ומקורות רעש של ציוד -הקבלן יתקין מכסים בולעי .3

ומכונות רועשים ,מדחסים ,גנראטורים וכיו"ב, או יתקינם בתוך מכולות 

 רעש אשר הותאמו במיוחד למטרה זו.  -בעלות דפנות בולעות

 משככי רעש יותקנו על פתחי יניקת אוויר ופליטת אוויר .   .4

 רעש.  -דפנות של מכלי אגירה לאגרגטים וכיו"ב יוגנו ע"י חומרים בולעי .5

אזורי העמסת ופריקת משאיות יתוכננו כך שהרעש הנובע מהם יצומצם.  .6

הקבלן יתקין קירות מיסוך למניעת התפשטות הרעש מאזורי ההעמסה 

 נת המגורים.  והפריקה לכוון שכו

הובלת ציוד וחומרים לאתר תתוכנן כך שתנועת רכב כבד תצומצם  .7

למינימום הנדרש ותתנהל לאורך דרכים אשר יקטינו ככל האפשר את 

 ההפרעות לתושבים.  

הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק במקומות שאושרו ע"י המפקח ובהתאם  .8

ר לאישור לתכנית ארגון השטח אשר תוגש לפני תחילת העבודה באת

 המפקח.    

 בתקנות לעמידה מוסמך מודד ידי על בניה לציוד רעש בדיקת יבצע הקבלן .ג

 תוצאות. 1979-ט"המשל(, בנייה מציוד סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת

 .הסביבתית היחידה ואישור לבדיקת יועברו המדידות

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט לצרכי חירום. ההתקשרות תתבצע  .ד

 באמצעות מכשירי קשר וטלפונים ניידים.

 יש להתקין אמצעים פיזיים למזעור מפגעי הרעש: .ה

a.  מ' לפחות. הגדר  2.5בניית גדר זמנית אטומה מסביב לאתר בגובה

תבנה מלוחות אקוסטיים, ללא רווח ביניהם, בעלי כושר בידוד 

 ויותר.  15dB(A) -אקוסטי של כ

b.  ,שיותקנו, ללא רווח ביניהן, סמוך שימוש במסכים אקוסטיים ניידים

 עד כמה שניתן למקורות הרעש בזמן הפעלתם.

נקיטת כל האמצעים שצוינו לעיל לא תפטור את הקבלן מאחריותו המלאה  .ו

 לעמידה בכל דרישות החוק והתקנות למניעת רעש. 

עבור כל האמצעים והעבודות הנדרשים לעמידה בדרישות החוק, לא ישולם  .ז

 דה.כלולים במחירי היחי לקבלן בנפרד והינם
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  מניעת הפרעות  00.25

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים אשר יבטיחו מניעת  .א

סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא, לרבות זמני הספקה ממושכים או עיכובים עבור 

 החומרים שמיועדים לביצוע העבודה.  

סידורים ואמצעים אלה יכללו בין היתר גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות  .ב

ובורות פתוחים ,שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה 

 וכן סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.   

 הכלכלה.   העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד  .ג

כל הוצאות הקבלן למילוי דרישות סעיף זה, נקיטת כל אמצעי הבטיחות וכו',  .ד

תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן 

 לקבלן בנפרד. 

 

 תנאי מזג האוויר   00.26

הקבלן ינקוט בכל האמצעים לעבודה בתנאי מזג אויר כלשהם, שרב, או עבודה בימי 

עיכובים במהלך הביצוע בגלל תנאי מזג אויר, לרבות גשמים והצפה לא ייחשבו  גשם.

לכוח עליון, אלא אם המפקח יורה להפסיק את הביצוע עקב כך, ויגדיר את ההפסקה 

 כנובעת מכוח עליון. לא תוכר הארכה בלו''ז בשל תנאי מזג האוויר.  

 

 טפונות והרחקת מים ממקורות אחרים ימפולות, סכנת ש  00.27

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על כל עבודותיו לאורך  .א

כל הפרויקט מפני נזק העלול להיגרם ע"י מפולת אדמה, סופה, סערה, שיטפונות, 

 זרימת מים, רוח וכו', במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתן למזמין.  

לן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל במיוחד ינקוט הקב .ב

האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני מים העלולים להגיע אל האתר 

לרבות מי תהום, או מפני כל מקור מים אחר, כולל הקמת סוללות עפר זמניות, חפירת 

במצב יבש  תעלות זמניות, ביצוע הטיות לזרימת המים, שאיבת מים ואחזקת האתר

 ותקין במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח.  

במידת הצורך יקים הקבלן סוללות זמניות מעפר מהודק לרוחב אפיקי הזרימה  .ג

במעלה ובמורד אתרי העבודה והטיית הזרימה עפ"י הוראות המפקח באתר, וזאת כדי 

 לבצע את העבודה ביבש.  

 

 מקור שהוא המגיעים אל אתרי העבודה.   כמו כן ישאב כל תקופת העבודה מים מכל .ד

הקבלן יחזיק באתר ציוד שאיבה רזרבי אשר יבטיח שאיבה רצופה. כל נזק אשר  .ה

ייגרם על ידי חדירת מים לאתר העבודה, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו. הקבלן חייב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח ששאיבת מים לא תגרום בשום פנים ואופן להוצאת 

 קי קרקע או ערעור הקרקע מתחת למצעים.  חלקי

תכנית הסוללות, ההטיות, ציוד שאיבה וכל אמצעי ההגנה בפני כניסת מים צריכה  .ו

 לקבל אישור מראש של מפקח, אולם אין באישור זה משום הורדת האחריות מהקבלן.  

בגמר העבודה, יסלק הקבלן את הסוללות הזמניות ויסתום את התעלות הזמניות  .ז

 "י הוראות המפקח ולשביעות רצונו.  הכל עפ

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים  .ח

והן אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו של 

 המפקח.  

תיו כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאו .ט

 הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 

 

 עתיקות    00.28

בעבר, שטח המע"ר הוכרז ע"י רשות העתיקות כאתר עתיקות מוכרז. בחודשים  .א

האחרונים בוצעו במתחם המע"ר חפירות הצלה ע"י רשות העתיקות ולא נמצאו 

 ממצאים חריגים.

 התקבל מרשות העתיקות מכתב לשחרור השטח.  .ב

 של רשות העתיקות לביצוע חפירת הצלה, ו/או בדיקהנוספת במידה ותהיה דרישה  .ג

הקבלן יתאם את החפירה עם הרשות. הקבלן מתחייב לנקוט בכל  כלשהיא

האמצעים שברשותו כדי שביצוע חפירת הצלה לא תגרום לעיכוב בלוח הזמנים, 

עבודה במשמרות נוספות וכו' )התשלום לרשות העתיקות  לרבות תגבור צוותים,

 .(בגין חפירות הצלה ו/או בדיקה שתידרשנה יעשה ע"י המזמין ועל חשבונו

מודגש בזאת כי במקרה של מציאת עתיקות, ההאצה בעבודה על ידי הקבלן תיעשה  .ד

הפסקת עבודה ע"י רשות העתיקות והצורך  ללא תוספת למחירי היחידה.

 ינויים בביצוע העבודות לא יהוו עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. לתיגבורה, ש

בגין מילוי דרישות סעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה  .ה

 מויות. כהשונים של כתב ה

 

 טיפול בעצים     00.29

 

 איפיון העצים לכריתה

 בנפרד.לעצי ם שיעקרו פירוט מלא עם איתור בקואורדינטות שיימסר 

 העצים המיועדים לכריתה, אושרו לכריתה במסגרת חוות הדעת של פקיד היערות  .א

 מתבצע בימים אלו הליך מול קק"ל לקבלת רישיון לכריתת העצים. .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קבלת האישור הנ"ל מהווה תנאי לשחרור השטח ע"י קק"ל, קבלת היתר בניה,  .ג
 ותחילת ביצוע העבודות. 

ע עבודות בשל אי קבלת הרישיון הנ"ל, לא מובהר בזאת כי כל עיכוב בתחילת ביצו .ד
 תהווה עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

 על הקבלן לכרות אך ורק עצים שיורה המזמין במפורש ובכתב. .ה

 Xקודם לכריתת העצים יערך סיור משותף עם המפקח, העצים לכריתה יסומנו ב .ו
רשימת העצים בספריי צהוב בולט לעין, יערך אימות לכריתת העצים על פי המפות, 

 מספרם והרישיונות.

הקבלן יוציא סיכום מפורט לסיור המשותף. סיכום זה ישמש לצורך הגשת חשבון  .ז
 והינו תנאי לאישורו.

 יש לוודא קיום רישיונות תקפים לכריתה ושמירת עותק באתר להצגתו בכל עת. .ח

 הכריתה תיעשה באופן זהיר על פי מגבלות המקום תנועה וכדומה תוך נקיטה בכל .ט
 אמצעי הבטיחות הנדרשים והתחשבות בתנועה והולכי רגל.

הכריתה תיעשה במקטעים קצרים. אין להפיל ענפים ארוכים וכבדים או גזעי  .י
 עצים.

 כל עבודות הכריתה יבוצעו בהתאם לאמור במפרט המיוחד. .יא

 
 

 ת בקרת איכו 00.30

 

 3ג' , על בסיס נספח ונת של בקרת איכות עצמית של הקבלןכבמתעבודה זו  תבוצע 

בקרת האיכות המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות ונספח זה.

 

 

   ועבודות חריגות  – עבודות יומיות )רג'י( 00.31

 כללי א.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש 

 .ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה

 

 חריגיםסעיפים 

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

להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע 

 בגוף ההסכם.

 

 עבודות רג'י

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

התשלום , דה של פועל, כלים וכו'אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

במחירון נתיבי ישראל כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבודות כפי שמפורט 

תוספת בגין קבלן משנה. ביצוע  שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן

תב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכ

רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם 

 האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

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

, זולת אם המחירון ו פועל או כליהדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אות

 מציין מחירים נפרדים לפריטים אלה.

כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו  ,אם נראה למנהל הפרויקט

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

ה והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפ

 זו יחולו על הקבלן.

 

 כללי - מחיריםהכמויות והכתב  00.32

 

 אור סעיפים ותכולתםית א.

אינו  -אור הניתן לעבודה בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות יכל ת (1)

אור המלא כולל את כל יבהכרח מתאר את העבודה בשלמותה. הת

הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן 

ומנהל הפרויקט. כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים 

 ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

כפופים לאופני המדידה המפורטים בכתב הכמויות  היחידותמחירי  (2)

ם מחירים שלמים ינה"במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" ו

במפרטים, כל הנדרש  וכוללים את כל הנדרש  למילוי דרישות החוזה,

בתוכניות, בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין 

 משרדית המיוחדת )האוגדן הכחול(.

 

 גמר העבודהמהלך ובניקיון  השטח ב 00.33

 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

כי העבודות יתבצעו במרכז העיר, צמוד לרחובות מודגש בזאת  .א

לכן, תידרש הקפדה רבה על ניקיון השטח בצורה תדירה במהלך  מאוכלסים.

 העבודות ובסיומן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות   .ב

והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי 

ועודפי חומרים עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים 

אחרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים שונים 

שאי ר . מנהל הפרויקטהניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות .אחרים

להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים 

 הסמוכים.

ת הפסולת, העודפים האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכ

 והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

ולא תיקן הליקוי לאחר במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט,  .ג

רשאי התראה שנתן לו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת, 

החברה לבצע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה 

  בהתאם לחוזה.בתוספת תקורות, קבלן מחשבונות ה

 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.34

 

(, MADE ASל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "עדות לאחר ביצוע" )ע .1

 בתום כל שלב ביצוע ובתום השלב הסופי.

התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או אלמנט, תוך שימוש  .2

 הנחיות החברה.בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי 

 האינפורמציה הבאה: תצויןע"ג התוכנית  .3

 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -

 שם, טלפון ומספר הרישוי של המודד המוסמך -

 פרטי הקבלן המבצע -

 חתימות המודד והקבלן המבצע -

התכניות הנ"ל תאושרנה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן, על רקע  .4

 על פי הנחיות החברה. המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ תקואורדינאטו

אלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה את כל ההמדידות תכלולנה  .5

כפי שייקבע ע"י החברה ובהדפסה  דיסקיםעל גבי  DXFאו ו/  DWGבקבצי 

 בשלושה העתקים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין אותם. 

ונטי ולמנהל את התוכניות למתכנן הרלו טרם המסירה, יעביר הקבלן

 הפרויקט לחתימה ובדיקה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת  30התכניות תימסרנה תוך  .6

גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל 

 הפרויקט  הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.

העדות בפורמט המתאים  מודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תוכניות .7

רעות ובתאום  –מכבים  –עיריית מודיעין של  GISהתכנית במערכת  לאחסון

 מלא עם נציגי המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה. 

 

 "עדות לאחר ביצוע": לתוכניותהנחיות  .8

 

שעל  ןעל סמך העיקרו( תבוצע AS MADE) "כפי שבוצע"מדידת מצב  .א

הקבלן למדוד ולסמן בתכניות לאחר ביצוע את מיקום ורומי כל 

מ' מכל צד מחוץ לרצועת  20 –ו  העבודהבתחום האלמנטים שביצע 

כבישים )כולל מדידה וסימון של קווי והכוללת:  כבישים שבוצעוה

גובה(, מדרכות, איי תנועה, סימון ניתוב, מעברי חציה, סימון סוג 

צוף, אספלט, גינון וכו' (גידור, עמודים ומספרם, התכסית וגבולותיו )רי

, שערים בגדרות, שוחותמבנים, מתקנים, פילרים, שילוט, תמרור, 

מעבירי מים, מערכות ניקוז,  ים,כבלסימון מיקום תשתיות ומפגשים, 

השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, רומי גשרים, 

  .דרכים וכו'

מ' )עפ"י סימונים מוסכמים  20כל  שיםכביהמספר חתך סימון  .ב

 .(תכניותב

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

 על גשרים ומעביר מים. B.Mהגשרים. רצוי לקבוע נקודות 

 .דרךמדידת מפגשי ודרכי גישה למפגש בתחום רצועת ה .ד

התוכניות יוגשו בפורמט עפ"י דוגמא שתימסר  – AS MADEתוכניות  .ה

ועל רקע גושים  1:250. הפורמט כולל תנוחה בקנ"מ החברהע"י 

, נקודות הפוליגון וצירי G.P.Sוחלקות וטבלאות עם נתונים של נקודות 

. בתנוחות ירשמו הקילומטרז' וק"מ הקשתות, מעבירי המים, כבישה

ים לדרישות מ.פ.י לקנ"מ רמת המדידה תתא הגשרים, מפגשים, וכו'.

1:250 

יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט  AS MADEתכניות  .ו

 .2004( שרטוט באוטוקאד REG+DIS כוללאסקי )

כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלויות במחירי  .ז

 היחידה בשאר סעיפי כתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 GISמהנחיות מחלקת  כל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע .ח

 רעות. –מכבים  –בעיריית מודיעין 

תכניות העדות יחשבו כ "נמסרו" לאחר קבלת אישור על קליטת  .ט

 של עיריית מודיעין מכבים רעות. GIS -התכנית במחלקת ה

יום להכין  60ת סעיף זה, רשאי החברה לאחר והקבלן בדרישלא עמד  .י

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון  AS MADEתכניות 

 תקורות כאמור בהסכם.הקבלן ובתוספת 

 

 נוהל מסירת העבודה לרשויות 00.35

 

 להלן תהליך המסירה של הפרויקט לרשות/לרשויות בסיום העבודה: א.

הכנת תיקי מסירה בשני עותקים על פי נוהל מסירת תשתית של עיריית  .1

 רעות. –מכבים  –מודיעין 

 סיור מקדים לקבלת הפרויקט ע"י מנהל הפרויקט והקבלן. .2

כולל סימון קווי הגובה בתכניות  הכנת תכניות שלאחר ביצוע ע"י הקבלן .3

 הכביש.

   קווי תשתיות תת קרקעיות כגוןפנים בטלוויזיה במעגל סגור של צילום  .4

 וביוב ניקוז, מים

קיון תשתית אישור מנהל הפרויקט לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ני .5

 תת קרקעית )ע"י העברת מנדריל( ולהשחלת חוטי משיכה.

 בדיקת התוכניות והצילומים ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. .6

 מסירת תקליטון עם תכניות וצילומי תשתיות לרשות. .7

 והחברה. סיור מסירת הפרויקט עם גורמי הרשות .8

 הפצת פרטיכל מהסיורים .9

 לצילומים.לפרטיכל לתוכניות ווהחברה הערות הרשות  .10

 סיור מסירה סופי לאחר השלמת הליקויים ע"י הקבלן. .11

 חתימת גורמי הרשות על טפסי מסירת הפרויקט .12

 הוצאת תעודת גמר לקבלן. .13

 הצהרת מתכנן. .14

 הצהרת מבצע העבודה. .15

 הצהרת מפקח. .16

 תכניות ביצוע. .17

 דוחו"ת בקרת איכות. .18
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  תיעוד האתר 00.36

 

הקבלן יתעד את כל שלבי העבודה באמצעות צילומים משלשה סוגים: צילומי 

דקות לכל  15 -וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים  םדיגיטאליי STILLSהפרויקט, צילומי 

הראשון באמצעים התיעוד  וצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, כל חודש.

 הנ"ל, יתבצע עם תחילת העבודות באתר.

 התיעוד יועבר מיד למנהל הפרויקט.

. סרטי הצילום יועברו החברהביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר 

 , באמצעות מנהל הפרויקט עם תום העבודה.החברהלרשות 

 עבודתו זו ככלולה לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את

 במחירי  היחידה.

 

 חשבון סופי 00.37

 

 :חוזה ובצירוף המסמכים הבאיםהוראות העל פי החשבון הסופי ייערך 

 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.

 כמויות בפורמט מצטבר. ב.

 כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון. ג.

 "דקל".החשבון יוגש ע"ג דיסקט בפורמט  ד.

מבוצעת וחתומה ע"י מודד  As Made"עדות לאחר ביצוע"  מדידת תכניות  ה.

 ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי של  החברה. מוסמך,

 ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול. ו.   

 .ל פי הוראות החוזהאישור קבלת העבודה ע ז.

  .ניתוחי מחירים חריגים ח.

 סימוכין לעבודות נוספות. ט.

 .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה י.

  

 / החברההחברהביקורת   00.38

 

לקיים אצלו מי מטעמו, , או החברההקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 .ביקורת מקצועית ובחצריו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סתירות בין מסמכים 00.39

היה וקיימת סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין 

מסמכי החוזה, יקבע המפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן 

 לקחת בחשבון כי יהא עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו. 

 

 מערכת לניהול חשבונות ומעקב תקציבי 00.40

תוכנה לניהול  –חשבונות חלקיים וסופי יוגשו על ידי הקבלן באמצעות דקל 

 חשבונות ובקרה תקציבית.

 
 מבוטל    00.41
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  תשתיות חשמל , תאורה ותקשורת – 8פרק 

 נושא העבודה. 1

מכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת באזור מע"ר מודיעין רחוב דם 

 המכבים צפון  וכמפורט להלן:

 תאורת רחובות לרבות צנרת, כבלים, עמודי תאורה, גופי תאורה ומרכזיות. .א

 חשמלתשתיות של צנרת חציות כבישים לחברת   .ב

 תשתיות צנרת חציות כבישים לבזק. .ג

 . HOT -תשתיות צנרת חציות כבישים  ל .ד

הכולל  –תשתיות למערכות מנ"מ כגון טלויזייה,מצלמות,מוסיקת רקע,שילוט אלקטרוני  .ה

 צנרת עם חוט משיכה תת קרקעית ועליה לעמודי תאורה.

 רשימת  מסמכים  למכרז עבודות  חשמל  . 2

 

 מסמך  שאינו מצורף           מסמך מצורף

 שנה שם מס' 
00 
04 
08 
12 
18 
 
 
 
 
 

 מוקדמות
 עבודות בניה

 מתקני חשמל
 חוק חשמל

 דרישות חברת חשמל -

 דרישות ותקנים של חברת בזק -

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ -

 דרישות והנחיות של העירייה/ מועצה -

 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה 

 אחרונה מהדורה
 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה 
 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה

 
תנאים כלליים 

 מיוחדים
   

 זה מפרט טכני
 

  08השלמה למפרט  

אופני מדידה 
 מיוחדים

  08לפי מפרט בין משרדי  

  מצורף  כתב כמויות

  לפי המצורף  מערכת התכניות

 
ומשרד  אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחוןכל המפרטים הכלליים הם 

  .הבינוי והשיכון

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה, קראם הבין את 

 תכנם, קבל  את כל ההסברים  שבקש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם לדרישות.

הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של  אם קיימת אי התאמה או סתירה בין

 התנאי הקובע.         –אזי יהיה המחמיר יותר  -המכרז /חוזה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 דרישות כלליות.  3         

 ביצוע  התשתיות למערכות חשמל ותאורה , הכנות לחברת הבזק, חברת החשמל         

 והטל"כ יהיו  בהתאם לחוקים ולתקנות המפורטים ברשימת מסמכים למכרז עבודות          

 חשמל המפורטים לעיל ודרישות מפרט זה.         

 על קבלן המערכות להעסיק בשטח מודד מוסמך על חשבונו אשר יעבוד בתאום   א.                     

 הנ"ל ללא כל תוספת כספית  כלול  מלא עם מודד האתר ויסייע למודד ח"ח,                            

 במחירי יחידה.                                      

                           

 ככל שיידרש בין הרשויות  לתאוםעל קבלן המערכות לדאוג   ב.                     

 בכל הנוגע לעבודה באתר ווכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה טל"כ בזק,  ח"ח,                          

 . לא תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים כלול במחירי יחידה.ולוחות זמנים                          

 

 חב' בזק,       באחריות הקבלן לפנות לחברת החשמל, ל -ג.  לפני ביצוע חפירות באתר

  -להזמין מפקח מטעמם לשטח -, חב' מקורות, עירייה/ מועצה HOTלחב'      

 במטרה שלא לפגוע במערכות הנ"ל. הקבלן  -וקבלת אישור לביצוע החפירות     

 והוא   -משחרר בזה את המתכנן מכל נושאי התאום עם המוסדות השונים     

 לתאום זה. תאום זה יבוצע ללא כל תוספת כספית כי הם כלולים  אחראי בלעדי     

 במחיר היחידה בכתב הכמויות. מודד מטעם הקבלן יכניס את התוואים לביצוע      

 ויעביר לאישור המתכנן. -בתוכנת אוטוקד -בתוך תוכנית השטח     

 

 במקביל  דתועבו לבצעיהיו מצבים שיהיה עליו על הקבלן לקחת בחשבון כי  ד. 

 לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך.                          

 

 החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו  בחוק ה.                      

 הרשיון רשיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי                            

 שתקבע בו". וקפו של רשיוןתותקופת                            

 

 מומלץ כי הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח  ו .                      

 והבנת הפרוייקט.                           

 

 וסקירת הנזקים,     ז.   ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב         

 הקבלן הזוכה יערוך רשימת הנזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו.                            

 מרגע זה השטח באחריותו ולא יתקבלו תביעות חדשות על נזקים שקרו                             

 מעבר לתאריך מסירת השטח לקבלן.                           
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 להלן תנאי הסף לאישור קבלן המשנה .4   

 א.  קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל.                   

                                   שנים לפחות בביצוע עבודות 7ב.  קבלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של                    

 תשתית מסוג הקיים במכרז.                                         

 ג.  הקבלן )משנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים כמפורט להלן )כל הסיווגים ללא                           

 יוצא מהכלל(:  

 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס'   -

 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס'   -

 קווי תקשורת.    250סיווג מקצועי מס'   -

 הסיווג הכספי של קבלן המשנה ותאום  להיקף העבודה.       -

 קבלן המשנה לחשמל  ותאורה יעסיק באופק קבע מנהל עבודה שהינו בעל   -

 רשיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(.    

 . 9002הקבלן בעל תקן איזו   -

 א יועץ חוץ(  קבלן המשנה לחשמל יעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המנין )ל  -

 אשר יעבוד בפרויקט ישירות מול מנהלת הפרוייקט והמתכנן וינחה טכנית     

 ומקצועית את עובדי הקבלן.    

 כל קבלן החשמל יהיו בעלי רישיון חשמלאי בכל העבודות המפורטות   -

 להלן:             

הנחת כבלים בתעלה הנחת  גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד,  

סיסי העמודים והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי בב

 תאורה, הצבת  מרכזיה , חיווט  הכבלים למרכזיה וכו'.

 מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר אינו    -

 עומד בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמין    

 ומתכנן  החשמל  והתאורה.   

 המזמין שומר לעצמו הזכות לפסול קבלני המשנה לחשמל ללא מתן הסבר    

 לקבלן הראשי על  סיבת פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה    

 זכות  ערר על החלטת  המזמין.   

 הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נזק שיגרום   -

 הקבלן במשירין או  בעקיפין למערכות,רכוש,או נפש אם עבד בניגוד לנאמר בחוק      

   08החשמל,חוק הבזק , חוק הבטיחות והגיהות , מפרט טכני זה , מפרט טכני    

 כבלים,   TVבזק, חח"י חברות –הנחיות ונהלים של כל  החברות    

 רשות מקומית וכו. הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.                             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 טיב חומרים כללי .5

 .כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי .א

ציוד לפני  ציוד או חלקיהקבלן יגיש לאישור מפקח החשמל הצמוד כל סוג חומר, אביזר,  .ב

אישורים ו/או בדיקות  התקנתם. מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן רשאים לדרוש

מוסמך ומאושר שיבוצעו על חשבון  חומרים ע"י מעבדה מוסמכת מאושרת ו/או גוף מקצועי

הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן לפסול כל סוג  הקבלן ובטיפולו. כמו כן רשאים מנהל

  .ועל הקבלן יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו מר או פריט כבילתי מתאיםחו

הקבלן,  כל הוצאות המעבדה המוסמכת ו/או הגוף המקצועי המוסמך והמאושר שיפעיל .ג

ההסכם, יחולו במלואם  הפעלתם וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת

על  .התשלום השונים בכתב הכמויות יעל הקבלן ויהיו כלולים במחירי היחידה של פריט

הבדיקות במעבדה  הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב

  .לא תאושר וההמתנה לתוצאותיהן וכל תביעה לתשלום בגין בדיקות כאלה

 

 כללי -טיב מלאכות ועבודה .6

יהיה מנהל  טיב העבודההעבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי  .א

והפוסק האחרון. כל  הפרויקט, בהתייעצות עם מפקח החשמל ועם המהנדס המתכנן, הבורר

 .עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותבוצע מחדש

התוכניות  מובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומרים לעצמם הזכות להתאים את .ב

תוכניות במהדורות  לב משלביה, להנפיקלשינויים שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל ש

להתאים לכך את עבודתו  מעודכנות ותוכניות נוספות ואחרות לביצוע, והקבלן מתחייב

 .והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה ולבצעה על פיהן כאילו נכללו ההתאמות, השינויים

 

 בטיחות .7

 כללי    

תקופת הביצוע על פי כל  במהלך כלעל הקבלן לספק ולבצע את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים  .א

"שמירה, גידור, אמצעי בטיחות  - 15ההסכם/סעיף  דין ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך

 - 00.01פרק -"מוקדמות"/תת - 00העבודה/סלילה", במפרט הכללי/פרק  ומתקנים באתר

אתרי בטיחות ב -"סדרי - 00.01.04משנה -הנחיות כלליות לביצוע עבודות קבלניות"/פרק"

פרק -הנדסת תנועה"/תת -סלילה -עבודות" - 51הנחיות כלליות" ובמפרט הכללי/פרק  -העבודה 

  "עבודה-לבטיחות באתרי "הסדרי תנועה זמניים - 35

בעבודותיו ובעבודות  באחריות הקבלן להציע את השלבים השונים להעתקות התנועה בהתחשב .ב

יקט. מובהר ומודגש בזה שכל הנדרש הפרו הקבלנים האחרים באתר ולהביאם לאישור מנהל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

"י החוק ו/או מנהל הפרויקט ו/או מפקח החשמל ובכלל פבטיחותיים ע להבטיח עבודה בתנאים

בלבוש בטיחותי  תנועה עם שילוט ודגלי אזהרה וכל כוח אדם-ציוד, שילוט, תמרור, מכווני זה

כלשהי עבור ביצוע כל תשולם תוספת  שיידרש, כלולים במחירי היחידה שיציג הקבלן ולא

  .בטיחותיים כנדרש הנדרש להבטיח עבודה בתנאים

לאבטחת אתרי עבודה  על הקבלן או נציג מוסמך מטעמו להיות בעל הסמכה נאותה מהשתלמות .ג

. אם הקבלן עצמו (הסמכה המעידה על כך יש להגיש למנהל הפרויקט תעודת)והסדרי תנועה 

חשבון או -, עליו לצרף מסמך עם אישור מרואהאחד מעובדיו אינו בעל הסמכה כאמור אלא

האפשרות להעסיק  ידו. ניתנת-דין המוכיח כי העובד אכן מועסק על-נוטריוני מעורך אישור

כאמור לעיל ובתנאי שהמציע יציג מראש  קבלן משנה מאושר ע"י החברה שיש בידו אישור

 .המשנה למשך כל תקופת ההסכם מסמך התקשרות בינו לבין קבלן

                יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון   .ד

 במחוז/ אזור / נפה  הרלוונטים. בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל הקיימים       

 בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושיםה.  

 משימוש בעגורונים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים,  ולהימנע       

 העובדים.    השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי  יש לזכור כי       

 אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה     ו.

 לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין  .חח"י במחוז הרלוונטי  ממשרדי       

 הפקוח כלול במחירי היחידה.       

 אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי     ז.

 עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת הפרוייקט.בתאום הגידור ותאורת התעלות יבוצע        

 מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל  אין להכניס מתח לכלח.   

 בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מח"ח גנרטור, או אחר.      

 יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגיהות הכל בתאום עם כל ט.  

 הרשויות הרלוונטיות.      

 

 תאורה -תיק מערכת/ מתקן .8

  כללי    

הקבלן  עם סיום העבודה ולפני הפעלה קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסור .א

הנחיות כלליות " - 01פרק -"מוקדמות"/תת - 00למנהל הפרויקט, כנדרש במפרט הכללי/פרק 

 .  "תאורה -לביצוע עבודות קבלניות", "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן

  .דיקההקבלן ימסור תחילה למפקח החשמל תיק אחד לב .ב

הקבלן למנהל  לאחר בדיקת מפקח החשמל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספק .ג

בדיקות הקבלה ולצורך תיעוד  תיקי מערכת/מתקן כמפורט להלן לצורך השלמת 3הפרויקט 

  .במעבר משלב הפיתוח לשלבי הבדק והתחזוקה



104 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

האמור אלא  פרק-בפרק/תתהדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לגרוע מהדרישות  .ד

 להוסיף עליהן

 התיק תכולת     

בהדפסה  תאורה יוגש באוגדן או אוגדנים שעל כל אחד מהם ירשמו-תיק מערכת/מתקן .א

 :הפרטים הבאים

 .שם המערכת/מתקן (כביש מס' ......מערכת/מתקן חשמל ותאורה (1

 מספר ההסכם/חוזה (2

 של הקבלן הראשי )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  (3

 המערכת/מתקן של קבלן החשמל שביצע את )כתובת ופרטי תקשורת(שם ופרטים  (4

 של מנהל הפרויקט (כתובת ופרטי תקשורת)שם ופרטים  (5

 .של מפקח החשמל (כתובת ופרטי תקשורת) שם ופרטים (6

 :באוגדן/אוגדנים יתויקו כל המסמכים הבאים בצורה מסודרת .ב

                                                                                                                          ציוד  (1

הענייניים בהתאם  רשימות של כל הציוד והאביזרים שהותקנו בפרויקט והאישורים

 .לנדרש בהסכם

                                                                                                   מפות/תוכניות מצביות (2

 :להלן עיקרי הדרישות לגבי מיפוי המערכות/מתקנים לתאורה

מדידה ורישום  ידי מודד מוסמך בשיטת-מפות/תוכניות מצביות, שהוכנו על -

 .לפי הנחיות החברה( (Format ספרתית, במתכונת

למרכיבים  רוחבה של רצועת הדרך וכןהמפות המצביות תתייחסנה לכל  -

ביצוע הפרויקט  מיוחדים מחוצה לה, בהתאם לתכנון המפורט לקראת

 .ולשינויים/תוספות במהלכו

-לפי עמודי המידע במפות יכלול, עבור עבודות התאורה, בין היתר: מדידה  -

עומק הטמנת  ,תאורה, תוואי הצנרת, קטרי הצינורות, חתכי כבילים

הפעלה -ומיקום מרכזיות יקום האביזרים בשטח, פרוטהצנרת, פירוט ומ

פירוט ומיקום מקור אספקת  ,ובקרה, פירוט ומיקום חציות הכבישים

 /'מחשבים, כבילי פיקוד, ציוד אלחוט, וכו החשמל והתקשורת, תקשורת

גבי מדיה  בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידות והסימון גם על -

 .AUTOCAD 2015בתוכנת  אופטית

                                                                                                    ת טכניים ואישוריםדו"חו (3

המערכות/מתקנים  להלן עיקרי הדרישות לגבי דו"חות טכניים ואישורים לגבי

 : לתאורה

  918 . אישור ממפעל הגלוון בדבר גלוון העמודים והזרועות לפי ת"י -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ביסודות לפי  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר בדיקת בורגי העיגון -

 . 1225ת"י 

בת"י  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר עמידת גופי התאורה  -

מנה לפרויקט לכל  סימון במדבקת תו תקן או אישור מת"י לבדיקת) 20.2.3

 (דגם והספק של גופי התאורה

 .חשמל"חות ביקורות של חברת הדו  -

 .דו"ח בדיקת המתקן החשמלי ע"י מהנדס חשמל בודק מוסמך -

 

 

 

 תשלום .9

  מובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הכנה והגשה של תיקי מערכות/מתקנים    

  כנדרש לעיל וכל הכרוך בכך יהיה כלול במחירי היחידה לביצוע עבודות מתקני החשמל    

  .במסמכי ההסכם האחריםוהתאורה, למעט אם נאמר אחרת     

 

 תקופת אחריות .10

 האחריות תחולת תקופת 

שבו יוצא  תקופת האחריות של הקבלן על מערכות/מתקני החשמל והתאורה תחל מהמועד .א

ויוצאו פרטיכל למסירה  אישור למערכת/מתקן, העבודה תימסר לידי מנהל הפרויקט והמזמין

  .קבלה ממנהל הפרויקט-סופית ואישור

ויצוינו בהם  ידי מנהל הפרויקט יהיו בכתב-המסירה ואישור הקבלה שיינתנו לקבלן עלפרטיכל  .ב

פי -כל מערכת/מתקן על במפורש תאריכי ההתחלה והגמר של תקופת האחריות כמפורט לגבי

  .מפרט זה ומסמכי ההסכם האחרים

בי לפי מרכי בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה תקופות אחריות שונות .ג

  :המערכת/מתקן כלהלן

 שנים 10                 -עמודים וזרועות לתאורה  -נשיאה -מתקני -

 שנים 5                         -פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  -

   שנים 7                                            -גופי תאורה ורפלקטורים  -

 ניםש 6                                                                          -ורות נ  -

 שנים 5                 -תאורה: משנקים, קבלים, מצתים -אביזרי -

 שנים 4                                  -חשמל -תאורה/לוחות-מרכזיות  -

 .הסכם האחריםטיב ביצוע העבודה למשך שנה או לפי הנדרש במסמכי ה  -

 מהות האחריות

    הציוד,  ,הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקינה של המוצרים .א

 .החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו                
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שרופות,  משמעות האחריות היא תיקון ו/או החלפה של כל אביזר פגום ובכלל זה נורות .ב

 סופיעבודה, חומרים וביצוע 

  .'אחריות חתומה מטעמו, כמובא בנספח ד-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודת   .ג

פי -בטופס על( אחריות גם מטעם ספק גופי התאורה-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודות .ד

 .' נספח ג

 אחריות הקבלן עם סיום העבודה

קן במערכת/מת התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, תקלות או מגרעות כלשהן .א

הקצר שיקבע ע"י מנהל  החשמל והתאורה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך הזמן

  .הפרויקט ולשביעות רצונו

את  תאורה ואחרים אינה משחררת-האחריות מטעם ספקי הציוד כגון ספקים של גופי .ב

 .בפרויקט הקבלן המבצע מאחריותו כלפי החברה לעבודה והן לציוד שסופק על ידו

 שבר במקרה של פגיעת צד שלישי-ספק: האחריות אינה כוללת אחריותלמען הסר  .ג

 .במערכת/מתקן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפרט טכני מיוחד לחשמל ותקשורת

 

 עבודות תאורת חוץ  08.1

 ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת  רחובות לרבות    08.1.1

 ס"מ תוך הידוק מבוקר בהרטבה 20מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של               

 לשביעות רצון המפקח עד תחתית המצעים. הנ"ל רק באותם 98%עד לצפיפות של               

 מקומות שידרש הקבלן לעשות כן כגון: חציות כבישים , מדרכות מרוצפות וכו'.                                          

 לפי הנחיות יועץ הקרקע והפיתוח. CLSMאחרת כגון או לחילופין בכל שיטה               

 קשיחה  C.V.Pביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת    08.1.2 

 בכל קוטר כנדרש  או לחילופין  צנרת שרשורית  מגנום  מחוזק אדום כולל                           

 קוטר לקוטר .  כל  המעברים מ                           

 הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות    08.1.3             

 לחיבור גידי ההארקה החשופים   CADWELDליד כל מרכזייה,לרבות ביצוע חיבורי                            

 .08ביניהם כנדרש במפרט                            

 חציבת ו/ או  חפירת בורות ליסודות הבטון  לעמוד התאורה בהתאם לסימון     08.1.4             

 מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם החפירה.                           

 אומים 3צבת ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים לה 30יציקת יסודות העמודים בטון ב     08.1.5             

   4X35פלטת יסוד העמוד דיסקיות ודיסקיות קפיץ , כולל הוצאת קוץ מברזל מגולוון שטוח         

 ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות  25מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת  פרטים בגובה של                            

 י היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה                              הביצוע כולל הארכת ברג ברגי יסוד כנדרש בפרטי        

 ס"מ מקרקעית הבור. בסיום יציקת הבטון            5ס"מ )לא ברזל מצולע( עד לעמוק של  5של                            

 תכוסה הצנרת בפוליאתילן מוקצף לאטימה זמנית של הצנרת ולהגנה עליה.                                     

 יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם   08.1.6             

 החל"ב של חח"י באזור על מיקוםלפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור   מח' הרשת ו                           

 המרכזיה ) האישור ינתן  בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם                           

         יציקת היסוד למרכזיה.                           

 בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  התאורה וכן , במילוי     08.1.7            

 חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי                           

 הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות.  יחידה                           

 הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות                            

 כנדרש בחוק כגון:                           

 .שילוט גידור, תמרור , תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות                           

 כנית.במהדורתו העד                           

 התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה  קיימת, כולל חציבת היסוד והטמנת שרוולים,     08.1.8             

 הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין        

 או במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תאורה-גופי 08.2

 

ישאו תו תקן מכון ידי הקבלן -כל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו על .א

 הקבלן יציג אישור זה. .םמיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמי התקנים הישראלי 

   בדיקת  ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור 20גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י        

                                                                                          .י מכון התקנים הישראלייד-מנה על      

    תאורה יצורף -גופי התאורה יהיו נושאים תווי תקן ישראלי, דהיינו לכל משלוח של גופי      

  .ידי מכון התקנים הישראלי-בדיקת מנה על אישור      

ו/או  ,ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות-הציוד והאביזרים שיסופקו עלכל  .ב

שתאושר  במפרט הטכני המיוחד על כל נספחיו, ו/או בכתב הכמויות, ובהתאם לדוגמה

 ידי מפקח החשמל-מראש על

רכישתם,  על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור מפקח החשמל לפני .ג

היצרן/ספק בישראל בדבר היות גופי התאורה  ל נציג מוסמך שלביחד עם אישור בכתב ש

לאספקה לשימוש בפרויקטים שבאחריות החברה וכן אישור  האמורים מדגמים שאושרו

הפנסים וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש בתוכניות  כאמור בדבר תקינות

ת האמורות ימסור הטכני המיוחד ו/או בכתב הכמויות. ביחד עם הדוגמאו ו/או במפרט

 אחריות זה יימסר שוב-אחריות של היצרן/ספק. כתב-למפקח החשמל כתב הקבלן

 למפקח החשמל כשהוא מעודכן לפי הצורך והעניין בסיום העבודות, כחלק מכתב

  .האחריות הכולל למערכות/מתקנים

 הקבלן יהיה אחראי לטיב גופי התאורה, הנורות והאביזרים ולהתאמתם לדרישות .ד

ידי  פרק זה, במפרט הטכני המיוחד ובתוכניות, לאחר שנבדקו על-ות בפרק/תתהמוצג

  .היצרן/ספק ועל ידו ואושרו על ידם כמתאימים

-תאורה שווי הקבלן רשאי להציע, בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט ומפקח החשמל, גופי .ה

בהתאם למוצג  ,איכות. בנסיבות אלה יצרף הקבלן מסמכים ענייניים ככל שיידרש

"הנחיות  - 01פרק  -"מוקדמות"/תת - 00איכות" במפרט הכללי/פרק -בהגדרת "שווה

 - 00.01.01.03כללי"/סעיף " - 00.01.01משנה -כלליות לביצוע עבודות קבלניות"/פרק

המוצע על ידו אכן שוות או אף  "הגדרות". על המסמכים להוכיח כי כל תכונות הגוף

מכאנית וקיומית, על אלו של הגוף המאושר  ,חשמליתעולות באיכותן מבחינה אופטית, 

המיוחד, לפי קטלוג היצרן המקורי ולפי תוצאות של  לפי התכנון, לפי המפרט הטכני

במעבדה מוסמכת ומאושרת. על הקבלן יהיה להציג דוגמה  בדיקות שנעשו בגוף המקורי

אור וחישובי -ותהמוצע, על כל אביזריו, כולל מפרט טכני, נתוני עקומ של גוף התאורה

 מלאים. כמו כן יפורטו מיקומי העמודים וזוויות ההתקנה של גופי התאורה עבור תאורה

מעברי חצייה  ,כל קטע כביש וצומת בנפרד כמפורט בקטעים ישרים, בקרבת תחנות הסעה

    .ובצומת עצמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 קרקעית-כבלים בצנרת תת 08.3

 כבילי חשמל

מתוצרת כנדרש בתכנון,  NA2XYאו  N2XY-XLPE  הכבלים שיושחלו בצנרת יהיו מנחושת מסוג .א

  .547ע"י מכון התקנים הישראלי ונושאי תו תקן לפי ת"י  מאושרת

 הכבלים יהיו עם גידים עגולים. לא יתקבלו כבלים עם גידים בעלי מבנה סקטוריאלי. .ב

 מוליכי הארקה

לתוכניות,  ממ"ר לפחות, בהתאם 35מוליך הארקה יהיה גלוי, שזור ממוליכי נחושת בחתך  .א

  .)לא יותקן בצינור( וישמש כאלקטרודה אופקית טמון בחפירה בתעלת הכבלים

תוך שימוש  ,בקרה-חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בשוחות/תאי .ב

  .באביזרי חיבור ובשיטות חיבור תקניים מאושרים ע"י חברת חשמל

(,  CADWELD  - ריתוך כימי)ת קדוולד חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיט .ג

  .ובאישור מפקח החשמל

  חיבורי כבלים

העמודים או  הכבלים יונחו בקטעים שלמים בלבד. חיבורי כבלים והסתעפויות יהיו בתוך .א

הברגה ("מופות") אלא  -במרכזיות. אין לבצע חיבורי כבלים באמצעות מתאמים/מצמדי

  .עם המתכנן , בהתייעצותבמקרים מיוחדים ובאישור מנהל הפרויקט

   אצבעות.  5קצוות הכבלים בחלל העמודים ובמרכזייה יוכנסו בתוך "כפפה מפצלת" בעלת  .ב

 .מחיר הכפפות יהיה כלול במחיר הכבלים

 

 מטר 15עמודי תאורה לגובה עד   08.4

  כללי             

 וזרועותתאורה מורכבים מיסודות מבטון מזוין ומעמודים -מתקני הנשיאה לערכות .א

  .מפלדה, שעליהם מותקנים גופי התאורה

 '.מ 15תאורה בגבהים עד -נשיאה לערכות-בפרק זה מפורטות הדרישות לגבי מתקני .ב

 ,בשינויים המתחייבים(   Highmast) כללים אלה חלים בעיקרם גם על עמודים גבוהים

  .להלן"  Highmast - תאורה גבוהים-"עמודי - 08.02.06משנה -כמפורט להלן בפרק

 טיב החומרים

                                                           כללי      

-מבני" – 19כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק  .א

שיתוך"  פלדה כנגד-"הגנת מבני - 19.03שילוט" או -"גשרי - 19.02פרק -פלדה"/תת

מוצרי יצקת  "ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל - 918ת"י -ובהתאם ל

 ".ברזל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תאורה ייעשו בהתאם להנחיות-נשיאה לערכות-תכנון, ייצור והתקנה של מתקני .ב

 ""עבודת מסגרות חרש - 19.05פרק -פלדה"/תת-"מבני - 19במפרט הכללי/פרק 

 (."שילוט -גשרי" -19.02פרק -בהתאם להנחיות הענייניות בתת -פרק זה -בהעדר תת(

של  תרשימים עקרוניים למתקני נשיאה כאמור מוצגים בערכת התוכניות הענייניות .ג

  .החברה

 העמודים יסומנו בתו תקן כולל רישום מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם .ד

  .נתוני הבדיקה

היצרן  מטעם C.O.C על הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקח על החשמל תעודת .ה

  .העמודים בדרישות המפרט לעמידות

 בטון 

או  ,תאורה יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר-נשיאה לערכות-יסודות של מתקני .א

  .לפחות 30-יסודות בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב

פרק  -/תת02הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות יהיו כמפורט במפרט הכללי/פרק  .ב

כלונסאות  - "ביסוס עמוק - 023"עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הכללי/פרק  - 01

 "ביסוס חפורים-קדוחים וקירות

 

 פלדה לזיון הבטון

 .5-ו 3/חלקים 4466היו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י מוטות פלדת הזיון י

 

  מ' וזרועות מפלדה מגולוונת 15עמודים לתאורה בגובה עד 

אומים,  ,לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פח הבסיס, בורגי העיגון החומרים .א

  .על כל מרכיביהם 812עמודים, זרועות, פתחים, וכו', יהיו כמפורט בת"י 

 עמודים והזרועות יהיו מפלדה, קוניים בחתך עגול, מהדגם המאושר ע"י החברהה .ב

לפי  החשמל, בנויים מפלדהבהתאם לתוכניות ולפי קביעת מנהל הפרויקט או מפקח 

 התוכניות המפורטות המאושרות ו/או המפרט הטכני המיוחד

 .812בדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמור בת"י  .ג

 

 דוגמאות לבדיקה

 על הקבלן המבצע לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים והייצור במעבדה .א

 הפרויקט לפני תחילת מוסמכת ומאושרת בישראל, ולספק את האישורים למנהל

  .תאורה-הביצוע בפועל של מתקן הנשיאה לערכות

 או לדרישות 3/טבלה 1225בורגי העיגון חייבים בבדיקת התאמה לדרישות ת"י  .ב

  .מחמירות יותר של מהנדס המבנה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

העברתו  בנוסף לכך, רשאי מנהל הפרויקט לבחור במתקן כלשהו שיסופק לאתר לצורך .ג

והתאמתו המלאה  אושרת על מנת לבחון את עמידותולבדיקה במעבדה מוסמכת ומ

ובמפרט הטכני  פרק זה-לדרישות התקן האמור, לדרישות המוצגות בפרק/תת

  .המיוחד

  .על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאות הבדיקות האמורות .ד

 

  תאורה-תאורה/עמודי-נשיאה לערכות-תכנון מתקני

 

  כללי

 ידי יצרן עמודים מוסמך-מרכיביו, יתוכנן וייוצר עלמתקן הנשיאה לתאורה, על כל  .א

שיועסק  ידי החברה, מטעם הקבלן ובאחריותו, באמצעות מתכנן מקצועי-ומאושר על

הפרויקט ועל  ידו, בהסתמך על התוכניות המנחות של מתכנן החשמל והתאורה של-על

ועי ויועץ מקצ התוכניות הסטנדרטיות של החברה ובשיתוף יועץ מקצועי לביסוס

 .לריתוך

בקרה,  ,כל חלקי מתקן הנשיאה לתאורה (עמוד, זרועות, פנסים, יסודות, מתקן חשמל .ב

בהתאם למיקום  וכו') יתוכננו ויבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם ויציבותם בכל מצב

האוויר לאורך כל חיי  ההתקנה ולתנאי השטח והאזור ואת שמירתם מפני גורמי מזג

  .מתקן התאורה

 

  תאורה -לעמודיתכנון דרישות 

  עיגון, עמוד, זרוע, פתח-התכנון יכלול את כל המרכיבים כגון: יסודות, בורגי .א

 המותקנים  לציוד, חיבור ערכות גופי התאורה וכן ההכנות הנדרשות לאביזרי החשמל             

 , הארקת (וכו' ,שרותכגון מגש אביזרים/ציוד, שקע ) בתוך מתקן התאורה על ו/או             

  .היסוד והעמוד             

  ,עמודים, זרועות -על הקבלן/היצרן לחשב את המידות והמבנה של מתקן הנשיאה  .ב

  ,יסודות, וכו', כדי לעמוד בעומסים הדרושים. החישוב יכלול את העומס המרבי             

  ,וכן ערכות גופי התאורה המזוודיםבהתחשב בכמות המרבית של הזרועות ואורכן              

  זרועות שוט, שילוט הכוונה מואר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה על             

 .שלהם מתקן הנשיאה לפי הנחיות משרד התחבורה, לרבות משקליהם ושטח החתך             

 הדרושותל התכנון המפורט להבטיח שמירה על התכונות המבניות העיקריות ע .ג

לעמידה  אינרציה לעמידה כנגד כפיפה ושטח חתך-ליציבות של מתקן הנשיאה, מומנט

  .כנגד גזירה, גם בקטעים של מחברים ופתחים מתוכננים

  החישובים, תוכניות העבודה ופרטי המבנה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט ומפקח .ד

  .החשמל לפני תחילת ביצוע העבודה              
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קו  לשמור על המידות העיקריות המופיעות בתוכניות המצורפות כגון: רוםעל הקבלן  .ה

גובה  ,תחתון של פנסים מעל פני הכביש, אורך הזרועות, גודל הפתחים בעמודים

השיטה  ,הפתחים מעל פני הקרקע וכו'. כל יתר המידות המתייחסות לחוזק המבנה

אלה הם  ם בתוכניותוצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופעי

  .עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה

בעובדת  ,על הקבלן להתחשב, בעת קביעת המיקום של מתקני נשיאה לערכות תאורה .ו

התקנת  הימצאותם בקרבת רשת מתח גבוה ולהתחשב במידות העמודים וגובה

ולהוראות  הפנסים בהתקרבות לרשת חשמל כזו, בהתאם להנחיות מהנדס התנועה

  .שמלחוק הח

 

 נתונים לתכנון

בעיקר ) על הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות במסמכי ההסכם האחרים .א

יש להתבסס  התוכניות והמפרט הטכני המיוחד אך בהעדר תוכניות ענייניות לפרויקט

פנסים מעל פני  כגון: רום קו תחתון של(, על התוכניות הסטנדרטיות של החברה

מעל פני הקרקע,  שוט, גודל הפתחים בעמודים, רום הפתחיםהכביש, אורך זרועות 

 ,כל יתר המידות בתוכניות הסטנדרטיות של החברה המתייחסות לחוזק המבנה   .'וכו

אלה  לשיטה וצורת העמודים, הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופיעים בתוכניות

 .הם עקרוניים בלבד ומצורפים כדוגמה

  עומסי הרוח עומסי התכן, תכן העמוד במצב גבולי של הרס -ים העומסים האופייניב.     

                פלדה ובמיוחד -יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הענייניים למבני -ושירות         

 './נספח ב812ת"' -ו 414 ת"י        

 36 רוח הנובע ממהירות רוח ממוצעת של-עומס 414יש לקחת בחשבון בהתאם לתקן     . .ג

 50של  דקות בתקופת חזרה ממוצעת 10מ' לשנייה לפחות (ממוצע המהירות במשך 

אקלימיים  , למעט באזורים בהם שוררים תנאים2009-שנה, לפי דרישות התקן מ

קריטיות ובחתך  -אוויר על-מיוחדים, כגון רכס החרמון), זאת תוך התחשבות בזרימות

 .המיוחד מזערי לפחות, אלא אם נדרש אחרת במפרט הטכני

לעומס  כדרישת מינימום יתוכננו העמודים והזרועות וייבדקו בנוסף לאמור לעיל גם .ד

איכות) -שווה מ"ר לפחות כל אחד (בשטח מלבני 0.22תאורה בשטח של -של שני גופי

 .ק"ג לפחות כל אחד 21ובמשקל של הגופים המתוכננים לפרויקט, 

 

 תכנון הנדסי

  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן .א

 התכנון יעסיק הקבלן מהנדס אזרחי רשוי, בין אם הוא עצמאי וביןלצורך  (1

שנים  אם הוא עובד הקבלן, עוסק בתכנון מבנים ובעל ניסיון מוכח של חמש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לפחות בתכנון מבני פלדה. המתכנן יהיה רשום בפנקס המהנדסים

סעיף  (1958)והארכיטקטים ורשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 

 .סה אזרחית/מדור מבניםבענף הנד 11

 הקבלן יגיש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט ניסיונו (2

 המקצועי. מנהל הפרויקט רשאי לצרף מתכנן בתחום המקצועי לבדיקה

 וייעוץ

הנשיאה  בנוסף יעסיק הקבלן/היצרן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן (3

ויכין דו"ח  יערוך סקר קרקע לערכות תאורה באתר המתוכנן. יועץ הביסוס

 .ביסוס שעותק ממנו יועבר למנהל הפרויקט

 נהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן/יצרן להעסיק בנוסף גם יועץ מקצועימ  (4

 .מומחה לריתוכים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות לביצוע

 מתכנן מטעם הקבלן/היצרן מתחייב לבצע את עבודת התכנון בהתאםה  (5

העבודה  של הפרויקט וכן מתחייב לבצע פיקוח עליון על ביצועללוח הזמנים 

 .הן במהלך הייצור והן במהלך ההתקנה

 המתכנן מטעם הקבלן/היצרן יקבע את סוגי ומידות הריתוכים הנדרשים  (6

  .בהתייעצות עם היועץ מקצועי המומחה לריתוכים, אם ימונה כזה

הקבלן/היצרן,  עותמועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצ (7

ימסור  עם מנהל הפרויקט, עם מפקח החשמל ועם היצרן. המתכנן

יתאם  הערותיו בכתב למנהל הפרויקט. כמו כן (באמצעות הקבלן/היצרן)

החשמל  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן את ההכנות הנדרשות לכל אביזרי

 .הנדרשים למתקן התאורה, כולל הארקת היסוד

 

 

 מסמכי התכנון .ב

החשמל  הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל הפרויקט ולמפקחעל  (1

עם שם  ,את מסמכי התכנון בשלושה עותקים שכולם קריאים וברורים

תאריכי  ,וחתימת המתכנן, בציון פרטים מזהים כגון מספר המהדורה

                                                                                      '.התכנון והאישורים וכו

 כל מסמכי התכנון, לרבות תוכניות וחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו

את  חתומים על ידי המהנדס המתכנן. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן

 (. CD, DVD) המסמכים והתוכניות גם על מדיה אופטית

  מסמכי התכנון יכללו, בין היתר (2

ובמיוחד  וכו', לרבות פרטי הרכיבים 1:20, 1:25קנ"מ -ייצור ב-תוכניות -

החשמל הנדרשים  פרטי החיבור ביניהם וכן כל הרכיבים של אביזרי

  .למתקן התאורה



114 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תוכניות  וכן 1:1, 1:5, 1:10קנ"מ -תוכניות הפרטים, פרטי החיבור ב -

ציון מפורט של סוגי  ריתוכים, כולל-יכללו פרטי (Shop Drawings)  הייצור

  .ועוביי הריתוכים

יסוד  תוכנית היסודות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקות -

 .ופרטים למעברי צנרת החשמל

 .תוכניות התקנה והנחיות ברורות לבדיקה -

 .מפרט ייצור ומפרט התקנה כולל התייחסות למערכת החשמלית  -

 ,חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לערכות תאורה על כל חלקיו  -

רכיבי  ,דס שערך אותם, לרבות חישוב היסודותידי המהנ-חתומים על

יוגשו בצורה  הבטון, פרטי הזיון ברכיבים המחברים וכו'. החישובים

                                                                                     .מסודרת, קריאה וניתנת לבדיקה

ואישור  ,היציבותהקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי 

המזמין אינו גורע  החישובים על ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או

 .מאחריות זו

עמדו  מפרטים מלאים של כל החומרים שיסופקו לרבות תקנים שבהם  -

 . החומרים האלה, לפי דרישת מנהל הפרויקט

תיוג,  נוהלי עבודה להרכבת מתקן התאורה, מערך הבדיקות, רשימת  -

 '.'חומרים וכוגבהים, 

שהחומרים  תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים  -

השונים. כל הבדיקות  המוצעים עומדים בדרישות המפרטים והתקנים

 .מעבדות מוסמכות ומאושרות ידי-למבחני הטיב והאיכות יערכו על

  .אין להתחיל בייצור עמודים וזרועות ללא קבלת אישור ממנהל הפרויקט  (3

 

 

  אחריות הקבלן למסמכי התכנון .ג

 .הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות (1

מאחריותם  התייחסות מנהל הפרויקט למסמכים האמורים אינה גורעת  (2

לתוכן התוכניות, חישובי  המלאה והבלבדית של הקבלן ושל המתכנן מטעמו

 .להתייחסות זו היציבות ויתר המסמכים שהוגשו

לשגיאות,  הפרויקט לא יפטור את הקבלן מאחריותו אישור של מנהל  (3

העלולים להתגלות במועד  דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע-טעויות, אי

 .מאוחר יותר

יתוקן  ,נזק כלשהו כתוצאה מליקוי בתכנון ו/או בביצוע או הנובע מהם (4

 .במלואו לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

                                                                                                           תמורה עבור התכנון .ד

 מודגש בזה שהמחיר החוזי שנקבע עם הקבלן כולל את התמורה המלאה עבור כל

-בפרק/תת המסמכים האמורים לעיל, לרבות התכנון הכללי והמפורט על פי ההנחיות

התאורה על כל  תוכניות הייצור וההתקנה של מתקני הנשיאה לערכות פרק זה, הכנת

  .הלוגיסטיות לרבות התכנון פרטיהם וחלקיהם, מפרטי ההתקנה, ההנחיות והפעילויות

אם יגרם עיכוב בהתקדמות עבודות הביצוע ו/או שיבוש  פיגור באספקת המסמכים .ה

מכים האמורים פיגור באספקת התוכניות ו/או המס בלוח הזמנים שנקבע עקב

ידי מנהל הפרויקט או מפקח -המלאה או החלקית, על ,האחרים או עקב פסילתם

היותן לדעתם, בלתי מתאימות לצורכי הביצוע, לא ישמש  החשמל או המזמין בשל

גמר הביצוע והקבלן יישא באחריות המלאה והבלבדית לכל  עיכוב זה עילה לדחיית

  .התוצאות

  דעות-יישוב חילוקי .ו

 יתגלעו בעת ההגשה לאישור של מסמכי התכנון ו/או במהלך ביצועאם  (1

 העבודה חילוקי דעות לגביהם או לגבי חלק מהם, תהיה דעתו של מנהל

 .הפרויקט הקובעת והעבודה תבוצע בהתאם להוראותיו ללא עיכובים

 מודגש בזאת שמנהל הפרויקט הוא הקובע בקשר לחילוקי דעות כלשהם  (2

 .ן התאורה והתוכניות מטעם מתכנן הקבלןלגבי מכלול מערכת/מתק

 אם מנהל הפרויקט ידרוש מהמתכנן מטעם הקבלן/היצרן להוסיף פרטים  (3

מבנים,  בתוכניות, לשנות מידות של רכיבים, להשלים חישובים סטטיים של

והמתכנן  לערוך בדיקות נוספות וכיוצא באלה, יהיה על הקבלן/היצרן

 .חוימטעמו לבצע את כל האמור ללא כל די

 עבור כל הדרישות הללו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את עלויות  (4

תהיה  הדרישות האמורות במחירי היחידה השונים של עבודותיו. לקבלן לא

 .כל עילה להגשת דרישה כלשהי לתשלום חריג עבור אלה

 

 תכנון הכנה להתקנת אביזרים ייעודיים

 .בכל עמוד יתוכנן פתח אחד לציוד הפעלה .א

 ס"מ 60×  14מכסה הפתח יתוכנן סגלגל/אליפטי, עשוי פלדה, במידות לפחות  .ב

 .ובעובי זהה לעובי של דופן העמוד

 ממ"ר ואורך 10בחתך  P.V.C.-המכסה יכלול מוליך נחושת שזור גמיש ומבודד ב .ג

 ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המוליך למכסה ולעמוד יהיה גלווני 50

 ה.ויבטיח רציפות הארק

  .הפתח יתוכנן לסגירה עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימ  .ד

 בתא הציוד יהיו .ה

 התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים (1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  .פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים ע"י חבקים (2

 .בורג הארקה מרותך לעמוד (3

 .התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת (4

 

  תאורה-נשיאה לערכות-ביצוע מתקני

 כללי 

תאורה יבוצע אך ורק -נשיאה לערכות-ייצור מכלול המרכיבים של מתקני (1

ידי החברה, שהוא מפעל מאושר על ידי מכון התקנים -מאושר על במפעל

תאורה והנמצא בפיקוחו של מכון -תקן תקפים לעמודי-תווי הישראלי לסימון

במהדורתו העדכנית  ISO 9001 איכות-לעמידה בתקן אבטחת זה ובעל אישור

 .הענייני ותר בתחוםבי

 .לכל עמוד ייקבע מספר בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה (2

 הקבלן אחראי ליציבות המתקנים לאחר התקנתם בהתחשב בתנאי הסביבה   (3

  .ובעומסים הדרושים ועליו לבצע את מבני המתקנים ואת היסודות בהתאם

 יסודות

  כללי .א

מ' יהיו על פי  15תאורה קוניים בגבהים עד -יסודות בטון לעמודי (1

יסודות ענייניים המהווים חלק ממסמכי ההסכם. אם -ופרטי תוכניות

במפורש תוכניות ופרטים כאמור במסמכי ההסכם ישמשו  לא נכללו

והפרטים הסטנדרטיים של החברה העומדים לרשות הקבלן  התוכניות

 .ומתכנניו

 לן לקחת בחשבון כי הפרטים של יסודות בטוןבכל מקרה על הקב (2

לסוגיהם שיצורפו למסמכי ההסכם כפרטים סטנדרטיים לעבודות 

החשמל הינם פרטים מנחים בלבד. הקבלן הוא האחראי  מתקני

ולביצוע יסודות בטון לסוגיהם בהתאם לנדרש  הבלבדי לביסוס

 הענייניים ובהתחשב בעומסים המרביים, בתנאי בתקנים ובמפרטים

ובמתקנים המיועדים להיות מותקנים על היסודות.  השטח והסביבה

תוכניות והנחיות של מהנדס מבנים מוסמך ורשוי  פי-זאת יעשה על

קרקע שיפעיל הקבלן מטעמו ועל חשבונו, ולכך  -ויועץ מאושר להנדסת

של מהנדס המבנים לא תפחתנה מהחוזק  נדרש כי תוכניות והנחיות

שהם מופיעים בפרטים הסטנדרטיים  יומהממדים של היסודות כפ

 .האמורים

אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד או בכתב הכמויות של  (3

והוטל על הקבלן לבצע תכנון שונה מהסטנדרט האמור  הפרויקט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לעמודי התאורה ו/או למתקני חשמל/תאורה אחרים,  ליסודות הבטון

מך אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים מוס ידי-יעשה הדבר על

קרקע) מטעמו של הקבלן ויתומחר לפי -להנדסת ורשוי ויועץ מאושר

כשהקבלן נדרש לאשר את התוכניות והפרטים  ,סעיפי כתב הכמויות

  .הביצוע אצל מנהל הפרויקט ידו לפני-שיתוכננו על

דעתם הבלבדית של מנהל הפרויקט -במקרים מיוחדים, בהם, לפי חוות (4

החשמל, נדרש לתכנן יסוד מיוחד, של מפקח החשמל או של מתכנן  או

תנאי השטח של מיקום העמוד או המתקן החשמלי בפועל  לאור

יציבה) או -תאורה שממוקם במדרון או בקרקע בלתי (כדוגמה עמוד

המיועד להיות מורכב על יסוד הבטון מחייב זאת או מכל  כאשר המתקן

מבנה אחרת, יהיה על הקבלן לספק על חשבונו תוכניות  סיבה מקצועית

ידי אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים -שיוכנו על ויסוד מתאימות

קרקע) מטעמו של הקבלן.והקבלן -מאושר להנדסת מוסמך ורשוי ויועץ

התוכניות האמורות אצל מנהל הפרויקט ומפקח  נדרש לאשר את

  .החשמל לפני הביצוע

 הגנה על יסודות ועמודים .ב

 ורה יותקנו מאחורי הגנותיסודות לעמודים/מתקני נשיאה לערכות תא (1

 '.כגון מעקות פלדה או בטון, מדרכות, אבן גננית וכו

 התקנת היסוד למתקן נשיאה לערכת תאורה עשויה לכלול פירוק מעקה (2

בטיחות מדגם כלשהו, במידה וקיים במקום מעקה כזה המפריע 

 .היסוד, והתקנתו מחדש באותו יום, מיד לאחר ביצוע היסוד להתקנת

 והרכבה של מעקה בטיחות יבוצעו אך ורק על ידי קבלן מוסמךפירוק   (3

ומאושר לכך על ידי החברה וזאת בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 

"מעקות וגדרות בטיחות". עבודה  - 33פרק -עבודות סלילה"/תת" - 51

 .תשלום בהתאם לתת הפרק האמור-תשולם לפי פריטי זו

                            צורת יסודות .ג

 : היסודות יהיו ככלל

 - "ביסוס עמוק - 023כלונסאות, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (1

 ".כלונסאות קדוחים וקירות חפורים

  או

עבודות "– 02יסודות בודדים, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (2

.                                   ""עבודות בטון יצוק באתר - 01פרק -באתר"/תת בטון

 סוג היסודות ייקבע בהתאם לתנאים הטופוגרפיים, לתנאי הסביבה

 התקנה בנפרד. ככלל יש להעדיף, עד כמה-ולתכונות הקרקע בכל אתר

  .שניתן, ביסוס באמצעות כלונסאות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  איכות חומרים ליסודות .ד

 .לפחות 30-איכות הבטון ליסודות העמודים תהיה ברמת ב  (1

 מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י  (2

 .5 -ו 3/ חלקים 4466

 יסודות במדרון .ה

 על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו, באמצעות מהנדס מומחה (1

 להנדסת קרקע, להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס וסוג היסודות

 .שיתוכננו

כניות ליסודות של על הקבלן לספק למנהל הפרויקט חישובים ותו (2

תאורה שיוצבו במדרון. החישובים, התוכניות -נשיאה לערכות -מתקני

ידי מהנדס מטעמו של הקבלן ועל -ליסודות אלה יוכנו על והמפרטים

רישיון מהנדס מומחה בתחום ביסוס מבנים, ויוגשו  חשבונו, בעל

 .הפרויקט לאישור מנהל

 .ביצוע היסודות מותנה באישור מנהל הפרויקט (3

 המהנדס המתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי במסגרת הפיקוח העליון (4

  .לפיקוח על ביצוע היסודות

 התקנת צנרת ביסודות .ו

 חשמל-תוך כדי יציקת בטון ביסודות יש להתקין בהם צנרת לכבילי (1

 .ותיכלל במחירי היחידה שלהם 61386שתעמוד בדרישות ת"י 

 3-אך לא תפחת מכמות הצנרת בכל יסוד תהיה לפי תוכניות התאורה  (2

 מ"מ וכן צינור נוסף כעתודה 110מ"מ או  75צינורות שרשוריים בקוטר 

 בהתאם לתוכניות עבור כניסה של הכבילים אל העמוד. בנוסף יותקנו

מ"מ  29איכות בקוטר -צינורות מסוג "מריכף" או שווה 3ביסוד 

מתאימות לקוטרם עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים  בקשתות

מרביים. בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו שני צינורות  סיםברדיו

 .כעתודה להעברת כבילים נוספים בעתיד נוספים

 הצינורות יגיעו למרכז היסוד לצורך כניסת הכבילים לחלל העמוד. כל (3

 ס"מ מפני היסוד בשלב 15-הצינורות ייקשרו יחד במרכז ויבלטו כ

 .היציקה

  גימור מסביב ליסוד .ז

 .התקשרות הבטון תהודק הקרקע היטב מסביב ליסודלאחר  (1

 בנוסף ימולא המרווח שבין היסוד לבין שול הכביש במילוי מהודק, לפי  (2

  .הצורך והוראת מנהל הפרויקט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  עיגון ביסודות להצבה ולייצוב של מתקני הנשיאה-בורגי .ח

עיגון מגולוונים בחתך תקני -בכל יסוד יותקנו לפחות ארבעה בורגי (1

הרכבת העמוד. בורגי העיגון ייקבעו וייבדקו בהתאם לדרישות  לצורך

עיגון במפרט -ראו גם דרישות מחייבות לבורגי) 3טבלה / 1225 בת"י

 (. "מבנה –שילוט -"גשרי - 02פרק -פלדה"/תת-מבני"19-  הכללי/פרק

 ידי המתכנן בהתאם לממדיו-כמות בורגי העיגון לכל עמוד תיקבע על (2

 העיגון יותקנו ביסודות כשהם מרותכים בכלוב ולתנאי הסביבה. בורגי

  .כאלקטרודה להארקת היסוד לפי החוק והתקנות

 על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו אישור ממעבדה (3

מוסמכת ומאושרת בדבר תכונות החוזק של הברגים והתאמתם 

 .התכנון לדרישות

 כזי הברגיםעל הקבלן למדוד ולבדוק בקפידה את המיקום של מר (4

 באמצעות תבנית מתאימה מפלדה לפני היציקה ולהתאימם למרווחים

 .שבטבלת היסוד של העמוד

 ס"מ לפחות מעל 13ודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון ביס (5

היסוד. ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון שבעה ס"מ 

 .היסוד מעל

 חברים שבירים) יהיו פני היסודבהתקנה עמודים בשטח מרוצף (ללא מ  (6

 מנת לאפשר חיפוי-ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים על 15-העליונים כ

 .בריצוף

מנהל הפרויקט יאשר, לאחר שבדק יסוד יצוק ראשון מכל סוג, את  (7

 תאורה יציקת יסודות-נשיאה נוספים לערכות-היסודות למתקני יציקת

 אמור, באישור מנהלתאורה נוספות מותנית, כ-נשיאה לערכות-למתקני

 .הפרויקט ליסוד הראשון

על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות לפני התקנת   (8

 .העמודים

על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות המותקנים לפני   (9

 .העמודים עליהם התקנת

 

  הארקה .ט

 .בכל יסוד תותקן הארקת יסוד כנדרש בתקן הישראלי הענייני (1

חיבור להארקת היסוד. הארקת העמוד תעשה  בכל עמוד יותקן  (2

בורג הארקה שירותך לדופן העמוד בתא הציוד שלו. לצורך  באמצעות

מ"מ לפחות  100בתוך העמוד פס הארקה מנחושת באורך  זה יותקן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עם חורים והברגות וברגים מתאימים לכביל בחתך של  ,6/16ובקוטר "

 .ממ"ר 25עד 

 מ"מ 50×4כהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות  (3

 ובאורך שיגיע עד תא האביזרים ויחובר לבורג ההארקה של העמוד. פס

המוצא של הארקת יסוד ירותך לכלוב בורגי העיגון ולמוטות פלדת 

 .של היסוד הזיון

  .כל ההארקות תחוברנה לפס ההארקה שבעמוד, בהתאם לתוכניות (4

 

 תאורה-נשיאה לערכות-והתקנה של מתקני ייצור

  כללי א.  

  על הקבלן להבטיח שמבנה מתקן הנשיאה אמנם יעמוד בכל העומסים(    1

 .המופעלים עליו       

העמודים והזרועות יהיו חרוטיים, עגולים או מתומנים לפי קביעת (   2 

  מנהל

   פלדה לפי התוכניות המפורטות המאושרות -הפרויקט; בנויים מפח       

 . המפרט הטכני המיוחד ו/או       

  העמודים יהיו מסוגים שונים בהתאם לתכנון הענייני לפרויקט (  3

 :להלן וכמפורט     

  העמודים והזרועות יהיו באורכים לפי הנדרש בתוכניות ו/או -

 .המיוחדבמפרט הטכני               

  5.50העמוד יתוכנן כך שערכת הפנסים תהיה ברום של לפחות   -

 מעל פני מיסעת הכביש. במידה שתידרש התקנת תמרור .   'מ              

 תאורה מתחת לערכת הפנסים, יבטיח גובה ההתקנה  על עמוד              

 -ידי מהנדס-התמרור תהיה ברום שייקבע על כי תחתית              

 מ' מעל פני מיסעת הכביש או  2.20 התנועה אך לפחות              

 .המדרכה              

  לכל עמוד תחובר בתחתיתו בריתוך טבלת בסיס בתוספת ארבע צלעות (4

  פלדה בעובי שמונה מ"מ לפחות, שירותכו לטבלה-חיזוק לפחות מפח                   

  הכול במידות שייקבעו בתוכניות ו/או במפרט הטכניולדופן העמוד,                    

 .המיוחד                   

 פתחו העליון של העמוד, אם יהיה פתח כזה, יכוסה בכיפה  (5

 .שתחוזק אל ראש העמוד בשלושה ברגים לפחות מאלומיניום                   

 על כל עמוד יסומן באופן ברור ויציב מספר הזיהוי שלו בהתאם  (6

 ה.בתוכניות, מספר הדרך וכן שם החברה המטפלת בתאור לספרור                   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  טעינה, הובלה ופריקה של מתקני נשיאה לתאורהב.   

  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת חבלות, מכות ושריטות בזמן  (1

   - נשיאה לתאורה-הטעינה, ההובלה והפריקה של רכיבים של מתקני     

עמודים וזרועות. אין לגרור או לזרוק את הרכיבים האמורים על      

 .הקרקע

 יורמו -עמודים וזרועות  -נשיאה לתאורה -רכיבים מבניים של מתקן (2

תמיד באמצעות מנוף מתאים, תוך שימוש בחגורות רכות. אין 

 .פלדה-בשרשראות או בכבלי להשתמש

אחד ליד השני ועל למניעת היווצרות גליות בעמודים, יונחו העמודים   (3

רפידות מעץ. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בעת ההובלה  גבי

 .והאחסנה

 כל הרכיבים של מתקני הנשיאה יאוחסנו במקום מוגן מפגיעות ובצורה (4

 .יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה

כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה,  (5

ה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הפריק ,ההובלה

הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים כתוצאה מנזקים  הוראות מנהל

 .כמתואר לעיל

כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה,   (6

הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי  ,ההובלה

ם לפסול רכיבים ולהורות בדבר הפרויקט, הרשאי ג הוראות מנהל

 .כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל החלפתם בחדשים

 

  נשיאה לתאורה-אופן ההצבה וההתקנה של מתקני .ג

שיקבע  העמודים יוצבו במקומם המתוכנן על יסודות שהוכנו מראש, על פי סימון (1

המתוכננים, תוך  מודד מוסמך של הקבלן, שיסמנם במדויק ביחס למיקום ולגובה

סימון פסים צהובים, )תנועתיים  על מרחקים מתוכננים הנדרשים מרכיבים שמירה

ולפי הנדרש בתוכניות של מתכנן התנועה  '(בטיחות, וכו-שפה, מעקות-קווי אבני

 .בפרויקט

שיסומן בשטח  ידי המודד האמור רק לאחר-תאורה ייקבע ויסומן על-מיקום עמודי  (2

התנועה, המדרכות ומיסעות  יימיקומם של כל מעקות הבטיחות, אבני השפה, א

 .הכבישים

בטיחות.  -גן או מעקות-מתקני נשיאה לתאורה יותקנו מאחורי מדרכות, אבני  (3

יותקנו כך שצלעות  רגל-מתקני נשיאה שיוצבו על מדרכות המיועדות למעבר הולכי

-הריצוף. מיקום עמודי החיזוק של טבלת היסוד של העמוד לא יבלטו מעל פני

בסוג המעקה המבוצע ובהתאם  בטיחות יהיה בהתחשב-מעקותתאורה מאחורי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

טיפוסי של מתכנן הכביש, המראים את מיקום  לתוכנית תאום מערכות ופרט חתך

בטיחות, את מיקום עמודי תאורה מאחורי -מעקות פס צהוב, את מיקום וסוג

המרחק הנדרש בין מעקה הבטיחות המבוצע לבין עמוד  מעקות הבטיחות ואת

 (.לרוחב הפעיל של מעקה הבטיחות התאםב)התאורה 

שבירים ו/או  עמודי התאורה שיותקנו מאחורי מדרכות יהיו מוגנים ע"י מחברים  (4

עמודי תאורה שיוצבו על  .בטיחות בהתאם לנדרש לפי קביעת מתכנן הכביש-מעקות

שצלעות החיזוק של פלטת היסוד  רגל יותקנו כך-מדרכות המיועדות למעבר הולכי

 .יבלטו מעל פני הריצוף גון ליסוד של העמוד לאובורגי העי

מתאימים  כל עמוד יוצב אנכית אך ורק באמצעות מכשירים מכניים ומנופים  (5

מאונך  האורך שלו ויחובר לבורגי היסוד המעוגנים בבטון. כל עמוד יותקן כשציר

ידי מנהל -לא תתקבל על לחלוטין בעזרת מערכות האומים והדסקיות. התקנתו

ומושלמת. לצורך פילוס העמוד ייעזר  אלא לאחר פילוסו בצורה סופיתהפרויקט 

בעוביים שונים הדרושים לו, שיוכנסו בין היסוד  ,ס"מ 10×5הקבלן בפסי פח בגודל 

 .לבין טבלת הבסיס

הרומים  נשיאה לתאורה וכן בדיקת-לאחר השלמת הכינון והפילוס של מתקן (6

דרוש )מיסעת הכביש  פנסים מעל פניוגובה תחתית ה (מרווח נקי לתנועה)הנדרשים 

העגון והמרווח הנותר בין  , יהודקו בורגי(מ' נטו לפחות 5.50מרווח חופשי של 

במלואו בדייס בטון בלתי מתכווץ  טבלת הבסיס לבין פני הבטון ביסוד ימולא

לבין יסוד הבטון יותקן שרוול מצינור  . בין טבלת העמוד1225ת"י -בהתאם ל

לאפשר ניקוז. לאחר התקשרות והתקשות  מנת-איכות על-או שווה 29מריכף 

 .נוספת באופן סופי הדייס ימתחו הברגים פעם

ודסקיות  נשיאה לתאורה יהיו עם אומים כפולים-כל חיבורי הברגים במתקן (7

יהיה באמצעות  קפיציות לאבטחה כנגד שחרור. חיבור גוף ערכת התאורה לזרוע

לפחות. החבקים יותאמו  עובי פח של חמישה מ"ממפלדה בעלי  ("שלות")חבקים 

עם אומים כפולים בקוטר מזערי  במדויק לגוף התאורה ויחוברו באמצעות ברגים

  .1/2של "

מיסעה או  כגון) תאורה מעוגן/משולב במבנה אחר-נשיאה לערכת-במקרה שמתקן (8

וס המתקן לתת פרטי ביס , על מתכנן(תמך כלשהו-מעקה של גשר, קיר בטון או קיר

החשמל, תוך התחשבות מלאה ברכיבי  ועיגון מותאמים במיוחד, בתאום עם מתכנן

המתכנן של אותו מבנה ובאישורו. היסודות עצמם  המבנה האחר, וזאת בתאום עם

-תאורה המשולבים במבנים אחרים כאמור יתוכננו על-לערכות נשיאה-של מתקני

  .המתכננים של אותם מבנים ידי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שרותפתח ותא לציוד/ 

 כללי

 פתח שרות

( Oval )  שירות סגלגל/אליפטי-פתחבחלקו התחתון של כל עמוד לתאורה יותקן  (1

 100-בגובה של כ שיהיה -גישה לחיווט חשמלי ולפס המהדקים  -אביזרים -לתא

ובמידות  (המדרכה או)ס"מ מעל מפלס פני המיסעה של הכביש המתוכנן 

 (.ס"מ 60×14ככלל )שתיקבענה בתוכניות 

לטיפול  העמוד יוצב כשפתח השירות פונה אל מחוץ לכביש, בצד הבטוח האפשרי (2

החשמלי של מתקן  בחיבורים החשמליים, במגש האביזרים ובאביזרי ההתקן

התנועה הבאה והחולפת על  התאורה, כשהחשמלאי המתחזק נמצא כשפניו מול

בכל מקרה  .בתנועת כלי הרכב המגיעים פניו וביכולתו להבחין תוך כדי עבודה גם

לקבל הנחיית מפקח  יכולת למקם את פתח העמוד כנדרש יש-של ספק או של אי

 .החשמל

-כיסוי מפח -פתח הגישה לחיווט החשמלי ולתא האביזרים יהיה סגור על ידי דלת  (3

אוורור -לפחות, עם חריצי פלדה מגולוון בעובי שאינו פחות מעובי הדופן של העמוד

נעילת הדלתית תהיה עם שני ברגים  .מה מוחלטתועם אטם ניאופרן בהיקפה לאטי

או עם בורג אחד )משוקע, מוגנים כנגד שיתוך  עם ראש 3/8מסוג "אלן" בקוטר "

 .הברגים ייטבלו במשחת סיכה סמיכה בחלקם הפנימי(. בדלתית בעלת ציר

  תא לציוד חשמלי .ד

 ראו )לתוכניות  בכל עמוד יותקן תא אחד לאביזרי ציוד חשמלי, עם פתח בהתאם (1

 פלדה, במידות שתיקבענה  עשוי Oval) ) . מכסה הפתח יהיה סגלגל(לעיל(4ס"ק ז.       

 כולל מוליך נחושת שזור גמיש  ,בתוכניות ובעובי זהה לעובי של דופן העמוד       

 ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור  50ממ"ר ואורך  10בחתך  P.V.C ומבודד       

 .רציפות הארקה יהיה גלווני ויבטיחהמכסה לעמוד        

סיכה  -ברגים שקועים מסוג "אלן" לפחות, שיימרחו במשחת 1הפתח ייסגר עם  (2

 .סמיכה בחלקיהם הפנימיים

 :בתא הציוד יותקנו  (3

 .התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים -

 ידי חבקים-פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים על  -

דיסקיות  2אומים,  3מפליז כולל  3/8מותקן בעמוד , הבורג בורג הארקה   -

 .812מותקן בחלל העמוד עם תושבת עם מגרעת כנדרש בתקן 

 .התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת  -

חיבורים,  מכלול אביזרי החשמל: אביזרים, שרוולים, הארקות יסוד, תיבות (4

  .פנסים, לחצנים, וכו', יהיו כולם על פי דרישות מתכנן התאורה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תאורה -אביזרים בעמודמגש 

ומתלה  מעלות צלסיוס, עם גגון 120המגש יהיה בנוי מחומר פלסטי עמיד בטמפרטורה של  .א

ולאחזקה. על הקבלן  לתלייה בתוך תא האביזרים באופן המאפשר גישה נוחה להתקנה

לפני תחילת הייצור והאספקה  להגיש דוגמת מגש מזווד ומחווט לאישור מפקח החשמל

  .םשל המגשי

מא"זים  בכל מגש יהיה פס הארקה מנחושת עם ברגים ודסקיות, ופסי דין להתקנת .ב

 .ומהדקים

בלוח  המא"זים במגשי הציוד בעמודים יהיו מהדגם והתוצרת שאופיינו ואושרו לביצוע .ג

  .המרכזייה למאור

דוגמת ( אצבעות מתוצרת מאושרת 5סטנדרטי  (כפפה)כבילי הכניסה יהיו עם ראש כביל  .ד

שכבתי -שלט רב , ויסומנו באמצעות(איכות-ם" או "מגלן פלסטיקה" או שוויתוצרת "ריק

  .שחור חרוט בלבן ("סנדוויץ")

תקנים  ידי מכון-מסוג מאושר על ,BC3-ו BC2 המהדקים עבור כבילי הכניסה יהיו מדגם .ה

מהדקים דומים  או SOGEXI דוגמת תוצרת)מתוצרת מאושרת  ,IEC-947-7-1 לפי תקן

מתאימים לכניסת כבילים  . המהדקים יהיו(איכות-פלסטיקה" או שוויתוצרת "מגלן 

בהתאם לייעוד עבור: מוליכי  ממ"ר, ויהיו בצבעים 35עד  16חתכים של -בעלי שטחי

ויסומנו בהתאם. בין כל מהדק לשכניו  מוליך האפס ומוליך הארקה(, "פאזה")המופע 

 (. "Stoppers" ) ובשני צידי הקבוצה יותקנו מעצורים

 בכל סיום כביל המתחבר לציוד המגש יש להבטיח שיהיה אורך עודף של כבילים .ו

  .מנת לאפשר שליפת המגש בצורה נוחה לצורך טיפול ותחזוקה-בחיבורים על

יותקן על  מא"ז-. ה0-קוטבי עם ניתוק ה-ק"א דו 10אמפר  10עבור כל פנס יותקן מא"ז  .ז

. כל המא"זים (הלבשה) סוי סטנדרטימסילה ויש להתקין מעצורים משני צדדיו, לרבות כי

  60898. יעמדו בדרישות ת"י ו 10KAיהיו תואמים לזרם קצר 

  .מהדקי החיבורים ליציאה לפנסים יהיו מחרסינה .ח

יעיק על  כבילי הזנה יחוזקו להתקני הנשיאה בעמוד באמצעות חבקים כך שמשקלם לא .ט

  .מהדקי החיבורים במגש האביזרים

  .מהכלל יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוניכל המוליכים ללא יוצא  .י

 

 לחשמל ותקשורת –תאי ציוד/שירות  2עמודים עם 

אחד לחשמל והשני  –יספק הקבלן עמודים עם שני תאי אביזרים  –אם צויין בתכנון/כתב כמויות 

 לתקשורת.

 

 הפני שיתוךהגנה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

גלוון  הכוללתההגנה המערכתית על רכיבי הפלדה במתקן הנשיאה לתאורה נגד שיתוך,  .א

-מבני" – 19וצביעה משלימה, תבוצע ככלל בהתאם להנחיות המפרט הכללי/פרק 

 "."עבודות מסגרות חרש - 05פרק -פלדה"/תת

בהתאם  ,מערכת ההגנה הרצויה, העניינית לכל פרויקט בנפרד, בנוסף לגלוון המוגדר לעיל .ב

תוגדר במפרט  ,לתנאי הסביבה במקום בו מתוכננת התקנת המערכת/מתקן התאורה

 1225ת"י -ו 414ת"י  הטכני המיוחד בהתחשב בנתונים המוצגים בתקנים הישראליים

  .לעבודת סלילה וגישור פרקים הענייניים של המפרט הכללי-ובהוראות הפרקים/תת

 ,העמודים, הזרועות, הברגים -תאורה -נשיאה של ערכות-כל הרכיבים של מתקני .ג

הם  של העמודים והזרועות לסוגיהם, בין אםהאומים, הדסקיות וכל חלקי המתכת 

מוסמך  יהיו מגולוונים בטבילה באבץ מותך במפעל -גלויים ובין אם הם מוסתרים 

ביצוע כל עבודות  . הגלוון יבוצע רק לאחר918ומאושר. תהליך הגלוון יעמוד בדרישות ת"י 

 .ןהריתוך הנדרשות. לא יורשו ריתוכים כלשהם לאחר הגלוו

 הגלוון המגנה לא יפחת בשום פריט מהדרישות להלןעובי שכבת  .ד

 80 -תאורה -במיוחד עמודים, זרועות וגופי -ברכיבים המבניים העיקריים  -

 .מיקרון לפחות

מיקרון  60עובי שכבת הגלוון לברגים, לאומים ולדסקיות יהיה  -חיבור -פריטיב  -

  .לפחות

  .209.2.1/חלק 812פי ת"י -בדיקת עובי הגלוון וטיבו יעשו על

העיקרי  הגלוון יהיה אחיד פנים וחוץ. הציפוי יהיה רציף, חלק ונקי ללא פגמים בשטחו .ה

למשטח המוגן,  וללא שיירים של "נטיפי" אבץ. שכבת הגלוון חייבת להיות מחוברת היטב

 .ידי פעולות סבירות של שינוע, הרכבה ושימוש-כך שלא תתקלף על

ביטומן חם  בנוסף לגלוון, בחומר מגן, כגון טבלת הבסיס של העמוד תצבע בצדה התחתון, .ו

  .איכות לאחר הגלוון-או חומר מגן אחר שווה 817מסוג אלסטקס 

 (בערך בגובה של שני אומים)בורגי העיגון ליסוד הבולטים מעל לטבלת הבסיס של העמוד  .ז

החלדה. אם  והאומים הסגורים יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים במשחה מונעת

 )  סיכה-ממולא במשחת יוצבו במקומם בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטיהעמודים 

(Grease לאחר יישור והידוק סופי של הברגים יורכב עוד  .על כל בורג הבולט עם האומים

אישור מנהל הפרויקט ייעטפו הברגים והאומים בבד יוטה  ביטחון על כל בורג ולאחר-אום

מן חם על הברגים, האומים, טבלת היסוד ועל החלק לאחר מכן יוצק ביטו .רווי ביטומן

בנוסף על הקבלן  .בטון מסביב לטבלה-של העמוד עד קצה השרוול ויוצק דייס התחתון

הפנימי של העמוד עד  למרוח ביטומן חם גם בתחתית העמוד, על טבלת הבסיס, ובחלקו

  .ס"מ מעל תחתיתו לפני הצבתו 30-כ

נמצאים  הקרקע, כך ששורש עמוד הפלדה ובורגי העיגוןאם פני יסוד הבטון מצויים בתוך  .ח

בתאום עם  במגע עם העפר, יהיה על הקבלן לבצע הגנה נוספת על הפלדה כנגד שיתוך
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מערכת איטום  מנהל הפרויקט. הגנה כזו תתבסס על הגבהת יסוד הבטון או על ביצוע

  .ל הפרויקטמנה ידי המתכנן באישור-והגנה בעטיפת בטון על פי פרטים שיסופקו על

הצביעה  אם יידרשו בפרויקט עמודים וזרועות עם צבע מגן בנוסף לגלוון, תבוצע מערכת .ט

 - 04פרק -פלדה"/תת -"מבני - 19על גבי הגלוון בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 

באבקת צבע מיושמת  "הגנה על מבני פלדה כנגד שיתוך", כשהצביעה תהיה

  .במסמכי ההסכם האחרים נידרש אחרת אלקטרוסטטית ואפויה בתנור אלא אם

לרבות  צביעה כאמור על עמודים וזרועות נדרשת לעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר .י

אורך תקופת  אוירה ימית, או אווירה משתכת אחרת בהתאם למיקום המתקן, וזאת לכל

 .האחריות כנדרש במסמכי ההסכם

ואחסנה  מפעולות טעינה, הובלה, פריקהכל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה   .יא

לפסול רכיבים  תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם

  .ולהורות להחליפם בחדשים כתוצאה מנזקים כאמור

 

 סימון עמודים וספרורם

 כללי"/ס"ק ו'" -08.02.05.01.01האמור להלן הוא בנוסף לדרישה לסימון עמודים בסעיף  .א

  .לעיל

 מעל  מ' יצבע 1.8אם יידרש בפרויקט, אזי חלקו התחתון של העמוד הגמור עד לגובה  .ב

  20כל פס  הגלוון בצבע שמן מעל שכבת צבע יסוד בפסים שחור ולבן לסירוגין כשרוחב    

  .ס"מ    

קטלוג  על העמודים יסומנו בצבע שחור בלתי מחיק באמצעות תבנית מתאימה נתוני .א

 :כלהלן

 .המרכזייהמספר  (5

 .מספר המעגל החשמלי (6

  .מספר העמוד באותו מעגל  (7

של  על הקבלן לקבל לפני הביצוע את אישור מפקח החשמל לשיטת הספרור ולמתכונת .ב

  .שיטת הספרור

 .מחיר הצביעה והסימון של העמודים יהיה כלול במחיר העמוד .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בקרה וחיסכון באנרגיה לתאורת כבישים. 08.5

  

 כללי:             

מערכת הבקרה והחיסכון באנרגיה לתאורת הכבישים כוללת אפשרות לשליטה 

 .אינדיווידואליות בכל גוף תאורה

 המערכת מודולארית ומאפשרת פעולה של כל חלק מהמערכת ללא תלות בחלקים האחרים.

 המערכת מחולקת לארבעה מרכיבים עקרים:

 בקרי מתח אינדיווידואליים  להתקנה בעמודי התאורה. .1

 בקרי שליטה וניהול אנרגיה  להתקנה במרכזיות התאורה. .2

 מרכז שליטה וניהול אנרגיה  למרכז בקרה. .3

 מערך תקשורת :  .4

 תקשורת בין בקרי המתח לבקרים שבמרכזיות התאורה. 

 תקשורת בין בקרי המתח לבקרים שבמרכזיות התאורה.

 תאור התקשורת בין מרכזיות התאורה ומרכז הבקרה             11.3

 כללי:  .א

 התקשורת תאפשר התקשרות בין מרכז הבקרה לבין גופי התאורה דרך מרכזיית התאורה.

 בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת: 

התקשורת בין מרכזיית התאורה לבין מתאם התקשורת המותקן בעמודי התאורה או 

 .PLCאו  RFבגופי התאורה, באמצעות תקשורת 

 .GPRSוהתקשורת בין מרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה באמצעות מודם סלולארי 

 בקר התאורה: ב. 

בקר התאורה שיותקן במרכזיית התאורה, הינו בקר המשמש להפעלת מעגלי התאורה, 

איסוף אינפורמציה, הכנסת פרמטרים תפעוליים, תקשורת עם מתאמי התקשורת 

 אורה, וכדומה.המותקנים בכל עמוד תאורה או גוף ת

הבקר כולל צג הפעלה מקומי או ממשק להתחברות למחשב נייד חיצוני ומאפשר למפעיל 

 גישה לנתוני הבקר, שינוי זמני הפעלה וכיבוי, תוכניות עמעום, וכדומה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התכנה התפעולית:

הפעלת התאורה תתבצע ממרכז הבקרה ו/או מבקר התאורה במשטר של שעון 

 אסטרונומי. 

פקודות ההפעלה וכיבוי התאורה ו/או תוכניות העמעום  נשלחות לכל בקרי התאורה 

 כקבוצה או כבודד. 

בבקרי התאורה קיימת תוכנה ייעודית אשר בודקת את תקינות התקשורת עם מרכז 

הבקרה, בעת כשל בתקשורת ו/או באם לא התקבלה פקודה להדלקה ו/או כיבוי אזי 

ותאפשר קיום המשך הפעולה התקינה של מתקן התאורה, התכנה הייעודית תכנס לפעולה 

 לרבות קיום תוכניות העמעום המתוכננות.

 

 בקר התאורה ומתאם התקשורת 11.4

 תנאי סביבה ופעולה 11.4.1.1

 

כל הציוד יהיה  מיועד לפעולה בתנאי סביבה התואמים לתנאי השטח ויתאימו לעבודה 

 בדרישות כמפורט להלן:

 +(.C) 50( עד -C °10טמפ' סביבה )  .1

 .95%עד  0לחות יחסית  .2

 .IP54 –פעולה תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה  .3

4. MTBF  שעות עבודה. 50,000 -מינימאלי לציוד המוצע 

)תאימות   IEC61547עמידות בדרישות תקן ישראלי, ככל שקיים, ובדרישות תקן  .5

 טטי וכו'(.מגנטית ודרישות לחסינות בנחשולי מתח, התפרקות חשמל ס-אלקטרו

)התאמה לעבודה תקינה בסביבה עם הפרעות רדיו  EN50515עמידות בדרישות תקן  .6

 במתקן התאורה(.

 לפחות. IK08עמידות בהולם מכאני  .7

 לפחות.  IP 54עמידות בלחות  .8

 כל חלקים מחומרים כבים מאליהם.  .9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הזנת חשמל 11.4.1.2

 הזנה מרשת חשמל )ו/או גנראטור במקרים מיוחדים(  .10

לבקר ולציוד התקשורת )בקר מרכזיה, בקר תקשורת סלולרית, מודם  הזנת חשמל .11

וולט  מגובה מצברים. בקר התאורה יכלול מטען  12-24וכו'( יוזנו ממקור מתח ישר 

 שע' לפחות. 12וסוללת מצברים מותאמת לגיבוי של 

" SYSTEM" -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה .12

רייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים נצברים )מונים( לתקשורת, ד

 למשך שנה לפחות.

 שנים לפחות. 5 –הסוללות יהיו מסוג אטום ללא טיפול ואחזקה לאורך חיים  .13

 

 תכונות בקר התאורה 11.4.1.3

הבקר ישלוט ויפעיל את מעגלי הפיקוד במרכזיה והן את כל הפנסים/בקרי מתח 

 המחוברים אליה ברמת הפנס הבודד. הבקר יכלול: 

מ מרכז הבקרה. המודם יהיה \ואנטנה,להעברת נתונים אל GPRSמודם סלולארי  .1

 מדגם מאושר ע"י משרד התקשורת. 

שנה  20יאוחסנו בבקר למשך  שעון זמן אמת ושעון אסטרונומי מובנה )נתוני השעון .2

 ולא יידרשו כיול(

אפשרות שליטה )הדלקה, כיבוי ועמעום( על כל פנס בנפרד )כתובת דיגיטלית לכל  .3

 מתאם תקשורת/פנס(. 

 )פנסים/בקרי מתח(. RF/PLCכתובות נפרדות של יחידות קצה  150הגדרה של עד  .4

להגדיר תוכנית תפעול קבוצות פנסים/בקרי מתח לכל קבוצה יהיה ניתן  15הגדרת עד  .5

 שונה. 

אירועי הדלקה, כיבוי ועמעום  8תפריט הפעלה לכל אחת מהקבוצות הכולל עד  .6

 ביממה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הבקר יאפשר שלושה אופני הפעלה: .7

, שליטה ידנית על כל פנס או קבוצות פנסים )בדרך כלל מצב ידני

למצב  תחזוקה ולהפעלה מרחוק של פנס או קבוצת 

 פנסים.

 

הפעלה אוטומטית בהתאם למשטר הפעלה שהוגדר מצב מקומי, 

בבקר, ע"י שעון אסטרונומי, כניסה דיסקרטית 

 מקומית או שילוב ביניהם.

 

, הפעלה ממרכז הבקרה באמצעות תוכנית הפיקוד מצב מרחוק

 המרכזית המוגדרת במרכז הבקרה.

 

 

כל הבקרים יעבדו ב"מצב מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית המרכזית. במידה והבקר  :הערה

זיהה תקלת תקשורת עם המרכז יעבור באופן אוטומטי למצב מקומי ויפעיל את 

 המרכזייה והפנסים בהתאם לתוכנית הפיקוד המקומית.

( משנקים אלקטרוניים  PLC/RFבמקרים בהם מחוברים לבקר )בקו או 

ו/או ספקי לד. הבקר יעביר למרכז הבקרה את כל נתוני המדידה של כל 

פנס המתקבלים מבקר המתח כולל: מצב פעולה )מופעל/מופסק(, מתח 

רשת, מתח פנס, רמת עמעום, טמפרטורת בקר, צריכת הספק מצטברת 

 ושעות עבודה.

לבקר לכל פנס   GISיהיה ניתן להקליד לבקרה נתוני מיקום גיאוגרפי

 והעברתם למרכז הבקרה.

 התקשורת תהיה מאובטחת הן לכיוון הפנסים והן לכיוון מרכז הבקרה

יהיה ניתן לגשת באמצעות האינטרנט לבקר לצורך הפעלה מרחוק וצפייה 

 בכל נתוני התפעול באמצעות דפדפן סטנדרטי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 I/Oכניסות ויציאות  11.4.1.4

 כניסות דיסקרטיות )מגע יבש(  3 .1

 יציאות דיסקרטיות )מגע יבש(   3 .2

 (V0-10כניסות אנלוגיות )  2 .3

 

 יציאות תקשורת  11.4.1.5

יציאות  4לצורך התחברות לאביזרים חיצוניים בתקשורת, יכלול הבקר לפחות 

 תקשורת:

לחיבור מתאם התקשורת  RS232C  - 1תקשורת טורית מס  .א

(RF,PLC  לדגימה והפעלה של עד )פנסים. 150או דו גידי 

לחיבור מד אנרגיה שיתוקן  RS232C – 2תקשורת טורית מס  .ב

 במרכזית התאורה. 

לחיבור בקרים מתוכנתים ואביזרים   RS485 – 3תקשורת טורית מס  .ג

 נוספים שיותקנו בהמשך בסמוך למרכזיית התאורה.

לחיבור בתקשורת סלולארית  GPRSמודם  – 4תקשורת טורית מס  .ד

 למרכז הבקרה.

 

 מכשיר רב מודד 11.4.1.6

 מכשיר רב המודד יותקן בכל מרכזיית תאורה ויחובר לבקר התאורה בתקשורת טורית.

 המכשיר ימדוד את הפרמטרים הבאים:

 (0.25%מתח בכל פאזה )דיוק מדידה  .ה

 (0.25%זרם בכל פאיזה )דיוק מדידה  .ו

 (0.5%הספק בכל פאזה )דיוק מדידה  .ז

 (0.5%כופל הספק )דיוק מדידה  .ח

 הספק מצטבר לכל פאזה .ט

 

 ביניים ממסרי 11.4.1.7

בכל מרכזיה יותקנו ממסרים חוצצים אשר ישמשו כמבודדים בין יציאות בקר התאורה 

 ומגעני הכוח של התאורה. כל הממסרים יהיו מאושרים על ידי המתכנן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 ההתקשרות בין הבקר ויחידות הקצה )מתאמי התקשורת( 11.4.1.8

( COORDINATORהתקשורת בין בקר התאורה לפנסים תכלול מתאם תקשורת )

שיותקן בכל מרכזיית תאורה, יחובר קווית לבקר התאורה ובתקשורת ליחידות הקצה 

 שיותקנו בגופי התאורה או בתוך העמוד. 

 יחידות התקשורת יכללו כתובת ייעודית שתאפשר:

העברת פקודות הדלקה, כיבוי ועמעום ופרמטרים מהבקרים במרכזיות הבקרה לפנסים, 

 ס.עם כתובת ייעודית בתקשורת לכל פנ

דגימה שוטפת של נתוני זמן אמת בפנס והעברתם לבקר התאורה )ולמרכז הבקרה 

 במקרה של שימוש באופציה זו(.

ייתכן וידרשו לאורך חיי הפרויקט מספר שיטות תקשורת, מערכת הבקרה תתמוך  בכל 

 אחת  משלושת שיטות התקשורת הבאות:

יחידת קצה , בה כל MESHבתצורת  RF(Radio Frequency)תקשורת רדיו 

תשמשכממסר ליחידותהאחרות ברשת. תקשורת הרדיו תהיה בתדר המאושר על ידי 

 10 -תדר חופשי למערכות בקרה בהן עצמת השידור נמוכה מISM משרד התקשורת)

 מיליואט(. 

 יחידות קצה רדיו.  150מתאם התקשורת יחובר לבקר ההפעלה וינהל עד 

דקות יעברו יחידות  15הקצה, לאחר  במקרה של תקלה בתקשורת בין הבקר ליחידות

 סל או שעון אסטרונומי הקיים ביחידת הקצה.-הקצה למצב פיקוד מקומי מפוטו

על קווי רשת החשמל. הקבלן יבדוק ויהיה אחראי  PLC(Power Line Carrier)תקשורת 

 על התאמת המערכת המוצעת לתנאי ההפרעות ברשת החשמל המזינה את הפנסים. 

 יחידות קצה  150חובר לבקר התאורה וינהל עד מתאם התקשורת י

ולא בציוד מובנה בבקר או במשנק כדי  PLCיש להשתמש בציוד ייעודי נפרד לתקשורת 

 למנוע צורך בהחלפת המערכת במקרה של תקלה בציוד.

  BS EN 50065-1:2001מתאם התקשורת ויחידות הקצה יעמדו בדרישת תקן 

CENELEC) בשיטת .SPREAD FSK  95עד  40וח תדר של וטו KHz for Band . 

באמצעות זוג גידים, מותאמים לאורך הנדרש, להפעלת עד  TP(Twisted Pair)תקשורת 

 פנסים מכל בקר. 250

פנסים בחיבור ישיר לבקרי המתח  150מתאם קבוצתי שיחובר לבקר התאורה וינהל עד 

 .    DALIהמופעלים בשיטת תקשורת סטנדרטית בפרוטוקול 

 

 . DALIכל אחת משלוש השיטות הנ"ל תעביר את הפקודות לבקרי המתח בפרוטוקול 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עלויות התקשורת עח כל סוגיהן, בדיקות, בדיקות איכות וכו' כלולים במחירי הסעיפים 

 השונים. 

 

באחריות הקבלן לספק את כל אביזרי העזר לקיום התקשורת בין בקרי המתח השונים 

תוספת מגברים, פילטרים במקרה הצורך, יחידות ממסר, ובין בבקר במרכזיה,  לרבות 

אמצעים לאיפנון ותיקון שגיאות על ערוץ התקשורת וכו', הכל כלול במחיר הסעיפים 

הרלוונטיים. באחריות הקבלן לעבוד בקצבי תקשורת ובאמינות העונה על דרישות 

יזרים המפרט בסעיפים קודמים וצרכיי המערכת. מחיר התקשורת הכולל את כל האב

וחומרי העבודה הנדרשים לרבות: פילטרים, מתאמים, מגברים וכד', הכל בכדי להביא 

 לתקשורת אמינה ומבלי לפגוע בדרישות המערכת.

 

 יחידת הקצה תוכל לנהל את סוגי בקרי המתח הבאים:

כולל קריאת מצב הבקר, מתח רשת, טמפ' הבקר, ערך   DALIבקרי מתח עם תקשורת 

 עמעום ותקלות. 

הכוללת מד הספק  RFבמקרה כזה תסופק יחידת תקשורת  –גופי תאורה ללא בקר מתח 

 )זרם, מתח, הספק, כופל הספק, אנרגיה מצטברת( וכן ממסר להפעלה וכיבוי כל נורה.

 

   מרכז בקרה 11.5

 כללי 11.5.1.1

מרכז בקרה המתוכנן הינו מרכז מלא שיותקן אצל המזמין. המרכז יאפשר גישה מקומית 

על רשת התקשורת המקומית וכן באמצעות גלישה מאובטחת  ממחשבים המותקנים

 מהאינטרנט.

 

המחשב שבו יותקן המרכז יעמוד בדרישות המחמירות של גיבוי חשמלי, דרישות סביבת 

העבודה מבחינת טמפרטורה, לחות וכו'. כמו כן חדר השרתים יהיה נעול ועם כל 

 24ה מחור למוקד אבטחה האמצעים שיבטיחו כניסה לאנשים מורשים בלבד. וחדר יהי

 שעות ביממה.

 

 מתקדם. "'FIREWALLכל תוכנות המחשב יעבדו מאחרי  אמצעי הגנה של  "

 

מורשות. כל גורם מורשה אצל המזמין יקבל  IPגישה לשרתים תתאפשר רק לכתובות 

סיסמא וגישה לנתוני מערכת הבקרה ו/או לשינויים מרחוק  עפ"י רמות הרשאה שיוגדרו 

 .ע"י המזמין
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

גיבוי מרכז הבקרה יכלול יהיה יומי של כל המידע במערכת. המידע יאוחסן על גבי קלטת. 

הקלטות יאוחסנו בכספת ייעודית. כמו כן יבוצע גיבוי חודשי על קלטת נפרדת שהעתק 

ממנה יימסר למזמין אחת לחודש והמקור ישמר אצל הקבלן בכספת נפרדת שמחוץ 

ר את המידע מקלטות הגיבוי. הקבלן יבצע רישום למרכז.  על הקבלן אחת לחודש לשחז

 מסודר של נוהל הגיבוי וימסור העתקים מתרשומות ניהול הגיבוי למזמין עפ"י דרישתו.

 

תקשורת בין חלקי המערכת השונים כוללים את עלות התקשורת בין המערכת למרכז ובין 

לות מערכות המרכז לאנשי הקשר הרלבנטיים. מחיר המרכז כולל את החלק היחסי בע

ים למספר לא מוגבל של הודעות ואנשים, – SMSהתקשורת כולל תשלום עבור הודעות 

תשלום עבור תקשורת סלולארית בין חלקי המערכת ותשלום בין מרכז הבקרה לרשת 

 האינטרנט.

 

גופי  10,000יעוד ה מרכז הבקרה אמור לשרת את כל מערך התאורה של המזמין הכולל עד

 תאורה. 

 

  ודת מרכז הבקרהמצבי עב 11.5.1.2

כל מרכזיה ניתנת להפעלה באחד משלושת המצבים:ידני, מקומי ומרחוק. ניתן יהיה 

 באמצעות סיסמא מתאימה לשנות את מצב העבודה של בקר ממרכז הבקרה:

 ( ידני: MANUAL)  -מרכז בקרה

הפעלה וכיבוי, קביעת עוצמת התאורה  -שליטה במצבי התאורה באופן ידני למשל 

 וכדומה.

 אוטומטי:  -( LOCALמקומי )

 הפעלה וכיבוי אוטומטיים ובהתאם לתכניות בבקר התאורה. 

 מרחוק: REMOTE –מרכז בקרה 

מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכנית  מרכזית, במידה והבקר מזהה אובדן 

 תקשורת הוא נכנס למצב עבודה מקומי

 

 ממשק השליטה 11.5.1.3

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר:

 כניסה מאתר מרוחק באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה( .1

 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר. .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אפשרות שליטה מהאינטרנט או רשת פרטית. .3

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה. .4

)שלב מפה  GIS ESRIאפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש באמצעות  .5

 דינאמית(

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת בקר מתח ובקר במרכזיה. .6

 פונקציות: .7

 הדלקה וכיבוי מרחוק. (א

 חלוקת בקרי המתח לקבוצות עבודה. (ב

 תסריטי עבודה לפי קבוצות. (ג

 עדכון מצב מערכת כל חצי שעה לפחות. (ד

 SIM, סטאטוס בקר, מספר GPSמספר בקר, מיקומו  -הצגת נתוני בקר: למשל (ה

 וכו'.

רמת עמעום, סוג בקר מתח, טמפרטורת  -נורה: למשל-הצגת נתוני בקר מתח (ו

, תיאור GPSעבודה, זמן עבודה, מתח הזנה,  מצב עמעום , מתח נורה, מיקום 

 כללי.

הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, קבוצת מנורות ו/או מנורה בודדת  (ז

 כופל הספק וכדומה.כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, 

 דווח תקלות בקר מתח, נורה, בקר. (ח

 EXCEL.דוחות מרכזים: תקלות, דוחות כלכליים וכו'. ויצוא לגליונות  (ט

 היסטוריה של תקלות. (י

 רישום היסטורי של כל משנק /גוף תאורה ואפשרות כתיבת הערות. (יא

 

 על    פורק ותבוצע מחדששלא תעמוד בדרישות המקצועיות המחייבות ת התקנה                       

 חשבון הקבלן.                       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הדגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן

 

 והמתכנן חתומות ע"י ח"ח, בזק חותמת לביצועהעבודה תבוצע על סמך תוכניות עם .      1

 תות חד קוויואין אישור לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכני               

   מערכת חתומה כאמור לעיל היא  רק התוכנית הרלוונטית לכל שאינן חתומות לביצוע.              

 התוכנית לביצוע של אותה מערכת.              

 

 מודגש בפרוש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת     .2       

 המשמשת כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול               

 ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה. 10דיונות נקי ומנופה בעובי בשכבת               

 

 אתחול ולהרים  ללא ריפוד ולשפוך בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל .    3       

 אלא לבצע כנאמר  לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל או הכבל  הצנרת              

 לעיל. 4-בסעיף ג              

 

 כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כנדרש הכל .    4       

 יהיו באחריות הקבלן ללא תוספת ולפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה, יבוצע               

 במחירי יחידה.  מחיר כלול              

 

 .מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח    .5       

 

 .    העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת.6       

 

 .   הזמנת מפקח מבזק מחברת הטל"כ או ומחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל 7        

 רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן  בהכנת תשתית חליפית               

 הן באחריות הקבלן מהבחינות  הבאות:לבזק     

 

 תאום מועדי הפקוח.  -     

 או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח. תשלום לבזק  -     

 הנ"ל  ללא תוספת כספית. כלול במחירי היחידה.  -     

 

 בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם .   8  

  וללא כל תוספת   הקבלןל בלעדית שההוא באחריותו הרשויות לקבלת היתר חפירה               

 מחיר כלול במחירי יחידה.              
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ( 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה נסיונית )כנדרש בסעיף .   9       

 בודק מוסמך אשר  להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי הקבלן  חייב בתום העבודה             

  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.ויאשר     את המתקן   יבדוק             

 ללא תוספת כספית  כלול  במחירי יחידה            

 (.08במפרט  08.01.12)כנדרש בסעיף ) –אחריות             

 

 הרשות אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם . 10     

 צעת העבודהשבתחומה מבוהמקומית            

 

 . לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל 11     

 תוספת כספית בגין בצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה. 

 גם אם אין  שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית  08כל המצוין במפרט  11.1

 הכמויות והמפרט המיוחד.הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב  

 ביצוע  כל נושא  המדידות בשטח ע"י מודד  מוסמך וקביעת מיקומים לציוד  שיותקן     11.2

 , תאורה. TVבאתר. בנושאי חשמל , בזק             

  TVביצוע תאומים שונים עם כל הרשויות שידרשו  כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית,      11.3

 בכל נושא שהוא , מיקומם, פקוח, חפירות  וכו..… כבלים, מקורות, קצא"א וכו             

 בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם.    11.4

 עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות לילה וכו..      11.5

 הפקוח בכתב.הכל לפי הנחיות              

 ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה.      11.6

 בצוע  תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן.      11.7

 . לבדיקה אצל S.I.Gערוכים לפי  MADE – ASהגשת קבצים של תוכניות עדות       11.8

 .המתכנן             

 הוצאת פלוטים צבעוניים של תוכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברת      11.9

             TV  ללא תוספת כספיתסטים בצבע  8כבלים, רשות מקומית , מנה"פ, יזם , מתכנן  עד. 

 הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל     11.10

 מרכיביו והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפקוח , הדוח             

 יאשר את תקינות המתקן החשמלי  , עמידתו בחוק   ובתקנים ואישור הכנסת מתח              

 לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.            

 השרוולים בחציות או כל דבר מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום    11.11

 אחר שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות             

             MADE- AS .תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך 

 בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן   11.12

 אושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד המוצעע"י מעבדה מ           

 ע"י הקבלן וכו'.           



138 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מ"מ עובי לכל אורך  8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה   11.13

 הצנרת חוט רציף למקושרים.           

 לים וממוספרים בכניסות שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושח  11.14

 וביציאות מהציוד במרכזיה ובפסי  המהדקים .            

 הוצאת פלוט מדיסק של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית במרכזיה על   11.15

 הדלת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה כולל אלמניציה.           

 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40ק לכל תוספת סרט סימון לכבלים /צנרת ת"  11.16

 ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו...  11.17

 בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח. בנוסף למצויין בכמויות.  11.18

 אי טבעי החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבל  11.19

 או משימוש בציוד קלוקל , )לא כולל שבר במזיד , או כח עליון(.           

 ימי המתנה  או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.  11.20

 קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמות  11.21

 ב מהפקוח כלול במחירי יחידה.העובדים באתר באישור כת           

 קשיים מכל  סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק שהוא   11.22

 באתר בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות  בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן            

 לשטח ועליו להשתמש בהן .           

 ביו ע"י מחולל )גנרטור(  מכל סוג והספק שהוא לרבות הפעלת המתקן על כל מרכי  11.23

 ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת  3חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד            

 המתח  הנ"ל רק  באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.             

 לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו הירוק אבטחה לאנשי  הקבלן   ולציודו  בהתאם   11.24

 או מחוצה לו.           

 שמירה על אתר העבודה  ומחסני הקבלן , אספקת מים , חשמל זמני , טלפון, וכו..  11.25

 העמדת עמודים למאור לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי התאורה   11.26

 הכל מחווט ומוכן להפעלה נסיונית לצורך הגעת המתכנן , הרשות המקומית , מנה"פ ,            

 אדריכל הנוף וכו.. לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופרוקם לאחר מכן.           

 שילוט תימרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שידרש   11.27

 כלול במחירי היחידה.            

 שרוול זנד בעמוד  כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא בטוי בכתב הכמויות .  11.28

 פתחי שרות בעמוד תאורה . כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי פרט .  2כנ"ל   11.29

 מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים.  11.30

 נזקים מכל סיבה שהיא  שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה    11.31

 ומסירתה למזמין.           

 מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונות או הדבקת מספרים. 11.32

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 11.33
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ס"מ קוטר  15ל השוחות ע"י דיסקית ברונזה סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון ש 11.34

 וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.          

 תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה, תמרור ושילוט. 11.35

   2חלק  812 –פס השוואת פוטנצייאלים בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן  11.36

 ס"מ. 10-11 -יום  באורך של  כעמודי אלומינ          

   3X160ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד  11.37

 אמפר.          

ולא בשום שיטה אחרת,  CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  11.38

 החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקרקע. 

התקנת נקודת מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא בטוי  11.39

 בתוכנית. 

 שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזיה.  11.40

 מ"מ קוטר )לא מצולע( עד לעומק  12או  10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  11.41

 ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי לגבי אורך   5של           

  ברגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים 

 מכרז__________________תאור העבודה _________________________ מס' 

 מקום/אתר___________________________  מחוז משהב"ש ______________

 קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  מס' חוזה _________________

 מס' רשיון הקבלן _______________________ מס' רשיון חשמלאי __________

 _  חתימה ___________________כתובת _____________________________

 

הבודק 

 וחתימה

 מס"ד תאור העבודה בדיקה הערות

 

 

 מפקח 

 האתר

 

 

 מפקח

 האתר

מומלץ להשתמש  בצנרת 

שרשורית מגנום מחוזק 

 אדום במקום

 C.V.P קשיח כולל  .

 מעברים מקוטר לקוטר.

 תוצרת אליהו תעשיות חיפה

 

הצנרת שרשורית כוללת 

מופות חיבור אורגינליות 

 לצנרת שרשורית

 

 תו תקן

 

 

 

 

 תו תקן

 צינורות

      50א. צינור שרשורי דו שכבתי 

 מ"מ קוטר, לתקשורת/     

 בקרה.    

   80ב. צינור שרשורי דו שכבתי 

 מ"מ קוטר,  לתאורה.    

 ג. צינור פי.וי.סי קשיח בקוטר  

  3.5לתאורה עובי דופן  4"   

 מ"מ.    

 6ד. כנ"ל אך לחח"י "

 מ"מ. 7.7עובי דופן     

  8ה. כנ"ל אך לחח"י "

 מ"מ. 10.8עובי דופן    

 

1 . 

 

מפקח 

 האתר

מעבדה ו

 מאושרת

בדיקת מעבדה  B – 30בטון 

מאושרת ע"ח הקבלן 

הבדיקה תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן

 

לרבות מתאים לחוזה 

איתוך פס הארקה 

מ"מ  40X4מגולבן 

 מרותך לברגי היסוד.

 בסיס בטון

מ' גובה במידות  5א. לעמוד  

80X60X60 ס"מ 

מ' במידות  9ב. לעמוד 

80X80X60  .ס"מ 

 

 

 

 

 

 

2 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפקח

החשמל של  

 האתר

 

 

 

לא יאושר שימוש בכבלים 

 סקטוריאלים

 

 תו תקן

 במידות כבלים

 ממ"ר N2XY X165א. כבלים  

 ממ"ר    CU 35ב. גיד נחושת 

 גלוי טמון במישרין באדמה.   

 

 

 

 

3 . 

מפקח 

 האתר

ומעבדה 

 מאושרת

 .הבדיקה ע"ח הקבלן

הבדיקה תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן.

מעבדה הבדיקה ע"י 

 מאושרת

 

 

 

של  כל היציקות בדיקת בטון 

באתר ,כגון גומחות יסודות 

לעמודים  יסודות למרכזיות וכו 

 לאישור.

 

 

 

 

 

 

4 . 

מפקח 

 האתר

ומעבדה 

 מאושרת

 כמות  הבדיקה ע"ח הקבלן

 לפחות בדיקות  20

הבדיקה ע"י מעבדה 

 מאושרת 

בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי 

תאורה חוזר לתעלות חשמל 

 תקשורת בכל תחום האתר

 

 

 

 

 

 

5 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

מהנדס החשמל. על 

הקבלן להציג תעודה 

מטעם היצרן על 

מקוריות גוף 

התאורה, ללא 

תעודה זו לא יתקבל 

 הגוף.

 

 

 

 

 

אישור גוף 

ע"י התאורה 

המזמין בכתב 

בלבד. הקבלן יציג 

למתכנן גוף 

 לאישור.

 מתאים לחוזה

 

 .גופי תאורה על עמודים

כמפורט בכתב הכמויות בטכנולוגית 

LED  דגםQ-5  ו-Q-3. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

חשמל +  מפקח

אחראי חשמל רשות 

 מקומית

על הקבלן חובה 

 להציג תעודת 

C.O.C   כנדרש

במפרט זה ללא 

הצגת התעודה לא 

יתקבל משלוח 

 הציוד.

ראה טופס דוגמא 

 מצורף למפרט זה 

 

            – תו תקן( 1

          ישראלי   

         במהדורתו 

 העדכנית .

יהיו       ( כל העמודים 2

פתחים            2עם 

 להארקות     האחד 

) התחתון( והשני     

העליון לחיבור   החשמל 

במגש הציוד מסוג 

שיבחר ע"י הרשות 

כולל פתח המקומית. 

שלישי לעמודי מצלמות 

 לפי הנחיית הפיקוח.

רב תכליתי מאלומיניום  עמודים

18X18  ס"מ תוצרת פ.ל.ה ערד  

מפלדה  העמוד עמוד תאורה  -א

תאי אביזרים הפתח  2יהיה עם 

לחיבור מגש הציוד גובה העמוד נטו  

 מ'   9

זרוע  תהיה אפשרות לחיבור לעמוד 

אשר תשא  בראשו כנדרש בכמויות. 

מ' מעל פני  9של  פנס תאורה בגובה

 הסופיים.  הכביש

מפלדה  העמוד יהיה עמוד תאורה  -ב

תאי אביזרים הפתח לחיבור  1עם 

 מ'   5יוד גובה העמוד נטו  מגש הצ

זרוע  תהיה אפשרות לחיבור לעמוד 

אשר תשא  בראשו כנדרש בכמויות. 

מ' מעל פני  5של  פנס תאורה בגובה

 הסופיים.  הכביש

 

 

 

 

 

7 . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

+  מפקח חשמל

אחראי חשמל של 

 הרשות מקומית 

 

מהנדס החשמל של 

הרשות המקומית 

רשאי לשנות את 

המגש המבוקש 

 לרגיל.

 

לגשר חובה 

בגישור מכני את 

כל המאמ"תים  

במגש הן של 

הפנסים והן של 

 חיבורי הקיר.

 

 לחוזהמתאים 

 ופרטי ביצוע

עם  RSTכולל סימון 

מדבקות על חזית 

 המהדקים.

 מגשי ציוד בעמוד 

מגש שטוח עשוי מחומר בלתי מוליך 

כבה מאליו ובלתי קורוזיבי כגון: 

מ.מ.ש , כפר מנחם, וכו.. עם 

מהדקים כדוגמת סוג'קסי עם 

 צבעים. 

מגש ציוד בעמוד כולל מאמ"ת דו  -א

קוטבי כולל ניתוק "אפס" המאמ"ת 

אמפר מיועד לזרם קצר של  6יהיה 

קילואמפר המגשים יהיו מיועדים  10

שני פנסים שלושה פנסים לפנס אחד, 

 בעמוד.

במקרה של חיבור קיר בעמוד  -ב

יתווסף מאמ"ת נוסף דו קוטבי עם 

קילו  10אמפר  16ניתוק "אפס" 

 אמפר זרם קצר.

8. 

מפקח חשמל+ 

אחראי חשמל של 

 הרשות המקומית

מתן אישור כתוב 

מטעם מפעל 

הצביעה על 

אחריות לצביעה 

 5בתנור למשך 

 שנים לפחות.

 לחוזהמתאים  

תאום סופי של הגוון  

 RALלפי קטלוג 

כדוגמת הקיים בשטח 

באחריות הקבלן  לקבל 

 את הגוון מאדריכל הנוף

צביעה בתנור של עמודי מאור 

 11 –מאלומיניום לפי מפרט 

ומפרטים משלימים כגון: טמבור, 

אפוקל  לאוירה בלתי ימית. או 

 לאווירה ימית  הכל כמצויין במכרז.

9. 

 

 אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות. V -. יש לסמן ב1ערות: ה

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -. יש לסמן ב2             

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. X. במקרה 3             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לסעיפי כתב הכמויותהשלמות והרחבות                          

 

 הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטים שבכתב הכמויות.

 כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב הכמויות. –כל העבודות והציוד המפורטים להלן 

 

 08.02.05עד  08.02.00סעיפים  08.02פרק  08כנדרש במפרט  עבודות עפר והנחת צנרת

 כלליא.                  

 לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח                      

 חפירה גם חציבה בכל סוגי עפר וסלע.                     

 כמו כן, לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה                       

 . ) אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות(. או לחציבה, או ביצוע חפירת ידיים                      

 כל המידות לעומק החפירות הינו ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק                       

 את  –חיר ויתאם )באמצעות מודד מוסמך( מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת מ                      

 מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם.                      

 תעלותב.                

 המתוכנן  מהעומקס"מ  10 -חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב                   

 העבודה, ( וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי  INVERT  LEVELלהנחת הצנרת )                   

 ס"מ חייבת 20של חול דיונות נקי בהרטבה בשכבות של ומבוקר כולל הידוק מלא                    

 להתבצע לפי  הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון במידת הצורך(.                    

 פני הנחת הצנרת.צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת ל כל תעלה של קו                    

 תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח. תחתית החפירה                    

 הבדיקה  ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן                   

 

 סימון תוואי החפירה. ג             

 ם געל הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם יידרש                 

 מחב' הבזק, חב' החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא,                  

 וע כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצ                 

 החפירות לפני אישור  המפקח ביומן.                  

 חוטי משיכה. ד            

    יושחלו חוט פרלון שזור בקוטר כנדרש. חוטי ותקשורת בכל צינורות המעבר לחשמל                  

     דיות עץ המשיכה יהיו מחתיכה אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצויידו בקצותיהם בי                 

  יהיו בצבעים שונים  T.V -עליהן ילופף חוט המשיכה. החוטים לצנרת הבזק ולצנרת ה                 

 זיהויים בנקל. לצורך                
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפלסים ומיקום. ה              

     על הקבלן להקים את המתקנים כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי                   

  לפי המפלסים המסומנים בתוכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה  תאורה                   

   הקבלן למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י                    

 ללא תשלום נוסף.                   

 

 קצוות הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי  – קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש                  

 הנ"ל ללא תוספת  –המגרש יאטמו בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת החשמל                   

 מחיר כלול במחירי היחידה.                   

 

 המגרש קצוות הצנרת יסומנו בשלט סנדוויץ חרות סימון קצוות הצנרת בתוך תחום                   

 ועליו רשום יעוד הצינור חשמל או תאורה ומספר המגרש אותו הוא מזין השלט                   

 ס"מ מפני הקרקע הסופיים על בסיס בטון 100 – 50ובה בגצינוריותקן על                   

                  20X20X20 .ס"מ 

 סימון  הסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים                  

 קצוות השרוולים לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה                   

 הסימון ללא תוספת במחיר ,ח"ח 6X4ח"ח או " 8X3בעזרת  שבלונות לדוגמא "                  

 .080283סעיף   08כנדרש  במפרט  יחידה. כלול במחירי                  

 

 הקבלן חייב למסור רשימת קואורדינטות מדויקת על תוכנית     . ו         

 החפירה ונקודות ההצטלבות הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול  הממוחשבת של תוואי                 

 .080283סעיף  08כנדרש במפרט  במחירי היחידה.                  

 

  תמיכות ודיפון     .ז        

 את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך לכך,  על חשבונועל הקבלן לחזק ולדפן                  

 בשיטות שיאושרו ע"י המפקח.                 

 כבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק החשמל.       ח        

 במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות אחרות                    

 כ, בזק, או כל מערכת אחרת יש לשמור על מרחקים כגון: מים, ביוב, גז, ניקוז, טל"                   

  ת תאום מערכות והפרטים ווכניקנות של כל אחת מהמערכות ובהתאם לתבהתאם לת                   

 בגיליון הפרטים.                   

 הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת  מרחקי                   

 וכפי שרשום בתוכניות,   -ראה בחוק החשמל במהדורתו העדכנית כבלים באדמה.                   

 מפרט וכתבי כמויות.                   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הצטלבות מערכות    ט.         

 

  עם מערכות אחרות כגון: בזק וצנרת מים או נמוך בהצטלבות של קווי מתח גבוה.  1                 

  קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרחק כמצוין  יחצוטל"כ וכו'                       

 כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.וי.סי קשיח עם  החשמל בחוק                      

 ס"מ מסביב. 10בעובי   עטיפת בטון                      

 

 מטר מכל צד של ציר חציה. 0.5ורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות א                      

 בהצטלבות עם קווי מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל תבוצענה                      

 את קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה מערכת. ים כאשר כבלי החשמל חוצ                      

 

 בהצטלבות עם מערכות עמוקות כגון ביוב, ניקוז וכו'. תתבצע החצייה מתחת .    2               

 לאותה מערכת מותנה בעומק אותה מערכת כאשר עומק כבלי החשמל בנקודת                       

 ס"מ נטו מעל פני  0.8 -מ' או פחות מ 1.5 -חציה לא יהיו בעומק רב יותר מ                      

 גם עטיפת הבטון לכבלי החשמל.  כולל הקרקע הסופיים.                        

 מ' עומק יחצו קווי  1.5 -במקרה והמערכת עמוקה יותר מ                       

 וכנ"ל גם עטיפת  לעילהחשמל מעל אותה מערכת עם שרוולים כמפורט בסעיף                        

  0.8 -הבטון ובלבד שעומק מרבי של כבלי החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ                       

 נטו.                       

 

 פרטי  המחייבים יהיה בדיוק לפי הפרטיםביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות      .3               

 הביצוע ולא יורשו שום שינויים ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום צנרת                        

 צייה יסומנו מעל פני הקרקע הסופיים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט כמתואר ח                       

 ד אותה מערכת בפרטי הביצוע כדי שהקבלן ח"ח לא יחפור עם המחפרון לי                       

 קיימת אלא יגיע בחפירתו עד לשלט ויבצע את החצייה דרך השרוול שהוכן                        

 ממוחשבת  AS-MADEמבעוד מועד. הקבלן מסור לח"ח דרך המתכנן תוכנית                        

 כאשר מודגשטלבות + דיסק של נקודות שרוולי החצייה בהצ 14באוטוקד                        

 פותרת את הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של קצוות   אין תוכנית זו בשנית כי                        

 השרוולים.                       

 

 .    לגבי חציות קווי גז או קווי דלק, תבוצע החציה לפי פרטי בצוע ודרישת הרשות4                

 הרלוונטית. אך לא בניגוד לחוק החשמל במהדורתו העדכנית.                         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חלופות של גופי תאורה לבחירת המזמין

עליו  –מותר לקבלן להגיש ציוד שווה ערך. אם בכוונת הקבלן להגיש ציוד שווה ערך  -

להודיע על כך בעת הגשת הצעתו. על הקבלן למסור את כל הנתונים הטכניים כפי 

שיידרשו ע"י המזמין, ולהוכיח שהציוד המוצע על ידו הינו שווה ערך. המזמין רשאי 

 לפסול את הציוד המוצע ע"י הקבלן והקבלן מחוייב לקבל את החלטת המזמין.

 

 קומפלטים  

 ין כי המדידה היא בקומפלט , פרושו בצוע כל עבודות בכתב הכמויות בסעיף המצוי  

 העזר הדרושות לבצוע מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והזמנת פקוח   

 מכל גורם , או תשלום בגין פקוח לכל גורם עד להפעלה תקינה ותיקנית של אותו סעיף  

 לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.  

 

 

 לתשומת לב מיוחדת הצהרות הקבלן למערכות 

 

 א.עם חתימת החוזה רואים את הקבלן כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה שהוא 

 מתחייב ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה     

 והנובעת במישרין או בעקיפין מאי ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות     

 והגיהות שבהוצאת המודד לבטיחות וגיהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן     

 מהמוסד לבטיחות וגיהות.    

 

 את  ובזאת כי קרא ומצהיריםחשמל תקשורת תאורה וטל"כ הוקבלן הראשי ב. הקבלן 

 המפרט המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגשים המיוחדים כולל     

 המפרטים המיוחדים של ח"ח בזק וחב' טל"כ אשר תמציתם מצורפים למפרט הנ"ל, הבין    

 את תוכנם, פנה לכל הגורמים להשגת המפרטים המשלימים, קבלו את כל ההסברים אשר     

 צוע העבודה סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים בקשו לדעת לגבי אופן בי    

 לבצע את עבודתם בהתאם לרשום במפרט הזה ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית     

 משרד התחבורה ונת"י. משרד הביטחון. של משרד השיכון     

 

 כל ש -ליזם, ולח"ח ,  –ג. עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה 

 העבודה בוצעה בהתאם לחוק חשמל, למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של    

 שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם  כמו כן הועדה הבין משרדית    

 לתוכניות ולפרטי ביצוע.   

 הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה    

 קבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות .הואישורה ע"י מנהלת הפרוייקט    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן    

 גם מעבר לשנת בדק . את המפרטים הטכניים ואת חוק החשמל.   

 

 ד. הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום 

 לבודק יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם     

 , או לחילופין בודק מוסמך , בדיקה הראשונהבדיקות נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן ב    

 בעל רישוי  חשמלאי מהנדס באופן פרטי, כולל התשלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח     

 חתום ע"י הבודק המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.    

 

 ה תבוצע ללא ה. על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבוד

 תוספת כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן     

 הקבלן לא  שם לב א לא קרא את המפרט הטכני.    

 

 ו.  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע"י

 , המפקח, המזמין , נציג הרשות המקומית היזם  חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך     

 או בא כוחו  והמתכנן.     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות אבן  - 14פרק 

 (.1991) 14פרק " מפרט כללי לעבודות בנייה"מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.

 

 כללי  14.00 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות  14פרק 

 פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטיים של 

 העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים. המפרט הכללי, הקשורים לביצוע

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או 

חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. כמו כן כלולה במחיר כל עבודה נדרשת 

 יט.כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפר

 צמנט.-עבודות ריצוף כוללות שכבת חול וטיט

 באבני שפה וגן, העבודה תכלול יסודות ומשענת בטון ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.

בחיפוי קירות באבן, העבודה תכלול אספקה של כל הנדרש לביצוע, החלקים והחומרים, הציוד 

 .2378והאביזרים הדרושים ויישום של גמר האבן הסופי לפי דרישות ת"י 

 

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 חיפוי קירות באבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 

 האבן   סוג 

האבן תהיה אבן גיר קשה מסוג ביר זית. סוג האבן יהיה אחיד בכל השטח. דרישות לטיב האבן 

 עבודות אבן, בהתאם להנחיות המהנדס  14בהתאם למפרט הכללי פרק 

 וכמפורט להלן:

האבנים תהיינה מובחרות ללא פגם, ללא גידים, כתמים וללא חומר זר. אחידות בגוון ובצבע עם טונים 

מותרים ואפשריים. האבן תהיה נקיה ורחוצה. לא יורשה שום תיקון של דבק באבן ולא לכאן ולכאן 

 יורשה שימוש באבן שפינתה פגומה. האבן תעמוד בכל התקנים ברמה הגבוהה ביותר. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא הקובעים היחידים בנוגע לטיב האבן יהיו האדריכל והמפקח. 

ו, עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. הקבלן מצליחה לענות לדרישה ז

 יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.

 בדיקות אבן לאבן גיר קשה  

 ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן:-הקבלן יבצע בדיקות הקדם

 : ייצור-בדיקות קדם -

ייצור ממקומות שונים, באזור שממנו יש –דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם יש לייצר

כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור האדריכל. יש לבצע את הבדיקה הבאה 

 -וחוקיים ישראליים נוגעים כמפורט  SIIשל  378בהתאם לדרישות תקן 

ASTM C97 ספיגה ומשקל סגולי לצובר" :(Bulk specific Gravity) ."של אבן בנייה טבעית 

ASTM C170."חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית" : 

ASTM C99."מודול שבירה של אבן בנייה טבעית" : 

 : בדיקה אקראית במהלך הייצור  -

דוגמאות ייבחרו בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה. תסופק ערכת דוגמאות 

 די לבסס את אחידות מקור האבן.מ"ר של ייצור אבן, כ 50אחת עבור כל 

 

 סטנדרטים של בדיקה 

בדיקת . איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות של המתכננים ויועצי האבן

אלא אם יוסכם , EN 12407 בנוסף לתיאור הפטרוגרפי ASTMאיכויות האבן תהיה בהתאם לתקני 

 .אחרת

 :הבדיקות הסטנדרטיות הבאות תהינה ישימות

 ASTM C 568-89  :תקן אבן בנייה גיר

 

 דרישות סוג אבן 

 אבן גיר –קריטריונים לקבלה  -

 :הקריטריונים והערכים לקבלה יתאימו למפרט הבא

 (ערך) 10מינימום   ASTM C241  התנגדות לשחיקה

 Mpa 55מינימום   ASTM C99   חוזק לדחיסה

 Mpa 6.9מינימום   ASTM C99  מודולוס הפקיעה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 2%מקסימום   ASTM C97    ספיגה

 .ק"מ/ג"ק 2560מינימום   ASTM C97    צפיפות

 . יש לחתוך את אבן הגיר נגד הגרעיניות אלא אם יוסכם אחרת

  סיבולות עובי. -

אלא אם יוסכם )דק לא יעלו על הסיבולות הבאות -מושחזים ומשופשפים, שינויים בפני שטח משויפים

 (:אחרת

 .מ"מ 3 ±מ"מ 80>מ"מ 30>  :יחידות אבן

 .מ"מ 5 ± מ"מ 80>   

 מהעובי המוצהר% 2 ±  :שטיחות

 

 ( בדיקות מעבדה שיש לבצעASTM) 

 C97צפיפות  מ"מ 70על  70על  70 יחידות מעוקבות 3 

ניתן להשתמש )

 (ל"ביחידות הנ

 C97ספיגת מים  מ"מ 70על  70על  70

 C170חוזק לדחיסה  (אותו  גודל) יחידות 5

 C241התנגדות לשחיקה  (גודלאותו ) יחידות 3

 C99מודולוס הפקיעה  מ"מ 60על  100על  200 יחידות 3

שקופיות במרחק שווה מחלקו העליון  4 

 והתחתון של בלוק האב

 (מינרולוגי)תיאור פטרוגרפי 

 

 

 עיבוד האבן 

העיבוד והסיתות יהיו בהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט, ויבוצעו ברמה גבוהה ביותר. בכל סוגי 

העבודות תהיינה השפות והפינות שלמות עם פאזה מעוגלת, וכל הזויות ישרות ע"פ הנחיית האדריכל. 

. האבן תהיה מעובדת מכל הכיוונים הנראים לעין כולל צדדי האבן )המימד הצר( לא תהיה זמלה

בחיבור עם האבנים האחרות )במישקים( כולל עיבוד כל צד של אבן הנראה לעין. בכל סוגי הסיתות 

יהיה כיוון אחיד לטיבוע או לקילוף. כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות או הפסיקים ובצפיפות לכל 

 שטח האבן, לרבות קרוב למסגרת האבן. 
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  כיחול 

 רושים:הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הד

 ס"מ. 3ניקוי הטיט לעומק  -

ס"מ באופן מכני ובעבודת ידיים בלחץ אויר ולאחר מכן  3ניקוי דפנות האבן לעומק  -

 שטיפה במים.

 סילוק כל החתיכות והפירורים. -

 הקפדה על המינון לפי הוראות היצרן. - הכנת החומר בצורה הנכונה -

בסיס צמנט לבן, תואם לגוון חומר על הכיחול יהיה עם  - התאמת הגוון לגוון האבן -

 ויאושר ע"י האדריכל בטרם הביצוע. האבן

 המלט יכלול מוסף להגברת האטימות.  -חומר הכיחול  -

 מילוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה. -

גמר הכיחול ע"י מכשיר שיידחס את הכיחול ויאפשר גימור של משטח ישר ושקוע  -

 ס"מ מפני האבן. 0.5-1

לעבור עם המכשיר פעם נוספת להידוק הכיחול ולסתימת  לאחר התייבשות יש -

 סדקים.

 תוך כדי כיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומשיירי צמנט בטון. -

המישקים יוגנו מהתייבשות בגמר ביצוע פעילות מילוי המישקים, ותהליך האשפרה  -

 ימים לפחות.  4יתחיל מיד.  המישקים יישמרו במצב רטוב במשך 

ע הכיחול יש להקפיד על הנושאים הבאים: ניקוי הטיט, ניקוי לאחר ביצו -

דפנות האבן, סילוק כל החתיכות והפירורים, דחיסה, סתימת סדקים וכל 

 הנדרש על מנת לקבל גמר באיכות גבוהה.

 טיב העבודה 
תהיה הקפדה על רמת ביצוע האבן על כל סוגיה כולל: איכות האבן, איכות החיתוך, דיוק החיתוך, 

כיחול, גימור יבש, ניקיון -הסיתות האחיד, אי שימוש באבן פגומה, בנייה מדויקת, גימור
 האבן וכו'. 

ועל הקבלן ייקח בחשבון שהמפקח ו/או האדריכל יסמן כל אבן פגומה בחומר סיתות או באופן אחר 
, גם אם הסימון נעשה לאחר יציקת השורה או לאחר הקבלן יהיה להחליפה ללא כל תמורה

 שנבנו שורות אבן נוספות מעל השורה האמורה.

 הגשות ודוגמאות   14.01

 יוגשו לאישור האדריכל הדוגמאות הבאות, צבע וגימור האבן בהתאם לכתוב ובאיכות 
 גימור טובה:

 אבנים 2 –אבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם לחיפוי  -

 אבנים 2 –קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 אבנים 2 –בני פינה גושניות וחפורות מאבן ביר זית צהוב א -

 אבנים 2 –פאות  4אבן פינה לקופינג מאבן ביר זית צהוב עיבוד  -
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 ups) -(Mockדגמי דמי   14.02

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 מ"ר של חיפוי אבן גיר קשה ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  3 -

 מ"א קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם כולל אבן פינה 3 -

כיוון הסיבים תוך הצגת תנאי חיבור ופרטי חלקים  כדי לדמות תנאים סופיים: דגמי הדמי יורכבו

, חומר מילוי לחיבורים, תומכים, זוויות שחרור, לוחיות מרווח, עוגנים, שימוש בחלקי רווח, פינתיים

 המאפיינים של העבודה הסופית.וכל , חומרי אטימה

 . יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור הפרויקט דגמי הדמי

הקבלן לא יחל בעבודות הביצוע בטרם קיבל את אישור המפקח והאדריכל לדוגמא שהכין, גם אם 

 נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח והאדריכל.

מפקח /לביצוע ימצאו בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל דגמי הדמי שאושרו

 ללא פירוקם או הזזתם. , לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט

 למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור הדוגמאות, ועלותן כלולה במחירי היחידות.

 

 קירות בחיפוי אבן 14.03

 תכולת העבודה והמחיר 

אספקת והובלת החומרים, כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניות, כולל מוט קשירה 

מ"מ אופקי  150מ"מ מרותכים במרחק  5מגולוון לרשת מתכת, רשת מגולוונת ממוטות בקוטר 

בבטון וביג'יבונד כמפורט, וכל עבודה הנדרשת   ואנכי, קוצים מנירוסטה, עיבוד סביב נקזים

 .2378שלמת של החיפוי והקופינג. כל הנדרש לפי תקן אבן ודרישות ת"י להתקנה מלאה ומו

 

 הנחיות כלליות 

 פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מזויין עם ציפוי אבן )בניה יבשה(. 

הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור, פרק זה יתאר את חיפוי האבן בלבד. קיבוע האבן לקיר 

 קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים, לתקנות ולבטיחות.יבוצע לפי פרטי 

 .לאחר אישור בכתב מהמפקחהקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות, 

  5ס"מ לכל גובה שורת האבן, וצינור הניקוז שקוע  2-3פתחי המוצא לניקוז יהיו ברוחב 

 יפוי תבוצע באמצעות ס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר. אטימת הרווח בין הצינור לח
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בטון וביג'יבונד. הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן. לא יותר עיגון באמצעות קוצי פלדה, 

 קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון, וריתוך הצינור לקוצים.

ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית. יותרו קפיצות ודרוגים בהתאם למצוין בתכניות 

טים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו אופקית והשורה שלפני ובפר

האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. התקנת האבנים תעשה במרווח 

 ס"מ בין אבן לאבן. 1)"פוגה"( מקסימלי של 

 

 ביצוע העבודה 

 ביצוע החיפוי 

ים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות. עבודת האבן החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכי

תבוצע בדיוק מירבי, תשמר המשכיות של שורות, מישקים בעובי אחיד וכו'. על הקבלן 

להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות 

ובמכשירי מדידה אופטיים. בטון יימדד בנפרד. פרטי קשירת האבן לרשת המתכת 

 המפורטת לעיל לפי קונסטרוקטור.

 מילוי גב האבן 

עם אגרגט דק, בהתאם  20 -טיט )מלט( שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב

 לעובי הנדרש של המילוי.

 תפרי הרפיה 

ובמקומות המסומנים. בחיפוי שמעל לתפר הפוגה תהיה  יבוצעו בבטון לפי הנחיות קונסטרוקטור

 פתוחה ונקיה משאריות טיט, והנחת האבנים תהיה בתצורת רוכסן זו על 

 גבי זו.

 

 באבן גיר קשה ביר זית צהוב חיפוי 14.03.01

 ס"מ עובי 5ס"מ אורך,  25-55ס"מ רוחב,   30\26\23\21 -: מידות משתנות גודל  

 : מוסמסםעיבוד  

 : מ"רמדידה אופן  

: אספקת והובלת החומרים, אלמנטי הקשירה כנ"ל, מילוי גב העבודה והמחיר כוללים

האבן, עיבוד מישקים ופתחי ניקוז וכל עבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של חיפוי 

 האבן. 
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 אבן גיר קשה ביר זית צהוב קופינג 14.03.02

 ס"מ 50-66ס"מ, אורך משתנה  40ס"מ, רוחב  15: גובה גודל

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 3: מוסמסם עיבוד  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד וכל עבודה העבודה והמחיר כוללים

פאות  4הנדרשת להתקנה מושלמת של הקופינגף כולל אבן פינה בעיבוד מוסמסם 

 ובחיתוך רדיאלי בפינות.

 

 חפורה מאבן ביר זית צהוב לקיראבן פינה גושנית ו 14.03.03

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 4: מוסמסם עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד וכל עבודה העבודה והמחיר כוללים

 הנדרשת להתקנה מושלמת של האבן.
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  פיתוח האתר – 04פרק 

 מדרכותריצוף שבילים ,  – 40.01פרק 

 ס"מ על תושבת בטון   X 17 25אבן שפה כביש במידות  40.01.0640

 ס"מ על תושבת בטון    23X 23אבן משופעת במידות    40.01.0670

 ס"מ על תושבת בטון 50X30אבן תעלה דו שיפועית     40.01.0760

 ס"מ על תושבת בטון    X 100 X 20 10אבן גן טרומה במידות     40.01.0540

השפה מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם לפרטי התכניות, תתאמנה  אבני
גווני האבנים  .ותהיינה שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אויר או פגמים 19לדרישות ת"י 

 יקבעו בהתאם לתכניות ופירטי האדריכל.

בור בין החי   .לפי התכנית 20 -האבנים יונחו בהתאם לפרטים על תושבת ומשענת בטון ב 
דליל ובמידת הצורך תוך שימוש בפיגמנט המתאים  1:2היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס 

אבני השפה יונחו לפי התוואי    .לסוג האבן אותו יביא הקבלן מהמפעל המייצר של האבן
המדויק כמסומן בתכניות, ובגובה כמצויין בתכניות. קודם תחילת העבודה יאמת הקבלן את 

התבסס המתכנן בתכנון, לא תוכרנה כל תביעות במידה וביקורת גבהים  הגובה הקיים עליו
 זו לא בוצעה והתקבלו אבני שפה בגבהים שונים מהרשום בתכניות.

יודגש שיתכן ובשלב  א' של העבודה  תבוצע העבודה  ללא כל שכבות  האספלט, גובה אבני 
 .השפה יתייחס בכל מקרה לתכנון הסופי ולגבהים הרשומים בתכניות

מודגש שבמקומות בהן מסומנת אבן שפה מונמכת גובה האבן מעל האספלט המתוכנן יהיה 
 ס"מ. 2עד 

ס"מ, עבור אבן זו  12כמו כן מודגש שבניגוד להנחיות היצרן גובה אבן עליה לרכב יהיה  
 כוללת האספקה גם את אלמנטי הקצה.

ר ביצוע אבני שפה לא תשולם כל תוספת עבו ,של המפרט הכללי 46בנוסף לאמור בפרק 
 .מונמכת בקטעים המצוינים בתכניות ו/או בקטעים עליהם יורה המפקח בכתב

אבני השפה בעקומות תהיינה מאלמנטים מוכנים שיובאו לאתר העבודה ממפעל מאושר 
ס"מ כפי שיקבע המפקח. לצורך התאמה בלבד יאשר המפקח חיתוכים  50ס"מ או  25באורך 

לא תותר שבירה ידנית של אבני השפה או  .ו במשור מכנישל אבני שפה, החיתוכים יהי
האבנים תסודרנה בצורה רצופה ללא שברים בהתאם לרדיוסים  .השלמת יציקה במקום

 .שבתכניות ותותאמנה כדי להשיג מגע מקסימלי האפשרי בנקודות החיבור

 מצידה הפנימי של אבן השפה בצד המדרכה או אי ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( מעפר 

 .מ' הידוק רגיל 1.0ברוחב 
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לא תשולם כל תוספת עבור מעברים תכופים מסוג אבן אחת לסוג אבן אחרת או עבור גבהי 
 הנחה שונים.

בכל מקרה של הנחת אבן שפה בקצה אספלט קיים תכלול העבודה גם חיתוך האספלט בקו 
ישר ואנכי ומלוי המרווחים בטיט צמנט, לפני ביצוע החיתוך יסומן מיקום החיתוך במרחק 

 . ס"מ מהמקום העתידי של אבן השפה 10של לא יותר מ 

בצד המדרכה או אי התנועה  מצידה הפנימי של אבן השפה ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
מ'  1.0בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( מעפר ברוחב 
 .הידוק רגיל, לא תשולם על כך כל תוספת ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו

עבודות : לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל ההמדידה והתשלום
המפורטות לעיל לרבות סימון, ניסור האספלט סילוק הפסולת הנחת האבן ביצוע תושבת 

 .הבטון וכל העבודות והחומרים הדרושים לבצוע מושלם של העבודה

 

 עבודות ריצוף ואבני גן   40.03

 

 דוגמאות  

  יח' מכל סוג(: 2-הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הבאים )לא פחות מ

 דוגמאות של כל סוגי אבני הריצוף, צבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה. -

 דוגמאות של כל סוגי אבני הגן, הצבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות טובה. -

 

 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת מלבן ובאבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול ופרט  3 -

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"   3 -

 

בני השפה מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם לפרטי התכניות, תתאמנה א

גווני האבנים  .ותהיינה שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אויר או פגמים 19לדרישות ת"י 
 יקבעו בהתאם לתכניות ופירטי האדריכל.

החיבור    .לפי התכנית 20 -על תושבת ומשענת בטון ב בהתאם לפרטים האבנים יונחו 
ובמידת הצורך תוך שימוש בפיגמנט  דליל 1:2בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס 

השפה יונחו  בניא   .המתאים לסוג האבן אותו יביא הקבלן מהמפעל המייצר של האבן
, ובגובה כמצויין בתכניות. קודם תחילת העבודה לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות

יאמת הקבלן את הגובה הקיים עליו התבסס המתכנן בתכנון, לא תוכרנה כל תביעות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במידה וביקורת גבהים זו לא בוצעה והתקבלו אבני שפה בגבהים שונים מהרשום 
 בתכניות.

לב  א' של העבודה  תבוצע העבודה  ללא כל שכבות  האספלט, גובה יודגש שיתכן ובש
 אבני השפה יתייחס בכל מקרה לתכנון הסופי ולגבהים הרשומים בתכניות.

מודגש שבמקומות בהן מסומנת אבן שפה מונמכת גובה האבן מעל האספלט המתוכנן 
 ס"מ. 2יהיה עד 

ס"מ, עבור אבן זו  12לרכב יהיה   כמו כן מודגש שבניגוד להנחיות היצרן גובה אבן עליה
 כוללת האספקה גם את אלמנטי הקצה.

לם כל תוספת עבור ביצוע אבני שפה שולא ת ,של המפרט הכללי 46בנוסף לאמור בפרק 

 .מונמכת בקטעים המצוינים בתכניות ו/או בקטעים עליהם יורה המפקח בכתב

העבודה ממפעל  מאלמנטים מוכנים שיובאו לאתר אבני השפה בעקומות תהיינה
. לצורך התאמה בלבד יאשר ס"מ כפי שיקבע המפקח 50ס"מ או  25באורך מאושר 

לא תותר שבירה ידנית  .חיתוכים יהיו במשור מכניהמפקח חיתוכים של אבני שפה, ה

האבנים תסודרנה בצורה רצופה ללא שברים  .של אבני השפה או השלמת יציקה במקום
מנה כדי להשיג מגע מקסימלי האפשרי בנקודות בהתאם לרדיוסים שבתכניות ותותא

 .החיבור

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד המדרכה או אי  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( 

 .מ' הידוק רגיל 1.0מעפר ברוחב 

או עבור  כופים מסוג אבן אחת לסוג אבן אחרתלא תשולם כל תוספת עבור מעברים ת
 גבהי הנחה שונים.

אספלט קיים תכלול העבודה גם חיתוך האספלט שפה בקצה בכל מקרה של הנחת אבן 

ט, לפני ביצוע החיתוך יסומן מיקום בטיט צמנ בקו ישר ואנכי ומלוי המרווחים

 . ס"מ מהמקום העתידי של אבן השפה 10החיתוך במרחק של לא יותר מ 

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד המדרכה או אי  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( 

, לא תשולם על כך כל תוספת ועל הקבלן לקחת זאת מ' הידוק רגיל 1.0מעפר ברוחב 

 .בחשבון בעת הגשת הצעתו

: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל והתשלוםהמדידה 

ניסור האספלט סילוק הפסולת הנחת לרבות סימון, העבודות המפורטות לעיל 
והחומרים הדרושים לבצוע מושלם של האבן ביצוע תושבת הבטון וכל העבודות 

 .העבודה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תכולת מחיר לריצוף 

פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"

 מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 תכולת מחיר לאבני גן 

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע 

 מהודק, חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(

 

 ביצוע הריצוף 

 הנחת הריצוף  -

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע 

ע"י האדריכל. הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך 

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה  –ביותר האפשרי. באבנים שלמות 

ן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הנדרשת, לעבר אב

הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים 

בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי. חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור או באמצעות 

ופן ניצבת "גיליוטינה" מיוחדת. יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם ד

 ישרה.

אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול 

 ס"מ.  2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4בעובי 

מישקים עוברים )רצופים(  –מקשר  סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי

ס"מ כל אחת.  20בכיוון אחד, ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51המצע יהיה מסוג א' כמוגדר במפרט הכללי, פרק 

 

 סימון גאומטריה לריצוף -

 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

 ישרים בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח 

 טרם ביצועם.

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ' ופלס  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10טיות בריצוף לאורכים עד בדיקת הס

 מים. לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 ס"מ. 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ביצוע אבן גן 

האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים. לאחר 

הנחת ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן. המישקים ימולאו 

 בדייס על בסיס צמנט לבן/אפור בגוון האבן )לאישור האדריכל(.

 

 אבן משתלבת "מלבן" 40.03.01

 אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול.תוצרת  1366מק"ט    

 ס"מ 7/15/30מידות : גודל   

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020קוקטייל בהיר/כהה/צהוב מק"ט : גוון   

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, העבודה והמחיר כוללים

הנחת האבנים והידוק חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, 

 סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת "יתד" 40.03.02

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1584מק"ט    

 ס"מ 7/7.5/22.5מידות : גודל   

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020קוקטייל בהיר/כהה/צהוב מק"ט : גוון   

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, כולליםהעבודה והמחיר 

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק 

 סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת דגם "רמות" 40.03.03

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  1397מק"ט    

 ס"מ 7/8/8מידות : גודל   

 קוקטייל בגוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, העבודה והמחיר כוללים

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק 

 סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת עם בליטות להנגשה 40.03.04

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16971מדרגות פיתוח ומעברי חציה. מק"ט  בקרבת   

 ס"מ 20/20/6 מידות: גודל   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ע"ב מלט לבן, גוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, העבודה והמחיר כוללים

ול ים, הנחת האבנים והידוק חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת ח

 סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת עם פסי הולכה להנגשה 40.03.05

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16981בקרבת מעברי חציה. מק"ט    

 ס"מ 20/20/6 מידות: גודל   

 ע"ב מלט לבן, גוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, כולליםהעבודה והמחיר 

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק 

 סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אקרסטון לבחירת האדריכל: גוון

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, העבודה והמחיר כוללים

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק 

 סופי בפטיש, ספייסרים, חיתוך.

 

 אבן גן דגם "רמות" 40.03.06

 תוצרת איטונג או ש"ע. 2280מק"ט   

  12.5/18.75/50: מידות גודל

 : אפורגוון

 מ"א :אופן מדידה  

: אספקה, הובלה ועבודה, חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד העבודה והמחיר כוללים

 ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(. 

 

 אבן פינה דגם "רמות" 40.03.07

 תוצרת איטונג או ש"ע. לשבילי אופניים. 2281מק"ט   

  12.5/18.75/50: מידות גודל

 : אפורגוון

 : יחי'אופן מדידה  

: אספקה הובלה ועבודה, יסוד ומשענת בטון וחגורה והמחיר כוללים העבודה

 סמויה )לפי צורך(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אבן גן מבטון ללא פאזה תוצרת אקרשטיין או ש"ע 40.03.08

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגמר אקרסטון או כורכרית.   

  20/10/50: מידות גודל

 : אקרסטון או כורכרית ע"פ אדריכלגוון

 א: מ"אופן מדידה  

: אספקה, הובלה ועבודה, חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד העבודה והמחיר כוללים

 ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(. 

 

 20*20אבן משתלבת ריבועית  40.03.09

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 20/20מידות : גודל   

 לבן: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

: אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, העבודה והמחיר כוללים

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק 

 סופי בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 חיפוי קרקע – 06.04

 ס"מ 40מילוי אדמת גן בעובי    40.06.0040

. האדמה תיחפר משכבת קרקע 41016העבודה תעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 
. 5ס"מ לא יעלה על %  3 -מ'. אחוז האבן הגדולה מ 1.0 -תחתונה מעומק גדול מ 

האדמה תהיה בריאה, ללא מחלות, עשבי בר ושורשים, הקבלן יקבל אישור 
 מהמפקח לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה מתאימה לצמחי גן.

העבודה כוללת ניקוי השטח מאבנים ועשבים אספקה פיזור ויישור של אדמת גן  
ס"מ במקומות המסומנים בתכניות ועפ"י הוראות המפקח. דיוק  30בעובי 

ס"מ פרט לקטעים שלאורך ריצוף ואבני שפה   5 -היישור לאחר הפיזור יהיה ל
צעו בקרקע יבשה או ס"מ נמוך מפני הנ"ל. כל העבודות יבו 5 -שם היישור יעשה ב

 לחה מעט.

באם לפי דעתו של המפקח הודקה האדמה יתר על המידה בשעת פיזור ויישור, 
ס"מ לפחות במחרשה או כל כלי אחר מאושר,  20יהיה על הקבלן לחרוש לעומק 

 לאחר החריש תיושר האדמה עבודה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ס"מ. האדמה תסופק ע"י הקבלן  40עובי השכבה המפוזרת והמיושרת מינימום 
ממקורות העומדים לרשותו ולצורך כך יציג הקבלן אישור מאת מנהלי מקרקעי 
ישראל או גורם אחר מוסמך שכרית האדמה הנ"ל נעשתה באישורם, וכן דרכי 

 הגישה אל אתרי הכרייה  וממנו נעשו באישורם. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וצע בסעיף נפרד(  יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים )הדברת העשבים תב
 או לאחר תוספת קרקע.

 רואים את הקבלן כאילו לקח תנאים אלו בחשבון במסגרת מחירי היחידה.

: הנפח התיאורטי במ"ק והתשלום כולל את עבודות הכרייה, ההובלה,  המדידה
 האישורים, פיזור החומר ויישורו, יישור גנני ויישור עדין וחרישה במידת הצורך.   

 

 נון והשקיהגי – 41פרק 

 כללי 41.00

פברואר  -במפרט הכללי )מהדורה רביעית 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 
 2001, )מהדורה ראשונה 41.5(, והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק 2009

ל העבודות משרד הביטחון/ההוצאה לאור(, ומהווה הרחבה ש -בהוצאת ועדה בין משרדית 
 בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע 
 העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

 רט טכני מיוחד. על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפ

על הקבלן לקחת בחשבון שאין בהכרח קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור 
 סעיפי המפרטים האחרים. 

על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל 
בנפרד ומחירה כלול האחרון לתקופה של תשעה חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם 

 במחיר הביצוע.

 בטיחות ורישוי

מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט 
 המיוחד. 

יבוצעו ע"י אנשים מורשים  -עבודות בחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים 
 לביצוע עבודות בחומרים אלו. 

בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח  השימוש יעשה רק
 המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות בהמלצות.

 סימון 

עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום המיועד 
ם בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן לא לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחי

יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל. כמו 
 כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים

בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ובשוליו. עם חל איסור מוחלט על פגיעה 
זאת, במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או פגיעה בשורשי עצים 
יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים לכך. פעולות הגיזום וחפירת 

רשות המוסמכת בשטח. לא תשולם לקבלן כל השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם ה
 תוספת עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.

 

 שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: פיתוח, גינון והשקיה 
 והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

ייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות עם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמח
 השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים. ללא אישור 
 בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים

 בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן.ניקוי  השטח  

 מקור וסוג אדמת הגן ובדיקות קרקע לפני הבאתה לאתר. 

תאום  סוג הדשנים, חומרי הריסוס ושטחי הריסוס לפני הבאתם לאתר ומועד ביצוע עבודות  
הכשרת הקרקע. לא יותר שימוש בקוטלי עשבים שיש בהם לפגוע בחי ובצומח שמסביב או 

 המיועדת לשתילה וזריעה בשטח.בצמחייה 

 גמר הכנת קרקע.

לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימון, לפי המיקום, קוטר הצנרת  
ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח יעשה מילוי הקרקע הגננית 

 עשבים. רק לאחר פרישה ו/או טמינה של מערכת ההשקיה, והדברת

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות. 

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(.

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה.

 גמר שתילה. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך 
העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות  התחשבות בצרכי

 ובגין האמור לעיל.

לאחר מסירת העבודה באישור המפקח באתר יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון למשך 
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור אחזקת שטחי  תשעה חודשים בהתאם למפרט האחזקה הכללי.

ל זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה. התשלום כלול הגינון ובכל
 במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 דוגמאות 41.01

 צוינו אשר הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על
 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה

 האדריכל עם מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים
 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות

 משרד ליד למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל
 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח

 דוגמא כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים
 .מאושרים

 הקבלן לנדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור
 מסמכי לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי
 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז

 

 ןהכשרת הקרקע לגינו 41.02

 תכולת העבודה:

ניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כיסוח עשבייה, הדברת עשבייה, תיחוח, מילוי אדמת גן, יישור 
 גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 :תכולת המחיר

גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת  אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות באדמת
למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט 

חודשים ממסירה סופית של כל העבודה  9במפרט, אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים למשך 
מצע לשתילה יימדדו . אדמת גן ו41.5בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק 

 .40בנפרד בפרק 

 כללי

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות 
 אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 9 -חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל 9אחריות לצמחיה למשך 
האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין. מחיר אחזקה לפי חודשים. בתקופת 

 דונם.

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות 
)בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בשלמות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו 

 לקבלן בהתאם לתקן שוהם.

תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל עם קבלת 
 כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים ולהראות את המדידה הראשונה למפקח, לצורך 
חודשי  9ת המים היא עד למועד מסירה סופית ובמשך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלו

 ע"פ החלטת המפקח. –האחזקה. בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד במונה 

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים וכן 
 יימת. לחשוף את השטח מכל עשביה ק

 העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום. 

הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על ידי המפקח. 
כמו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן לבצע בכלים 

ת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת, יישור השטח מהמצב שלאחר מכניים. עבוד
הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל. הרחקת כל פסולת אל מחוץ לגבולות 
האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת 

גין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכל תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה ב
 ההוצאות.

 

 עיבודי קרקע 

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 
 ס"מ באמצעות משתת רוטט, כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  50

י קלטרת או מגרפת יד עד לקבלת פני שטח יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"
 חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

ס"מ אשר יתגלו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר אשפה  5-כל פסולת ואבן הגדולים מ
 על חשבון הקבלן.  -מאושר 

 הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות. לפני היישור הגנני
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 הדברת עשביה 

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:

שבועות, עד להופעת עשביה  3מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  15השקיית הקרקע בכמות של 
דמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה בא

לעידוד והנבטת עשבייה. לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה הם ירוססו בהתאם 
 להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

ע אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנו
נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים 

 מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה למרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת 
ב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, יעילות אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השל

ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי 
 הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.

מיים תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים כי
 יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 

לאחר מילוי השטח באדמת הגן יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל, כלומר 
פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי  1-2עו טיפולי ריסוס העשבייה יבוצ

 להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 

 

 תיחוח

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח המזמין/אדריכל, 
ס"מ  40ל על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה לעומק מינימלי ש

בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של המקום. 
כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני -כמו

 בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר. 

 קווים מוליכים למערכות השקייה. במועד זה יבוצעו

 

 זיבול ודישון שטחי גינון

 ס"מ 30-70מידות: עומק 

ויאושר על סמך  801תכונות החומר: הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי 
 בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 -לפי מיכל ולכל עץ לפי יחידה, דישון  במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים -אופן מדידה: זיבול 
 במ"ר בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה, וכל המתואר בסעיף זה.

המחיר כולל: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים 
 והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

  זיבול:

 מ"ק לדונם 20עשר, זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מו –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר הומוס.  1.5תוספת  -ק"ג  3שיחים ושתילים במיכל 

 ליטר קומפוסט מועשר לעץ 100תוספת  -עצי דקל 

 ליטר קומפוסט לעץ 50תוספת  -עצים אחרים 

 

 דישון:

 ק"ג לעץ.  5דשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של  –לעצים 

 ק"ג אשלגן כלורי לדונם 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 –לשטחי גינון 

ליטר  0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 
 למ"ק מים בכל השקיה.

קרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני ה
כלים ידניים או במתחחת. זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר 

 תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל והדשן  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 
רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה והנטיעה יעשה 

קוב  30ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות באופן חד פעמי לפי 
 לדונם. בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.

בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון  תקופת הדישון באביב
 משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

   נטיעה   41.03

העבודה והמחיר כוללים: כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ, בהתאם 
או חציבה של  ובכלל זה: חפירה 41,41.5למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים 

בור נטיעה, הצבת העץ ונטיעתו, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סימון, ביצוע סמוכות, 
סילוק פסולת למקום שיורה המפקח, השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית(, אחזקה 

 ואחריות עד המסירה וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט,  -פולים הנדרשים טרום שתילההמחיר כולל כל הטי
הידוק במעגילה, ריסוסים ודישון. חפירת הבור והתמיכה  -וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה

  לעץ יימדדו בנפרד.

 אופן מדידה: יח' )עץ(

 לפי גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או הנטיעה כולן עבודות לביצוע איסור חל
 הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה המפקח. לא של הכרעתו

 .כלשהן אקלימיות

אספקת העצים לשטח הינה במכרז נפרד; העבודות במכרז זה מתייחסות לעבודות הנטיעה 
 הנדרשות לאחר שהובא העץ לשטח העבודה כנ"ל.

 

 בורות לעצים  41.03.01

 ס"מ 200/300/200ס"מ או לפי תכנית. לעצי תמר  150/150/100מידות:   

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 

 תכולת עבודה ומחיר:

המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י מודד, חפירה זהירה : חפירה לעצים בשטחים מגוננים
בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות , פינוי החומר החפור, במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות

ליטר קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע  100-ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן ב 5של 
השקית הנחתה, השקיית מים לרוויה והשקית , מילוי הבור בעת השתילה, ס"מ 30-70בעומק 

העבודה העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח הנטיעה, עד למסירת 
  בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון.

חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לסעיף לעיל 
פירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות,  -בתוספת הבאה 

ל, הצנעת מגביל שורשים במידה ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה או אבן גן בהתאם לפרט אדריכ
 ומופיע בפרט, והתקנת מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל.

מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תעשה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה ובהתאם 
למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. טרם חפירת הבורות, על הקבלן לקבל 

 ת אישור המפקח למיקומם.א

באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש ולוודא שאין 
בשטח עבודתו תשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות אשר עלולות להינזק. באחריותו לתאם עם כל 

ז וכו'. במידת הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקו
 הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר היחידה.

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה, לרבות הכנה של  24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 
 אדמה גננית למילוי הבורות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

את הבורות כך מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר 
שלא יהוו מפגע בטיחותי. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים לסימון הבור והגנה מפני נפילה 

 לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

בנוסף למצוין במפרט כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן להסיר את אדמת 
ה במצע תעשה בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או הגן ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפיר

ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת 
חמרה בהתאם למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן 

 יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה.

 

 סמוכות לעצים 41.03.02

 מ' 3ס"מ, גובה  8מידות: קוטר 

תכונות החומר: עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד וללא סימני ריקבון 
 ו/או חדירת מזיקים.

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3אופן מדידה: לפי יחי' )יחידה כוללת 

 העבודה והמחיר כוללים: אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה לעץ.

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד עליו יורה 
 המפקח/האגרונום.

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים( ובגובה 
 ות גזע העץ. הדרוש לפי מיד

סמוכות לכל עץ. עליהן  3 -מ'  0.5הסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו בקרקע בעומק 
 ס"מ. 25מושחלת צינורית שקופה אלסטית )שטיכמוס( באורך 

, בשתי 8ס"מ לצידי העץ. הקשירה תהיה בצורת  15הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 
 העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע ברוח.נק' לפחות בנקודת הכיפוף של 

 

   מגביל שורשים   41.03.03

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע. 

 ס"מ 100מידות: גובה 

בחום. עמידה  מחוברים ארוגים לא תכונות החומר: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיבים
 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים לחדירת

 מדידה: מ"אאופן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 העבודה והמחיר כוללים: אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.

 כדי התקנתם. זאת, לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא
השורשים  מגבילי ללא עצים לשתול שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא

 הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה הארוך(. בבורות בטווח עץלהתפתחות ה )המפריעים
ויועצי  האדריכל עם בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק אך -ומבנים  תמך לקירות

הנחיית  לפי ובקוטר בגובה ,עגולה או מרובעת בהתקנה שורשים מגבילי יותקנו -התשתיות 
אישור קונסטרוקטור  את לקבל יש לקירות בצמודהיצרן.  לפי הוראות תתבצע המפקח. ההתקנה

 .השורשים מגביל להנחת

 

 נטיעת דקלים מבוגרים  41.03.04

 מ'.  3.5-4.5מידות: גובה הגזע בין   

 ס"מ 200/300/200גודל בור הנטיעה:   

 אופן מדידה: יחי'   

יה, אחריות המחיר כולל: חפירת הבור, הנטיעה וכיסוי הבור באדמת גן, דישון וזיבול, השקי
במפרט הכללי. אספקת  41.2לקליטה למשך שנה מיום הנטיעה וכל האמור לעיל בסעיף זה ובפרק 

 והובלת העץ לאתר העבודה במכרז נפרד.

הדקלים חייבים לקבל את אישור האדריכל או המפקח לפני העברתם לשטח. לפני הוצאת העץ 
האדריכל( ולעטוף את הכפות בשק  מהאדמה יש לנקות ולגזום את כל זיזי הכפות )בתיאום עם

יוטה להגנה. הוצאת העץ תעשה תוך הקפדה על חפירה נכונה סביב מערכת השורשי, והוצאת העץ 
מ'. מיד לאחר ההוצאה יש להעמיס את העץ באמצעות  1מהקרקע עם גוש אדמה שקוטרו עולה על 

 מנוף על כלי רכב ולהובילו אל אתר הנטיעה, באופן מוגן משמש ורוחות.

שעות לפני הנטיעה. יש למלא הבורות  24הבורות המיועדים לנטיעה ייחפרו ויהיו מוכנים תוך 
שעות לפני הנטיעה. העץ יורם מהרכב אל תוך הבור באמצעות מנוף, תוך  12-במים במשך כ

הקפדה שלא לפגוע בקליפתו. הבור ימולא באדמת חמרה חולית תחוחה, תוך השקיה רצופה 
העץ הבור ימולא עד מחצית גובהו באדמה ושארית התערובת לאחר הצבת  וגדושה. לפני נטיעת

העץ. לאחר הנטיעה  יש להציב אמצעי הגנה שיבטיחו את יציבותו והגנתו בפני רוחות. זיבול 
 בתאום עם אדר' הנוף. -ודישון יעשה רק לאחר קליטת העץ 

מתכנן ואגרונום במידה ולא ימצא הקבלן דקלים בגודל המתאים, יהיה עליו לאשר עם ה
הפרוייקט את גודל הדקלים שהוא מבקש להביא, ולקבל הנחיות מותאמות מהמתכנן ומאגרונום 
הפרוייקט באשר לגודל הבור, אופן הגיזום והעתקה, גודל גוש השורשים המועתק, דרישות 

יר מיוחדות ושינויים באשר לדישון, זיבול והשקייה. כל אלו וכל שידרוש האגרונום, נכללים במח
 הדקל ולא יקבל הקבלן בעבור תיאום, שינויים ודרישות אלו תשלום נוסף.

הקבלן אחראי לקליטת הדקלים המבוגרים משך שנה מיום הנטיעה; כל עץ שלא נקלט יורחק 
מהשטח על ידי הקבלן וינטע במקומו עץ אחר, עד לאחר הבטחת קליטתם המלאה של כל העצים. 

ים במרכזם אבל לא ניכרת כל תוספת גידול לגובה בשיעור של עצים שנקלטו לכאורה,  היינו ירוק
ס"מ במשך שנת האחריות, ייחשב הדקל כלא נקלט ויש להחליפו בדקל אחר ולהבטיח  50לפחות 

 את קליטתו המלאה כנ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.05

 כללי

והנחיות המצורפים, שנועדו ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים 
 להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת 
 על ידי אדריכל או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

, כלומר תכנית מצב AS MADEדה תכנית אימות על המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבו
 תוכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   קיים בשטח לאחר הביצוע.

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים להתקנתם, וכל 
 העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי הכמויות.

הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך שלא  הקבלן יהיה ערוך לקבל
 תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח על 
 השלב המבוצע.

א על ידי מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצ
 .41.03פרק  –משרד הביטחון 

מחירי היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי חיבור 
 הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים ואחריות טיב.

 

 ביצוע מערכת השקייה

 מדידה וסימון

 ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן   המבצע.   סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על

 הנחת צנרת 

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד הביטחון, יש  
 להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח.

מטר מהעץ  2.0ור תעלה במרחק לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפ 
 )מלבד לצינורות טפטוף(.

 קירות וכבישים, מדרכות, מעברי שבילים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. 

המחיר כולל: אספקה, פתיחת האספלט/הריצוף, הנחת השרוול, התקנה, כל האביזרים, מחברים 
 שרוולים וכיסוי מלא, החזרת המצב לקדמותו.וחוט משיכה ואת כל העבודות הדרושות להנחת 

י "יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת השרוול ע' כביש וכו, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל
עבודה זו כלולה . כ להחזיר את המצב לקדמותו"ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח

כך שלא תיגרם אי , זק את החציותעל הקבלן לתח. במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד
אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים , תיקון מדרכות. הכל על חשבון הקבלן. נוחות לציבור

 .יהיה כלול במחירי היחידה השונים, שפורקו או אלמנטים חדשים

 

 

 . מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים"ס 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו 

 י צבע"מקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח עיש לסמן במפה את ה
 .למים עמיד

 .השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים

פ הנחיות האדריכל "על הקבלן  לגלות את הקצוות ע –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח 
ת לא יקבל עבור עבודה זא. לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין, והמפקח

 .הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות

סי או מפוליאתילן ללחץ מים בקוטר מינימלי .וי.יהיה  מפי –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 
 . מ מתחת לפני הכביש הסופיים"ס 100ראש השרוול בעומק . או בהתאם לתכנית 10מ דרג "מ 110

 .    יאפשר שימוש במהדקים מכנייםבמעברי כביש רוחב החפירה 

 75-50עשויים  פוליתילן ללחץ מים          בקטרים  –ריצופים ומפרצי חניה , שרוולים במדרכות
בהתאם למצוין בתכנית וכתב ,     10מ דרג "מ 110סי ללחץ מים בקוטר .וי.או מפי 6מ  דרג "מ

 .הכמויות

 .        מ"ס 40ראש השרוול טמון בעומק 

 .צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקחהשחלת 

   שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין
 .בתכנית

 

 תאי בקרה

 תא ומכסה –אופן המדידה: יחידה 

 המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות הדרושות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תא  בתוך  מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעוי "כל הסתעפות בצנרת ע  
 .המכסה בגובה הריצוף.  הביקורת

 . מ"ס 20יהיה מינימום , מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה

 .מ"ס 10תהיה שכבת חצץ בעובי , בתחתית הבריכה

הבטון מסוג  ,המפקח פ הנחיות"לרבות זיון ע, מ"ס 20X20ג חגורת בטון בחתך "הבריכה תונח ע
 .ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות"או ע, 20 -ב

 מ עם טבעת ומכסה דגם "ס 80מ או "ס 60בריכת בטון בקוטר   –בריכה במדרכה 
 . ע"וולקן או ש של "מורן"

 . עם טבעת ומכסה בטון בריכת בטון –בריכה בשטח גינון 

 ."השקיה"מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב 

 

 פוליאתילןצנרת 

 אופן המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.

 -מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי חיבור 
מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת הצינורות בלחץ מים לפני 

עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא  הכיסוי. לא ישולם בנפרד
תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת 
ובשלוחות הטפטוף. צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול 

 והכל כלול  במחיר היחידה.

 .פנימה כדי למנוע חדירת לכלוך, את פתחי הצינורות בעת העבודה יש לאטום

 קווי טפטוף או מתחת, למערכת המטרה, המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן כל
 . יהיו חיבורים הכוללים טבעת אטימה', כבישים וכו, לריצופים

בתחיליות  ש אין להשתמ. חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברים הכוללים טבעת אטימה
 .ומחברי שן

 ".שחורים"חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים 

 

 פרישת הצנרת וחיבורה

 המחיר כולל: אספקת בריכה, מכסה, נעילה, אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבה.

צנרת שלא עוברת בשטח (.  למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) צנרת תעבור בשטח מגונן
 .מגונן תעבור בשרוולים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יסומנו בסרטי , צינורות זהים בקוטרם. צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני 
 .סימון בצבעים שונים בכל  צומת

 .קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר 

 . מ"מ 25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר 

פ הנחיות "יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או ע, בשטח' שסתומים וכו, ווסתים, ברזים
 . בתכנית

 

 

           ממטירים או מתזים

 אופן מדידה: יחידת ממטיר קומפלט.

לנדרש. סוג  מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל בהתאם
 הממטירים יאושר ע"י האדריכל או המפקח.

נגר ואחר הרכבת -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-כולל: אספקת אלהמחיר 
 הממטיר מחדש.

 .מ משולי הדשא"ס 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של 

 .כולל במחיר היחידה. נגר פנימי-ממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית וכולל אל

 לאחר . הפיקוח להרכבת האביזרי "במידה ותינתן הנחייה ע, חיצוני יורכב-אל נגר
 .שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים

 קווי טפטוף

 אופן המדידה )לשיחים(: שלוחת טפטוף במטר אורך. 

 מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, 
הכל בהתאם לנדרש. במידה ופריסת השלוחות  –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 

תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד כל צמח, כלול 
  במחיר היחידה.

 יחידה.  -אופן המדידה )לעצים(: טבעת טפטוף 

ורה המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, חיב
 בעזרת מצמד לקו המים.

 נכונות גם , כולל ראש מערכת, כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה
 .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף. כאן

. שעה/ליטר 2 מ ספיקת הטפטפת"מ 16 שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר
    .הטפטפת אינטגרלית בצינור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (. של אותו יצרן)והעצים יהיה סוג טפטוף זהה  בכל השיחיות

 .הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש

  מ כשהם "ס 30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 
  32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  (.לחגורת הבטון)צמודים לשולי הערוגה    
 .אם לא נאמר אחרת בתכנית, מ"מ  

, פקק+במצמד שיסתיים בבריכת ניקוז או, מנקז( צינור)כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו 
פקק +קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד. בהתאם להנחיות בתכנית

 . י סופית"נור והידוקו עי קיפול קצה הצי"קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע. ולא בקיפול הצינור

 מסוג , מ מינימום"ס 30כולל מכסה בקוטר , פרטים מוגנים בבריכת הגנה
 . ע"או ש" עומר"י "המשווק ע

 .י וו מברזל ובטון"האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע

 .בתחתית יהיה חול כחומר מנקז

 לא אם א, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, בשיחים: יונחו הקווים לאורך השורות
. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות ,קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני. צוין אחרת

 .פ הנחיות האדריכל לפני הביצוע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"הטפטפות יונחו ע

 מטר, הקו המחלק  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד 
מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין  100הטפטוף. מעל יהיו משלוחת  והמנקז 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32ע"ג התכנית. )צינור בקוטר 

 המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.

 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו 
 מטר. 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון  ביתדות 

במידה . מעל שורת השיחים, בשטחים מדרוניים: שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה
 .על יד כל צמח" תופס טיפה"והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים 

 .בהתאם לעומק הנדרש יוטמנו צינורות מובילים בקרקע לעצים:

לדקל אם לא  15 -טפטפות לעץ, ו 10מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל הכוללת: 
 יתדות כנ"ל.    3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30נאמר אחרת, המקיפה את הגזע במרחק 

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.     

לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י הפיקוח מיקום צינור המחלק מים 
 או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו 
 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16יצא צינור עיוור 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (ראש בקרה)ראש מערכת 

 יחידה. –ופן מדידה: ראש מערכת קומפלט א

המחיר כולל: אביזרים ]כל אביזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתים 
וכו'(, אלא אם צוין אחרת בתכנית[, מגוף הידראולי ראשי, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור 

תחברות לקו אספקת המים, ראש המערכת למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, ה
 אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות.

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם האדריכל.

יורכב מעל פני הקרקע בהתאם לפרט ( ח"מז)ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת 
                                   (. ח יותקן בסמוך לראש המערכת"לא מחויב שהמז)בתכנית  

, רקורדים, אביזרי                         3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2המחיר כולל: מז"ח, 
חיבור, ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח,                         אספקה 

ם. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים והרכבה,  בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חי
 שהוצא ע"י משרד הבריאות.

 מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצורך.

מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. לכל ראש 
 . 3/4יורכב ברז כדורי "

 .פ פרט בתכנית"במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע מגופים הידראוליים יורכבו

ומעלה יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי ואקום   1מקוטר "
 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2"

 יחידה. –אופן מדידה: מגוף 

בור לקו השקיה. המחיר כולל: אספקה, הרכבה בראש מערכת חדש או קיים, אבזרי חיבור, חי
מחירי מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, ייכלל במחיר פרט ראש מערכת או בסעיף נפרד, 

 בהתאם למופיע בכתב הכמויות.

 במסנן כניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן 
 לקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

 

 ראש מערכת ארון

 אופן מדידה: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה, בהתאם למופיע בכתב הכמויות. 

מחיר הארון כולל: אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה, מנעול מסטר. 
 שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.

, הכל בהתאם למופיע בתכנית. ע"מיד לקרינת השמש או שע הראש יותקן בארון מסוג טרמופלסטי
 . פ הנחיות הפיקוח"בכמויות או ע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש

 מ"ס 10 לפחות, אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים
 . מהדופן

 .המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזניםאביזרי ראש 

 .גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת

במקרה שמידות ראש המערכת , על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון
על חשבון הקבלן או , י שילוב ביניהם"יותקנו שני ארונות או יותר ע, יהיו גדולות ממידות הארון

 .התאם לנאמר בפרטים ובכמויותב

 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות 

 .בהתאם לדרישות מחלקת גינון", בריח-רב"על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות 

 . הדלתות מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של"ס 40 -הארון יהיה מרוחק כ

 משני . מ"ס 10או טוף בעובי , השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ
 אבן התיחום של הערוגה . צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע 

 .תהיה בהתאם לתכנית האדריכל

מ באורך ורוחב המתאימים למידות הסוקל "ס 50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק 
 ופילוס האדמה בתחתית

יש , ל ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס הסוקלהנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב ע
 .להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל

הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם במקום 
 .המיועד לכך

 .יש לבדוק את פילוס הארון שוב

יש לפזר את המילוי בצורה אחידה מכל . י הידוקמילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כד
 .צידי הסוקל במקביל

 

 בקר ההשקיה )מחשב(

 אופן יחידה: קומפלט.

המחיר כולל: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה, חיבור לחשמל 
ע"י חשמלאי מוסמך. תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה של 
שקע ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או 

וח. הרכבה תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן לשנה או בהתאם בהתאם להנחיות הפיק
 להנחיות בכמויות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים טרמופלסטי

גוף )מקטין לחץ ישיר , למי פיקוד הכולל ברז 3/4"בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר 
או חיבור צינורית מי (  ש המערכתלא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לרא. )מש 150ומסנן ( פליז

 .מסנן פומית בגוף המגוף פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת 

 יחידה.    –אופן מדידה: סולונואיד 

מחיר סולונואידים: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, 
 ג המחשב.          הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסו

 

 סיום עבודה

        על הקבלן לסתום , חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה 6לאחר תקופה של 
   את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות 

 במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם . המפקח
 .שטח בזמן הביצועלשינויים שנעשו ב

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש הנתונים 
 .לאדריכל או למפקח

בדיסקט בתוכנת אוטוקד  AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית 
רקעית ותאי ק צנרת תת, קטרים, כולל מידות, ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה

 .ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה"כל זאת ע. ביקורת

 

 ריהוט גן  - 42פרק 

 כללי 42.0

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  42פרק 

 לעבודות מתקנים וריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטים 

 של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:

 ריהוט חוץ 

 ספסלים -

 אשפתונים -

 מתקני אופניים -

 מחסום לרכב מחומר פוליאוריטני -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 דוגמאות   42.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( 

 של כל אחד מהמוצרים המפורטים להלן לאישור האדריכל והמפקח.

 אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. 

הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את 

 כל הדגמים על חשבונו. 

 

 ריהוט חוץ 42.2

: אספקה של כל הריהוט, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים תכולת העבודה והמחיר

לשם ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה, וכן את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי 

 ריצוף למצב קיים. \חיפוי\דרישה והשבת הקרקע

: כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תהא תכונות החומר

מגולוונת וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרגנציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי 

 המפורט. 

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות 

הריצוף, ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם 

 פני קיבוע והרכבה בשטח.האדריכל ל

 ספסל ישיבה דגם "גל ים" 42.02.01

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 1085מק"ט   

 ס"מ 63/77/170: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

: אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר

רקע על פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לק

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

 8-רגלי הספסל יצוקות מברזל דוקטייל איכותי. הרגליים מחוברים אחד לשני ב

לוחות עץ איכותיים ע"י ברגים סמויים. מבנה הספסל ומידותיו מותאמים לתקן 

 .עיגון ספסל לקרקע נעשה בצורה סמויה ע"י עוקצים מבוטנים 1918נגישות מס. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מתקן קשירה לאופניים דגם "לביא" 42.02.02

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע. 4990מק"ט   

 ס"מ 90/8/18: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

: אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר
 הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

מתקן האופניים יצוק מברזל דוקטייל איכותי וחזק, העמיד בפני וונדליזם 
וניסיונות שבירה. מימדי המתקן מותאמים להשענת שני זוגות אופניים ובראש 

 .המתקן אייקון אשר מסמן את השימוש במוצר

מרים, ציוד ואביזרים : אספקה והובלת כל החלקים והחותכולת העבודה והמחיר
הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

   X-LASTעמוד מחסום קבוע דגם "ג'ורג'" מסדרת  –מחסום לרכב  42.02.03

 תוצרת ארבל שטראוס או ש"ע.

 ס"מ 82/10: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

: אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר
הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

המחסום מורכב מחומר פוליאוריטני איכותי וחזק במיוחד, מידותיו מותאמים 
 .1918לתקן נגישות 

   , תוצרת שחם אריכא או ש"ע 75אשפתון רותם  42.02.04

 או ש"ע . 3485תוצרת שחם אריכא מק"ט 

 ס"מ 75/44: מידות  

 : יח'אופן מדידה  

: אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר
פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 גדרות ומעקות – 44פרק 

 כללי  44.00

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה, המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  44פרק 

 לעבודות גידור, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטים של 

 המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

תכולת המחיר:  אספקה, הובלה, התקנה וביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור. למען הסר ספק, 

 ות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמא

 :במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות

 מאחז יד מצינור מגולוון  מפלב"מ -

 מעקה הולכה לפי דוגמת עיריית מודיעין -

 מעקה בטיחות כללי -

 

 דוגמאות  44.01

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל 

 מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח.אחד 

אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת 

ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו. על הדוגמאות להישאר 

 בשטח העבודה עד למועד סיום העבודה.

 

 ות ( ובדיקups -Mockדגמי דמי ) 44.02

 דמי חזותיים לפי הנדרש כדלהלן:-הקבלן יבנה דגמי

 בדגם, במפרט ובגדלים כמפורט. מ' מעוגן בקרקע 0.9מאחז יד מטר אורך של  2 -

 בדגם, במפרט ובגדלים כמפורט.מעקה הולכה דגם עיריית מודיעין מטר אורך של  2 -

 כמפורט.בדגם, במפרט ובגדלים  מ' מעוגן בקרקע 1.1מעקה בטיחות מטר אורך של  2 -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הדמי האלה  ירכיב 

הקבלן בצורה המתאימה והשלמה כדי לדמות תנאים סופיים. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט 

 האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

 לגמר ביצוע העבודות.דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח והאדריכל, תישאר באתר עד 

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח והאדריכל לדוגמא שהכין, גם 

 אם נדרש לחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח והאדריכל. 

חירת כל הפרזול יהא עשוי מתכת מגולוונת לפי תקן, צבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית לפי ב

 האדריכל. 

 לא יותרו ריתוכים בשטח. 

 

 עבודות גידור ומעקות 44.03

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע תכולת המחיר

 העבודה, התקנה והרכבה בשטח בהתאם למסמכי החוזה. 

חיבורים לקיר  : כל הנדרש להתקנת ועיגון האלמנטים לרכיבים הבנויים, כוללתכולת העבודה

בטון או לריצוף בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, בהתאם לתוכניות. לכל פרטי 

העיגון והביסוס נדרשים פרטי והנחיות קונסטרוקטור וכן חישובים סטטיים. על הקבלן להשלים 

יב את הקיר על חשבונו במידה והתקנת המעקה פגעה בשלמות הקיר או בשלמות הריצוף, ולהש

 ריצוף למצב קיים.  \חיפוי  \את הקרקע  

: כל הגדרות והמעקות יהיו עשויים ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור לפי תקן ובגוון תכונות החומר

 לבחירת האדריכל.

 

 מאחז יד מעוגן בקרקע  44.03.01

 ס"מ מקס' 150ס"מ, עמודים אנכיים כל  90מ"מ, גובה  40: קוטר מידות  

 : פלב"מגמר  

 : מ"אופן מדידהא  

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר

הדרושים לשם ביצוע העבודה, ביסוס, התקנה והרכבה בשטח, השבת 

 הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.



184 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מעקה הולכה דוגמת עיריית מודיעין 44.03.02

 : לפי דוגמת הקייםמידות  

 דוגמת הקיים: לפי גמר  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר

הדרושים לשם ביצוע העבודה, ביסוס, התקנה והרכבה בשטח, השבת 

 הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 מעקה בטיחות מעוגן בקרקע או בקיר 44.03.03

 ס"מ 110: גובה מידות  

 : מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל לפי פרט אדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים תכולת העבודה והמחיר

הדרושים לשם ביצוע העבודה, ביסוס, התקנה והרכבה בשטח, השבת 

 הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תוח יפ -כבישים  – 51פרק 

  עבודות הכנה ופרוק – 01.51פרק 

 חישוף וניקוי פסולת והורדת צמחיה 51.01.0010

 51011הסרת צמחיה וניקוי השטח יהיה בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף 
 ורק לאחר הוראה בכתב מהמפקח.

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במסגרת עבודת סעיף זה יפורק ויסולק כל מכשול 
ועד לפרוק שלא מפורט בסעיף נפרד מחומר כלשהו עד למפלס על קרקעי המי

הקרקע הטבעית. בכל מקרה יש לוודא ולהקפיד על שלמותם של המתקנים 
קרקעיים הפעילים או שלפי החלטת המפקח אין -והעצמים העל קרקעיים והתת

 לפגוע בהם.

תחום העבודות של סעיף זה מסומן בתוכנית לפי גבולות ע"ע על גבי קרקע 
 בעית או לפי החלטת המפקח והן כוללות:טי

כריתה ועקירת עצים ושיחים מגדלים וסוגים כלשהם כולל שורשים, עד  )א( 

 ס"מ מדוד במקום חיבור הגזע לקרקע. 15לקוטר גזע 

 פינוי פסולת )כולל: ענפי עצים וצמחיה מסוג כלשהו(. )ב( 

 ס"מ. 20חישוף פני קרקע טבעיים עד לעומק  )ג( 

 פסולת החישוף והעקירה למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח. סילוק )ד( 

 : תהיה לפי מ"ר.המדידה לתשלום

המחיר כולל את כל העבודה, החומרים, הכלים והאמצעים הטכניים הדרושים, 
 להשלמת העבודה לרבות פינוי הפסולת .

 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים 51.01.100

ורק  51014ריסוס פני השטח יתבצע בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף  
לאחר הוראה בכתב מהמפקח. השימוש בחומר יהיה לפי המלצת היצרן. אם 

בצע השקייה במשך כשעתיים באמצעות ממטירים יידרש הדבר ע"י המפקח יש ל
 עד להשמדה מוחלטת של העשבים.  ת הריסוסחזור על פעולשיכסו את האיזור ול

: תהיה לפי מ"ר וכוללת את כל החומרים הריסוס ההשקיה המדידה לתשלום
 לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח .

 פרוק שכבת אספלט בכבישים ובמדרכות בעובי כלשהו 51.01.110

 שכבתק במקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח יבצע הקבלן פרו
העבודה שעבת אספלט במדרכה או חלק ממנה ,  כביש אספלט או חלק ממנו,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא תשולם לקבלן תוספת עבור עבודה בשטחים  .תבוצע בהתאם למפרט הכללי

תשומת לב  .מוגבלים וצרים או בשטחים בהם תעשה העבודה בעבודת ידיים
ד בזהירות הקבלן מופנית לכך שבשטח קיימות תשתיות בהן אין לפגוע ויש לעבו

 בסמוך להן.

לפני תחילת העבודה יסמן הקבלן את השטח המיועד לפרוק ויקבל על כך את 
 אישור המפקח בכתב.

עבודת  .בגבולות השטח יבוצע ניסור באספלט הקיים בהתאם למפורט בהמשך

 .הניסור כלולה בעבודת פרוק מסעות ולא ישולם עליה בנפרד

אמצעים שיאושרו ע"י המפקח באופן את עבודת ההריסה והפרוק יבצע הקבלן ב
שיבטיח שהמבנה הנותר בסמוך )שאינו מיועד לפרוק( והתשתית הקיימת לא 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנה שנותר והתשתית הקיימת ויתקן על  .יפגעו
חשבונו על פי הוראות המפקח כל פגיעה וקלקול שיגרם לשביעות רצונו של 

פסיקת המפקח על החלפת ו/או תיקון שטח שנפגע תהיה סופית. המפקח  .המפקח
יהיה ראשי להחליט על קרצוף אספלט במקום חלק מעבודות פרוק המסעה 
ולהפך, גם אם זה שונה מהתכניות, התשלום יהיה לפי סעיף הביצוע כפי שהורה 

 המפקח. 

העבירם לכל ניתן לפי החלטת המפקח, להפריד חומרים מסוימים מתוך הפרוק ול
מקום שהוא בתחום האתר או לפנותם לאתר שפיכה מאושר, ועל כן חייב הקבלן 
לעבוד בזהירות כדי להימנע  מערבוב חומרי המצע והשתית החפורים עם עפר 

 .וגופים זרים

על הפרדה זו והובלת החומר לא תשולם כל תוספת והיא כלולה בתוך עבודת 
 הפרוק.

תית, אולם, רשאי המפקח להחליט שהפרוק עבודות פרוק המסעה היא עד הש
יהיה רק של שכבת האספלט העליונה לא תושלם כל תוספת על עובי משתנה של 

העבודה  .בהתאם להוראות המפקח .מבנה המסעה או עובי שכבת האספלט
כוללת את מלוי הבורות שנוצרו במצע סוג א' מהודק עד לגובה השתית 

 .המתוכננת

והתשלום יהיה פיצוי על כל  וופורק ואספלט שנמדד: לפי מ"ר מדידה לתשלום
העבודות לרבות עבודות הניסור בגבולות הפרוק וכן עבור כל הכלים והציוד מיון 

 .החומרים לבצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח

 פרוק אבן שפה כולל תושבת בטון     51.01.130

הבטון במקומות מצוינים  הקבלן יפרק פרוק זהיר אבני שפה כולל תושבת 
 בתכניות ובמקום שיידרש ע"י המפקח.

 פרוק אבני שפה יעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בהם.

 .במפרט הכללי 51015העבודה תבוצע עפ"י האמור בסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן לפנות את האבנים הניתנות לשימוש חוזר למקום שיורה המפקח ואת 
ה כתוצאה מהפרוק לסלק למקום שפיכה האבנים הפגומות והפסולת שנוצר

 מאושר. 

 ,: לפי מ"א אבן שפה שפורקה בפועל וכמתואר במפרט הכלליהמדידה והתשלום

הכל לשביעות  –התשלום יהווה פיצוי עבור מיון האבנים ופנויים לאתר שפיכה

 .רצונו של המפקח

 

 פרוק זהיר של ריצוף      51.1.150

מאבן משתלבת במקומות המצוינים בתכניות הקבלן יפרק פרוק זהיר של רצוף 
 ובמקום שיידרש ע"י המפקח.

הפרוק ייעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בריצוף. העבודה תבוצע עפ"י 
 האמור במפרט הכללי.

על הקבלן לנקות ולסדר את הריצוף על גבי משטחים ולהעבירם למחסני הרשות 
והפסולת שנוצרה כתוצאה או למקום שיורה המפקח ואת הריצוף הפגום 

 מהפרוק לסלק למקום שפיכה מאושר.

: לפי מ"ר של ריצוף שפורק כמתואר במפרט הכללי, וכולל את המדידה לתשלום
 כל העבודות המפורטות לעיל לרבות ניקוי סידור האבנים והובלתם.

 

 פרוק תמרורים מותקנים על עמודים       51.1.170

  ברזל פרוק עמודי      51.1.171

במקומות המסומנים בתכניות ובהתאם להוראות המפקח ובתאום עם 

ועמודי ברזל  שלטים עמודי תחנות ,הרשות המוסמכת יפורקו תמרורי תנועה
בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר בהם. הקבלן ידאג שבמשך העבודה 

העבודה כוללת  .הצבע, השלט וכו' ,לא יפגע נשוא הפרוק כולל הפריט עצמו

אחסנתם באתר או במחסני העירייה  ,ניקויים מבטון ,פרוק העמודים
או מצע מהודק בהתאם  והחזרת חומר מלוי מאדמה מקומית מהודקת

לבורות שנוצרו כתוצאה מעבודת הפרוק באזורים ללא  למקום ממנו הועתק

 .חפירה

ה כשהקבלן נדרש לבצע העתקת תמרור או שלט העבודה כוללת גם צביע
מחדש והעמדה במקום בו יורה המפקח, כולל חפירת ויציקת יסוד מבטון 

 .כנדרש והשלמת אביזרים חסרים

תמרור מואר, חלה על הקבלן גם האחריות לניתוק זרם או ה במידה והשלט

העבודה  ,החשמל לפני בצוע העבודה וחיבור מחדש בתום הצבת התמרורים

 .ה מתבצעת העבודהתעשה ע"י חשמלאי מוסמך ובתאום עם הרשות ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מודגש שפרוק התמרור יהיה מתואם עם המפקח וגורמי המשטרה והעיריה  
ויקבלו את אישורם כדי להמנע ממצב שתנועת כלי הרכב במקום תשובש  או 

 שתסכן את המשתמשים בדרך כתוצאה מחסרונו של התמרור.

: תהיה קומפלט לפי יחידה )ללא תלות במספר התמרורים המדידה והתשלום
על העמוד(. המחיר יכלול אספקת כל החומרים הדרושים לבצוע מושלם ש

 .של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח

 

 

  מזויין פרוק קיר מבטון     51.01.0460

על פי הוראות המפקח יבצע הקבלן פרוק קירות תומכים או קטע מקירות  
משתנה, ומידת תומכים או גדרות אבן קיימים מסוג כלשהו, בגובה או בעובי 

הצורך פרוק היסוד וסילוק הפסולת למקום שפיכה מאושר ומלוי הבור שנוצר 
במצע סוג א' מהודק עד לגובה שתית המדרכה המתוכננת העבודה כוללת פרוק 
"זהיר" של מעקות העמודים בראש הקיר אשר לדעת המפקח ראויות לשימוש 

 .חוזר

ר המיועד לפרוק תוך הקפדה העבודה כוללת ניסור ופירוק זהיר של קטעי הקי

 .שלא לגרום נזק לחלקים הנותרים

העבודה כוללת  .פירוק קיר הבטון כולל היסודות יבוצע עד תחתיתם באופן זהיר
את פרוק חלקי הבטון ו/או בלוקים, חפירה והריסת היסודות וסילוק הפסולת, 

ונו כולל שימוש בכל החומרים, הכלים והאמצעים לביצוע העבודה לשביעות רצ

ניסור הקיר והיסודות יבוצע אך ורק עם משור מכני/חשמלי )  .של המפקח
 "דיסק"(.

 )כולל היסוד( מחושב תאורטית. בפועלקיר שפורק  ק: לפי מ"המדידה

 .: כולל את כל האמור לעיל מבלי להתייחס לסוג הקירהתשלום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות עפר - 51.2פרק  .1.1

 

 בכל סוגי הקרקע חפירה / חציבה  51.02.001

 של המפרט הכללי. 5102כל העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצענה לפי סעיף 

עבודות החפירה מבוצעות בשטח מבונה, בקרבת קירות ומבנים, בשטחים צרים, 
 בסמוך לקוי שירותים מסוגים שונים, בסמוך לעמודי חשמל/תאורה וכו'.

כשולים על פני הקרקע ומתחת לפיכך שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיני מ
לפני הקרקע. העבודה תבוצע בכל כלי מתאים, לאבטחת כל השירותים הקיימים 
בשטח, כולל עבודת חפירה בידיים על יד קווי מים, ביוב, חשמל, גדרות, יסודות 

 וכל מתקן אחר הנמצא בשטח או סמוך לו.

ק למבנה או לקו את העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום נז
שירותים כלשהו. כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם ע"י הקבלן יתוקן על ידו ועל 

 חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ושל הרשות המתאימה.

סעיף עבודות החפירה בשטח מתייחס לביצוע העבודה בשטח הנ"ל והוא כולל 
וכולל סילוק עבודה בשטחים מוגבלים בכלי כלשהו לרבות עבודת ידיים 

אלמנטים תת"ק הנמצאים בשטח ומיועדים לפרוק הכל לפי החלטת המפקח. 
עבודת החפירה כוללת גם עבודות עדינות לפילוס וישור קרקע קיימת לפי מפלסי 

 ישור המופיעים בתכניות.

לא תשולם תוספת עבור חפירת תעלות, או חפירה בשטחים קטנים או חפירה 
שפורטה לעיל. כמו כן לא תשולם תוספת עבור חומר בעבודת ידיים או כל עבודה 

בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת המפקח בגלישה, 
 וכן חומר שגלש לתחום הכביש. עבודה זו לא תימדד ולא תשולם.

ס"מ. החומר  20מיטב החומר החפור יועבר לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של 
 קום שפיכה מאושר.העודף יסולק מהאתר למ

להלן פרוט השירותים ועבודות עיקריות שיבוצעו במסגרת עבודה זו והכלולים 
 במחיר שיגיש הקבלן לביצוע העבודה:

ביצוע רשת סימון וצירי הכבישים וחידוש אלמנטים אלה. סימון גבולות,  א.  
עבודות העפר, הן בחפירה והן במילוי ע"י הכנסת יתדות עם סימני גובה בכל 

מ' אחת  -20תך וחתך, משני צדי השטח או הדרך ובמרחק לא יותר מח
 מהשניה.

ביצוע כל המדידות השוטפות, שימוש בכל אמצעי וכלי עזר העשויים להקל  ב. 
ולייעל את העבודה כגון: הרטבת הקרקע ע"י מכלית או צינורות השקיה 
להקלת פעולת הפירור והתיחום ע"י כלים בעונת הקיץ, שימוש בדחפן 
)פושר( להקלת פעולת הסקריפר, הבאת והחזרת כלים מכל מרחק שהוא, 

מכניים עם הליווי הדרוש, הפעלת "בריירקים" או פטישונים וכל כולל כלים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כלי מכני או ידני אחר הדרוש לביצוע החפירה כולל עבודת שופלדוזר 
 בחפירה ובהעמסה במקומות ובמקרים שיורה עליהם המפקח.

מודגש בזאת ששימוש בפיצוצים מצריך את אישור הרשויות המפקח בכתב  
 ביומן העבודה.

י הובלה זמניות, להקלת תנועת הציוד המכני וכלי הובלה מכל סידור דרכ ג.
הסוגים, יישור השכבה העליונה של התשתית, הן בחפירה והן במילוי, 
בהתאם לנתוני התכניות, בעזרת רשת יתדות ע"י התאמת הגבהים, 

ס"מ  5הרוחבים והשיפועים לאורך ולרוחב ) השיפועים הצדדיים( 
 מהנתונים הנ"ל.

אלמנטים תת"ק המיועדים לפרוק, סילוק צמחיה ועבודת ידיים ליד סילוק  ד.
 מתקנים.

ס"מ ע"י הורדת גבנונים או מלוי השקעים  5תיקון כל הסטיות העולות על  ה.
 באדמה מאושרת והדוקה לשביעות רצונו של המפקח.

הוצאת אדמת החפירה והעברתה ברטיבות הטבעית ובמצב נקי מתערובת  ו.   
קטעי המילוי, החל מתחתית המילוי ופיזור אדמה זו  צמחיה אל תוך

באזור סלעי כוללת העבודה את ניפוץ הסלע  ס"מ. 20בשכבות אופקיות של 
 והבאת החומר לגודל אבן מקסימאלי בהתאם לאמור במפרט הכללי.

החומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר או יועבר  ז.  
המפקח וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים לאחסנה זמנית לפי הוראות 

 שונים של העבודה. על כך לא תשולם כל תוספת.

במידה ובמסגרת העבודה נדרש הקבלן לחפירת תעלות עפר "טרפזיות" 
כוללת עבודת החפירה תחתית מיושרת ואופקית ומדרונות משופעים. 

 המדרונות יעובדו  ויוחלקו בשיפועים המתוכננים.

מתקנים היא מדוייקת ונעשית בכלים עדינים. שיפועי  העבודה לחפירת
המדרונות הם זמניים ולכן חריפים יותר ,אולם חייבים להיות כאלה 

 שימנעו התמוטטות, ראה הנחיות יועץ הקרקע בנושא.

בכל מקרה של עבודות עפר ליד קירות קיימים יש להקפיד שלא לפגוע בקיר ו/או 
 ביסוד.

גבוה מראש הקיר הקיים/מתוכנן יש להפסיק את  במידה וגובה המתוכנן בכביש

 .העבודה ולהודיע מיד למתכנן הכבישים, באמצעות המפקח

: התשלום לעבודה זו יהיה במ"ק לפי נפח החפירה כשהמצב המדידה לתשלום
 הקיים משמש בסיס לחישוב הנפח הן של החפירה והן של המילוי 

העבודה השטח שכל  חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית של המצב בגמר

 ס"מ תוקנו בהתאם.  5הסטיות העולות על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התשלום כולל את כל העבודות והכלים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות 
 רצונו של המפקח.

 חישוף.\הידוק שטחים )שתית( לאחר חפירה  51.02.160

מקורית יבוצע הידוק שתית  באיזורי הכבישים לאחר הגעה למפלס קרקע טיבעית 
מעברי מכבש ויברציוני כבד  8על פי סוגה כמוגדר במפרט הכללי. מינימום נדרש 

כולל חפיפה. במקרה של חשד להעברת ויברציות מסוכנות למבנים סמוכים יש 
להפסיק את העבודה ולהודיע למפקח וליועץ המבנה, מדידת ויברציות במהלך 

 . 3חלק   DIN4150  י הביצוע תעשה על פי התקן הגרמנ

: לפי מ"ר ויכלול את כל עבודות היישור ההידוק המדידה לתשלום
 וההרטבה לביצוע מושלם של העבודה. 

 הידוק מילוי מבוקר בשטחים ובכבישים 51.02.0200

בכל אזורי המילוי בתחום רצועת הדרך ולכל גובה המילוי יבצע הקבלן הידוק 

 ס"מ לאחר ההידוק. 20ין אינו עולה על מבוקר. ההידוק ייעשה בשכבות שעובי

במפרט הכללי. כיוון  51.02.6סעיף בהכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט 
 השכבות יהיה במקביל לפני השתית. 

 יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני ההידוק.

גובה השביל באזורי המילוי לכל \הדרך\מודגש לקבלן שוב שבכל שטחי הכביש
 המילוי ייעשה הידוק מבוקר.

סוג וטיב חומר המילוי המקומי שייחפר משטחי החפירה ויפוזר בשכבות, יאושר 
 קודם ע"י יועץ המבנה והמפקח ויענה על דרישות המפורטות להלן:

 .3גודל אבן מקס'  "

כפונקציה של מרחק השיכבה מפני השטח הסופיים  #200אחוז עובר נפה 
 המתוכננים:

 #200עובר נפה  טבלאת %

 הידוק          מגרשים –מרחק מפני שטח סופיים מ'    כבישים 

  200עובר נפה %                        200עובר נפה %         

 1.5                              >25%        98%                 35% 

 1.5-3.0                           35%        98%                 45% 

 כלשהו                 96%       45%>                               3.0 

באזורי מילוי גבוה בו סוללת המילוי הנבנית בשלבים, צמודה לסוללה שנבנתה 
מ'.  2בשלב קודם, יש לחפור מדרגות שרוחבן מקו המדרון הפנימי יהיה לפחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יש לבצע מדרגות חפורות בקרקע  20%מעל כמו כן, בקרקע טבעית ששיפועה 
 קיימת.

התשלום עבור חפירה זו בהתאם לדפי המדידה שיעשו בשטח ויאושרו ע"י 
 המפקח, וישולמו במסגרת סעיף החפירה.

 : מ"ק חומר מהודק כמתואר במפרט הכללי.המדידה לתשלום

 צורת דרך )יישור והידוק שתית(      51.02.0991

את פני השתית לכל רוחב רצועת הדרך )כביש  ולהדק  על הקבלן ליישר 
ומדרכות( בכלים מכניים או בידיים במידת הצורך, בהתאם לשיפועים 

סילוק  .לאורך ולרוחב בהתאם למידות ולגבהים הרשומים בתכניות
באיכות מתאימה לפי החומר העודף וכן הדאגה להביא חומר מובא 

 ם עם המפקח.במידה ויחסר באחריות הקבלן בתאוהמפרט 

מדוד בעזרת  ,ס"מ 2- הסטייה המותרת בדיוק השתית לאחר ההידוק 

אם יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל  .מ' 4.0סרגל ישר באורך של 
ס"מ את השטח הטעון  10המותר יחרוש הקבלן )על חשבונו( לעומק של 

יוריד או יוסיף קרקע מסוג שיאושר ע"י המפקח ישקה ויהדק את  ,תיקון

 .השטח כנדרש להלן

הן בקטע החפירה והן בקטע המילוי, יבוצע בעזרת  ,הידוק קרקעית הכביש
טון לפחות או בעזרת מכבש  12גלגלים ומשקל של  3מכבש מכני בעל 

מרטיב שתוצאות הידוקו שוות ערך לפחות למכבש המכני הנ"ל ובתנאי 

לסעיף עד להשגת צפיפות בהתאם  2 רטיבות אופטימליים עם סטייה של 
 במפרט הכללי . 510263

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח לסוג המכבש ולאזור בו מותרת 

המפקח רשאי לחייב את הקבלן  .התנועה בו מחוץ לכבישים הקיימים
בש אחר בהתאם לסוג הקרקע וכן לשנות כלהדק את השטח באמצעות מ

 .את דרגת הצפיפות ותכולת הרטיבות

 3אבל הממוצע של  3%בודדת היא הסטייה המותרת לכל בדיקה 
הבדיקות שנעשו על פי דוגמאות שנלקחו מאותו אזור לא יהיה פחות 

בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של קרקעית  .מהצפיפות הנדרשת
הכביש או המדרכה תבוצענה באופן שיטתי תוך מהלך העבודה ובהתאם 

 .להוראות המפקח

כל עבודות היישור ההידוק : לפי מ"ר ויכלול את המדידה לתשלום
 וההרטבה לביצוע מושלם של העבודה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מילוי מובא מחומר נברר – 3.51פרק  .1.2

 

  במדרכות ואיי תנועה בעובי לפי פרטים בכבישים שכבת מצע סוג א'  51.03.0120

של המפרט הכללי, לא יורשה השימוש  510321בניגוד לנאמר בסעיף  א.
 בכורכר, חול ו/או עפר מיוצב.

החומר למצע יהיה מדורג, מחומר מחצבה שהינם תוצר של גריסת  ב.
 אבן טבעית בלבד עובי שכבות המבנה הוא לאחר הידוק.

של המפרט הכללי עובי השכבה לא  510324בנוסף לאמור בסעיף  ג.
ס"מ לאחר הידוק, ולא יעלה בכל מקרה על  15 -יקטן בכל מקרה מ

 ס"מ לאחר ההידוק. 20

הכבישים יונחו שכבות המצע בהתאם לחתכים בתחום המדרכות ו ד.
הטיפוסיים והפרטים. המצע יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף 

 במפרט הכללי. 510322

 עובי השכבות הוא לאחר הידוק. - 

 אאשו  מוד 100דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה %  - 
 לפחות במדרכות ובשבילים. 100% –בשטחי המיסעות   ו 

 40%במעבדה, או  60%"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות המת ה.
 באתר.

המצע ייסלל ברוחב המוגדר בתכניות בחתכים הטיפוסים ובפרטים  ו.
או ברוחב שונה עפ"י הנחיות המפקח. המפקח רשאי אף לדרוש 
מהקבלן לסלול מצע בעובי שונה מזה הרשום בתכניות. כמו כן 

ע בקטע כלשהו במועד רשאי המפקח לחייב את הקבלן לסלול מצ
 מסוים לפי הנסיבות בשטח.

מתחת למתקנים שונים תונח בהתאם לתכניות שכבת או שכבות  ז.
או  15במפרט הכללי בעובי של  51032' כמפורט בסעיף אמצע מסוג 

ס"מ כל שכבה, בהתאם לתוכניות. פני השכבה ייושרו ויהודקו  20
 לשביעות רצונו של המפקח

נפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות ללא ניכוי : לפי ההמדידה לתשלום
במפרט הכללי )אופני מדידה(  5100.36שוחות ותאים וכו' כמצוין בסעיף 

התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות, החומרים והכלים המפורטים לעיל 
 לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  שכבות אספלטיות – 04.51פרק 

 בין אספלט קיים לאספלט חדש מישק התחברות

המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש יבוצעו כך  
שיובטח קשר טוב, רציף, חלק ואטום בין החדש והקיים. שפת האספלט הקיים 
או קטע שלדעת המפקח עורער יחתך לאורך המישק למלוא עומק האספלט 

מון באתר(. לפני תחילת במשור סיבובי  מכני )בהתאם להנחיות המפקח וסי
העבודה יסומן קו ניסור האספלט ויקבל אישור המפקח. לאחר מכן יחוממו 
וירוססו שטחי המגע עם האספלט החדש )הפן האנכי( בציפוי מאחה סמוך למועד 

 הנחת האספלט החדש בהתאם לאמור במפרט הכללי.

רציף  שכבת האספלט החדשה תונח ותיכבש כך שיווצר משטח חלק עם קשר טוב 
 ואטום בין המפלסים העליונים של האספלט הקיים והחדש. 

הניסור חייב להתבצע לכל עומקן של שכבות האספלט הקיימות ולהיות רציף   
 ואנכי בן אם הוא מצוי בקו ישר או בקשת.

 ימים לפני המשך העבודה. 4 -כאספלט קיים יחשב גם אספלט שהונח יותר מ

ים לא ישולם בנפרד ותמורתו תיכלל במסגרת עבור עבודת המישקים בין האספלט
 ביצוע שכבות האספלט.

  

 תיעול ניקוז ומעבירי מים – 06.51פרק 

 בקוטרים ובעומקים שונים  הנחת צינור ניקוז מבטון  51.06.0032-0396

 כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, פריקה והנחת הצינורות.

כל צינורות הבטון יהיו בקוטר פנימי לפי הסעיפים לעיל, ויעמדו 

במפרט הכללי, ובעומק כמפורט  57ופרק  27בדרישות האיכות לפי ת"י 
 בכתב הכמויות.

 

או  F-153כל הצינורות יהיו אטומים עם אטם מובנה מסוג הידרוטייל 
 שווה ערך.

 עומק הצינור )מ'( (דרגסוג הצינור ) קוטר הצינור )ס"מ( סעיף

51.6.032 40 4 2.00 
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 אור העבודהית

קרקעיות.  -מודגש בזאת שבאזורי העבודה הנ"ל עוברות מערכות תת
לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן אילו מערכות עוברות באותו מקום 

 ויסמנן על גבי תכניותיו.

העבודה כוללת הנחה של קווי ניקוז מצינורות בטון בקטרים, בסוגים 

 ובכתב הכמויות., בהתאם לנדרש בתכניות 27ובעומקים שונים, לפי ת"י 

 מדידה והתוויה

המיקום המדויק של קווי הניקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאושר ע"י 
 המפקח. הסימון יכלול:

 הציר האורכי של הצינורות השונים. .1 

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות. .2 

בדיקה של תכנית תאום המערכות, והמערכות שאותרו על ידי  .3 
 מול תכנית הצנרת המוצעת.הקבלן 

על הקבלן לשמור נקודות סימון אלה בקפדנות. במקרה של פגיעה בהן על 
 הקבלן לשקמן מחדש.

 דרישות טכניות

 דרישות טכניות לגבי הצינורות א.

הצינורות יהיו חרושתיים, ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי 

ת של העומס כפי )במהדורתו המעודכנת( ובדרגות המתאימו 27מס' 
שיפורט בתכניות ו/או בכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים, 
סדקים וכל פגמים אחרים. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים 

". כל משלוח 0בהחלט. מחברי הצינורות יהיו באמצעות טבעת גומי "
צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת, המאשרת את התאמת 

 ים השונים הנדרשים לפי מפרט זה.הצינורות לתקנ

לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כלשהי, ותוקנו, בין ע"י 
היצרן ובין ע"י הקבלן או כל גורם אחר. על הקבלן להקפיד על הסימון, 

. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין דרישות תקן 27כמפורט בת"י 

 .27במפרט הכללי, יקבע ת"י לבין הדרישות הטכניות  27ישראלי מס' 

 3-5דרג  סוגי הצינורות יהיו

 הנחת הצינורות .ב

הצינורות יונחו על מצע חול כמפורט להלן ובהתאם לקווים והשיפועים 
שבתכנית. הצינורות יעטפו בעטיפת חול כמפורט להלן. העבודה תבוצע 

 שבמפרט הכללי. .57031בכפיפות לסעיף 
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 אטימות החיבורים ג.

לאיטום חבורים שבין כל צינור לשכנו יש להשתמש אך ורק באטמי גומי, 

אשר יסופקו על ידי יצרן הצינורות ולפי ההמלצות (   F-153)הידרוטייל 
 של יצרני האטם. האטמים יהיו אטימים בפני מים.

 מצע חול ועטיפת חול )עבור כל הקטרים( תיאור ודרישות הביצוע ד.

ניקוז תפוזר על גבי קרקע היסוד לאחר חפירת התעלה לצנרת ה
המהודקת שכבת חול . החול יהיה חול דיונות נקי, חופשי מגושים, 

 אבנים, חרסית או חומרים אורגניים.

 עובר נפה %  נפה

 100   4מס' 

  0 5   200מס' 

מקוטר הצינור אבל לא  10%עובי שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות 

ס"מ. רוחב שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים  -15פחות מ
 ובתכניות.

אחרי הנחת הצינור על שכבת החול התחתונה, תבוצע עטיפת חול משני 

ס"מ כ"א עד  20צדי הצינור תפוזרנה ותהודקנה שכבות חול כנ"ל בנות 

 95%ס"מ מעל קודקוד הצינור. שכבת החול תהודקנה לצפיפות של  20
 -החול ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד מודיפייד אשטו. מצע 

 מחירם יהיה כלול במחיר הצינור.

 מילוא חוזר לצנרת ה.

כדי להשתמש בחומר שנחפר בחפירה או בחפירה לצנרת לצורך מילוי 
חוזר עליו לעמוד בדרישות דלהלן, וכן באישור המפקח בכתב. חומר 

כיל חומרים אורגניים ס"מ ולא י 8המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של 

-Aס"מ. החומר יהיה מסוג  10או פסולת ולא גושי עפר שגודלם עולה על 

2-4,A-1   עדA-6.לפי שיטת המיון של א.א.ש.ה.ו , 

המילוא יבוצע לאחר הנחת הצינור ופיזור שכבות החול ויגיע עד למפלס 

ס"מ מקודקוד הצינור לפחות או עד צורת הדרך בפני  -50הגבוה ב
הגבוה שביניהם(, אף באותם המקרים בהם פני עבודות העפר השתית )

ס"מ  50בקטעי הכביש הסמוכים לצינור הינם במפלס נמוך יותר מאשר 
מעל לקודקוד המעביר )מילוא זה בא להבטיח מעבר הכלים הכבדים עד 

 לביצוע עבודות מבנה הכביש(.

 60-5המילוא יבוצע בו זמנית משני צדי המעביר. בניגוד לנאמר בדף 
בכרך מילואים של המפרט הכללי )החוברת הירוקה(, חומר המילוא 
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לצנרת לא יימדד ולא ישולם בנפרד. מחיר המילוא הדרוש להשלמת 
מבנה הכביש מעל למפלס העליון של המילוא החוזר )מפלס הגבוה לפחות 

ס"מ מקודקוד הצינור( ישולם במסגרת פריטי התשלום המתאימים  -50ב
 במסגרת פרק הסלילה. של עבודות הסלילה

  שטיפת קווים

 

 הקבלן יבצע שטיפת הקווים בטרם מסירתם למזמין.

 בצוע השטיפה יתואם עם נציג המזמין.

 

: הצינורות ימדדו לפי מטר אורך )לפי קוטר פנימי ולפי מדידה ותשלום
עומק (, בין תאים בקצוות הצינורות לאורך הציר שלהם. עומק הצינור 

יקבע כממוצע האריתמטי של העומקים בקצות כל קטע לצורך תשלום 
 תאים סמוכים. 2בין 

העומק יימדד מבפנים תחתית הצינור ועד פני הקרקע הקיימת בעת 
החפירה. פני הקרקע בעת החפירה יהיו צורת הדרך בתחתית שכבות 
מבנה הכביש, אלא אם כן נתנה הוראה מפורשת בכתב לבצע את חפירת 

 קרקע הקיימים.התעלה לצינור מפני ה

תוספת הנאמר  57מחיר למ"א צינור יהיה בהתאם למפרט הכללי פרק 
להלן במפרט מיוחד זה. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת 
הצינורות, הובלתם, הנחתם, וחיבורם זה לזה בעזרת אטמי גומי מובנים, 
הנחת מצע חול, עטיפת חול, החציבה או החפירה, הידוק קרקע יסוד 

ת, הנחת הצינור והמחברים בהתאם לגבהים והשיפועים, המילוא מקורי
 החוזר וההידוק עד פני השתית.

העבודה כוללת סילוק פסולת, ביצוע הסדרי תנועה ותמרור זמניים 
 לאבטחת המשתמשים בדרך.

צילום וידאו והצגת ממצאים מחיר הצינור כולל גם שטיפת לחץ , תיקון מפגעים  
)קלטת( כחלק מביצוע העבודה ואחריות הקבלן וללא כל תוספת מחיר. הפרטים 

כולל ההוצאות המלאים מופיעים במלואם במפרט בסיום פרק הצינורות ,  
 הכרוכות בהשלמת העבודה וקבלת מוצר לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 רשת פלדה מגלוונת לקולטן שטח .ס"מ כולל  X 100 001תא בקרה טרומי במידות  743.06.51

 או שווה ערך. MD-27, כדוגמאת  עמוק  טרומי קולטן ראשי   664.06.51

מסומנים בתכניות יבצע הקבלן שוחות /תאי קליטה במידות במקומות ה
ובעומקים המצוינים. השוחות ותאי הקליטה יהיו טרומיים ממפעל מאושר ובעלי 

טענה לגבי איכות השוחות ותאי הקליטה או תיקונים  תו תקן. לא תתקבל כל
וסדקים שהגיעו מהמפעל. כל העבודה וכל המוצרים יהיו באחריות הקבלן. 

 57השוחות ותאי הקליטה הטרומיים יעמדו בכל דרישות המפרט הכללי פרק 
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יובאו לאתר כשהם שלמים וללא פגיעות. לא יותר כל תיקון באלמנטים אלה. 

 I.Lגדלים ובמידות המתוארים בתכניות לרבות פתחים עם  .האלמנטים יהיו ב
 מדויקים. 

ל השוחות יסופקו עם כל האביזרים הנלווים דהיינו תא בקרה, חוליות הגבהה כ
 טון 40ל 104.1.3ס"מ, חוליות הגבהה ומכסה כבד  60תקרות עם פתח בקוטר של 

 מ'.  1.2כולל מדרגות מברזל יציקה בכל שוחה שעומקה עולה על  D400 מסוג 

עומק השוחה יקבע מפני המכסה העליונים ועד לתחתית )אינוורט( הצינור הנמוך. 
תאי הקליטה הבודדים כפולים ומשולשים )מס' התאים( יסופקו עם כל 
 האביזרים הנלווים דהיינו תא תפיסה ראשי, תא תפיסה אמצעי ותא תפיסה סופי

 כולל מסגרת פלדה ורשת, אבן שפה מיציקת ברזל לתא תפיסה או לאי תנועה.

 .489טון לפי ת"י  40כל הרשתות )והמסגרות( יעמדו בעומס של  

כל צינור המחובר לשוחה או לתא הקליטה יוכנס עד הקיר הפנימי של השוחה 
כך שיתקבלו  1:2ובמקום כניסתו יוסדר ויחולק בעזרת טיח צמנטי ביחס של 

 שטחים חלקים ונקיים. 

 המפלס העליון של השוחות ותאי הביקורת יהיה כמפורט בתכניות 

 יותאם לגבהים המתוכננים הסופיים של הכבישים והמשטחים.  T.L  - ה 
ס"מ מפני הקרקע  20 -בשטחים הפתוחים יהווה רום פני המכסה גבוהים ב

 מסביב. 

פר, המצעים, אספקת עבודות תאי הקליטה והשוחות כוללת את עבודות הע
והנחת האלמנט. עיבוד הטיח סביב הצינורות מילוי חוזר מחומר מותר על פי 

כמו כן כוללת העבודה המפרט הידוק המילוי וסילוק הפסולת לאתר שפיכה. 

סביב השוחה או  CLSMבמידת הצורך ולפי החלטת המפקח מילוי בבטון 
 הקולטן.

ול דהיינו קיים תא ראשי אליו בפרויקט זה חלק מתאי הקליטה בנויים בפיצ

קשיח מחבר בין אלמנטים  P.V.Cהעשוי מ  30מתחבר תא מישני עם צינור קוטר 
אלה, תא קליטה מפוצל זה עם הצינור תומחר כיחידה אחת שלמה כולל הצינור 
החיבור לתאים החפירה ההנחה וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כולל 

 .סביב הקולטן  CLSMמילוי בבטון 

או שווה ערך יונח בקצה הנקז המחורץ קולטן זה מתאים   MD-27קולטן 
 במידותיו לחיבור הנקז המחורץ

שוחת השטח תסופק לאתר עם כל הרכיבים לרבות ברזל רשת מגולוונת 
 המחוברת במסגרת וברגים אל השוחה.

 : ביח' בהתאם לסעיף.המדידה

של העבודה ולשביעות : כולל את כל העבודות שתוארו לביצוע מושלם התשלום
 רצונו של המפקח.
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 .ראפ( –)ריפ ריצוף אבן לניקוז  51.06.820

 תיאור 

עבודה זו מתייחסת לעבודות באזור מתקני הכניסה והיציאה ממעבירי מים 
ראפ במקומות המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח -בריצוף ריפ

 בשטח.

 חומרים .2

 2.5האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה  2.1
 טון/מ"ק.

מעובי השכבה  3/4מהאבנים תהיינה בעלות ממד מינימלי של  2/3לפחות 
 1/2 -הנדרשת בתכנית. הממד המינימלי של כל אבן ואבן לא יהיה קטן מ

 העובי של השכבה.

 חר.האבנים תהיינה שטופות ונקיות מאדמה, אבק וכל לכלוך א

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים  2.2
דקים. האגרגטים הדקים יהיו בממדים כאלה, כשהם במצב יבש יעברו 

ממשקלם הכולל יעבור נפה  -10%, ולא יותר מ16מהם את נפה מס'  100%

 6%. לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על 100מס' 
 כולל.ממשקל החול ה

 דרישות הביצוע .3

ס"מ. על שכבת המצע תונח  10ראפ יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי  - הריפ

ועליה  6@20ס"מ עם רשת זיון  12בעובי  -20שכבת בטון מזויין מסוג ב

ס"מ ומשקלן ירבץ על  -6תונחנה האבנים בצורה כזאת, שתשקענה לתוך הבטון כ
מוכות. במדרונות ובקטעים משופעים החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הס

יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. העבודה תתחיל מ"רגל 

 -1המדרון" ותימשך לכוון "מעלה המדרון". החללים בין האבנים )לא פחות מ

 צמנט.-ס"מ( ימולאו בדיס -3ס"מ, ולא יותר מ

 בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה.

 ימים אחרי מילוי החללים בדיס. 4ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך  - את הריפ

קיון האבנים, לפני ואחרי העבודה, ולמנוע לכלוכן בבטון או ייש להקפיד על נ
 צמנט.-בדיס

בקצוות העבודה יש להתאים את מידות האבנים כך שיתקבל קו ישר והמשכי לפי 
 התכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מדידה .4

ראפ המבוצעים בהתאם לתכניות  - העבודה תימדד במטר מרובע של פני הריפ
 ולפי דרישות מהנדס האתר.

 תשלום .5

ראפ יהווה תמורה מלאה עבור העבודה,  - מחיר הסעיף למטר מרובע ריפ
החומרים, הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, כולל עבודות החפירה 

כל העבודה תעשה לשביעות רצונו המלאה ו השתיתוהמילוא, חומר המצע והידוק 
 של מהנדס האתר.

 ראפ בגובה משתנה. –ריפ ריצוף חגורות בטון מזויין לתיחום  51.06.821

ראפ תבוצע חגורה מבטון מזויין כפי שמופיע בתוכניות.  - מסביב לריצוף הריפ

צוין  אלא אם כן 40X20הבטון יבוצע לפי הנחיות המפרט הכללי. מידות החגורה 
 אחרת.

 דרישות הטיב, איכות העבודה והחומרים בהתאם למפרט הכללי.

. בדיקת החומרים לבטון וכן כמות ואופן 118לפי ת"י  -30הבטון יהיה מסוג ב 

 (.4)לפי שקיעת קונוס של " 118לקיחת הדגימות יהיו לפי ת"י 

אך לא מפותלים. מוטות הזיון  739מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת לפי ת"י  

של המפרט הכללי. כיסוי הזיון על ידי  63יענו לכל הדרישות המופיעות בפרק 
 הבטון כמצוין בתכניות.

ראפ או להיזהר מפני  - יש לשמור בעת ביצוע העבודה שלא ללכלך את אבני הריפ 
 נזילת בטון.

 תשלוםהמדידה ל

תמורה מלאה עבור העבודה, יהווה למ"ק חגורת בטון זויין שמחיר הסעיף 
החומרים, הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, כל העבודה תעשה 

 לשביעות רצונו המלאה של מהנדס האתר.

 .ס"מ 75X41נקז מחורץ עם שיפוע עליון דו צדדי בחתך אליפטי  997.06.51

 "מס 75X41נקז מחורץ בחתך אליפטי הקבלן  ניחמסומנים בתכניות יבמקומות ה
יהיו טרומי ממפעל מאושר ובעלי תו  הנקז המחורץבמידות ובעומקים המצוינים. 

או תיקונים וסדקים שהגיעו  המוצר תקן. לא תתקבל כל טענה לגבי איכות 
מחורץ ה נקזהאלמנטי מהמפעל. כל העבודה וכל המוצרים יהיו באחריות הקבלן. 

לאתר כשהם שלמים  ויובא 57בכל דרישות המפרט הכללי פרק  דוטרומי יעמה
וללא פגיעות. לא יותר כל תיקון באלמנטים אלה. האלמנטים יהיו בגדלים 

 .ובמידות המתוארים בתכניות 
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  _________________ 

 .489טון לפי ת"י  40יעמדו בעומס של  אלמנטי הנקז המחורץ

יוסדר  החיבורמקום  MD-27לתא הקליטה  אלמנטי הנקז המחורץ יתחברוכל 
 כך שיתקבלו שטחים חלקים ונקיים.  1:2ל ויחולק בעזרת טיח צמנטי ביחס ש

  - ה הפיתוח כמפורט בתכניות  ויהי מחורץה נקזהאלמנטי המפלס העליון של 

T.L  .יותאם לגבהים המתוכננים הסופיים של הכבישים והמשטחים 
כוללת את עבודות העפר, המצעים, אספקת הנחת אלמנטי הנקז המחורץ עבודות 

ביב הצינורות מילוי חוזר מחומר מותר על פי והנחת האלמנט. עיבוד הטיח ס
כמו כן כוללת העבודה המפרט הידוק המילוי וסילוק הפסולת לאתר שפיכה. 

סביב השוחה או  CLSMבמידת הצורך ולפי החלטת המפקח מילוי בבטון 
 הקולטן.

 .של נקז מחורץ שהונח' מא: בהמדידה

העבודה ולשביעות  : כולל את כל העבודות שתוארו לביצוע מושלם שלהתשלום
 רצונו של המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות קווי מים 57פרק 

 כללי  57.01

של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים אליהם  57מפרט מיוחד זה בא להשלים את פרק 
 .57מפנה פרק 

 תיאור העבודה ותנאים מיוחדים 57.01.01

במסגרת פרויקט זה יש להניח קווי מים וביוב במסגרת מכרז התשתיות בפרוייקט מע"ר 
 מודיעין.

 העבודה כוללת:

אספקת, הובלת והנחת צינורות  מים, התקנת מערכות אביזרים, ברזי שריפה  .א
 והכנת חיבורי מים למגרשים.

 פירוק קווי מים קיימים. .ב

 התחברויות לקווי מים קיימים. .ג

דרשות  ע"פ המפרט, כתב הכמויות, תכניות וע"פ הנחיות עבודות אחרות הנ .ד
 המפקח באתר.

 בטיחות בעבודה 57.01.02

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, ולנקיטת כל אמצעי הזהירות 
הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, 

 הובלת חומרים וכו'.

ט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת הקבלן ינקו
 ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.

הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הציבור 
בורות, ערמות עפר או חומרים ומכשולים מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של 

 אחרים באתר.

לפי האמור לעיל עליו לוודא שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשנה 
מ' ידופנו, למעט תעלות החפורות בסלע. בכל  1.2 -באופן בטוח. תעלות בעומק הגדול מ

מתכנן או המפקח אינן מקרה יאשר המפקח את אופן אבטחת דפנות החפירה. הוראות ה
 פוטרות את הקבלן מאחריות זו.

 

 עבודות עפר 57.02

שבמפרט הכללי, הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה חפירה  57010בניגוד לאמור בסעיף 
היא כוללת גם חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג 

 שהוא, בכלים מכניים או בידיים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 ית כבישים, מדרכות ודרכי מצעחצי 57.03

 חציית דרך ע"י תעלה לצנרת 57.03.01

בכל מקרה שבו יש צורך לחצות כביש, מדרכה או דרך מצע, בדרך של חפירת  .1
תעלה, יהיה על הקבלן להשתמש בציוד מתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם 

 יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות האספלט ואילו במדרכות
 מרוצפות תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.

 רוחב התעלה יהיה בהתאם למצוין בתכניות. .2

העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה. לשם כך יהיה על  .3
 הקבלן לתאם את המועד ואופן הביצוע עם נציג המזמין ועם נציג משטרת ישראל.

המפקח יהיה צורך, יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות אם, לפי שיקול דעתו של  .4
רצון מהנדס ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא תחסם 

לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את העבודה בשעות הלילה. 
 בעבור עבודה בשלבים, עבודה בלילה או הכנת דרך מעקף, לא ישולם בנפרד.

 ותמוך דיפון 57.04

בקטעים בהם החפירה הינה בקרבת מבנים ו/או גדרות מסוגים שונים וכיו"ב אשר עקב 
ביצוע העבודות בקרבתם קיים חשש ליציבתם, על הקבלן לבצע עבודות דיפון ותימוך מכל 

סוג שהוא במהלך ביצוע העבודה. הקבלן יעביר לאישור המפקח את תכנית הדיפון 
 והתמוך.

 הנחת קווי מים 57.06

או שווה ערך מפוליאתילן מצולב(.   PE100צינורות פוליאתילן מצולב לקווי מים ) 57.06.1
 מודגש כי לא יאושר שימוש בקווי פוליאתילן שאינם מסוג מצולב.

 צינורות פוליאתילן מצולב .1

  12.5קווי המים יהיו מצינורות פוליאתילן מצולב, דרג (PE100.או ש"ע בטיב ,) 

 ים או מוטות באורך מקסימלי עפ"י הוראות יצרן הצינור. הצינורות יסופקו בגליל
 יודגש במיוחד כי  מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.

 .לא יאושרו צינורות ללא סימון )מוטבע( של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור 

 .הספחים יהיו מאותו סוג כמו הצינורות 

  פלדה/פוליאתילן יהיה באמצעות אביזרים חיבור צנרת פוליאתילן לצנרת
 מתאימים.

 

 מחברים לצנרת פוליאתילן מצולב .2
כל החיבורים יהיו ע"י ספחים לריתוך חשמלי )אלקטרופיוז'ן(. ספחים לאורך קו 

 הצינורות יהיו כולם לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.

חים מיוחדים, מסעפים לא יורשה שימוש ברוכבים )מחברים מכאניים( מכל סוג. ספ
לחיבור מגוף מקווים ראשיים מקוטר גדול לקוטר קטן, הצרויות מקוטר גדול לקוטר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וירותכו לצינורות הפוליאתילן  16דרג קטן ייווצרו במפעל מפוליאתילן מצולב 
 באמצעות מופות לריתוך חשמלי.

ות וכו' טיב החומרים, ההובלה, השינוע, הבקרה, ביצוע הקווים והחיבורים, הבדיק
 ומפרטי והנחיות היצרן. 5707יהיו ע"פ המפרט הכללי פרק 

לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י 
שרות השדה של ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך. אי 

חת הצינור כפי שיידרש אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה לשינוי במחיר אספקה והנ
 ע"י המפקח ובכתב הכמויות.

הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים, המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע 
 המחברים.

 אביזרים לצנרת פוליאתילן מצולב .3
לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם במיוחד יש לנקות 

יש להקפיד על איזנם המדויק לפי פלס מים. את שטחי האטימה. בהרכבת האביזרים 
ההתאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה 

התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים 
ובצינורות. הקבלן יספק את כל האביזרים, כגון מגופים, שסתומי אויר וכו' הנדרשים 

מפרטים וברשימת הכמויות, ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות ב
 המפקח. לפני הרכבת האביזרים יש למרחם בגריז גרפיט.

 אביזרים 57.06.2

 תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב: .1
במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצוינים במפרט ובכתב 

ויות עליו להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור הכמ
המהנדס טרם תחילת ביצוע העבודה. אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור 

המהנדס ייפסלו, ועל הקבלן יהיה לפרקם על חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש 
 במפרט.

חדר לתוכם. במיוחד יש  לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר .2
לנקות את שטחי האטימה. בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי 

פלס מים. התאמה בין האביזרים לבין הצינורות תהיה מדויקת וחופשית. לא תותר 
התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים 

 באביזרים או באוגנים.

 
 
 מגופיםמערכת  .א

 4" -כל המגופים שיותקנו יהיו בעלי תו תקן ישראלי. מגופים לצינורות בקטרים מ

תוצרת  TRL/TRSומעלה יהיו מגופי טריז עם ציפוי אמייל פנים ואפוקסי בחוץ, דגם 

תוצרת "הכוכב", או ש"ע בטיב. עם המגוף יסופקו  EKO- /S/EKO-Lביח"ר "רפאל" או 
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ות ואוזני עיגון חרושתיים. כל מגוף עילי יותקן עם אטמים, ברגים, גלגל סגירה מוט
 אטמ'. 16רקורד. כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה 

 מערכות מים .ב
מערכות להקטנת לחץ ולמדידה יבוצעו בתיאום מלא עם מהנדס התאגיד, ועל פי 

 סטנדרט התאגיד. 

 הידרנטים )ברז שריפה( .ג

 FHFSדגם  3ד שטורץ "ההידרנט )ברז השריפה( יהיה מאוגן ראש כפול עם מצמ .1

תוצרת "הכוכב" או  433תוצרת "רפאל" או דגם  F-43דגם  4עם זקף חרושתי "
 ש"ע.

 הרכבת ב.כ.א יהיה לפי פרט מצורף לסט תכניות. .2

אטמ' ויהיו תוצרת  16ברזי השריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה  .3
 "רפאל", "הכוכב" או ש"ע בטיב.

ים לאיתור ומניעת דליפה מסוג "אקווריוס". על גבי ההידרנטים יותקנו חיישנ .4
ההתקנה תיעשה בתיאום עם תאגיד המים, עם יצרן החיישנים, ועל פי מפרט 

 מיוחד שיצורף.

 אוגנים .ד
יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור. יש לשמור על 

וע ולקלקל את שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך, או מכל פגיעה אחרת העלולה לפג
שטחי האטימה, מטיפות התזה ומכל לכלוך, ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע 

 לאטימה המוחלטת של האוגנים.

 מחברים מכניים )דרסרים( .ה
 יותקנו במקומות הנדרשים על ידי המפקח. 2000המחברים יהיו מסוג קראוס 

פלט ולכלוך אחר, לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור, מכל צבע, אס
ס"מ לפחות  20ולהבטיח צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של 

מהקצה.את הגומיות יש לשמור, עד להרכבה, במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם 
 בשמן קיק.

 ברגים .ו

יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר המתאים. אורך הברגים לכל אביזר יהיה 
 2להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של אחיד ומספיק על מנת 

 חוטים, מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה. 4-חוטי תבריג אך לא יותר מ
 
 
 סימון קווים .ז

כל צנרת המים העשויה מפוליאתילן תסומן בתעלה ע"י הנחת פרט איתור וסימון עם 
 פס מתכתי כאשר קצוות החוטים יחוברו למגופים או אפשרות אחרת לחיבורם. 
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  חיבור צינור מים חדש לצינור קיים 57.06.4

קיים, חיבור צינור מים חדש לצינור קיים יבוצע כדלהלן: חפירה בידיים לגילוי הצינור ה

" עם נציב מאוגן, מחברי אוגן, מעברי Tסגירת מים, הרקת צינור, חיתוך, הסתעפות "
קוטר, במידה ויידרש ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל הדרוש לחיבור בין שני הצינורות 

 בנקודה זו, כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות.

ובאמצעות האביזרים  לקו פלדה קיים יעשה עפ"י הוראות היצרן PE100חיבור צינור 
 המיועדים לכך.

על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים שבוע ימים לפני המועד. 
המפקח יתאם את הסגירה עם מנהל רשת המים. מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם 

לנוהל המקובל ברשות. סגירת המים ופתיחתם מחדש תבוצע אך ורק ע"י עובדי תאגיד 
 י מודיעין".המים "מ

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון 57.09

במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, ייצק הקבלן גושים  .1
 מתחת או מסביב לצינורות.

 ק"ג. 300הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  .2

חומר ועבודה תהיינה כלולות במחיר כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה, אספקת  .3
 מטר אורך צינור ולא ישולם בעבורן בנפרד.

 בדיקות הידרואליות  57.10

כל קטע בנפרד כולל תאי הבקרה הסמוכים ייבדק בדיקה הידרואלית לגילוי נזילות  .1
 ודליפות )אטימות(.

ן אם הופיעה נזילה, דליפה או הזעה במחבר או בצינור כלשהוא יתוקן הטעון תיקו .2
בהתאם לדרישות המפקח ותבוצע בדיקה חוזרת עד שהקטע הנבדק יימצא תקין 

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

כל הוצאות הקבלן בקשר לבדיקת האטימות כולל בדיקות חוזרות אם תידרשנה  .3
 כלולות במחירי היחידה השונים ולא ישולם בעבורך בנפרד.

 שטיפה וחיטוי הקווים 57.11

 שטיפת קווי מים .1

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות  .1
הקשורות בכך ולפני הפעלת המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל 

 המערכת, צינורות ואביזרים.

שטיפת צינורות ביוב תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של  .2
 המערכת.

ספוג בלבד שיתאים למידות פנים של שטיפת צינורות מים תבוצע באמצעות  .3
 הצינור.
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לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את  .4
נקודת הכנסת המים, נקודות הוצאתם, נקודות לניקוז  אוויר, מקורות המים 

 וכמות המים הנדרשת.

 רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.

 חיטוי קווי מים .2

מודגש בזה, שהחיטוי יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות. ועליו  .1
להגיש בסוף העבודה מסמך המפרט את הקטעים בהם בוצע חיטוי ואת תוצאות 

 בדיקות המעבדה לאיכות המים.

 הגנה נגד קורוזיה 57.12

 כללי 57.12.1

שאינה טמונה בקרקע או כל חלקי המתכת הגלויים, כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה 
בבטון, מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מיצקת ברזל וכד', יעברו טיפול בהגנה נגד 

 קורוזיה ע"י צביעה.

 צביעה 57.12.2

מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה. 
ל עד לקבלת ברק. הצביעה הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחו

 תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.

 צבע יסוד:

צבע יסוד יהיה שתי שכבות מינימום סינטטי. גוון השכבה העליונה יהיה שונה מזה  -
 של התחתונה.

 היישום: במברשת שתי וערב. -

 הדילול: בטרפנטין מינראלי. -

 שעות. 16-24שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

 60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  30-35עובי הפילם יבש:  -
 מיקרון לפחות.

 צבע עליון:

ידי -צבע עליון יהיה שתי שכבות צבע סינטטי. גוון השכבה העליונה ייקבע על -
 המהנדס. גוון השכבה התחתונה יהיה שונה מזה של העליונה.

 היישום: במברשת או בריסוס . -

 ול: בטרפנטין או מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.הדיל -

 שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של שתי השכבות  30עובי הפילם:  -
 מיקרון לפחות. 80

צביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית 
המלאכה. השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה. צביעת אלמנטים 

 אחרים, כאלה שאינם מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה באתר.
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 צילום צנרת מים 57.13

 כללי 57.13.1

לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי  .1
חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה 

הקו המונח, לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה 
 במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע  .2
 הנחתה.

יש לקוראו ולפרשו מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ו .3
 באופן בלתי נפרד ממסמך זה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה  .4
לוודא ולאשר את תקינות הבצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של 

 המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.

ישות המפורטות המזמין הא שיקבע כיצד צילום הקו יבוצע כך שיעמוד בכל הדר .5
 לעיל ובדרישות המפרט, ובאישור המפקח.

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת  .6
 העבודה לאחר ביצוע , ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".

 א. עיתוי העבודה

ול, כסוי והידוק .בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות, ו/או ביצוע השירו1
 שכבות העפר בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות.

 . הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס.2

 7. על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות מאשר 3
 ימים לפני בצוע העבודה.

 תחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.. הקבלן לא י4

 ב. מהלך הביצוע

הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטע אורך מתאימים 
בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך בצוע 

 הצילום.

 ג. תיעוד

סק לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי הצילום על כל שלביו יתועד על גבי די
 בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בליווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 ד. תיקון מפגעים
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במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד יתגלו  .1
התיקונים מפגעים ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את 

 הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים. .2

לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  .3
 החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".

 ה. הצגת ממצאים

לתנאי המכרז, ובנוסף רק לאחר מסירת קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם 
 תיעוד הצילום שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח.

 . דו"ח מפורט לגבי ממצאים.CD 2. 1תיעוד הצילום יכלול: 

 דיסק .1

תקליטור שיישאר ברשות המזמין יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול 
הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע זיהוי שוחות. פס הקול של התקליטור יכלול 

 הצילום.

 דו"ח צילום .2

 .במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט, אשר יוכן ע"י מבצע העבודה 

 ."דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד 

 :הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים 

וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם  מרשם מצבי )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה .א
בתכניות הבצוע, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו 

 ומיקומו.

דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע הקו, נקודת וידאו, תאור  .ב
 המפגע, הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.

 ת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.סיכום ממצאים וחוות דע .ג

 מסקנות והמלצות. .ד

הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות. תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך  .ה
 הטלוויזיה בעזרת מלמה מתאימה.

 אחריות הקבלן 57.13.2

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר 
 תוקף האחריות של הקבלן.לפני פקיעת 

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או 
כל עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום 

הנוסף במידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו ע"י 
 ת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן.הקבלן לפי דריש

לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף 
 לתנאים הכלליים של החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אופני מדידה

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים וביוב 57.14

 כללי 57.14.1

העבודות נשוא מכרז זה כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של 
יסופקו ע"י הקבלן. מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר 
"התקנה", "ביצוע", "הכנה", שם המוצר בלבד: לדוגמא צינור פוליאתילן, "תא" וכו' 

הכוונה היא אספקה, הובלה לשטח, התקנה וכו' לקבלת מוצר מושלם ומתפקד 
 החלקים וחומרי העזר הנדרשים.בשלמות על כל האביזרים, 

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט 
 הבינמשרדי, וכן בסעיפים להלן.

במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים, או הנוגדים 
 אותם.

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים:

 וריםרישיונות ואיש 57.14.2

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות 
והרישיונות השונים )כולל אישור משטרת ישראל( יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותם 

 ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בעבורם בנפרד.

 (AS MADEתכניות בדיעבד ) 57.14.3

ת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות בדיעבד מבוצעות ע"י לאחר השלמ
 מודד מוסמך, מעודכנות לאחר ביצוע.

התכניות תכלולנה תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל, כולל: תיאור מדויק 
של כל העבודות, תוואי קווי המים והביוב, כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צנור, 

יבור וכד' ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצית מיקום הכנות לח
 ולעצמים אחרים בשטח. התכניות יבוצעו באופן ממוחשב. 

לצורך הכנת תכניות לאחר בצוע יספק המתכנן לקבלן דיסק בפורמט אוטוקד 
 לפחות.2000

לפחות  2000מודגש בזאת כי הכנת התכניות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד 
סטים של העתקים, בצורה מסודרת, ואישורן כי הוכנו כנדרש הן תנאי מוקדם ובל  5-ו

 יעבור לבדיקת ואישור החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן.

 הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.

ומר העתקים, כולל כל הח 5-( בAS MADEעבור הכנת ואספקת תכניות בדיעבד )
 והעבודה שידרשו להכנתם ייחשב ככלול במחירי היחידה ולא ישולם בעבורם בנפרד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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 בדיקות שדה ומעבדה 57.14.4

כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול )המפרט  .1
 הכללי( לעיל תהיינה ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד.

העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד  על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים .2
 השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.

 תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. .3
 פקוח על העבודה 57.14.5

 בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:

חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב למפקח תהיה גישה  .1
 החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

 כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. .2

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התכניות, ועל הקבלן יהיה לציית  .3
אינה פוטרת את הקבלן  -או פעולה או הימנעות מפעולה להוראותיו. אולם, על הוראה

 מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה הזה.

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן  .4
שיקבע המפקח, והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה 

ט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של בהתאם לתכניות ולמפר
 המפקח.

עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר  .5
 העבודות.

 פתיחה ותיקון כבישים ומדרכות אספלט המיועדות לשיקום 57.14.6

נורות ויכלול פתיחת פתיחת כביש אספלט תימדד במ"א, מחירו ייכלל במחיר הנחת הצי
 כביש אספלט ע"י מסור,   וכל הנדרש לביצוע העבודה עד לשלב שיקום המבנה.

תיקון הכביש לאחר הפתיחה יימדד במ"א, ישולם בנפרד, והמחיר יכלול את שיקום 
 המבנה שנפגע.

חציית הכבישים תעשה בהתאם לדרישות המשטרה, לקבלן לא תשולם תוספת בגין 
 חצייה בשלבים.

 פירוק ותיקון מדרכות ושבילים מרוצפים 4.757.1

פירוק של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"א, מחירו ייכלל במחיר הנחת הצינורות 
ויכלול: פירוק הריצוף הקיים ואחסונו לפי הוראות המפקח או נציג הרשות המקומית. 

 מ'. 1.0הפירוק יהיה ברוחב תיאורטי של 

 ם בנפרד, והמחיר יכלול:תיקון הריצוף יימדד במ"א, ישול

אספקת מרצפות או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שנשברו במהלך הפרוק או 
שהיו שבורות טרם הפרוק, והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת הצינור לשביעות רצונם 

ס"מ,  20של המפקח או נציג הרשות המקומית, כולל אספקת והתקנת מצע סוג א' בעובי 
 ס"מ. 5ושכבת חול בעובי 
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 קווי מים 57.01

 אספקת והנחת צינורות למים .א
יחידת המידה לאספקת, הובלת, פיזור והנחת צינורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם לסוג, 

 קוטר ועומק הצינור.

 המחיר יכלול:

אספקה, הובלה, הנחה של צינורות, לרבות חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול,  .1
 הידוק ומילוי חוזר.

יימדד מפני הקרקע בפועל )לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור עומק הצינור  .2
לכבישים ו/או מדרכות ועד לתחתית הצינור. העומק ייקבע כעומק הממוצע בין 

 שתי נקודות.

עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות  .3
 ולא תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה.

מהריתוכים( יהיו על חשבון הקבלן  10%-רדיוגרפיות של ריתוכים )כבדיקות  .4
 ומחירן יהיה כלול במחיר היחידה להנחת הצינורות.

 בדיקות לחץ יהיו כאמור במפרט המיוחד. .5

 האביזרים לא יימדדו בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. .6

ה להנחת הצינורות עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחיד .7
ולא תשולם כל תוספת במחיר עבור הבדיקה. בצנרת פלסטית, מעל כיסוי החול, 

ס"מ לפחות  50ס"מ מעל גב הצינור, יונח סרט סימון פלסטי ברוחב  25-30בגובה 
 עם חוטי נירוסטה.

 התחברות קו מים מוצע לקיים .ב
 המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:

ביזרים )למעט מגופים(, עשיית כל הריתוכים, גילוי אספקת והרכבת כל הצינורות והא
 הקו הקיים, סגירת וניקוז המים, כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים.

 הכנה לחיבור מים  .ג
הכנה לחיבור לרשת המים יימדד ביחידות שלמות ויכלול אספקת והתקנת כל 
פני האביזרים, הספחים המגופים, קטעי הצנרת ובצוע כל הקטע מקשת העלייה ל

 הקרקע כולל הקשת ופקק.

במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע, יימדד החיבור החל מהסתעפות כולל 
 ההסתעפות והמגופים כולל המגופים.

 מגופים, מקטין לחץ, ומד מים .ד
ומעלה יהיו מגופי טריז, עם ציפוי אמאיל פנים ואפוקסי בחוץ,  3המגופים בקוטר "

או ש"ע בטיב  S/EKO-L/EKOאו "הכוכב" דגם  TRL/TRSתוצרת ביח"ר "רפאל", דגם 
 אטמ'. 16שיאושר על ידי המתכנן כולל אוגנים, לחץ עבודה 
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אספקת והתקנת אוגן נגדי, מחבר לאוגן, ברגים, מוטות עיגון ואוזני עיגון חרושתיים, 
קשתות, גלגל סגירה, גושי בטון, וקטעי צינורות פלדה, וכל שאר האביזרים הדרושים 

 ע כל העבודות הדרושות.ובצו

 מקטין לחץ ומד מים כפי הנדרש בתוכניות או ש''ע שיאושר ע''י המתכנן.

 בדיקות רדיוגרפיות .ה

ממספר הריתוכים( יהיו על חשבון הקבלן  10%-בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים )כ
 ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להנחת צינורות.

 כללי -שוניםביטול תאים ומתקנים  57.14.15

בעבור ביטול וסילוק של קווי בקרה, תאי קליטה, בורות רב, בורות ספיגה, קידוחי ספיגה, 
צנרת מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים 

 ישולם כמצוין בכתב הכמויות.  המחיר כולל פריצת דרך לביצוע העבודה כפי הנדרש.

וטלו, יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י המתקנים המבוטלים יב
 התאגיד ו/או המשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן.

ביטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים  וצנרת כנ"ל נמצאים מחוץ לתחום החפירה של 
 צנרת ומתקנים חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפורשת מהמפקח.

 י שפהאבנ 57.14.16

 לא ישולם בנפרדעבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר ביצוע העבודות 
ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. המחירים יכללו את כל הדרוש לשם התקנת 
האבן בחזרה, לרבות: החלפת אבני שפה שבורות, בין שנשברו במהלך העבודה, ובין שהיו 

 שבורות קודם לכן.

 הרחקת פסולת בניין 57.14.17

כל פסולת שתיווצר במהלך העבודה לרבות אספלט, אבנים משתלבות, אבני שפה, אריחי 
מדרכה, צמחייה, שורשים, גזעים, פסולת כלשהי וכו' תורחק על ידי הקבלן לאתר מאושר 

 ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה.

 אלמנטים מבטון טרום 57.14.18

ום, כגון: אדנים להשענת צינורות, ימדדו ביחידות שלמות מותקנות. אלמנטים מבטון טר
 המחיר כולל את אספקתם, הובלתם והתקנתם, כולל עבודות עפר ועבודות אחרות.

במחיר האדנים מבטון טרום כלולים גם מחירי הרפידות, שלות, וברגים לחיזוק הצינור 
 לאדן.

 אביזרים 57.14.19

חוזרים, שסתומי אוויר וכו', ישולם ביחידות שלמות.  –אל  עבור אביזרים, כגון: שסתומים
מחיר היחידה, כולל אספקה, הובלה והתקנה של האביזר, לרבות התקנה ואספקה של: 

 מחבר לאוגן, אוגן הגדי, ברגים, אטמים, אומים, אוזני וברגי עיגון וכו'.
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  _________________ 

 

שסתומים על כל בשסתומי אוויר מחיר היחידה כולל גם את הברז הכדורי המותקן לפני ה
 מרכיביו.

 עבודות הגנה נגד קורוזיה 57.14.20

התשלום עבור עבודת הגנה כנגד קורוזיה ע"י צביעה יהיה כלול במחיר היחידה של אותם 
מבנים, חלקים או המתקנים שחלקי המתכת מהווים חלק מהם, כולל אספקת והובלת כל 

כגון: ניקוי וכן ביצוע העבודה  החומרים, חומרי העזר והאביזרים, ביצוע עבודות ההכנה,
 בהתאם למפרט.
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 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 3ג'נספח 

 

 בקרת איכות
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 3נספח ג'

 בקרת איכות

 בקרת איכות הביצוע של הקבלן 
 

 מבוא   1

 

 החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף.נספח זה מהווה חלק ממסמכי  

 

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט 

המופעלת על ידי הקבלן )להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו 

מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך הכולל המיועד  להבטיח את איכות הביצוע של 

 הפרויקט.

 

לל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם יודגש שכ

העדכנית ליום פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם 

 בנושא בקרת איכות. 02למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל בדגש לפרק 

   

במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך 

ע. על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה הקוב

 מבחינתו.

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות  

)כולל ספקים וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור 

 ויעדי האיכות בפרויקט.ביצועם של כל סעיפי ההסכם תוך כדי עמידה בכל דרישות 

   

הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות  מערכת  האיכות נועדה להבטיח  שהמוצר  

בכל מסמכי ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה 

נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל 

משלבי העבודה עד  לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם שלבי הביצוע בכל אחד 

 ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בלתי נפרד ממערך  (, תהווה חלקControl Qualityהמערכת בקרת האיכות )

ותבצע את עבודתה בהתאם  ISO 9000הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

 הטכניות המפורטות בפרק זה.  לכלל הדרישות 

ל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין במקבי

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך Assurance Qualityמערכת הבטחת איכות )

 בקרה לפעילויות מערכת בקרת האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה 

, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י תהיינה  תקפות כלפי הקבלן

 הקבלן.

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות 

 איכות כמוגדר במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן  אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט 

/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת לרבות הוראות שינויים ותוספות אשר יאושרו

 והארכת משך ביצוע ככל שידרש.

  

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן 

אך יהיה אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של 

ת בקרת האיכות הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוו

יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות 

 ומערך הביצוע של הקבלן .

 

 לניהול ממוחשבתה מערכתה הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול

וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע  בפרויקט האיכות

בהתאם להוראות כלל מסמכי ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן 

 במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 

 הגדרות  2

 כללי     2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם 

המשמעות המוקנית להם במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי 

 לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט 

טרתה לבקר, לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, ואשר מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הספקים וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת להבטיח עמידה בדרישות 

 ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

חברה כלכלית לפיתוח  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין  

ינן בחינה ובקרה מודיעין אל מול מערך בקרת האיכות ואשר מטרותיה ה

של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות וניטור פעילויותיה, במהלך 

 ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של  

 הפרויקט מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר  

 תחומי העבודות המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א .  מ

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות 

 בפרויקט" .

. המערכת בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

 האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, כאשר תפעול, המזמיןתסופק ע"י 

היתר הכנסת כול תוצאות הבדיקות  ביןבהמשך) מפורטל בהתאם למערכת

  מטעמו . מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוונתוני המדידה(, 

 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות הלאומית להסמכת  

על התקינה במשרד מעבדות או " מעבדה מאושרת " על ידי הממונה 

המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט 

שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות 

ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן 

 בפרויקט.

 מודד ראשי  2.8

 ת של הפרויקט.מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכו 

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודיעין.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, 

 התוכניות והמפרטים.

בפרויקט בין היתר תוך כדי מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע 

 הקמה, ניהול ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת    3.1

"עקיבות"(, ניתוח תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא 

 שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים    3.2

 שתוצריהם עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה    3.3

 ובאיכויות המוצר המוגמר.

להימנע מחזרה על אי קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת 

 התאמות.

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,  . 3.4

 הבדיקות

המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות 

 שהושגו.

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא  . 3.5

ת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין עמדו בדרישות המפרט למערכ

 ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של הקבלן.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

  

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות  

חיצונית למערך הקבלן, חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת 

שנים  3איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר מוכח של 

 לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה.

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על  החברה שתמונה על ידי הקבלן

פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה בסדר גודל דומה כאשר לפחות אחד 

 ית גשר פלדה..הפרויקטים היה בני

 

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי  

 שטח נוספים בהתאם לתחומי העבודה בפרויקט .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מנהל הבטחת איכות רשאי  לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י  

 הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3

(. מב"א)להלן:  מנהל בקרת האיכותבראש מערך בקרת האיכות, יעמוד  

תחומיים בקרי שטח בכפיפות למב"א ובכל תחום פעילות בשטח יעמדו 

 (. מבא"ת)להלן:

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך   

פעילות המעבדה בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא 

 המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות מסמכי החוזה. 

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות בקרת  

דגש בזאת כי  הצוות הבכיר  יפעל ישירות האיכות מראש לפני מינויים ,מו

 מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט,  

תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח 

 הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י הקבלן. 

הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי מפרטת את דרישות  1טבלה מס'  

 התפקידים בצוות בקרת האיכות .

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר  

ללא כל דרישה של תוספת מחיר.  מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל 

הבטחת האיכות של המזמין רשאים לפסול גורם כאמור גם במהלך 

קבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר העבודה השוטפת של ה

הנחיה זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן 

 זכות לארכה בלוח הזמנים או זכות לתוספת תשלום.

 

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס'  

 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד השכלה ונסיון )מצטברות( דרישות מינימום

 

 

1 

 

 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

שנים לפחות בביצוע עבודות עפר, סלילה 

ותשתיות ומהם לפחות ניסיון של שנתיים 

בביצוע בקרה או הבטחת איכות בפרויקטי 

 מב"א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מספר 

מינימלי 

של אנשי 

הצוות 

 הדרושים

 תפקיד השכלה ונסיון )מצטברות( דרישות מינימום

 סלילה

1 

 

 2מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

עפר וסלילה מתוכם שנים לפחות בעבודות 

 לפחות שנה בנושא בקרת איכות.

בקר עבודות עפר 

 וסלילה

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת  12 1

 נתונים ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

 מערכתנתונים ל

 ממוחשבת

 האיכות לניהול

 בפרויקט

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות

מבא"ת עבודות 

 חשמל

בהתאם 

 לצורך

שנים לפחות  3אדריכל נוף בעל ניסיון של 

בעבודות נוף מתוכם לפחות שנתיים בנושא 

 בקרת איכות.

מבא"ת לעבודות 

נוף, גינון ושיקום 

 סביבתי

מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה . 2של 

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים   1

 מודד מוסמך לפחות בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל 

הבטחת איכות, יתגבר הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש 

 ו/או בתחומי בקרה נוספים.  1בטבלה מס' 

מתייחסים לנוכחות קבועה  1ה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המשר

  ורציפה ובמשרה מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן 

האפשרות  כי מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות עפר וסלילה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ת הבקרה של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר )בהתאם לניסיון ואיכות עבוד

 העבודה(. 

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת 

להחזיר את כמות צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

ובהתאם להחלטתם הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות  נוסף לעבודת המב"א  1

 וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות  14

 את  מסמכי תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק  3 -המסמכים ימסרו ב 

מובהר, כי תכנית האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי 

לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט 

שר. החברה שומרת ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות בקרת איכות מאו

לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות שתהווה 

 דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.

לו   מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה

יקט לכל אחד משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרו

יכתבו נהלים לכל אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט בנוסף יערוך 

הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר 

 העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך 

וקר של הפרויקט כגון יועץ תשתיות, מתכנן הכביש ,אדריכל נוף, מהנדס חשמל המב

וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב 

 היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

הו שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזו

באמצעות תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן 

ברשימות תיוג לקביעת פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד 

מבעלי התפקידים המבצעים את העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני 

ור ע"ג כל אחד מהתהליכים דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בבר

המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים 

 לנציגי הבטחת איכות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:      5.1

 תיאור כללי של הפרויקט. 5.1.1

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור. 5.1.2

פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע  5.1.3

של הקבלן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת 

האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, מערכת הבטחת האיכות 

 ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח  5.1.4

 ( של:וכו'

 צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(.  5.1.4.1

מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה  5.1.4.2

והסמכה של המעבדן הראשי באתר וטכנאים שאמורים 

 לעבוד בפרויקט.

 מודדים שיופעלו בשטח. 5.1.4.3

 נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים: 5.1.5

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי  5.1.5.1

התהליכים לשלבי העבודה ושלבי הבקרה השונים עבור כל 

אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב 

 הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  5.1.5.2

עצירה לשלבי העבודה פירוט נקודות בדיקה ונקודות  5.1.5.3

 והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

 נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים: 5.1.6

 פירוט דרגות חומרה. 5.1.6.1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. 5.1.6.2

אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי  5.1.6.3

 התאמה ועד סגירתה.

 נוהלי בקרה למדידות. 5.1.7

ות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט פרוגראמת בדיק 5.1.8

 כולל כמות, סוג  ותדירות הבדיקות.

נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת  5.1.9

בקרת האיכות לבין שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט 

-)גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט מטעם המזמין ,המתכנן

 ת הבטחת האיכות(.פיקוח עליון ומערכ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של  5.1.10

מוצר מוגמר, טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת 

 מסמכים ומידע.

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה. 5.1.11

 

 שינויים במסמכי האיכות  5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן 

מידי כאשר נהלי העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות 

העבודה העדכניות, או גורמים לאי התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים 

ב אל מנהל הפרויקט תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור מראש ובכת

 או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. 

 בקרת מסמכים ומידע   5.3

הקשורים אליה  הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנוהלים

במספר מזהה ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. 

בעת עדכון מסמך, הקבלן יוודא הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה 

והחזרה לידיו של העותקים הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת  מסמכי 

 איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

סמכי האיכות )נהלים , תכנית וכו' (, יש לוודא שעותקים בנוסף ליתר מ

מעודכנים של המפרטים, תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו זמינים 

באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו 

זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי האתר או במקום 

השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. אחר 

 יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא עדכניים.

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן 

בעבודתו תוך כדי יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות 

 ט.שאושרה לפרויק

תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים  

 כדלקמן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מוקדמת בקרה    5.4

 כללי   5.4.1

 ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 הזרימה בתרשים וכפי שיוצג העבודה במסמכי בהתאם לנאמר

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים

 המוקדמת הבקרה נושאי    5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 ונהלי ההסכם, תוכניות דרישות של ולימוד קריאה 5.4.2.1

בחינה  כולל האיכות בקרת בתוכנית המפורטים העבודה

של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה 

המוגמר של החומרים באתר, צוותי עבודה ואיכות המוצר 

 והמוצרים המסופקים לאתר.

 המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור 5.4.2.2

 לאתר )חומרי מילוי, כולל אישור המפעלים וכו'(.

 כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 5.4.2.3

 המפרטים. לדרישות התאמתם

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע   5.4.3

 ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי קטע .ניסוי קטע יבוצע

 רשאי המזמין .בכלל מסמכי ההסכם הדרושים והחומרים הציוד

 על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר

 .הנדרשת האיכות להשגת עד ניסוי,  קטעי

מנהל הפרויקט  לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות  72 לפחות האיכות והבטחת

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

 בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד ביחס המוקדמת הבקרה

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן הרלוונטי ) 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של מב"א

המשנה , יועץ בתחום הייעודי וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין  וקבלן

 )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

השלמת קטע ניסוי יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח  לאחר

יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את 

 הנתונים הבאים:

רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו  5.4.5.1

 בביצוע קטע הניסוי.

או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל \אלמנטים, ציוד ו 5.4.5.2

או לציוד ו/או לחומרים \מוקדמים לאלמנטים ואישורים 

 בהם נעשה שימוש.

 ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט. 5.4.5.3

 שיטת הביצוע של קטע הניסוי. 5.4.5.4

 כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי. 5.4.5.5

ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט  5.4.5.6

 והתייחסות הנדסית אליהם.

 ים והמלצות לביצוע.שיפורים אפשרי 5.4.5.7

 מסקנות מקטע הניסוי. 5.4.5.8

או הועלתה סברה \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו 5.4.5.9

 שתתרחש במהלך הביצוע והאופן בה ניתן יהיה למנעה.

 אישור  5.4.6

ביצוע  לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת" כדין ודינו השוטפת העבודה

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים 

השונים וכו'( באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים 

וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה ובתרשימי הזרימה המוצגים 

בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן.  פעולות הבקרה יתועדו בהתאם 

כל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר למוצג בנהלי הבקרה הייעודים ל
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

את השיטה ואופן ביצוע הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, וביצוע 

העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי מלאכה, מפעלים 

 וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת   5.5.2

 בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט  5.5.2.1

ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי 

התפקידים במערכת, כולל קבלני המשנה ואישור שלבי 

 . ממוחשבת מערכתהביצוע ותיעוד כולל ב

 טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים. 5.5.2.2

 התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע. 5.5.2.3

השונים, בדיקת קרקע לפני הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע  5.5.2.4

תחילת ביצוע לקביעת סוג ומיון השתית וקביעת מדד 

וגבולות  200, קורלציה עובר נפה 100%לאיכות הביצוע )

וכו'(, מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת תוצאות 

הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות במסמכי 

 החוזה.

ודד ,תיעוד כל סוגי בדיקת מסמכי המ –ביצוע בקרת מדידה  5.5.2.5

המדידות ובדיקה כי כמות המדידות לכל סוג עבודה תואמת 

את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה של 

העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי 

 המדידה תואמת את דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.

ר את ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבק 5.5.2.6

מכלול פעילויות הבקרה המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת 

כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו 

בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות 

ריכוז בחלוקה לכל סוג עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב 

שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום מסודר של כל 

דה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות תהליכי העבו

המעבדתיות והמדידות,  והכנת דוחות תקופתיים ותיקי 

 מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות. 5.5.2.7

 הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה(. 5.5.2.8

 הכנת תיקי מסירה.  5.5.2.9
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 אי התאמות  5.5.3

מנהל בקרת האיכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות 

משלב פתיחת אי התאמה ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג 

ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה לסגירת אי 

ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי 

יר הנוהל את אופן העברת המסמכים המתכננים והיועצים. בנוסף יגד

והאישורים השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, 

טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר 

המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  

 . מחזרה על אי התאמות וכו'

ט לרמות האיכות הנדרשות אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויק

על פי ההסכם, עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של 

 הפרויקט. 

סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם 

 לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים  – 1אי התאמה מדרגה 

 מין .פשוטים כמו עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות נציגי המז

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת  – 2אי התאמה מדרגה 

תיקון או בתחום סטיות קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר 

 העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת – 3אי התאמה מדרגה 

פרוק וביצוע מחדש או סדרה מתמשכת של חריגות ברמה של אי 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל הפרויקט, 2דרגה התאמה מ

 הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל 

הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות 

ידווחו לנציג  3-ו 2ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת חומרה 

 איכות ויעודכנו במיידי.הבטחת ה

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי 

מקור הבעיה )ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה 

 או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות הבעיות.

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת 

איכות שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת ה

. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם "דרישת לפעולה מתקנת"של 

 לקריטריונים שפורטו לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה 

 ודרישה כזו תעלה על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.

הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה  גורמי הביצוע של

של העבודה הבלתי מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי 

הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, במקרה של אי התאמה 

רשאי מב"א  להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע  1-2מדרגות 

 התיקון בתיאום עם הבטחת האיכות.

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט  

יערך על ידי מב"א שיתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי 

ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות 

בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני 

ו"ח מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , שנמסר ד

כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם 

נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

וי מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגיל 

של אי ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד 

משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד התיקון 

 והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה   

-לפעולה מתקנת" כהגדרתה לעיל(, יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

 ן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.ידי הקבל

 

 נקודות בדיקה   5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות 5.5.5.1

שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של מערך 

 הבטחת איכות.

בדיקה תימסר על ידי הקבלן -הודעה על קיומה של נקודת 5.5.5.2

התרחשותה שעות לפני  48לנציגי הבטחת האיכות לפחות 

 החזויה.

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל  5.5.5.3

מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב לעכב שום פעילות 

 במקרה זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

להלן.  4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס'  5.5.5.4

מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  

דות בדיקה נוספות בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקו

הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( 

בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל 

 פי דרישתם.

למרות האמור לעיל,  רשאי המזמין בכל שלב שהוא   5.5.5.5

לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות 

 עצירה.

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה -נקודות 5.5.6.1

המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין על התרחשותן  

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור  48

 נציגי המזמין להמשך פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שיגרתית בעבודה,  5.5.6.2

חינה של נציגי המזמין, ובחלקן הן המחייבת נוכחות וב

נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה 

באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת 

, כל 3עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.

לפיקוח זימון -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי 5.5.6.3

עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן וחלקם מחייב רק 

דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם 

המזמין(. זימון המתכנן או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות 

דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות 

שעות לפחות לפי קיום  72ולמנהל הפרויקט  בהתרעה של 

ת העניינית. בין יתר נקודות העצירה המפורטות הפעילו

בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של 

 4פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן 

להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן 

, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל בתחומים הנוספים )נוף

הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר  5.5.6.4

לנקודת עצירה  לפני שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או 

מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל 

האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט 

ל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת ולמנה

עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור 

 המשך העבודה ללא עיכוב.
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 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 
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 תנקודו תנקודו

 העציר הבדיק

  

      כללי 1

 

 דיון ראשון בפרויקט
 

+ + + + 

 

 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות
 

+ + + + 

 

 3התאמה מרמת חומרה -אי
 

+ + + + 

      עבודות עפר 2

 

בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 
    +  במפרט נתיבי ישראל 00.02

      מבנה כביש ואספלטים 3

 

בהתאם להנחיות מנהל 
    +  ההסכםהפרויקט ומסמכי 

      גינון והשקייה 5

 

בהתאם להנחיות מנהל 
 הפרויקט ומסמכי ההסכם

 
+   

 
      חשמל 6

 

בהתאם להנחיות מנהל 
הפרויקט ומסמכי ההסכם 

 ובין היתר

   

  

 

 +   +  אישור לוחות חשמל במפעל

 

   + אישור התקנת תעלות

  

 

   + אישור התקנת שרוולים

  

 

  +  לוחותאישור התקנת 

 
+ 

 

   + אישור התקנת גופי תאורה

  

 

   + אישור התקנת אביזרי קצה

  

 

בדיקה ואישור סופי 
 למערכות חשמל

 +  

 
+ 
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  _________________ 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת 

האיכות באמצעות תוכנת בקרת האיכות הייעודית לפרויקט, השיטה 

תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של הקבלן. 

 הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.

נתוני  פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים,   

יועברו למב"א של הקבלן במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" 

בהתאם  בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות

 לקריטריונים שפורטו לעיל.

  

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות   

 הפיקוח העליון.

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל,   

 וכד'.

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח   

ת הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא מפורט, הכולל את כל דוחו

 נותרו הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות   5.5.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות 

שבועית לדיון בנושאי הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על 

  ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני תחומים נוספים

 וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. 

כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם 

 שעות. 24בהתראה מראש של 

 קבלה בדיקות   5.5.9 

 כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך הסופי השלב את מהוות

 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה 

בכל דרישות החוזה הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת 

התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים ובין היתר רשימות 

 מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו

 הבדיקות ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או
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ההסכם ,דרישות המפרטים  במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות

 במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות .ותקנים ישראלים

 .ההנדסיים

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע 

למזמין. בקרת האיכות תגיש לנציג המזמין את תיקי המסירה 

 הכוללים בין היתר את:

דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם  5.5.9.1

 לדרישות מסמכי העבודה בהתייחס לכל סוג עבודה .

 רשימות תיוג.  5.5.9.2

ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות   5.5.9.3

 בפרויקט.

 ריכוז סיורי פיקוח עליון.  5.5.9.4

 רשימת אי התאמות והליך סגירתן. 5.5.9.5

כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד  5.5.9.6

 משלבי העבודה בפרויקט.

התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים ,   5.5.9.7

 ם וכדומה. תעודות אחריות , מספרי מוצרי

(  וכן  PDFמסמכים אלה יועברו  במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 מסמכי מקור ושלושה העתקים מודפסים.

 

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 5.6

 

אשר תתופעל אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות  2ותתוחזק ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

הנדרשים ימסרו כדוחות מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. 

כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים 

ות ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדריש

 במפורש ובמפורט.

 

 דוחות חודשיים 5.6.1

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו  

 בתקופת הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

תאריך תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה,  5.6.1.1

 סיום ופעילויות אשר הסתיימו.
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 שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח . 5.6.1.2

שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות  5.6.1.3

 מעקב שוטף, קבלה ומסירה למזמין(, מיקומם וסוגם.

תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים  5.6.1.4

כולל סוגי כשל ופעולות מתקנות שננקטו  הרלוונטיים(, 

טו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, או ינק

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. 

תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח יצורפו לדו"ח 

 הראשון הבא שלאחר קבלתן.

תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני  5.6.1.5

 צירופם לעבודה. 

 פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר. 5.6.1.6

ט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו פרו 5.6.1.7

בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות ואי התאמות פתוחות 

  וכאלה שכבר נסגרו. 

הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור  5.6.1.8

 בבקרת איכות.

תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר  5.6.1.9

 לליקויים שנתגלו.

 לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך  

 

 מערכת מידע לפרויקט 6

 

 כללי  6.1

. המזמין אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם מערכת תופעל בפרויקט

 ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע  תשמש המערכת

 השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט האיכות לניהול תשמש המערכת. האיכות

על הקבלן )באמצעות כוח . לפרויקט שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה

האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף 

את מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני 

 ט. הבקרה המצטברים במשך כל תקופת הביצוע של הפרויק

 האיכות למערכת נתוני כלל הזנת, המערכת ממוחשבת תפעול כי בזאת מודגש

 הקבלן ידי על יבוצעו - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים המסמכים וטעינת

 .חשבונו ועל באחריותו, מטעמו מי או/ו
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 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת האיכות ותהליכי המידע ניהול

 

 הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי של הגדרה -

 .הפרויקט השלמת לצורך לביצוע

 .ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט החלים המפרטים הגדרת -

 עבור הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה -

 ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות, עבודה סוג כל

 . נדרשות

 מעבדה. בדיקות הזמנות -

 .המוקדמת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול -

 .בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד -

 .המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד -

 

הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת באחריות 

 אישורי, תוכניות מעקב, רק ולא, היתר בין הממוחשבת לניהול האיכות הכוללים

 וניהול מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים אישורי, משנה וקבלני ספקים

 ,צוותים של הסמכות

, לתוכנה והקלדתן תוהמדידו הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות ציוד 

 ומעקב ניהול, התיוג רשימות ניהול, המדידה ומסמכי הבדיקה תעודות תיעוד

 והשלמת עליון פיקוח סיורי אחר ומעקב תיעוד, התאמות באי הטיפול אחר

 הקיימים הייעודיים הכל בהתאם לטפסים אלו בסיורים שניתנו ההנחיות

 יתר של תיוק לצורך במערכת שימוש יעשה כן כמו. במערכת הממוחשבת

 הנחיות, לו ומחוצה באתר ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים

, המסמכים יתר כל וכן שוטפים דוחות, והמתכננים מהמזמין המתקבלות שונות

 .לפרויקט הקשורים והטפסים הקבצים, התמונות

, נתונים חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 . במערכת נדרשים מסמכים או תוצאות

 :במערכת הפרויקט הקמת  6.3

 המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה המוגדרים המחייבים

 לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה בכתב לפנות הקבלן על – סעיפים של גריעה

 .אלו התאמות ביצוע
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 באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים כל שיפרט

 התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים עץ את להעביר הקבלן על. הפרויקט

 קליטת לאחר. במערכת הפרויקטקליטת נתוני  לצורך הטכנית של המזמין

 את תואם המבנים עץ כי לוודא ,על הקבלןבמערכת הממוחשבת  הנתונים

 לביצוע הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים

 . בפרויקט

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

 האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, במערכת הממוחשבת

 הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות הבדיקות תוצאות, ההתאמות

 .בחוזה המוגדרים והדרישות

 התיוג רשימות את של המזמין הטכנית התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן על. במערכת הגדרתן לצורך המאושרות

 הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר לנוהל בהתאם במערכת הוגדרו

 .השוטפת האיכות בקרת ניהול לצורך ישמשו מערכת הממוחשבתב המוגדרים

 הרלוונטיים הקשר אנשי כל את מערכת הממוחשבתב להגדיר הקבלן על

 ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה שיוך כולל, לפרויקט

 .טלפון

 

 .מוקדמת בקרה

 היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן

 הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים השירותים ונותני

 הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים טפסים באמצעות יבוצע המעורבים

 של צירוף יכלול האישור תהליך. ההתקשרות ופרטי הקשר אנשי, השירות מספק

 יכלול כן כמו. למערכת וטעינתם תקן ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים

 כל עבור האישור תוקף וסיום האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך

 . שירות נותן או יצרן, ספק

 בהם והמוצרים החומרים נתוני כל אתמערכת הממוחשבת ל יזין הקבלן 6.2.1

 והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט במסגרת שימוש יעשה

 של הזנה ויכלול מערכת הממוחשבתב ייעודיים טפסים באמצעות ינוהל

 העתקי, המסופקים החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה פרטי

, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים טווח של והגדרה
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מערכת ב ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן 6.2.2

 של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים כל כי ויוודא הממוחשבת

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע

 לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן 6.2.3

 תוצאות את יתעד הקבלן. ערכת הממוחשבתהמ באמצעות ולמוצרים

 בדיקה בכל שהתקבלו הערכים את שיכלול באופן במערכת הבדיקות

 באמצעות יתבצע התהליך. הרשמיות הבדיקה מתעודות עותקים ובנוסף

 שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק

 .השוטפת הבקרה ביצוע במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים

 

 :שוטפת בקרה

 

 :מעבדה בדיקות 6.2.4

 י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן 6.2.5

 ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט המועסקות המעבדות

 הפרטים את יכלול הבדיקות תיעוד. בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות

 :הבאים והתהליכים

 .הבדיקה הזמנת תאריך 6.2.6

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך 6.2.7

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי 6.2.8

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי 6.2.9

 .הנדרשת הבדיקה שם 6.2.10

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור 6.2.11

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור 6.2.12

 ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת 6.2.13

 .הבדיקה לסוג בהתאמה. הממוחשבת במערכת

 להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה 6.2.14

 מערכת הממוחשבת.ב שבוצעה הבדיקה

 והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על 6.2.15

 נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת בכל מעודכנים אליהן הקשורים

. הבדיקה ח"בדו האיכות ממערכת ההזמנה מספר את כולל המעבדה

 ושיוך התוצאות והקלדת המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך

 חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע הבדיקה תעודות

 .ובאחריותו
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 נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על  6.2.16

, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות,  הביצוע תאריכי, הנבדק האלמנט

 הבדיקות לביצוע המעבדה יציאת טרם מערכת הממוחשבתב יעודכנו

 טלפונית להודיע הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה למעבדה

 
 

 :תיוג רשימות

 באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן 6.2.17

 דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד. מערכת הממוחשבתה

מערכת ב קיים אינו מסוים וטופס במידה. ההקמה בשלב שהוגדרו

 הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס של איפיון הקבלן יעביר הממוחשבת

 הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון עד. המערכת של

 ולעדכן לנוהל בהתאם הביצוע תיעוד לצורך ידני נייר בטופס להשתמש

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את

 

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים

 

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם 6.2.18

 .הרשימה פתיחת תאריך 6.2.19

 .הנוהל מבוצע עבורו מערכת הממוחשבתב לאלמנט קישור 6.2.20

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי 6.2.21

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי 6.2.22

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור 6.2.23

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור 6.2.24

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור 6.2.25

 .As-Made מדידות לקובץ קישור 6.2.26

 

 וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל.  הנדרשים הנתונים כל את

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת יקושרו'( וכו תמונות, מדידה דפי
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 התאמות אי

 

מערכת ב ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן 6.2.27

 לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה אי של תיאור הכולל הממוחשבת

 את  כולל ההתאמה אי טופס. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי שלב

 :הבאים הפרטים

 .התאמה אי מספר 6.2.28

 .ההתאמה אי חומרת 6.2.29

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו 6.2.30

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך 6.2.31

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא 6.2.32

 .ההתאמה אי קטגוריית 6.2.33

 .במפרט סעיף 6.2.34

 .לליקוי אחראי גורם 6.2.35

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור 6.2.36

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור 6.2.37

 המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור 6.2.38

 .הטיפול וסטטוס

 .ההתאמה אי סגירת תאריך 6.2.39

 

, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 כל את לצרף הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועד והסגירה התיקון ביצוע

, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה לאי הרלוונטיים המסמכים

 מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות, לתיקון סקיצה, לתיקון מתכנן הנחיות

 '(.וכו

 

 ועצירה בדיקה נקודות

 

 טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן 6.2.40

 נקודות עבור הנדרש המידע את יכילו הטפסים. במערכת ייעודיים

 כל קיום על המעידים המתאימים לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה

 הפרטים את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים

 :הבאים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי 6.2.41

 .המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור 6.2.42

 הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור 6.2.43

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים הספקים אישורי כולל, המוקדמת

 .והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור 6.2.44

 .פתוחות התאמות אי העדר על אישור 6.2.45

/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור 6.2.46

 .האלמנט

 .ותפקידו המאשר שם 6.2.47

 .האישור תאריך 6.2.48

 

 

 :הפרויקט מסמכי ניהול

 

 לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על 6.2.49

 את לתייק הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועדת בפרויקט האיכות

 במערכת הקיימים ייעודיים בטפסים שימוש באמצעות האיכות מסמכי

 :היתר בין הכוללים הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא

 

 .המסמך סוג 6.2.50

 .המסמך הפקת תאריך 6.2.51

 .גרסה ספרור 6.2.52

 .מטפל גורם 6.2.53

 .המסמך סטטוס 6.2.54

 .המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור 6.2.55

 אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה 6.2.56

 .כדוח והפקתו המסמך

 

, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים הדוחות

 של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים הקבצים כל בצירוף

 בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי, מתכננים הנחיות, עליון פיקוח סיורי

 מסמך סוג וכל ותקופתיים שוטפים דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תהליכי עמידת לבחינת מידע כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש

 .הפרויקט בדרישות והאיכות הביצוע

 

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת

 

 בצירוף, מערכת הממוחשבתמה הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על 6.2.57

 אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי וטפסים מסמכים ריכוזי

 :היתר בין כוללים

 

 תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח 6.2.58

 .המעבדהבדיקות 

 תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו 6.2.59

 .נלווים ומסמכים

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו 6.2.60

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו 6.2.61

 

 באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על 6.2.62

 להגדיר נדרש בהם של המזמין במקרים הטכנית לתמיכה ויפנה, שוטף

 הפקת על אחראים יהיו הקבלן מטעם המשתמשים. נוספים דוחות

 .בפרויקט לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות

 

 :בתוכנה השימוש על הדרכה

 להשתתף חובה חלה מערכת הממוחשבתב המשתמשים הקבלן נציגי על 6.2.63

 הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה הקבלן. ההדרכה במפגשי

הטכנית של  התמיכה צוות מול מערכת הממוחשבתב בשימוש הקשורים

המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט 

 . למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת

 .הממוחשבתלמערכת  כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום 6.2.64

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת חלקי של כללית סקירה 6.2.65

 מסמכים קישור, הממוחשבתלמערכת  המידע הזנת אופן על הדרכה 6.2.66

 .קבצים וטעינת

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות 6.2.67

 .הממוחשבתמהמערכת  ומסמכים דוחות הפקת 6.2.68
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן ונציגי  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה 6.2.69

 מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן על, בקרת האיכות מטעמו

 .מטעמו הקשר איש עם בתיאום שיקבעו ההדרכה במפגשי נוכחים

 

שעות הדרכה בחינם לתמיכה  20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. מערכת הממוחשבתולימוד תפעול ה

יתקשה  אחד מאנשיו בפרויקט במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

שעות  20, שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל מערכת הממוחשבתבתפעול ה

הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין שעות הדרכה נוספות 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220בעלות של 

 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות

 מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, הקבלן על 6.2.70

 פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה של מקרה בכל הטכנית התמיכה

 דחיפות ואת הפניה מהות את שיפרט באופן בכתב יעשו התמיכה למרכז

 . הנדרש הטיפול

 

 בתוכנה שימוש תנאי

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש

.  בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת

 לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד שימוש רשות ניתנת לקבלן

. שהם כמות למשתמש ניתנים, השירות במסגרת ועדכוניה התוכנה. שהיא מטרה

 הפועלים האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים כישוריו במקום באה התוכנה אין

 וכן( העדכונים במהלך להשתנות שעשויים) וביצועיה בתוכנה השימוש.  מטעמו

 ובפיקוחו הקבלן באחריות הינם, מסוימים שימושים או למטרות התאמתם

 לתוצאות כלשהו באופן אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד

.  מכך הנובע אחר נזק כל או רווח אובדן הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש

 ניתן לתוכנה הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש

 הינה  שרכש שהתוכנה לקבלן ברור. לתוכנה השרות במסגרת רק להעברה

 להכיל עלול חדש עדכון או/ו התוכנה, מסוימים ושבמקרים" מדף תוכנת"

 כל על מוותר והוא דרישותיו עם אחד בקנה יעלו תמיד שלא שינויים או שגיאות

 לתיקון  תפעל מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה

 דרך תציע לחילופין או האפשרית במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות

 למשתמשים רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים  תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן

 אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. העדכון הפצת בעת בשירות הנמצאים

 או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי וירוסים להעדר אחראית



244 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אינה, כן כמו. תיקונים או שינויים בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת

 עדכון בהתקנת עיכוב או התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית

 ישנות גרסאות להתאמת מתחייבת אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. לתוכנה

 . מתקדמות הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה עמדת לרכיבי התוכנה של

 

 ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט חיבור של בקיומו

 לקו חיבור קיים התוכנה הפעלת לצורך המשמשים וההתקנים במחשבים

 והעלאת לפחות MB\s 20 של במהירות מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט

 תהיה לא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת. לפחות MB\s 2 של בקצב מידע

 .זו דרישה תתקיים לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית

 

 ומדידותבדיקות מעבדה  7

 

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 7.1

המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי  7.1.1

הלאומית להסמכת מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי  הרשות

הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות 

בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות 

ברשימת המעבדות המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה. עלות 

ל הפרויקט ולא הפעלת המעבדה כלולה במחירי היחידה השונים ש

 ישולם בעבורה בנפרד.

מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם  7.1.2

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של 

מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה 

ה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אות

בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, 

 תותר בדיקה על ידי גורמים אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח  7.1.3

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור 

 המזמין מראש.

החוזרות, תבוצענה ע"י אותה כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות ו 7.1.4

 מעבדה שאושרה ע"י מנהל הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה  7.1.5

שוטפת שנעשו באמצעות מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע הבדיקות 

ישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של השוטפות על פי דר

 המעבדה .

"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה  7.1.6

שיעבדו בצוות  יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי 

המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל הבדיקות שהם מבצעים 

 בפועל.

עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה  הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר 7.1.7

 ע"י מנהל הבטחת האיכות.

 

 דיגום ובדיקות 7.2

  כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות

הדיגום והנטילה המפורטות בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות 

העומדת בפני תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או בחלק מאצווה 

 בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

  מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים

והעבודות המסופקות לאתר, כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים 

או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. היקפי הבקרה 

כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( והבדיקות במקרים 

יומלצו ע"י מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל 

 הבטחת איכות.

  ,בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק

יחתום מב"א על כל ריכוזי הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום 

 הדיגום על פי הנדרש.

  כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו

 בפועל ולרבות בדיקות המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 7.3

 בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים   הקבלן יכין תוכנית

והמוצרים השונים ולבדיקת טיב הביצוע.   התוכנית תוגש  לאישור 

מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי הבדיקות 

ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים 

 ובתקנים הענייניים.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, כאשר המפרטים או ה

יקבע מב"א שכיחויות נדרשות ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי 

 העבודה ויקבל  אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 

  תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים

פרויקט. ולמוצרים השונים הצפויה להתבצע בכל אחד משלבי העבודה ב

 תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת 

  ,מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א

 שתאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות 7.4

  מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות

מהמעבדה הבודקת באופן שוטף, ויבחן  את עמידתם בדרישות התקנים 

 והמפרטים הענייניים. 

  מערך בקרת האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים

) כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( 

 ת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.על מנ

  בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה

שונים, להכוונת התהליכים לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות 

 התאמה לתקנים ולמפרטים הענייניים.-בעבודה ומניעה של אי

 מדידות 8

 צוות המודדים  8.1

  יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.בראש צוות המודדים של הפרויקט 

  מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי

המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  

פעולה הטעונה מדידה.  נוכחות צוותי המדידה תהיה  לביצוע כל 

 קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

 ודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם צוות המ

 שירותים למערך בקרת האיכות של הפרויקט.

  כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד  מדידות ביחד  עם צוות

 המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

 .כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נוהלי ביצוע מדידות 8.2

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח 

בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה 

בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל 

לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות 

 בודות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים .מותרות בע

 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 8.3

  מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד  מכשירי המדידה והבדיקה

המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים 

 וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

  פי ההנחיות של הרשות הלאומית -עלכל מכשיר במעבדה יהיה מכויל

להסמכת מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות 

 של המרכז למיפוי ישראל.

  תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה

 זמינות בשטח הפרויקט לבחינה בכל עת.

 

תהליכי ההכשרה וההדרכה הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את  

של עובדיו בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל 

 פגישות ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.

 

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   9

 כללי  9.1

 Assuranceהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

Quality .ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות ) 

 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  9.2

 

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. מבלי  

לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות 

 הסמכויות הבאות מול הקבלן ומול מערך בקרת האיכות: 

לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש  9.2.1

 ן.למזמי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בחינת כוח האדם של  צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם  9.2.2

לביצוע התפקיד המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה 

 מקצועית של כוח האדם  בפרויקט.

מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה  9.2.3

המזכירה/מקלידת של אנשי צוות בקרת האיכות בפרויקט כולל את 

הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא  תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של  

 המערכת הממוחשבת.

 התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה  של האדם כוח בחינת 9.2.4

 כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה הליך. להם המיועד

 החלפה לדרוש או/ו לאשר שאיתר תהיה האיכות הבטחת. בפרויקט  האדם

 המעבדה. צוות אנשי של

בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת  9.2.5

האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרויקט מספיק  התאמת היקף כח

לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. מערכת הבטחת איכות רשאית לדרוש 

הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך בקרת האיכות כולל 

צוותי המדידה ו/או לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות נדרשת 

 באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

אשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות ל 9.2.6

של הקבלן, או לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד 

ולאשר מעבדה שונה לביצוע בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי 

המעבדה באתר,לבחון, לאשר או לפסול את התאמת המתקנים והציוד של 

 קרת האיכות לדרישות העבודה.מעבדת ב

לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות  9.2.7

הקבלן אם מערך בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה 

 לקויה.

מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים  9.2.8

 קן או תו השגחה.לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו ת

לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת  9.2.9

האיכות ו/או במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם 

אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של 

 הקבלן.

האיכות של הקבלן  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת 9.2.10

או של קבלני המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל 

לעיין ביומני הבקרה, טפסי הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת 

 האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות  9.2.11

 וות(.)כגון החלפת אנשי צ

להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן  9.2.12

באתר לביצוע בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך 

 בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת  9.2.13

 האיכות הנדרשת במפרטים.

מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת לבצע מבדקים של  9.2.14

בקרת האיכות  ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את 

 הנושאים הבאים:

בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם    9.2.15

 ואופן בחינתו  בקטע ניסוי. 

הבקרה המוקדמת בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך    9.2.16

 והתאמתם. 

 בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט .   9.2.17

בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו,    9.2.18

 רשימת תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

בחינת הטיפול  באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות    9.2.19

 נדרשות ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.ה

 בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות.   9.2.20

בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות  -מסירה   9.2.21

 המפרטים והתוכניות הרלוונטיות .

 בחינת אופן אישור ספקים.   9.2.22

בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים    9.2.23

 כניות.ובת

 לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם. 9.2.25

לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה  9.2.27

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת 

תהליכי הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין 

תוצאות בדיקות מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות. 

דת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם על צוות הקבלן, מעב

מעבדת הבטחת האיכות וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות 

ההשוואתיות, אף אם כתוצאה מביצוען נגרמים עיכובים  בעבודות הקבלן. 

מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 או עיכובן.

להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת  9.2.28

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן 

דה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לעיכוב במועדי המסירה של העבו

 לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או  9.2.29

 לא הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות  בסעיפים אלו  לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

 

בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, 

ממערך הבקרה על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב 

 בעבודה, גרימת נזקים ו/או הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  10

ל וכל רשימת בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוה

 תיוג תכלול כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

  לכל סוג החומרים של שתית מקומית. –בדיקות מוקדמות 

 סוג חומר מילוי מקומי או מוקדמות לכל הבדיקות יבוצעו ויתועדו כל ה

מעבדה מוסמכת  הבדיקות יבוצעו ע"י  -חיצוני  מקור אספקהגרוס באתר או 

מעידה על התאמת החומר הקבלת תעודת בדיקה וילוו ב  ומאושרת

כולל קביעת  מערכת צפיפות ורטיבות+CBR) .לדרישות מסמכי החוזה

.  (+ מיון החומר צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעיבוד

 בדיקות מוקדמות הינן באחריות ועל חשבון הקבלן.

  בהתייחס לסוגי התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים

החומרים  )ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד 

 לגריסת חומר חצוב באתר והגדרות של מגרסה ניידת  וכו'(.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  אישור וחתימת בקר איכות בטופס רשימת התיוג בנוסף לשאר בעלי

התפקידים בפרויקט לכל סוג פעילות כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי 

בקרה מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של תקינות ו

השכבה התחתונה לפני ביצוע שכבה שמעליה, אישור כי בוצעו כל בדיקות 

,מדידות, דרישות נוספות של מנהל פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון, 

דרישות תוכניות ומפרטים נדרשות לשכבה תחתונה לפני ביצוע שכבה 

 שמעליה.

 שור וחתימה סופית של רשימת התיוג לפני תחילת ביצוע שכבה שמעליה.אי 

  מדידות רישום דרישות )כדרישות מינימום( של ביצועAs-Made  בכל אחת

 60מהשכבות : חישוף, עיבוד שתית, כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל 

כל ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות עפר . אישור המודד המוסמך כי 

 שכבה נבדקת תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

  ) אישור התאמה של דרישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי

יינתן לאחר ביצוע ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור 

הידוק ורטיבות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה 

 ה".עבודות סליל 51"פרק 

  מודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו  מדידות

FWD  בכמות ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי

 עבודות סלילה". 51לעבודות סלילה "פרק 

  לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה מעקב שכבות הכנת

,  FWDצפיפות ורטיבות, מדידות  שבוצעה )מיון חומר, תוצאות בדיקות

 מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד הבדיקה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  בכל נוהל עבודה תוכן טבלת ביצוע בדיקות בתהליך של כל סוגי הבדיקות

 הנדרשות לאישור החומרים/שכבה מבוצעת.

כדוגמא לדרישות מינימליות של בדיקות בתהליך  1מצורפת טבלה מס' 

 רויקט.לבקרת ביצוע בעבודות מילוי בפ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 ה'נספח 

  

 מערכת התכניות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 נספח ה'

 רשימת תכניות

מהדור שם תוכנית מס' תוכנית מס"ד
 ה

 קנ"מ

   חשמל ותאורה  

 A 1:500 מע"ר מודיעין שלב ב 2014/7082/30 .1

2. 2014/7082/30-a חניון העירייה -מע"ר מודיעין A 1:250 

   חוברת פרטים 2014/7082/31 .3

   גינון והשקייה  

4. 604-LX-200-
300

_HASHLAMOTL27
2 

 1:250 01 פיתוח כללי

5. 604-LX-200-
300_HASHLAMOT 

L-274 

 1:500 01 פיתוח כללי

6. 604-L-770-
DETAILS 

L-770 

 משתנה 01 פרטי ריצוף

7. 604-L-770-
DETAILS 

L-780 

 משתנה 01 ריהוט רחוב

8. 604-LX-870 

L-870 

 1:250 01 השקייה

9. 604-LX-874 

L-874 

 1:250 01 פרטי השקייה

   כבישים ופיתוח  

 1:100 1 1גיליון מס'  65חתכים לרוחב כביש מס'  01-06-3102 .10

 1:100 1 2גיליון מס'  65חתכים לרוחב כביש מס'  02-06-3102 .11

 1:100 1גיליון   65,621,622חתכים לרוחב כביש מס'  03-06-3102 .12
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3מס' 

13. 
01-05-3102 

 חתכים לאורך כבישים

 חתכים לאורך ניקוז

1 1:50\500 
1:100\1000 

14. 
01-03-3102 

 בלבד 65פרטי כביש 

 1והלאה גיליון  38קטע חתך מס' 

 שונים 2

15. 
02-03-3102 

 מע''ר מודיעין

 2פירטי ניקוז כבישם גיליון 

 שונים 2

16. 
01-09-3102 

 מע''ר מודיעין

 1פירטי ניקוז כבישם גיליון 

 שונים 2

17. 
02-09-3102 

 מע''ר מודיעין

 2פירטי ניקוז כבישם גיליון 

3 1:1000 

18. 
101-07-3102 

תכנית כללית הגדרת גבולות פרויקט על רקע 
 גיאומטריה ותשתיות קיימות

1 1:100 

 1:250 3 חתכים טיפוסיים לתאום מערכות 01-07-3102 .19

 1:250 1 1תכנית גבהים מוצעת גיליון מס'  121-02-3102 .20

 1:250 1 2תכנית גבהים מוצעת גיליון מס'  122-02-3102 .21

 1:250 1 1טיפול מיטרדים גיליון מס'  01-04-3102 .22

 1:250 1 2טיפול מיטרדים גיליון מס'  02-04-3102 .23

 
 

   מים וביוב

24. 04-03-356-1C  1:500  1/2תנוחה 

25. 04-03-356-2C  1:500  2/2תנוחה 

26. 04-03-356-3C שונים  גליון פרטים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 ערבות הגשה – 'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז

 

 

 

 

 



258 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. __________________________על פי בקשת  .1
( ארבע מאות אלף שקלים חדשים )במילים:  ₪  400,000ל ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

'  מס  פומבי מכרזשתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר   ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(
ולהבטחת מילוי תנאי  רעות-מכבים-מודיעיןלביצוע עבודות פיתוח ברחוב דם המכבים צפון בעיר  11/2017
   המכרז.

   

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

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   ו כלפיכם.כלשה

  

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

  

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

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,________  עמוד בתוקפה עד ליוםערבות זו ת .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.הנקוב לעיל; מטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

  'זנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 נספח ז'

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  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
  מה לתאריך תצהיר זה.שקד

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

ז מס'  "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת 

        _____________________ 
 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 11/2017מכרז פומבי  מס'  

בעיר  דם המכבים צפוןרחוב בעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

  1'זנספח 

 

 הרשעות  העדר תצהיר 

 
 

  



262 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1'זנספח 
 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעיןלביצוע עבודות פיתוח ברחוב דם המכבים צפון בעיר  11/2017מכרז פומבי  מס'  

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו  10במהלך  (ב)
פלילית מהעבירות המנויות להלן ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה הליכים פליליים בקשר עם עבירה 

 בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.

)להלן: "חוק העונשין"(,  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414בירות גניבה(, או לפי סעיפים לחוק העונשין )ע 383-393או לפי סעיפים 

ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל 
כולל עבירות כל עבירה, . ו/או 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס,  בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
 עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא 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 לעיין  (ג)
 הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. במרשם הפלילי בקשר עם

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ  (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 לעיל.

_________________  ____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין הינם מורשי  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד: אם

________________  _____________ ____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 לעונשים הקבועים בחוק, אםאת האמת  וכי  יהיה  צפוי 

  לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח          

 

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  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 11/2017מכרז פומבי  מס'  

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

 

 

 2ז' נספח

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2'זנספח 

 בעניין שמירת זכויות עובדיםתצהיר בדבר קיום חובות 

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  .2

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית 

לביצוע עבודות פיתוח ברחוב דם המכבים  11/2017לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 )להלן: "המציע"(.  רעות-מכבים-מודיעיןצפון בעיר 

חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים ניכויים אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל  .3

ותשלומים כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם 

 קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק.

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 ים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.יהיה צפוי לעונש

        _____________________ 

 חתימה         

 

 

 

 

 

 

  



265 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 2ח' – 'ח יםנספח

  

  ביטוחיםאישורים קיום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 'נספח ח

 
 ביטוחים לקבלן קיום אישור 

 עבודות תשתית ופיתוח שונות מע"ר, מודיעין

 : _____________ תאריך

 לכבוד

 "(                החברה" להלן) מ"בע העתיד עיר מודיעין לפיתוח הכלכלית החברה

 מודיעין

 ומתחייבים בזאת מאשרים"(, המבטח" להלן) מ"בע לביטוח חברה, ___________  מטה החתומים אנו 

 את"( הקבלן" להלן)  _________________________________ מבוטחנו עבור ערכנו כי, כלפיכם

 עבודות פיתוח שונות, לרבות אך לא מוגבל לביצוע בגין וזאת זה במסמך להלן המפורטים הביטוחים

, בשכונת מע"ר, רעות וכן עבודות נילוות לכך-מכבים-מודיעין בעיר צפון המכבים דם ברחוב פיתוח עבודות

 עם שלכם' מס"( ההסכם" להלן) בחוזה כמפורט"( הפרויקט" להלן)  ₪ של  ___________  ס"ע מודיעין, 

 : הקבלן

  הקבלן ביטוחי .1

   ממונע או/ו נע כלי וכל הנדסי מכני בציוד משימוש כתוצאה שלישי צד לרכוש נזק ביטוח       1.1
   כל או הנדסי מכני ציוד או/ו מכבשים, טרקטורים, מלגזות,  ניידים מנופים לרבות, אחר             
  מי או/ו הקבלן ידי על הפרויקט לאתר המובאים, מנועי רכב ככלי המוגדר אחר כלי             
 .הביטוח ולתקופת למקרה,  לתובע ₪ 1,000,000 -מ יפחת שלא אחריות ובגבול  מטעמו             
  נזקי, קרקעי-תת לרכוש נזקים, בציוד מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             
 .יתר גובה או/ו יתר משקל עקב נזקים, משען רעד והחלשת             

 
  חובה אין אשר הנדסי מכני ציוד לרבות מנועי רכב בכלי השימוש עקב גוף נזקי ביטוח      1.2 

   שלא אחריות בגבול חובה ביטוח במסגרת לביטוח ניתנים לא או/ו חובה בביטוח לבטחם             
 . הביטוח ולתקופת, מקרה, לתובע ₪ 4,000,000 -מ יפחת             
 בציוד. מקצועי שימוש בגין החרגה כל יכלול לא הביטוח             

 
 , פריצה, אדמה רעידת, טבע נזקי לרבות" מורחב-אש" או" הסיכונים כל" במתכונת ביטוח       1.3

  וכן  תבניות, פיגומים, מתקנים, מכונות, עבודה כלי, קל עזר ציוד,  לכלים בזדון ונזק גניבה            
     לאתר שהובאו אחר ציוד וכל הפרויקט באתר זמניים ומשרדים מכולות, מחסנים            

  כחדש ערכם לפי, שלו המשנה קבלני כולל – עבורו או/ו מטעמו או/ו הקבלן  י"ע הפרויקט            
 (.מהפרוייקט חלק והמהווים לאתר המובאים וציוד חומרים למעט )            

 
  , טרקטורים, אופניים יעים, מחפרים:  כגון) הכבד הנדסי-המכני הציוד כל ביטוח 1.4 

  המובא'( וכו מערבלים, משא מעליות, הרמה מתקני, צריח ועגורני מנופים, מכבשים             
 ( ה"צמ" )הנדסי מכני ציוד לביטוח פוליסה"ב, הפרויקט הקמת לצורך הפרויקט לאתר             
  ורעידת טבע נזקי, גניבה, פריצה, זדון נזקי, תאונתי ארוע כל כנגד, כחדש ערכם לפי             
  הוצאות לכסות יורחב הכיסוי. וממנו הבניה לאתר הציוד הובלת נזקי, אדמה             
 .כלי כל משווי 5% – מ יפחת שלא בסך נזק לאחר הציוד הובלת/גרירה/חילוץ             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

    אחריות בגבולות" מעבידים חבות לביטוח פוליסה"ב עובדיו כלפי הקבלן של חבותו ביטוח    1.5
  הקבלן של חבותו ביטוח  שתכלול הביטוח תקופת לכל ה"ובס למקרה ₪ 20,000,000 של          
 .הפרויקט באתר בשירותם הנמצא אחר אדם כל כלפי או/ו         
  פתיונות, עבודה שעות, ובעומק בגובה עבודות בדבר הגבלה כל יכלול לא זה ביטוח         
 .               נוער העסקת וכן ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים, ורעלים         
  עיריית או/ו י"ו/או הרמ החברה שם את לכלול יורחב ל"הנ בפוליסות המבוטח שם         
  מי או/ו הקבלן מעובדי מי כלפי עליהם לחול העלולה חבות בגין רעות מכבים מודיעין         
 .משפט בית החלטת   פ"ע כעובדיהם יחשבו ואלו במידה המשנה קבלני מעובדי         

 

 המוצר( אחריות) חבות ביטוח      1.6

   או/ו החברה של לרכוש או/ו לגוף שיגרמו נזקים בגין הקבלן של חבותו את המבטח ביטוח          
  פי על כהגדרתם פגומים המוצרים ההיות עקב ₪ 8,000,000 של אחריות בגבולות שלישי צד           
 (".חדש נוסח) 1968 הנזיקין פקודת פי ועל" 1980 – פגומים למוצרים האחריות חוק"           
  כל או, הקבלן ידי על המבוצע פרויקט חלק/הפרויקט הינו זה ביטוח לעניין" מוצר"           
  ממנו נפרד בלתי חלק והמשמש בפרויקט הורכב או שהותקן' וכו ציוד/מתקן/רכיב/פריט            
 . הקבלן י"ע כלשהוא שירות לו שניתן או תוקן או או שטופל/ו            

  
  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה            
 .  המבוטח מיחידי            
  נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח            
 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על            
 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח            

                             

 מקצועית אחריות ביטוח      1.7

  שתוגש דרישה או/ו תביעה בגין מטעמו הבאים כל או/ו הקבלן של דין פי על חבות ביטוח           
  של או/ו שלהם מקצועי מחדל או/ו מעשה בגין הביטוח תקופת במשך נגדם לראשונה           
  פוליסה"ב הפרויקט עבודות בביצוע הקשור בכל, מטעמם מהבאים מי כל של או/ו עובדיהם           
  למקרה ₪ 4,000,000 -מ יפחתו שלא אחריות בגבולות" מקצועית אחריות לביטוח           
  יושר-אי, מסמכים אובדן בדבר הגבלה כל תכלול לא הפוליסה. הביטוח לתקופת ובמצטבר           
 .ביטוח במקרה שמקורו ועיכוב שימוש אובדן, עובדים           
            
  אחד לכל בנפרד נערך כאילו הביטוח את יראו לפיה צולבת אחריות סעיף תכלול הפוליסה           
 .  המבוטח מיחידי           
  או/ו חוזרת לעבודה כיסוי המחריג, זה פרק פי על בפוליסה הקיים חריג כל, ספק הסר למען           
  ונתקבלה שלישי לצד נזק נגרם כי ובתנאי, יבוטל, לקדמות חזרה או/ו החלפה או/ו תיקון           
 .לפיצוי או/ו לשיפוי או/ו לתיקון תביעה או/ו דרישה או/ו הודעה           
   נערך לא כי בתנאי, הביטוח תקופת תום לאחר חודשים 12 של גילוי תקופת כולל הביטוח           
 .זה בסעיף לעיל באמור למתחייב מקביל כיסוי המעניק חלופי ביטוח הקבלן ידי על           
 .הפרויקט תחילת ממועד( רטרואקטיבי) למפרע תאריך יכלול הביטוח           

 
 
 . הוראות כלליות לכל הפוליסות2
 

  לפי יהיו, דלעיל, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3 בסעיפים לעיל הנדרשים לביטוחים הפוליסות נוסחי  2.1
 , מורחב-אש/קבלניות עבודות) הנדרשים הביטוח ענפי לפי" 2013 ביט" פוליסות מהדורת       
                     (.המוצר אחריות, מעבידים חבות, הנדסי מכני  ציוד       

 , מקצועית אחריות ביטוח נוסח לפי יהיה 1.7 בסעיף לעיל הנדרש לביטוח הפוליסה נוסח      
 יוסכם." או כל נוסח חלופי אחר ש2000מהדורה "ביט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  הסטנדרטיים הנוסחים לפי יהיו 1.2 -ו 1.1 בסעיפים הנדרשים לביטוחים פוליסות נוסח      
 . המבטח אצל המקובלים      

 
   תאריך  ועד_________   מתאריך  החל  דלעיל הפוליסות בכל הביטוח תקופת  2.2

 (.כלולים התאריכים 2__________ )         
 

 לפי הביטוח יחול, מועד תחילת ההסכם לפני לחברה הקבלן ידי על כלשהם שירותים נתנו אם  2.3
 אם אף, כאמור השירותים מתן תחילת ממועד למפרע המקצועית ואחריות המוצר חבות פוליסות

 .הביטוח תחילת לפני זה מועד חל

 החברה כלפי המבטח של( subrogation) התחלוף זכות על ויתור סעיף יכללו הקבלן ביטוחי  2.4
, המשנה קבלני וכל המפקח או/ו מטעמם מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו

 התחייבה שכלפיו מי כל וכלפי מכוחם ולבאים  העבודות לביצוע הקשורים והיועצים המתכננים
 לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא, לעיל האמור הוויתור. הביטוח מקרה קרות טרם בכתב החברה

 .בזדון

   לב בתום הפרתה או/ו הפוליסה מתנאי תנאי קיום אי פיו על, סעיף יכלל הקבלן בפוליסות  2.5
   מודיעין עירית או/ו י"הרמ או/ו החברה של מזכויותיה יגרע לא, מטעמו מי או/ו הקבלן י"ע        
 .הפוליסות פי על רעות מכבים        

 
       נערך אשר ביטוח לכל קודמים יהיו הם פיו על סעיף יכלל לעיל המפורטים הקבלן בביטוחי  2.6

   ביטוחי לשיתוף דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרת והמבטחת, ועבורה החברה י"ע        
  . החברה        

 
  חבות,  מקצועית אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות בביטוחי  2.7

  י"רמ או/ו החברה של חבותה את לכסות יורחבו הקבלן ביטוחי פיו על סעיף יכלל( מעבידים       
  מעשה בגין עליהן תחול אשר חבות בגין מטעמן מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו       
  חבות מביטוח לגרוע מבלי וזאת  עבורו או/ו מטעמו הפועלים כל או/ו הקבלן של מחדל או/ו       
 .רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו י"רמ או/ו החברה כלפי הקבלן       

 

  אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) הקבלן של החבויות ביטוחי, ספק הסר למען 2.8
  נזקים) גרר נזקי בגין המבוטח של לחבותו כיסוי יכלולו(  מעבידים חבות,  מקצועית       
 .כאמור גוף/לרכוש נזקים עקב(   תוצאתיים       

 
 

   אחריות, מוצר חבות, שלישי צד כלפי חבות) שלישי צד כלפי הקבלן אחריות פוליסות 2.9
  הקבלן פועל שבו רכוש של חלק אותו למעט, החברה רכוש כי, במפורש יצויין(  מקצועית      
  ביטוחים לעניין, שלישי צד כרכוש ייחשב, הקבלן של והבלעדית הישירה  בשליטתו והנמצא      
 .אלה      
  בהם רשויות או/ו מבנים בעלי או/ו קרקע בעלי רכוש כי ומוצהר מוסכם ספק כל הסר למען      
 .שלישי צד כרכוש כן גם יחשב העבודות ביצוע במסגרת הקבלן פועל      
      

  לצמצם או/ו הביטוח את לבטל רשאי אינו המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו הקבלן ביטוחי 2.10
  לא, כן לעשות כוונתו על רשום בדואר הודעה לחברה המבטח מסר כן אם אלא היקפו את       
 .כאמור הצמצום או/ו הביטול לפני מראש יום 60 -מ פחות       

 

 .הקבלן הסכמת ללא גם הקבלן ביטוחי פי על זכויותיו את לממש רשאית תהיה החברה 2.11
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פי האמור -כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו עלאישורנו 
 באישור זה, והחתום מטה מוסמך לחתום בשם חברתנו.

 

  רב בכבוד

 מ"בע לביטוח חברה__________ 

 

______    __________________     _________________       _________________ 

 תאריך                   החותם תפקיד                      החותם שם                        וחותמת חתימה

 הביטוח חברת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   1ח'  נספח

 הצהרה -לנזקים מאחריות  פטור

 :_______ תאריך                                                                                                                            

  לכבוד

                 מ )להלן "החברה"("בע העתיד עיר מודיעין לפיתוח הכלכלית החברה

 מודיעין

 .,נ.ג.א

 הצהרה -לנזקים מאחריות  פטור:  הנדון

 מכם דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים אנו כי, כלפיכם בזאת ומתחייבים מצהירים הננו
, עמכם הקשור גוף מכל או/ו מטעמכם מהפועלים או/מרמ"י ו/או מעיריית מודיעין מכבים רעות ו

 ציוד וכל רכב כלי לרבות מתקנים או/ו ציוד או/ו מכונות או/ו עבודה לכלי נזק או/ו אובדן כל בגין
 פי על או/ו הסכם פי על באחריותנו או/ו שבבעלותנו"( הציוד" להלן כולם שיקראו) הנדסי מכני

 משנה קבלני יד על או/ו ידנו על, זה הסכם נשוא הפרויקט לאתר המובא אחר ציוד כל לרבות, דין
 .עבורנו או/ו מטעמנו אחרים או/ו

 עבודות את אחרים באמצעות או/ו באמצעותכם המבטח" קבלניות עבודות ביטוח" כי לנו ידוע
 או/ו, באחריותנו או/ו בחזקתנו הנמצא או/ו שלנו לציוד כיסוי כל במפורש מחריג, הפרויקט

 באתר ומועסקת במידה כי לנו ידוע, כן כמו. מטעמנו משנה קבלני י"ע הפרויקט לאתר המובא
 ואנו הציוד על לשמור אמורה היא אין, שמירה עבודת המבצעת מטעמכם שמירה חברת הפרויקט
 אחריותנו על יחול, זה לציודנו שיהיה נזק או אובדן כל, כן על. מטעמנו לשמירה לדאוג אמורים

 . ממבטחיכם או/ו מכם, כאמור דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית

 רעות מכבים מודיעין את עיריית או/ו י"ו/או את רמ אתכם לשפות בזאת מתחייבים אנו, כן כמו
 של משכירים או/ו ספקים לרבות כלשהם שלישיים צדים י"ע שתחויבו דרישה או/ו תביעה כל בגין
 .לציוד נזק או  אובדן בגין ציוד

 לאתר ונביא כי במידה רעות מכבים מודיעין עיריית וכלפי את י"כלפי רמ, כלפיכם מתחייבים הננו
 חוקית חובה שיש ה"צמ כלי כולל לבטחו חוקית חובה שיש כלשהוא מנועי רכב כלי הפרויקט

 אלו רכב לכלי קיימים כי תחילה נוודא אנו(, משנה קבלני או/ו ספקים באמצעות לרבות) לבטחם
, אלה רכב מכלי ו/או נזקי רכוש שיגרמו  גוף פגיעת/ גוף נזק בגין תביעה וכל כחוק חובה ביטוח

 או/ו מכם דרישה או/ו תביעה כל על מראש מוותרים ואנו הבלעדית אחריותנו ועל בלבד עלינו יחול
 .ביטוחיכם של ו/או שיתוף רעות מכבים מודיעין ו/או מעיריית י"מרמ

  החתום על באנו ולראיה

 (הקבלן שם________________  )

______      __________________     ________________      _________________ 

 תאריך                   החותם תפקיד                      החותם שם              הקבלן תמתוחו חתימה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 2נספח ח'

 
 הנחיות ביצוע לקבלן –אמצעים להקלת סיכון במהלך עבודות הפרויקט  - 2נספח ח'

 וגניבה פריצה .1
 בנהלים ובנוסף הפוליסה תנאי בקיום מותנה וגניבה לפריצה הכיסוי כי בזה ומוסכם מוצהר

 :הבאים

 באמצעות שמירה תבוצע ,עבודה באתר מתבצעת שלא עת ובכל העבודה שעות לאחר  .א

 קשר באמצעי המצויד ,אחד שומר לפחות יוצב .תקף רישיון בעלת שמירה חברת ובאחריות

 .תגבורת לאזעקת ,מצוקה בלחצן או 

 .נעולות מתכת במכולות או בחדרים השומר עמדת בקרבת יאוחסן ערך יקר ציוד  .ב

 

 אזרחיות לעבודות טבע . נזקי2

 .יחד הקטעים לכל מטר -4,250 ול קטע לכל מטר -750 ל פתוחה אחת תוגבל  תעלה אורך 2.1 

 לכל מטר -4,250 ול קטע לכל מטר -750 ל ה יוגבל /כבוש ה/שאינו עפר דרך/כביש אורך  2.2

 .יחד הקטעים       

 

 

 

 הצהרת הקבלן         

 הריני מצהיר בזאת כי אפעל לפי הדרישות דלעיל על מנת לצמצם את הסיכונים במהלך          

 ביצוע הפרויקט.         

 

 

___________                         ________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן                              תאריך   

 
 

 __________תאריך :          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                                                 "(החברה" :להלן)

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום הנוהל  ,אני מאשר בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא  - מי )להלןאמנה אחראי מטע ,ככל שאבצע "עבודות בחום" .2
 כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  ליד מבצע העבודה יוצב .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

נאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל וכל ת תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 הנני מתחייב לוודא וערב לכך כי קבלנים מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה.

______________   _______________ 

 חתימת הקבלן    שם הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 11/2017מס'  מכרז פומבי 

בעיר  רחוב דם המכבים צפוןבעבודות פיתוח לביצוע 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ט' 

. 

 
 נספח בטיחות למכרז קבלן ראשי

 
 

 :כללי .1

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 1.1
מהוות חלק  הקבלן מתחייב למלא את כל ההתחייבויות בנספח זה,והן 1.2

 בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

כל הפרה של התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי נספח זה,ואשר  1.3
לא תוקנה תוך התקופה שתקצב בהודעה בכתב של המזמין כי קיימת 

)שבעה( ימים ממועד משלוח  7ההפרה,ובכל מקרה תוך תקופה של עד 
ה יסודית של ההסכם,המזמין יהיה ההודעה על קיום ההפרה,תחשב כהפר

רשאי לקבל את כל התרופות המגיעות לו על פי ההסכם בין הצדדים ועל פי 
 הוראות הדין,בגין הפרה יסודית.

 

 מנוי קבלן ראשי "מבצע הבניה": .2
במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרוייקט ובתפקידו  .2.1

ובכללם גם על כל היבטי הבטיחות השונים  יבצע,יספק ויהיה אחראיזה 
 היבטי שלום ציבור.

לתקנות הבטיחות בעבודה  6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  .2.2
, עד השלמה סופית של הפרוייקט ואיכלוס  1988)עבודות בניה( התשמ"ח 

 או תעודת גמר(. 4)עד קבלת טופס 
והוא ישא בכל  בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרוייקט .2.3

החובות המוטלות בתקנות הבטיחות,ובכל תקנות או דין אחר כפי שיהיו 
 בתוקף מעת לעת.

 אחריות מנהל העבודה: .2.4
  ישגיח,יפקח ויוודאמבצע הבניה ימנה מנהל עבודה כדין. מנהל העבודה 

 ויהיה נוכח כל זמןקיום ומילוי כל סידורי ונהלי הבטיחות באתר 
 .שמבוצעת באתר עבודה

 .מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה 
  אם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות

עבודה ומנוחה יתמנה על ידי מבצע הבניה מנהל עבודה כדין נוסף 
 (.3.3למשמרת שניה )המנוי עפ"י סעיף 

 

 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה: .3
מינימום -נה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתרמינוי ממו .3.1

 ביקורות בשבוע. X 2הנדרש הינו 
אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר ליועץ הבטיחות  .3.2

 להלן. 6של המזמין עפ"י סעיף 
מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח  .3.3

(,העתק מטופס  155הודעת מנוי אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 
 להלן.  6זה יועבר ליועץ הבטיחות של המזמין,עפ"י סעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חובת ניהול הבטיחות: .3.4

בהיבטי שמירה על בטיחותם של העובדים ,ציבור משתמשי  3.4.1
 ורח ואחרים .הדרך , עוברי א

 
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .4
את  גם על מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת .4.1

 המרכיבים הבאים:
הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים  .1.4.4

 באתר ובחברה.
פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת  .1.4.4

הפחות, פירוט של שיטות או נהלים לאיתור סיכונים הכוללות, לכל 
והערכת סיכונים )באמצעות סקירה מראש של סביבת העבודה 

 ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.
ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות פ .1.4.4

עבודה ו/או הוראות בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון 
 ריאות או חיי אדםלב

פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה  .1.4.1
כולל נושאי שיתוף עובדים  –ומדריכים אותם לעבודה בטוחה 

ומבצעי  בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי ההדרכות
ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים 

 בנושאי הבטיחות באתר.
פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי  .1.4.4

 הבדיקות לביצוע / שבוצעו.
רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות  .1.4.4

 סביבתיות לביצוע .
דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם  .1.4.4

חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי : נדרשות הסמכות, כגון
 . ם בגובה וכדומה,עובדיעבודה

פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע  .1.4.4
 בטיחותי, תאונה, וכמעט תאונה.

פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע  .1.4.4
 מדווחים.   כולל למי –מדידות 

פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד  .1.4.44
פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של -עובדים עללהבטיח כי אף הם 

 מבצע הבניה.
 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .1.4.44
פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא  .1.4.44

 בהתאם לתוכנית הבטיחות.
 
 

 :מבצע העבודה מתחייב .4.2
כי אם ביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית  .1.4.4

כונים מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה מורכבת,שיש בה סי
בתכנית הבטיחות הכללית,תוכן תוכנית בטיחות נפרדת לאותה 

 משימה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כי אם יתוכננו פתרונות הגנה היקפית קונסרוקטיבית ,יועברו  .1.4.4
תכניות אילו לאישורו של המתכנן ,יועץ הבטיחות של המזמין, וכן 

 מול רשות המקומית )באם ידרש לכך(
ימים  10ם לידיעת יועץ הבטיחות של המזמין ,תוך להעביר העתק ג .1.4.4

 ממועד השלמתה. 
לעמוד בכל דרישות כל דין,ובדרישות תקנים מחייבים,ולעקוב אחר  .1.4.1

 שינויים בדרישות רלוונטיות.
כי כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות  .1.4.4

יישמרו,יתועדו,ויהיו זמינים לבעלי עניין על פי הצורך 
לכל אלה מוטלת במלואה על מבצע הבנייה  באתר,והאחריות

 ומנהל העבודה,בהיותם אלו המטפלים בבניה באתר.
 
 

בידי יועץ הבטיחות של המזמין ,הסמכות,אף שאין לו כל  .4.3
התחייבות,לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית באמצעים עליהם יחליט לפי 

 העניין )אם כך יחליט(. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם היועץ,ולהציג
בפניו כל מסמך שיידרש על ידו לצורך כך או לאפשר לו לבקר באתר לפי 

 ראות עיניו.
 
 

 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה: .4.4
 הערה:

הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן בכל חלקי 
 . מינימלייםהינם  4סעיף 

הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת 
הבטיחות והמניעה. הביצועים הנדרשים להלן אינם באים במקום דרישות 

 הדין אלא בנוסף להן, בכל מקרה שבו יש סתירה,גוברות הוראות הדין.
    

 גהות: .1.1.4
 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים. – עזרה  ראשונה 

יש להסמיך ממונה ארגז עזרה  25העובדים יעלה על אם מספר 
 ראשונה.

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה. – מי שתיה 
 יותקנו שרותים זמניים באתר )לא יעשה שימוש  -שרותים

 בשרותים המשמשים את באי הקניון(.
 יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן גם מפגעי מזג  -מקום אכילה

 .האויר לנוחות העובדים
 

 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .1.1.4
מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או  .1.1.4.4

המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן  אחרים קבלנים
האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת העבודה 

 לרבות:
כובע מגן,נעלי בטיחות ומשקפי -ציוד מגן בסיסי .1.1.4.4.4

 מגן.
כפפות על פי סוג העבודה )מניעת  .1.1.4.4.4

 חיכוך,כוויות,חומרים כימיים,התחשמלות(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הגנת עיניים. .1.1.4.4.4
 הגנת שמיעה. .1.1.4.4.1
 הגנת פנים. .1.1.4.4.4
 הגנת ידיים ורגליים. .1.1.4.4.4
 הגנה מפני נפילה מגובה. .1.1.4.4.4

 
באחריות מבצע הבניה,לספק לעובדיו את פרטי הציוד  .1.1.4.4

 לניהול הבטיחות לרבות:
 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .1.1.4.4.4
 ם לייבוש ופיזור ריחות.מאווררי .1.1.4.4.4
 מטפי כבוי אש. .1.1.4.4.4
 ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף. .1.1.4.4.1
 אמצעי גידור וחסימה. .1.1.4.4.4
אמצעי הגנה מיוחדים למערכות פעילות,קירות  .1.1.4.4.4

 מסך קבועים,כניסות ויציאות של באי הקניון.
 

מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי  .1.1.4.4
 חות בעבודה.אש תקין ותקני, עפ"י דרישות פקודת הבטי

 
 
 

 הדרכה עובדים ומנהלים: .1.1.4
מבצע הבנייה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע  .1.1.4.4

 הדרכות לכלל העובדים.
 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .1.1.4.4
באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבנייה על חשבונו מתורגמן  .1.1.4.4

 לשפות זרות לרבות:
 הדרכה בסיסית. .1.1.4.4.4
הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות  .1.1.4.4.4

חשמל,עבודות בגובה,עבודות חפירה,בטיחות 
 בעבודה בסביבת סיכונים כימיים וכד'(.

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .1.1.4.4.4
בנוסף להדרכה,יבצע מבצע הבנייה הדרכות משלימות  .1.1.4.1

 בעצמו, הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.
 

 כשירות ציוד: .1.1.1
 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

  ותקנותיה.פקודות הבטיחות בעבודה 
 .חוק החשמל 
 .תקני מכון התקנים הישראלי 
     .תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה 
    :מבצע הבנייה יוודא גם 
 

שהציוד שבו ייעשה שימוש יהיה תקין ועומד בכל דרישות  .1.1.1.4
 כל תקן רלוונטי.

שימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך ליועץ  .1.1.1.4
 הבטיחות מטעם קב' עזריאלי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל שכלים חשמ .1.1.1.4
 רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.

שכל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצוייד בהתרעה קולית  .1.1.1.1
 לנסיעה לאחור.

 

 תאונה,"כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד ויישום לקחים: .1.1.4
 "תאונה" כוללת גם,לצורך סעיף זה: .1.1.4.4

 כל אירוע בו נפגע אדם  .1.1.4.4.4
 נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד.ו/או כל אירוע בו  .1.1.4.4.4
 יש לדווח על תאונה לגורמים הבאים: .1.1.4.4.4

 .מיידית למנהלים האחראיים 
 .מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן 
 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 
 .לדווח בכתב לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת 

 
 "כמעט ונפגע": 4.4.5.2                             

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה  4.4.5.2.1                 
 פוטנציאל 

 לפציעה או לנזק.                                 
 יש לדווח לגורמים הבאים:

 .למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים 
 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 
 
 

 מערכת הפקת לקחים  4.4.5.3

מטעם ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר  4.4.5.3.1
מבצע הבניה יבצעו ניתוח אירוע, יאתרו את 

הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים למניעת 
 הישנות אירועים נוספים.

ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום  4.4.5.3.2
 הלקחים.

 
 
 

 כללי: .1.1.4
אינו גורע מאחריות מבצע הבניה לנושאים  4האמור בסעיף 

הקשורים  באפשרות פגיעה בשלום  לרבות  הבטיםנוספים,
 . האתר ובתוכו הציבור , משתמשי הדרך בסביבת

הוראות כל דין ותקנות אחרות שאינן כלולות או מוזכרות בסעיף 
זה. מבצע הבניה אחראי למלא את כל ההוראות בכל הוראות הדין 

והתקנות העוסקות או קשורות לבטיחות בעבודה, והמופיעות 
 בדרישות כל דין.

 

 קבלני משנה: .5
קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו  .5.1

 הבלעדית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ומבצע הבנייה אחראי על מילוי כל הקשור בבטיחות העבודה גם על 
ידם,ומוסמך ליתן להם כל הוראה והנחייה כפי הנחוץ לצורך הבטחת 

 וקיום כל הקשור בבטיחות העבודה.
קבלנים אלו בכל הקשור לנושאי המזמין אינו אחראי ולא יטפל ב .5.2

 הבטיחות השונים.

 
 הקבלנים מטעם המזמין:  .5.3

החברה תהיה רשאית להתקשר עם קבלנים שיבצעו במסגרת הפרוייקט 
עבודות שונות ומלאכות ועבודות גמר שונות )כולן או חלקן( ולקבוע כי 

קבלנים כאמור יפעלו כקבלני משנה של מבצע הבניה )קבלנים שהמזמין 
יהיו קבלני משנה כאמור יכונו להלן "קבלני המשנה" או "קבלן  יקבע כי

 המשנה"(:
זהות קבלני המשנה ותנאי ההתקשרות איתם יקבעו בלעדית ע"י  5.3.1

 המזמין.      
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא מבצע הבניה אחראי             

 בלעדית וישירות 
לתיאום עבודות קבלני המשנה ובכלל זה לעמידה בלוחות הזמנים             

 שיקבעו  
 בהסכמים איתם ובהסכם זה.            
כן יהא מבצע הבניה אחראי לתקינות כל המערכות והמלאכות             

 שיבוצעו ע"י 
 קבלני המשנה.            

ים הנדרשים מבצע הבניה יספק לקבלני המשנה את כל השירות 5.3.2
לביצוע עבודתם לרבות,אך מבלי לגרוע מכלליות 

האמור,שמירה,מים,חשמל,נקיון ופינוי 
פסולת,מחסנים,פיגומים,שינוע,סימון ואיתות,הנהלת עבודה וכו', 

ויהא אחראי לכל היבטי הבטיחות הרשומים בנספח זה מול קבלני 
 המשנה!

 
 

 יועץ הבטיחות/יועץ: .6
בפרוייקט שיהיה רשאי לוודא כי אכן קיימת המזמין מינה יועץ בטיחות  .6.1

 מערכת לניהול הבטיחות של מבצע הבנייה.
מבצע הבנייה מתחייב לשתף פעולה עם יועץ הבטיחות ככל  .6.2

שיידרש,באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא ניהול הבטיחות ליועץ 
 הבטיחות.

צה יועץ הבטיחות יערוך סיור באתר ויעמוד על מצב הבטיחות באתר, יק .6.3
 לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מיועץ הבטיחות באחת  .6.4
 הדרכים הבאות:

 אישור על ביצוע כנדרש. .4.1.4
 הסתייגות כתובה ומנומקת. .4.1.4

בסמכות, יועץ הבטיחות ,עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר,  .6.5
והמוחלט,הוא מוצא כי קיימת סכנה במידה ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי 

 לפגיעה בבריאות או בחיי אדם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו  .6.6

 יעביר דיווחים ליועץ הבטיחות עפ"י הפירוט להלן:
 תוכנית בטיחות של האתר. –טרם פתיחת האתר  .4.4.4
הבטיחות ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה  –דו"ח חודשי  .4.4.4

 של מבצע הבניה ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.
פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית  –דו"ח חודשי  .4.4.4

 הבטיחות.
תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן  .4.4.1

 הטיפול בליקויים אם התגלו.
 ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות .4.4.4

 וסטטוס היישום שלהם בשטח.
 סטטוס יישום הערותיו של היועץ. -דו"ח חודשי  .4.4.4

 
 בקרה ניהול ופיקוח  .7

למזמין שמורה הזכות לקנוס הקבלן בגין עברות בטיחות המבוצעות עיי מי  .7.1
 מעובדיו 

המזמין באמצעות מפקחי הבניה מטעמו / יועץ הבטיחות מטעמו יתעדו  .7.2
 עברות בטיחות המבוצעות עיי הקבלן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 בטי בטיחות בעבודהילוח קנסות מוצע לה

 
 

סמכות להטלת  גובה הקנס מהות המפגע מס'
 הקנס

 אי שימוש בציוד מגן אישי )כובע,נעלים,ווסט(. 1
 

  לפריט₪  150

  לפריט.₪  150 ציוד מגן יעודי )משקפים, מסכה,כפפות(. 2
עב' בגובה ללא נקיטת אמצעים הנדרשים  3

 בתקנות למניעת נפילה.
500 ₪  

 פיגומים/טפסות שלא עפ"י התקנות 4
 

350 ₪  

 אי מניעת נפילת חפצים מגובה. 5
 

350  ₪  

 אי נוכחות מנ"ע באתר. 6
 

1,500  ₪  

טיפול וחיבור מערכות חשמל שלא עפ"י  7
 התקנות

 

350    ₪  

רשיונות/תסקירים/הסמכות שאינם בתוקף  8
אויר  לציוד מכני הנדסי, עגורנים,קולטי

 ומכונות הרמה.
 

350  ₪  

  ₪  500 אי ביצוע ביקורות ממונה בטיחות כנדרש. 9
 שימוש בכלי עבודה פסולים: 10

 )דיסקים/ערכות ריתוך/פטישונים וכד'(.
250  ₪  

 כלי צמ"ה: 11
 הסעת עובדים.-
 צופר התרעה.-

350  ₪  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נתונים כללים : 
 הנחיות הבטיחות נקבעו לתכוניות ההגשה המעודכנות לתאריך האחרון :   .1

 הנחיות הבטיחות מתייחסות לתיאור הבקשה : 
 שם המבקש :   .2

 עורך הבקשה:  .3

 מתכנן השלד:  .4

 
 מטרת מסמך ההנחיות :

שהן קיימות אין הן באות במקום  אין בהמלצות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות הדין,ככל .1
 ההוראות המחייבות על פי דין אלא להוסיף עליהן ככל שהוראות אינן דנות בהן.

אישורים לתקינות הציוד והמערכות השונות יש לדרוש מבעלי המקצוע המוסמכים כחוק  .2
 בתחומים השונים.

אשוניות הנחיות הבטיחות אינן מהוות פיקוח על עבודות הבניה בשטח אלא הנחיות ר .3
להסדרת האתר לקראת ביצוע הבנייה.על מבצע הבנייה לדאוג לקיום וליישום הנחיות 

 אלה.

הנחיות אלו אינן משמשות תחליף לפוגרמת בטיחות אש,מנחה לתוכנית אדריכלית,תקנות  .4
הבטיות בבניה או לכל תוכנית המתבקשת ע"י הרשויות כחלק מתהליך הבנייה בישראל 

 ונות טכניים והנדסיים לתהליכי העבודה.ואינה משמשת למציאת פתר

ייעודם של הנחיות אלו הן לשמש פלטפורמה בסיסית ליישום בטיחות על פי תקנות  .5
 הבטיחות בבניה ולהערכות של אתר עבודה ולקראת בניה.

 הנושאים המטופלים כוללים : בטיחות באתר וגידור אתר הבניה. .6
 
 
 כללי .1

 חוקים,תקנות,דיונים והוראות מיוחדות כדלהלן :הנחיות בטיחות אלה מתבססות על 
 .1988פקדונות הבטיחות בעבודה,תקנות הבטיחות בעבודה)עבודת בנייה(התשמ"ח  .1.1

 .1992תקנות התכנון והבניה)פיקוח עליון על הבניה( התשנ"ב  .1.2

 .1990חוק החשמל,תקנות הבטיחות בעבודה )חשמל( התש"נ  .1.3

 . 2007 –ס"ז תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התש .1.4
 
 

 הכנות לקראת העבודה .2

 הודעה על תחילת הבניה .2.1

בניה ובניה הנדסית המבוצעת דרך מלאכת יד או עסק לצורך עסק תעשייתי או  .2.1.1
מסחרי לרבות השימוש בקו פסים או שלוחה שלו לבניה או לבניה הנדסית 
ולצורכיהן וכן בניה שאינה תיקון או קיום בלבד אף אם אינה דרך משלח יד או 

 עסק יחולו עליהן ההוראות האלה.

המבצע בניה או בניה הנדסית שעליהן חלה פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה  .2.1.2
ימציא למקפח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב 
המציינת את שם מבצע העבודה ומענו וכן את מיקומה ומהותה של הבניה או 

 בניה הנדסית.

 מינוי מנהל עבודה  .2.2

בצע הבניה אחראי לכך כי כל עבודות הבניה תתבצע בהנהלתו הישירה מ .2.2.1
 והמתמדת של מנהל עבודה מוסמך שהוא מונה לשמש כמנהל עבודה.

מבצע הבניה יודיע למפקח  העבודה האזורי עם התחלת פעולת הבניה את  .2.2.2
שמו,גילו,מענו,השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בנייה של מנהל העבודה וכן 

 קס הכללי את שמו ומענו של מנהל העבודה.ירשם בפנ

מנהל העבודה חייב למלא אחר הוראות תקנות אלה ולנקוט בצעדים מתאימים כדי   .2.2.3
 להבטיחו   שכול עובד ימלא אחר התקנות הנוגעות לעבודה.



283 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מבצע הבנייה יציג שלט במקום בולט לעין באתר שבו מבוצעות פעולת         .2.2.4
שם מבצע הבנייה ומענו,שם מנהל העבודה ומענו ומהות ין הבנייה שבו יצוי
 העבודה מתבצעת.

 הכשרת משטח עבודה .         .2.3

כל משטח עבודה או מדרכת מעבר יותקנו כיאות למטרה לה הם מיועדים ובאופן  .2.3.1
המונע את התמוטטותם או שבירתם המלאה או החלקית או נפילת אדם או חפץ 

 מהם.

המעבר יהיו עשויים מחומר מתאים ללא הסמכות למשטח העבודה ולמדרכת  .2.3.2
 פגם ולעניין זה לא ישמשו לבנים בלוקים,חביות או צינורות שוכבים.

 מטר 2.4 –יפחת מ אזור עבודה יתוחם במשטחים אנכיים קשיחים שגובהם לא         .2.4
הכניסה לזרים  –לטיפוס. על משטחים יתלה שלט "סכנה כאן בונים ללא אפשרות 

 אסורה " 
מטר  2משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על         .2.5

יהיו מגודרים על ידי אדן יד ואדן תיכון מתאימים ובחוק נאות למניעת נפילת אדם 
 ולוחות רגליים בגובה מתאים.

 בכול מקום שאדם צריך לעמוד,לעבור או לעבוד בו יותקנו דרכי גישה בטוחות.       .2.6
 
 

 .פיגומים .3

חובה להתקין פיגום מתאים ובמספר הדרוש אם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון תוך  .3.1
 עמידה על הקרקע,גג מבנה או על משטח עבודה יציב ובטוח.

מטר אלא תחת השגחתו  6שגובהו עולה על  לא יתקינו ולא יפרקו פיגום זקפים .3.2
והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים שיאשר שהפיגום נבנה לפי תקנות 

 הבטיחות בבניה ולפי ת"י

מטר ופיגום  18מבצע הבנייה אחראי לכך שהפיגום זקיפים מעץ שגובהו עולה על  .3.3
 מיוחד יוקמו לפי תכנון.  

כן ייבדק בבדיקה יסודית בידי בודק מוסמך מבצע הבנייה אחראי לכך שהפיגום ממו .3.4
לפקודה מיד אחרי התקנתו באתר ולפני התחלת השימוש  81 -ו 76למשמעה בסעיפים 

בו וכן מיד אחרי כל תיקון במערכת ההרמה או התליה ולפני הפעלתו מחדש וכן אחת 
לשישה חודשים לפחות אחרי תאריך הבדיקה האחרונה כל עוד הוא מותקם 

משו בפיגום ממוכן אלא אם כן נבדק בדיקה יסודית כאמור לעיל,כול באתר.לא ישת
 שינוי בפיגום חייב שיעשה בהשגחתו של בונה פיגומים מקצועיים.

 
 סולמות .4

השימוש בסולמות יהיה לעליה וירידה בלבד.מבצע הבנייה יספק לאתר סולמות 
שה. תקנים ללא פגם,מחומר מתאים למטרה שלה הוא נועד או משמש בכמות הדרו

"עבודה בגובה על סולמות "  –העבודה תתבצע בהתאם לדרישות המפורטות בפרק ה' 
 .2007 –של תקנות הבטיחות בעבודה)עבודה בגובה( התשס"ז 

 
 

 
 פתחים  .5

מסביב לפתח ברצפה,במשטח העבודה,במדרכת מעבר,ברצפת פיגום בגג,במסלול  .5.1
בחוזק נאות למניעת מדרגות או בפיר מעלית יותקן אזן יד ואזן תיכון מתאימים ו

נפילת אדם וכן לוחות רגיליים למניעת נפילת חפצים וכן מכסה בעל חוזק מתאים 
 שיובטח נגד הזזתו המקרית מהמקום ושלא יהיה מכשול.

העבודה או  ס"מ מעל הרצפה,למשטח 90 –חלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה מ  .5.2
מטר יגודר  2למדרכת מעבר שלידם או שדרכם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 

 .11 –ו  9,10באזן יד ובאזן תיכון מתאימים ובחוזק נאות כאמור בתקנות 
 

 טפסנות .6
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 מבנה וקיום. .6.1
מערכת הטפסנות תותקן כיאות למטרה שלה היא מיועדת ובאופן המונע 

)להלן בפרק  904מעליה ותהיה מתאימה לת"י התמוטטותה או נפילת אדם או חפץ 
 זה התקן(.

 
 בדיקה .6.2

מנהל העבודה יבדוק את כל חלקיהן לפני היציקה כדי להיווכח שהן  .6.2.1
יציבות,מתאימות למטרתן ושקוימו לגביהן דרישות תקנות אלה,דרישות התקן 

 . 85ודרישות שנקבעו לפי התכנון,אם נדרש לפי תקנה 

 הבדיקה כאמור בהתקנת משנה )א( תרשם בפנקס הכללי .6.2.2

חובת הרישום בפנקס הכללי כאמור בתקנת משנה )ב( לא תחול על טפסנות  .6.2.3
 מטר. 3מרכיבים אנכי עד גובה 

 תכנון      .6.3

מבצע הבניה אחראי לכך שחוזקן ויציבותן של הטפסנות ייקבעו לפי  .6.3.1
מטר מעל  4העולה על תכנית.לתקרה או קורה שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה 

למשטח שהטפסנות נתמכות עליו או תקרה שעובי הבטון הממוצע שלה עולה על 
ס"מ או רכיבים בעלי צורה או מידות  75ס"מ או קורה שגובהה עולה על  40

 שאינן מקובלות בבניה רגילה.

התכנית של הטפסנות כאמור בתקנת משנה )א( יימצאו באתר כל עוד לא פורקו  .6.3.2
 הטפסנות.

 יעת התמוטטותמנ .6.4

 עבודת חפירה או מילוי תבוצע כך שתמנע פגיעה בעוברי אורח. .6.4.1

מבצע הבניה אחראי לכך שלא יתחילו ולא ימשיכו בביצוע חפירה העלולה  .6.4.2
להפחית מיציבותו של המבנה,מתקן או חלק מהם,בין קבועים או ארעיים,אלא 

ירה או אם כן ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה באדם לפני התחלת החפ
 במהלכה.

 צדי חפירה או מילוי .6.5

צדי חפירה או מילוי,למעט חפירה או מילוי לפי השיפוע הטבעי של קרקע שאין  .6.5.1
מטר, יובטחו מפני  12עמה סכנת התמוטטות,שעומקם או גובהם עולה על 

התמוטטות על ידי דיפון מתאים עשוי עץ,מתכת או חומר אחר בעל חוזק נאות על 
 או על ידי כלונסאות. ידי מערכת שגומים

אין לקרב לשפת החפירה כלי הרכב,מחפר,דחפור,טרקטור או ציוד הנדסאי אחר  .6.5.2
כיוצא באלה,עד כדח ערעור יציבות צדי חפירה או הדיפון אלא אם כן ננקטו 

 אמצעים למניעת התמוטטות.

חומר או אדמה לפי העניין שהוצאו תוך כדי חפירה יוחזקו במרחק המבטיח מפני  .6.5.3
 מטר מדופן החפירה או משפחה. 0.5ת במרחק שלא יפחת מ התמוטטו

מטר ייעשה לפי תוכנית.תכנית הדיפון כאמור  4דיפון החפירה שעומקה עולה על  .6.5.4
 תימצא באתר בצמוד לפנקס הכללי על עת ביצוע עבודות חפירה.

 
 הריסות .7

 אמצעי בטיחות .7.1

כל חלקי המבנה העומד להריסה יובטחו מפני התמוטטות בלתי מבוקרת או  .7.1.1
מקריית וכן יובטח כי פעולות ההריסה תבוצע כך שלא תסכו את העוסקים 

 בהריסה, מבנים סמוכים או חלק מהמבנה שלא נועדו להריסה.

כל חלקי המבנה העומד להריסה ינותקו ממערכת הזנת הזרם החשמלי,הספקת  .7.1.2
ר וכן יינקטו אמצעים נאותים למניעת פגיעה במערכת הביוב גז, מים וקיטו

 שבקרבת מקום ההריסה.

חלק מהמבנה העומד להריסה מותר לנתק חלק זה בלבד ממקור הזנת זרם  .7.1.3
 חשמלי,גז,מים,קיטור וביוב.
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אמצעי בטיחות מיוחדים  יינקטו למניעת פגיעה של התפוצצות,פליטת גזים,  .7.1.4
 שחרור אבק או אש בעובדי ההריסה.

בהריסות מבנה פלדה או בטון יינקטו אמצעי זהירות נאותים למניעת התמוטטות  .7.1.5
 בלתי מבוקרת,פתאומית,התכווצות או שינוי בלתי צפוי אחר.

על כול החלונות או הפתחים הפונים לכיוון ההריסה העלולים להיות מושפעים  .7.1.6
 ורח.כתוצאה מההריסה יש להתקין מחסום פיזי להגנת דיירי הבניין או עוברי א

 
 אזהרה  .7.2

המקום בוא נעשית פעולת ההריסה יגודר בגדר מתאימה ויוצגו בו שלטי אזהרה 
תקניים הנראים לעין עם הכיתוב "סכנה כאן בונים" דרכי הגישה הבטוחות למקום 
ההריסה יסומנו באופן ברור וכן,יינקטו אמצעים נאותים אחרים למניעת גישת אדם 

 זר לאזור הסכנה.
 הפסקת עבודה .7.3

חלה הפסקה בעבודת ההריסה,יינקטו אמצעים נאותים למניעת התמוטטות  .7.3.1
 החלק הנותר של המבנה.

שעות,ובלבד  48הוראות התקנת משנה )א( לא תחול על הפסקה שאינה עולה על  .7.3.2
 שלפרק הזמן האמור כולו יגודר המקום ויועמד שומר למניעת גישה למקום.

ב השטח או מזג האוויר,לא יועסק קיימת סכנה של נפילת אדם מגג מחמת השיפוע,טי .7.4
 עליו אדם אלא אם כן ננקטו אמצעים נאותים למניעת נפילתו מהגג.

הוראות פרק זה אינן באות לגרוע מן האמור בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על  .7.5
 גגות שבירים או תלולים(

 
 מכונות .8

ממסרת וכל חלק  מבצע הבנייה אחראי לכך שכל חלק מסוכן של מניע ראשון,כל
מסוכן אחר של מכונה יהיו גדורים לבטח אלא אם כן נבנו או שהם במצב שיש בו 

 מידת בטיחות שווה לכל אדם המועסק או נמצא במקום כאילו גודרו לבטח.
 

 מגדל הרמה  .9

 מבנה וקיום. .9.1
מבצע הבנייה אחראי לכך שמגדל ההרמה על כול חלקיו יהיה ממבנה טוב ומחומר 

ו יותאמו ויחוזקו זה לזה כהלכה ויקוים כראוי )בפרק זה המגדל(, מתאים, כל חלקי
 וכן הכננת של המגדל תסומן בסימן או מספר זיהוי מתאים ובר קיימא.

 בדיקה .9.2
מבצע הבנייה אחראי לכך שהמערכת ההרמה הכוללת את הכננת,הכבל והתקני 

 הבטיחות ייבדקו בידי בודק מוסמך כאמור בסימן ז' של פרק ג' לפקודה.

 

 חשמל  .10

 מבנה וקיום. .10.1

מבצע הבנייה אחראי לכך שכל ציוד,אביזרים ומתקנים חשמליים הנמצאים או  .10.1.1
, והתקנות 1954המותקנים באתר יתאימו לדרישות חוק החשמל,התש"ד 

,ולתקנים 1986שהותקנו לפיו,תקנות הבטיחות בעבודה)חשמל( התשמ"ו 
 .1953הישראלים שעניינם חשמל כמשמעותם בחוק התקנים התשי"ג 

כל הציוד והמתקנים שפורטו בתקנת משנה )א(, יוחזקו תקינים במהלך כול  .10.1.2
 העבודה באתר.

 עבודה בקרב קווי חשמל. .10.2

מטר מתילים של קווי חשמל  3.25 -לא תבוצע כל עבודה באתר במרחק קטן מ .10.2.1
מטרים מתילים של קווי חשמל  5 –וולט, או במרחק קטן מ  33,000במתח עד 

 וולט אלא בתנאים המורים התקנת משנה )ב(  33,000במתח העולה על 

על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן  .10.2.2
 האמור בה,יש לנקוט צעדים אלה:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח. (1)

( אינה מעשית בנסיבות העניין,יינקטו אמצעים 1קה )אם הדרישה לפי פיס (2)
מיוחדים כגון התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר,או בלתי ישיר,של 
אדם בתילים של קווי חשמל הנמצאים תחת מתח.בעת ההתקנה או פירוק 
של מחיצות או גדרות כאמור יהיו הקווים החשמליים מנותקים ממקור 

 אספקת המתח.

נועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל עבודה או ת .10.2.3
 או העמודים,לרבות ציודם,יסודותיהם או עוגניהם,או התקרבות יתר אליהם.

לא יושנו פני הקרקע בקרבת עמודי חשמל, יסודותיהם,עוגניהם או מתחת לתילי  .10.2.4
החשמל אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל וכאמור 

 צא האישור באתר בצמוד לפנקס הכללי.ימ

 שימוש בחשמל .10.3

כבלים או פתילי חשמל המונחים על הקרקע יוגנו באמצעי הגנה נאותים  .10.3.1
במקומות בהם עלול לעבור עליהם רכב או ציוד מכני הנדסי או במקומות בהם 

 קיימת סכנה של פגיעה בהם ושלא יהוו מכשול.

 המעודכן. 1954חשמל התשג"ד מערכות החשמל והמתקנים יבוצעו כפוף לחוק ה .10.3.2

 כל חלקי מערכת חשמל חייבים לשאת תו תקן ישראלי.  .10.3.3

לוחות החשמל יותקנו בארונות העשויים מחומרים בלתי דליקים עם סידורי  .10.3.4
 נעילה. כול לוח המשנה יזין אגף או מערך תפקודי אחד בלבד. 

כל המעגלים יהיו מוגנים ע"י מאבטחים אוטומטים ועל ידי ממסרי פתח  .10.3.5
 מיליאמפר. 30ברגישות של 

כל השקעים,המפסקים,בתי התקע,נקודות המאור והביקורת יותקנו בגובה שלא  .10.3.6
 מטר באזורים בהם קיימת נגישות לילדים. 1.8 -יפחת מ

מכשירי חשמל בשטח יהיו בהתאם לת"י רלוונטי ויהיו מצוידים בכל אביזרי  .10.3.7
 הבטיחות הקבועים בתקן ולפי הוראות היצרן.

 
 חות אחרות.הוראות בטי .11

מבצע הבנייה אחראי לכך שלפי דרישות מפקח עבודה תוכן תוכניות ארגון  .11.1
בטיחותי של האתר לפי הנחיות המפקח העבודה הראשי, ותמצא בצמוד לפנקס 

 הכללי,וכן מנהל העבודה אחראי לכך שהעבודה באתר תתבצע לפי התכנית האמורה.

מטר או  2חייב להתקין אמצעי בטיחות למניעת נפילת אדם לעומק העולה על  .11.2
מטר, ואם אין זה מעשי בנסיבות העניין,יותקנו רשתות או יריעות  2מגובה העולה על 

 1.3מתוחות או יסופקו חגורות בטיחות אשר ימנעו נפילה חופשית לעומק העולה על 
בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז  מטר או רחמות בטיחות, בהתאם לתקנות הבטיחות

– 2007 . 

לא ימצא אדם מתחת למשא מורם אלא אם כן נסיבות המקרה מחייבות זאת  .11.3
ואף לפרק הזמן הקצר ביותר הכרחי לשם ביצוע אותה עבודה ותוך נקיטת אמצעי 

 הבטיחות הנאותים.

 לא יורם משא אלא אם כן הובטח מפני נילתו או נפילת חלק ממנו. .11.4

רת עגורן או אמצעי הרמה אחר תיעשה באופן אנכי בלבד ויינקטו הרמת משא בעז .11.5
 האמצעים הדרושים למניעת טלטולו על ידי חבלי כיוון או אמצעים נאותים אחרים. 

התקן ההרמה לרבות הגלגלת, השלוחה,התקני העגינה וחבל או כבל ההרמה יהיו  .11.6
בנה או אל מאיכות טובה,מחומר מתאים ובמצב טוב.השלוחה תעגון כראוי אל המ

משקל נגדי מתאים באוםן שתמנע השתחררותו או התמוטטותו של התקן ההרמה. 
הגלגלת תחובר אל השלוחה באופן איתן למניעת השתחררותה ולא ישתמשו לכך 
בחוטי מתכת שזורים. התקן ההרמה ייבדק בידי מנהל העבודה עם התקנתו ולפני 

 ללי.תחילת השימוש בו,תוצאות הבדיקה יירשמו בפנקס הכ

מטר יינקטו אמצעים למניעת נפילתם של  2 -לביצוע עבודות בגובה העולה על  .11.7
חפצים או כלים ופגיעתם בעובדים ע"י שימוש בכלי קיבול מיוחדים,חגורות לנשיאת 

 כלי עבודה או אמצעים אחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש למנוע הימצאות אדם מתחת או מעל למקום בו עובד אדם אחר אלא אם כן  .11.8
תקנה מחיצה למניעת פגיעה מגוף נופל. יש להתקין מחיצה בין שני המקומות הו

 עליונה להגנה על עוברי אורח בקרבת עבודה בגובה או בשביל הכניסה לפתח הבניין.

הציוד וכלי העבודה שמשתמשים בהם לביצוע העבודה או הנמצאים באתר יהיו  .11.9
הם או במצב טוב ותקין ללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום לסיכון המשתמש ב

למצוי בסביבה ולא ישתמשו בציוד ובכלי עבודה אלה למטרה שלה הם 
מיועדים.מבצע הבניה יספק ציוד וכלים מאיכות טובה לביצוע העבודה במצב טוב 

 ותקים ללא פגמים או ליקויים.

החומרים הכלים,הציוד,תבניות לבניה מתועשת,רכיבים לבניה טרימית וכיומא  .11.10
 סודר כך שתימנע אפשרות התמוטטותם.באלו יאוחסנו באופן יציב ומ

קיר העלול להתמוטט או ליפול כולו או חלקו ייתמך באופן נאות להבטחת  .11.11
 יציבותו.

אמצעי זהירות נאותים יינקטו למניעת התלקחות חומרים דליקים ואחרים  .11.12
הנמצאים באתר,וכן לתהליך שמחייב הדלקת אש שמבוצע באתר למניעת התפשטות 

 עי כיבוי מספקים לכיבויה.האש ויימצאו באתר אמצ

לא יועסק אדם ולא יעבוד בבניין אלא אם כן הוא לבוש חולצה או בגד מתאים  .11.13
להגנת עור גופו ונועל נעליים גבוהות בעלות נפח מעור או חומר מתאים אחר וסוליה 
מעור,גומי או חומר קשיח אחר,למניעת חדירת מסמרים או עצמים חדים. ציוד מיגון 

 ק לעובד בהתאם לסיכון.אישי נוספף יסופ

בהקמת רכיבים של מבנה מתכת אשר אינה נעשית מעל הקרקע,מעל פיגום או  .11.14
 מעל רצפת ביניים יינקטו אמצעי בטיחות למניעת נפילת אדם.

בהקמת מבנה יותקנו אמצעי גישה בטוחים לכל מקומות העבודה,אם אין הדבר  .11.15
אליהם תתחבר חגורה או אפשרי בנסיבות העניין יותקנו קווי אבטחה מפני נפילה,

 .168רתמת הבטיחות של העובד באמצעות התקן תפיסה מתאים כאמור בתקנה 

מטר יינקטו אמצעים למניעת נפילתם של  2לצורך ביצוע עבודות בגובה העולה על  .11.16
חפצים או כלים ופגיעה בעובדים ע"י שימוש בכלי קיבול מיוחדים חגורות לנשיאת 

 חרים.כלי עבודה או אמצעים נאותים א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


