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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

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

  תנאי החוזה לבצוע העבודות -  3210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף  
  

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

 

  

  של הזוכה  והתחייבויותינלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית - 2נספח
 בתקופת הבדק

 

  

  טבלת קנסות - 3נספח  
  

  לוח זמנים – 4נספח  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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  _________________ 

  

 'מבוטל - 1נספח ב  
  

 'מוקדמות  -1נספח ג   
  

 'מפרט הטכני -2נספח ג  
  

 'בקרת איכות – 3נספח ג  

  'כתב כמויות  -נספח ד  
  

  'תכניותמערכת  -נספח ה   
  

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

   זריםתצהיר עובדים  -' זנספח  
  

  קבלן אישור קיום ביטוחי -' חנספח  
  

 'הצהרת מתן פטור מאחריות – 1נספח ח  
  

 'תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום – 2נספח ח  
  

  'נספח בטיחות -נספח ט  
  

  'טבלת סעיפים ומחירים קבועים לביצוע שינויי יזמים –נספח י  
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 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה
 למכרזאשר אינם  מצורפים 
 שם המסמך

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

 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים
 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 כללי עדימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
במיקום  רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב השלמות פיתוח לביצוע  6/2018מס'  מכרז פומבי  מכרזל

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

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

 . ומסירתן לגורמים השונים

מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  רשימת התבוצענה על פי העבודות על פי מכרז זה 
בפרק וע"פ המפורט . ( ובהסכם ההתקשרות3והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )עמ'  למכרזמצורפים 

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

. המבנים נפרד משלו לביצוע כאשר לכל מבנה לוח זמנים לארבע מבניםעל פי מכרז מחולקות  העבודות .1.1
מבנה ו/או יבוצעו בהתאם לשיקול דעתה החברה אשר תעביר למציע שיזכה הוראות פרטניות לביצוע 

כתב הכמויות לאור התקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי היזמים של מבנה ב מקטעים מתוך
 השכונה.   

 השלמת פיתוח ברחובות הנביאים. -01מבנה  (א)

החדשים, פיתוח מדרכות )כולל שלבי ביניים ל מדרכות העבודה כוללת חיבור תשתיות למבנים 
זמניות(, עבודות תאורה, ניקוז, גינון והשקיה, קירצוף וריבוד, הסדרי תנועה זמניים, שילוט 

 הקמת כיכר חדשה במפגש הרחובות אלישע הנביא ורחוב הנביאים. ; ותמרור

 (חודשיםים: עשרים וארבעה )במילחודשים  24יתפרס על  1לוח הזמנים לביצוע העבודות במבנה 
 שבמהלכם יבוצעו קטעי עבודה בהתאם להשלמת הבנייה ע"י היזמים לאורך הרחובות.

 שוק האיכרים. -02מבנה  (ב)

העבודה כוללת עבודות עפר, חיפוי קרקע, תשתיות חשמל, תקשורת תאורה, ניקוז מים וביוב, 
 פיתוח, גינון והשקייה וריהוט גן.

מיום קבלת  (חודשים )במילים: שישהחודשים  6יהיה  2ת במבנה לוח הזמנים לביצוע העבודו
 הוראה ספציפית בכתב על ידי החברה להתחיל בביצוע מבנה זה.

 כולל שביל קרקעי -מעבר תת -03מבנה  (ג)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ובדיקות מעבדה, קידוח ויציקת כלונסאות, קירות,  ןהעבודה כוללת עבודות בטון, קידוחי נסיו
מדרגות פיתוח, תשתית חשמל ותקשורת, ניקוז. בפנים המעבר עבודות טיח, צבע, תאורה ותקרה 

 מונמכת.

, וביוב מים ניקוז, תאורה תקשורת, חשמל תשתיות, קרקע חיפוי, עפר עבודות כוללת העבודה
  .גן וריהוט והשקייה גינון, פיתוח

מיום קבלת  (חודשים )במילים: שישהחודשים  6יהיה  3לוח הזמנים לביצוע העבודות במבנה 
 הוראה ספציפית בכתב על ידי החברה להתחיל בביצוע מבנה זה.

 )אופציונלי( פיתוח מרכז תרבות וחניון תת"ק -04מבנה  (ד)
ניקוז, פיתוח,  כוללת עבודות חיפוי קרקע ומצעים, תשתיות חשמל, תקשורת, תאורה, מים,העבודה 

 גינון והשקיה, ריהוט גן ומדרגות פיתוח.

 העבודה כפוף להחלטת חכ"ל מודיעין בלבד.ביצוע 

החברה ואופציונלית  ם, הינ 4המתייחסים למבנה  מובהר למען הסר ספק כי התכניות וכתב הכמויות
הנקובים שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הסעיפים הנ"ל מתוך כתב הכמויות בהתאם למחירים 

בכתב הכמויות בניכוי הנחה אשר תינתן על ידי הקבלן כאמור בכתב ההצעה המסומן כנספח א' 
 למסמכי המכרז.

 42.5בסעיף  3210מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהיה בשום שלב ועל אף האמור בחוזה המדף  .1.4
על ידו במסגרת מכרז זה  לתשלום מעבר לתשלום הקבוע בכתב הכמויות בניכוי הנחת המציע כפי שתוצע

 והמפורטת בכתב ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות.

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.5
ועדת ף לאישור ההצעה  על ידי 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
לגורמים  ומסירתןכל התשתיות והמערכות השונות של  נזקים תיקוןשמירה, תחזוקה ולרבות  העבודות
 השונים. 

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

 בפסקה הרלוונטית. ואו ידיעתו וואו היכרות אי הבנתו

  כלול:  מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות ת .2.1

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

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

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

 זה.  

אחר לאתר  , המוצרים ו/או כל ציודמציע שיזכההובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי ה (ו)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים 
 לאתר העבודה וממנו.      

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

 דושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך. מדידה וסימון לרבות פירוקו וחי  (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

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

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

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

 לגבי ניקוז זמני. 

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

 למעבר צינורות, כבלים, תעלות. 

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

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

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

 נת לוח זמנים ועדכונם השוטף. הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכ (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)

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

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

 רווחי הקבלן.  (כב)

מציע זה התקורה של הכל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל  (כג)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין   שיזכה
 שהן תיוודענה בעתיד.  

   ת ההצעהשגה .1

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

 תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(אדם פרטי אחד תושב ישראל או  .1.1
 –קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט שהינו/ה 

המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות )כוכבית(  2)בנייה( בסיווג ג'  100)"חוק רישום קבלנים"( בענף  1969
)בלתי מוגבל(, המוכר לביצוע עבודות ממשלתיות )כוכבית(   3, בסיווג ג' )כבישים ועפר( 200וכן בענף 

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

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

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

 השותפות.

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

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .1.2
ה על (, שהוצא שקלים חדשיםמאות אלף  חמש)במילים:  ₪ 500,000, ע"ס כנספח ו' למסמכי המכרז

וזאת  15.01.2019 על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך ידי בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף,
 .להבטחת קיום תנאי המכרז

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 3.6.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 יית מועד הגשת המכרז.החברה בהודעה  על  דח

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .1.1
)עבירות שוחד( לחוק העונשין,  290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי

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

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

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

 תנאים כלליים

 : לעמוד בתנאים המפורטים להלןבנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע  .1.4

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.   

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

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

, כי למסמכי המכרז 2תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט בנספח ז' (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   (ו)
אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל למנהל את ביצוע העבודות. למען הסר ספק, 

 .עלולה להביא לפסילת המשתתףהפרויקט המיועד, 

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 

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  

  _________________ 

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

    אים:את הפרטים הב  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

" 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.  חברהיצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ההצעה אשר לא  .4.1

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)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

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

 .אישור על העדר הרשעות (י)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 .פרק המוקדמות (יד)

 .מפרט טכני מיוחד (טו)

 .כתב כמויות (טז)

 .רשימת תכניות ותכניות לביצוע (יז)

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

בשעה  18.10.2018 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ ₪ 5,000 –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  – 1מעטפה מס'  (ד)
 בשעה 07.11.2018 א יאוחר מיוםחברה בנוכחות נציג החברה לתוכנס לתיבת המכרזים של הו

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

 על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

מסך גובה  )במילים: עשרה אחוזים ( %10בסך ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, על הזוכה להפקיד  .7.1
, לשם '1 כנספחמסמכי המכרז המסומן לפי הנוסח המצורף לו הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ(

במידה  .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוך כםהבטחת התחייבויותיו כמפורט בהס
רשאית לחלט את  חברהתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות בוהמציע הזוכה לא 

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

חודשים  12חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך  24למשך  תעמוד בתוקפה הערבות .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 הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

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

מקבלת ההודעה על  7.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .7.6
אית החברה, לפי זכ -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

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

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .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',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםשינוי, תוספת או הסתייגות ביחס  עריכת כלמובהר 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,
ציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או לאחר, והממכרז 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: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

"( ו/או הצבת ציוד/מוצר/מתקן כלשהו באתרי העבודה על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או העבודות"
 אחריות או/ו נזק, אובדן כנגד בודות עבורו )המוקדם משני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של הע

 :   להלן כמפורט ביטוח בפוליסת, העבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים

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

 .הפרויקט עבודות ביצוע סיום לאחר חודש 24 של

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

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

 בתוספת להסכם המדף    כמוגדר הביטוח

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

 המורחבת.  התחזוקה ובתקופת הבניה עבודות ביצוע ועקב כדי

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

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

  הוצאות המכרז .8

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

    הבהרות ושינויים .9

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

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

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .9.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםדיעת כל תובא בכתב לי כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .9.1
     ידם.-רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

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

    בחינת ההצעה .10

 כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה כפולה חתומה.  .10.1

 בשלב ראשון   (א)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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 

וחזרו לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב במכרז. מובהר כי המעטפות הפנימיות יחתמו וי
 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

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

 ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה. – אופן בחירת ההצעה הזוכה .10.2

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או  .10.1
עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז 

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

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 חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה שטרם

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני  ו/או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 אחר 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 חברה ה .10.5
ובלבד שחברה קיימה שימוע  ההצעה כדבעימונע הערכת  חברההתייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

עם המציע 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  12:00 שעהב 24.10.18-ד' ה  ביום .11.1

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

רעות -מכבים-מודיעין, 1, קומה 2, בניין ליגד 4במשרדי החברה הכלכלית ברחוב המעיין  המפגש יתקיים  .11.1
.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה , כי 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 טענה מכל סוג שהוא כאמור.ו/או דרישה 

    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.

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

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

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.1

 

 
 ובברכה רב בכבוד         

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה

 

 
 

 1210חוזה מדף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה

 

 

 
 

 -  1210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 
  צוע העבודותיתנאי החוזה לב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאי החוזה לבצוע העבודות  -  1210תוספת שינוי הוראות חוזה מדף 

 -" נוסח התשס"ה3210"כמדף מוסכם בזאת בין הצדדים, כי "החוזה" שהוצא ע"י ממשלת ישראל, הידוע 
"( 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

כם המדף, קראו אותו לפני החתימה על תוספת זו, הצדדים מצהירים כי הם מכירים היטב הוראות ההס
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

עה המילה "ממשלה" ו/או "ממשלת ישראל" ו/או "מדינת בכל מקום בהסכם המדף בו מופי (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)

 לן.  הצהרות והתחייבויות הקב –( 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.  

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

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

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

 העבודותצהיר כי ברשותו האמצעים, הכלים, החומרים, הציוד והמשאבים לביצוע הקבלן מ (ד)
 כאמור בהסכם זה.  

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

 בתוקף. , 1-'ג 100 – ו 1-'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  שפטשע בעבר על ידי בית מלא הורהקבלן מצהיר כי  (ו)
לפי פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליממנהליו כתב אישום לבית משפט, 

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

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

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

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

 הסכם המדף ותוספת זו. ע"פ 

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

להיות להם השפעה על הצעתו באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה 
 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. 

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

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

 .מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך  (יא)
ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד 

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

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

 סמכויות המנהל /המפקח –( )א( חדש 2) 2יתווסף תת סעיף  .1

( 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)
יהיה חייב לתכניות או להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן 

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

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

עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו  המנהל/המפקח יהיה רשאי לפסול כל (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)
העבודה  נעשית בהתאם לתכניות, למפרטים הטכניים או מסוים, אם לפי דעתו אין 

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)
 ור בסעיף זה, ושום המוצרים/ציוד/חומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמ

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)
ר לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה לאפש

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)
כספיות, ואלו לא נתקבלו על ידי המנהל/המפקח אזי תועבר ההכרעה למנכ"ל החברה, 

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

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

 ההכרעה למנכ"ל החברה, והכרעתו בעניין תהא סופית.

 (4) 2תת סעיף  .4

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

 (1) 3תת סעיף  .5

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

 (2) 3תת סעיף  .6

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

 ( חדש  5)3יתווסף תת סעיף  .7

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

 שבועות מיום חתימת הסכם זה.

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

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  (ג)
ותזכה את החברה  1970 –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 המהווה נספח להסכם המדף ותוספת זו, 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

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

ם אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה על אף הכתוב בכל מקו (א)
זו  בתוספתלבין הוראה  3210מדף  חוזהו/או אי בהירות ו/או חפיפה חלקית בין הוראה ב

, תחול ההוראה המחמירה יותר עם  זה להסכם הנספחיםלבין הוראה אחרת בכל באחד מן 
 /המפקח.המנהלהקבלן, לפי קביעת 

משמעות  -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי (ב)
כך בכתב, מיד -/המפקח עלהמנהלו/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 הט לרבות/מפקח בכתב מנהלה

 /המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.המנהלמובהר כי הוראות 

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

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

/המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות מנהללפי שיקול דעתו הבלעדי של ה
ו דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי /המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות אמנהלה

 פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המנהל/המפקח כאמור.

/המפקח, כאמור, יחולו על הקבלן כל מנהללא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב ה (ה)
ו/או למפקח ו/או לכל צד שלישי שהוא  עקב  חברהההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לו ו/או ל

 אה זו.אי מילוי הור

 (  חדש 3) 7יתווסף תת סעיף  .9

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

 פי הסכם.

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

 השינוי.

 במקומו יאמר: ו –יבוטל  8סעיף  .10

  ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים . 8"

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

מסך  ה אחוז()במילים: עשר 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  הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא,כל ההוצאות והתשלומים  )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. 

ת מהקבלן הסכום העודף בכל דרך סכום הערבות, תהיה החברה זכאית לגבו
  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  

 רבות.תדרוש בתוקף הע

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  

  _________________ 

 

להוסיף לאחר המילים "לוח זמנים" בשורה שניה : " מפורט בשיטת גאנט או בכל שיטה אחרת 
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  .11

"לוח הזמנים שהקבלן יציע יכלול לוח זמנים ותוכנית נפרדת לכל אחד ממתחמי המשנה כפי  (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)
 ת של קבלנים אחרים באתר.היזמים ועבודו

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

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

, קבצי מדידה שתוכן על ידי מודד האתר מטעם המזמין המנהל/המפקח ימסור לקבלן ( )א( 1) 12
ומדידה זאת תהווה את הבסיס להתחשבנות ללא אפשרות לקבלן לערער על נתוני 
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
בהצעתו כלומר בכל מקרה המדידה שתועבר לקבלן על ידי המזמין היא תהיה המדידה 
הקובעת והיא תהווה בסיס להתחשבנות. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק 
של הגבהים, המדדים וההכוונה בהתחשב עם המדידה שהועברה לו על ידי 

בלן אחראי עבורן יחולו המנהל/מפקח בטרם כניסתו לשטח. הוצאות הסימון אשר הק
 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 

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

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

 השגחה, נזיקין וביטוח –פרק ג' 

יש לקרוא ביחס לכלל אתר השכונה ולכל מקטע שימסר לקבלן כאמור,  13את האמור בסעיף   .15
 בנפרד.

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

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

ויגרם נזק כלשהו לתשתיות ו/או המערכות השונות לרבות מפלסי הקרקע )בין אם בוצעו במידה 
על ידו ובין אם בוצעו על ידי קבלן קודם( על ידי גורם כלשהו, תיקון הנזק הינו באחריותו 
הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לתשלום החודשי הקבוע בגין 

 ותו.אחזקת האתר בכלל

 (  חדש 1) 13ייווסף סעיף  .16



27 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.

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

 העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות .

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

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

 העבודה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות 

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.

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

 ( בטל.5) 14תת סעיף  .17

 (:2) 15תת סעיף  .18

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

 : יתווסף תת סעיף )ג( חדש

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

 יתווסף תת סעיף )ד( חדש: 

 על פי המפורט בנספח המוקדמות

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

 ( )א(:2) 15תת סעיף  .19

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

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

 אחריות הקבלן לנזק (1) 16"

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

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

 ה המשפטית ובקשר לכך. בקשר לאמור וכן ישא בהוצאות ההגנ

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

 תוך כדי ביצוע עבודות תיקון. ו/או

וזכאית החברה  בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית (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 

 ובלתי ניתנות לערעור.שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות 

  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, 

לכל רשות עירונית או "( ו/או י"רמ"לרשות מקרקעי ישראל )להלן: לרבות לחברה ו/או 
ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או 
מתקן המצוי באתר העבודות ו/או כל מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או מתקן 

מאלה,  המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד
כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדיו ו/או 
שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של 
הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין 

הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה בתקופת האחריות. 
אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה 
מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על 

נזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר ל
 לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

  אחריות לעובדים (3) 16

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

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

 אחריות לרכוש ציבורי  (4) 16

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

קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול 
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את 

תר ולשביעות רצונה של החברה הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביו
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ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן 
 -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 קרקעיים העוברים באתר העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן (5) 16

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

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

ין מכבים רעות ו/או רמ"י  הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עיריית מודיע   (ב)
ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן 
אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע 

 ( דלעיל.4)16 –( 1)16מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

ד עם קבלת דרישה בכתב, את הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומי   (ג)
החברה ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות ו/או רמ"י  ו/או עובדיהן ו/או שולחיהן 
בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן 
אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה ו/או 

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

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

ים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמ
עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל 
ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי 
לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה 

 מצו כנ"ל.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 "(.המורחבת התחזוקה

 הרכוש ביטוח -' א פרק )א(   

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

 .בפוליסה כמוגדר הביטוח תקופת במשך

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

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

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

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

 המבוטחים של בקיומם תלויה ואינה נפרדת כשהיא וחריגיה הוראותיה
 .האחרים

 מעבידים חבות ביטוח -' ג פרק )ג(   

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

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

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

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

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

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

 מבוטל (3) 17

 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
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 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

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

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

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

 וסוג מין מכל טענה או/ו דרישה או תביעה כל לו תהיה לא כי ומתחייב מצהיר הקבלן (8) 17
 וסוג היקפם, ל"הנ הביטוחים כל לגבי מטעמה מירמ"י ו/או  או/ו החברה כלפי

 .ל"כנ דרישה או/ו תביעה כל על מוותר והוא, ידם על הניתן הכיסוי

 הקבלן ביטוחי (9)  17

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

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

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

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

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

 .הפרויקט עבודות ביצוע לצורך הפרויקט לאתר המובאים

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

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

 .הבדק ותקופת הפרויקט עבודות ביצוע תקופת כל במשך הביטוח

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

 .זה חוזה מדרישות יפחת לא הכיסוי שהיקף ובתנאי אחר

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

 מתחייב, כן כמו. מבטחו י"ע חתום כשהוא ממנו נפרד בלתי כחלק זה להסכם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 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

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

 .כאמור הביטוח אישורי את המציא טרם בעבודות

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

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

 .לחברה ומסירתו

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

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

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

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

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

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

 .רצונו פי על

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

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

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 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

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

ובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע ו/או ע
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 

הל ו/או מפקח העבודות מטעמה רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנ
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.

ם כי בעת קרות מקרה בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכ (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 

ת נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר הקבלן לפעול על פי הוראו
 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

ולפנות באופן מיידי לחברת הבטוח  מתחייב הקבלן להודיע בכתב לחברה ולמנהל
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.

לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור  (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 

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

 החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.

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

 סכום הפיצוי ששלמה חברת הביטוח כאמור לעיל. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  (16) 17
תחייב ( לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה ו/או המנהל. הקבלן מ9)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.
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  _________________ 

 

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

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
מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה, יהא הקבלן  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או

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.

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

 יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את רמ"י ו/או  (20) 17
ית מודיעין מכבים רעות ו/או החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או עירי

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 

 קים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועס

 -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 

כאמור  דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או/ו זכות 
, 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 

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

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

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)17או משונה לרעה או מבוטל, כאמור בסעיף  להיות מצומצם בהיקפו

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

למען הסר כל ספק, יודגש, כי הקבלן יישא בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח  (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
ב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על הקבלן כי הפרה ו/או אי קיום בתום ל

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
ו/או תוספת זו מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח  המדף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי 
החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

תוספת זו, באופן מקרי או ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם המדף ו
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
ם כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכי

)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 

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

 ותוספת זו.

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

כבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים מ
 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 

שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים הביטוחים הנ"ל לקבלת 
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
הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר  העבודות ו/או המבטחים בכל

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.

ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או  בנוסף (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 

החברה. החברה  מתחייבת העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין 
 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 

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התחייבויות כלליות –פרק ד' 

 (  חדש 1) 26ייווסף סעיף  .21

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

   27סעיף  .22

  בסוף הסעיף תתווסף הפיסקה:

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

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

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

 מבוטל.  30.2סעיף  .21

 כלולות שאינן עבודות לביצוע,  דין פי על לחברה המותר אחר הליך כל או מכרז חברה פרסמה אם
 הזוכה עם ההתקשרות כי מחוייב והקבלן מהקבלן לדרוש החברה רשאית, ונספחיו זה בחוזה
 12% של לתמורה גם הזוכה עבודות בגין תמורה מלבד זכאי יהיה והקבלן, הקבלן באמצעות תעשה
 .הזוכה של הביצוע מעלות

 חדש: 30.4יתווסף סעיף  .24

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

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

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

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

 ( חדש:4) 31יתווסף תת סעיף  .25

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

ו/או עודפי עפר ו/או פסולת הינם באחריות הקבלן והקבלן נדרש  מתאים למילוישאיננו  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כדין על חשבונו ולהציג בפני חברה את האישורים לאתר שפיכה מאושר לסלקם 
 .הנדרשים

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

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

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

  .אחר בעיר

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

 מודיעין מכבים רעות וזאת ללא כל תמורה נוספת.

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 י חוק שעות עבודה ומנוחה,"כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ, תשלומים 1963-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, הראשונה, מייד עם דרישתה הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה,
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו כאמור,

  ציוד חומרים ועבודה –פרק ו' 

 ( יבוטל 11) 35תת סעיף  .28

  מבוטל – 36סעיף  .29
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ובמקומו יאמר:  –(  יבוטל 1) 41תת סעיף  .10

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' 

כאשר לכל מבנה  יבוצעמבנים וכל מבנה  4 -מחולקות להעבודות :   39.1על אף האמור בסעיף  )א(  .11
יבוצעו נפרד משלו לביצוע ובמסגרת לוח הזמנים הכללי לפרויקט כולו. המבנים  זמניםלוח 

בהתאם לשיקול דעתה החברה אשר תעביר לקבלן  הוראות פרטניות לביצוע מבנה ו/או 
מקטעים מתוך מבנה בכתב הכמויות לאור התקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי 

 היזמים של השכונה.   

כולל חיבור תשתיות למבנים החדשים,  -ת פיתוח ברחובות הנביאים השלמ -01מבנה  (1
פיתוח מדרכות )כולל שלבי ביניים ל מדרכות זמניות(, עבודות תאורה, ניקוז, גינון 
והשקיה, קירצוף וריבוד, הסדרי תנועה זמניים, שילוט ותמרור; הקמת כיכר חדשה 

 במפגש הרחובות אלישע הנביא ורחוב הנביאים. 

כולל עבודות עפר, חיפוי קרקע, תשתיות חשמל,  -שוק האיכרים כולל שביל  -02מבנה  (2
 תקשורת תאורה, ניקוז מים וביוב, פיתוח, גינון והשקייה וריהוט גן.

עבודות בטון, קידוחי נסיות ובדיקות מעבדה, קידוח כולל  –קרקעי  -מעבר תת -03מבנה  (1
שמל ותקשורת, ניקוז. בפנים המעבר ויציקת כלונסאות, קירות, מדרגות פיתוח, תשתית ח

 עבודות טיח, צבע, תאורה ותקרה מונמכת.

הינו אופציונלי והחברה שומרת לעצמה  -)אופציונלי( פיתוח מרכז תרבות וחניון תת"ק  -04מבנה  (ב)
את הזכות לבצע את הסעיפים המרכיבים מבנה זה מתוך כתב הכמויות בהתאם למחירים 

הנחה אשר תינתן על ידי הקבלן כאמור בכתב ההצעה המסומן הנקובים בכתב הכמויות בניכוי 
, מים, תאורה, תקשורת, חשמל תשתיות, ומצעים קרקע חיפוי עבודות כוללתכנספח א'. העבודה 

למען הסר ספק כי מקטע מתוך  מובהר פיתוח ומדרגות גן ריהוט, והשקיה גינון, פיתוח, ניקוז
כתב הכמויות, הינו לצורך סעיף זה, צרוף של עבודות/סעיפים מתוך כתב הכמויות, באופן מלא 

 או חלקי, והכל בהתאם לשיקול דעתו של מנהל הפרויקט. 

מקטע בהתאם לתאריך שיקבע על ידי מנהל הפרויקט להתחלת מבנה / הקבלן יתחיל בביצוע  (ג)
ורט בהוראה הפרטנית לביצוע המקטע. משך ביצוע המקטע יקבע כאמור ביצוע המקטע ואשר יפ

על ידי מנהל הפרויקט והקבלן ימשיך בביצוע העבודות המפורטות בהוראה הפרטנית לביצוע 
הדרש להשלמת העבודות כאמור תוך התקופה שנקבעה בהוראה הפרטנית המקטע בקצב 

  קט.למקטע, אלא אם קיבל הקבלן הוראה אחרת ממנהל הפרוי

 ( :3) 42תת סעיף  .12

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

 .יום( 60יום מתום "התנאים" )ולא  30כל האמור יתייחס ל  – ( )ב(4) 42בתת סעיף  .11

  מבוטל  (:5) 42סעיף  תת .14

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

  .המסומן כנספח א' לחוזה המדף ותוספת זו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (:9) 42 יתווסף סעיף קטן .15

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

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

 להשלמתו ויודיע עליהם למנהל/מפקח בכתב. 

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

נקוט בהם וקבלן מתחייב לנקוט המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש ל
 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, 

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

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

 ( חדש :3) 43יתווסף סעיף  .16

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

 מבוטל. – (2) 44סעיף  .17

 ( יתווסף: 1) 45לתת סעיף  .18

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

 , ובמקומו יש להוסיף :מבוטל -(3) 46סעיף  .19

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

 (  4) 46תת סעיף  .40

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

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

   שינויים, תוספות והפחתות –פרק ח' 

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

ובלבד שערך סך  העבודות, על ידי מתן פקודת שינוי חתומה מראש ובכתב על ידי מנכ"ל החברה
 .  מסכום החוזה המקורי 50%ההגדלה הכוללת לא תעלה על 

ל שינוי שיבוצע בהתאם לפקודת שינויי לסעיפים הקיימים בכתב הכמויות, ייקבע לפי ערכו של כ
מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לדוגמה במידה וכמות של סעיף מסוים כגון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

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

 מבוטל. .41

 חדש: 49מבוטל ובמקומו יבוא סעיף   49סעיף  .44

 סעיפים חריגים 

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

 להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. 

 קביעת המחיר לסעיפים חריגים תהא כדלהלן:

  -המחיר יהא הנמוך מבין המחירונים הבאים

a.  מחירי יחידה קיימים בכ"כ, לאחר ההנחה, סעיף "דומה" ייקבע

 עפ"י החלטת המפקח בלבד.

b.  10%בהפחתת  –מחירון משרד השיכון. 

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

d.  וללא תשלום רווח קבלני 10%בהפחתת –מחירון נתיבי ישראל 

 

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

פי ניתוח מחיר שייקח בחשבון את העלויות בפועל בתוספת הוצאות, תקורה ורווח 

 .12%קבלני בגובה כולל של 

 

 עבודות רג'י

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

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

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

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

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

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

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

 במסגרת אחריות לפי חוזה זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

 מחירים נפרדים לפריטים אלה.

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

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

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

 הקבלן.

 

 מבוטל. - 50סעיף  .45

  –( בסייפא 1) 51יתווסף לסעיף  .46

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

 חשבון הקבלן והחברה לא תהיה חייבת בתשלומם."  

 תשלומים –פרק י"א 

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

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

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

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)
עבודות לוואי וחמרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם 

 ההתקשרות ונספחיו.  

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

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

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

 העבודות על פי הסכם זה.  

הובלת כל הציוד ו/או החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר  (ו)
ודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם לאתר העב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.      

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

ן וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימו  (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 
באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות 

 א של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.   מכל סוג שהו

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

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

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

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

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

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

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

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

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

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

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

  רווחי הקבלן. (כב)

מכל חשבון שיוגש  לחברה ישולמו אשר, התמורה הכולל מהסך אחוזים 0.5 -ל השווה סך (כג)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 או/ו נזק, אובדן כנגד בפוליסה נוסף כמבוטח שיזכה המציע של שמו הכללת תמורת
למען הסר ספק, מובהר כי  הפרויקט. עבודות מביצוע  הנובעים או/ו הקשורים אחריות

הקבלן לא  –הקבלןתשלום אותו שילם בפועל לבין ה עלות הביטוחעודף בין  שיישארככל 
כל תביעה ו/או טענה ו/או  חברהמנוע ומושתק מלהעלות כנגד הויהיה  יהיה זכאי להחזר

 דרישה מכל סוג שהוא

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

 לצדדים ובין שהן תיוודענה בעתיד."  

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

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

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

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

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

אישור התשלום על ידי המפקח. יום מיום  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 

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

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

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

 מבוטל  –( )ב( 3) 59סעיף  .50

 ( 7) 59סעיף  .51

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

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

 חדש: –( 9) 59יתווסף סעיף  .52

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

 

 חדש :  –( 10) 59יתווסף סעיף  .51
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

"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   .54

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

 ( 3) 60סעיף  .55

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

 מבוטלים  –( 6( )5( )4) 60סעיפים  .56

 ( 7) 60תת סעיף  .57

 .5%יבוא  2%במקום 

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

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

 מבוטל    –( 1) 62סעיף  .59

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

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

 מבוטל .61

  

חדש נוסח ערבות בנקאית  1נוסח הערבות הבנקאית יובטל ובמקומו יהיה נספח  – 1נספח  .62
 אוטונומית:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

  '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: _________  ₪  סכום עד לסך של  ______ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל 

 ביצועלשתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר  (, "סכום הערבות :)להלן
 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב השלמות פיתוח

מייד לאחר שתגיע אלינו  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,דרישתכם 
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון  דרישתכם,

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

או במספר  ם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפע .1
ובתנאי שסך דרישותיכם לא  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

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

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

 דרישה 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  

  _________________ 

  

 6/2018 מס'  פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

  '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:______          

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

 מודיעין מכבים רעות
 תקופת הבדקלערבות בנקאית אוטונומית :הנדון

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

 ביצועשתדרשו מאת הקבלן בקשר לתקופת הבדק לעבודות ל ,(""סכום הערבות :)להלן
 רעות שביצע הקבלן.-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב השלמות פיתוח

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

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

או במספר  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .1
נאי שסך דרישותיכם לא ובת שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, דרישות,

 יעלה על סכום הערבות.

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

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

 תגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  דרישה ש

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

  '1נספח 

 

 טבלת קנסות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח 

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( לעבודות פיתוח 

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

 כמפורט בטבלה שלהלן.החברה בפיצוי מוסכם, 

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

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

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 רשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.ל

הפיצוי  אירוע מס.
 ₪.המוסכם 

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהבגין 

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

 פרט לתלונה במשטרה 10,000

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

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

3.  
שבין המועד שנקבע לתחילת  כל יום או חלק ממנובגין 

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

1,000 
סעיף זה עומד בפני עצמו או בצרוף 

אחר, בהתאם לשיקול דעת לאירוע 
 החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע לסיום  כל יום או חלק ממנובגין 

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.  
 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 

העבודה / פעולה   תחילתעבודה / פעולה  לבין מועד 
 .למעשה

1,000 

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

במועד מאוחר יותר בחוזה, או 
 שסוכם עם החברה.

6.  

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

 .סיום העבודה / פעולה  למעשה

 

5,000 
אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 
עבודה / פעולה  במועד שנקבע 

 .בחוזה, או עד גמר הארכה לסיומה

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

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

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 

לשלום הציבור ו/או דעת המפקח מהווה סכנה 
 .העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 .ציבורי ו/או פרטי

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

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

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר העבודה,  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק  כל מקרהבגין 

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

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

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

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

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בתאום  כל מקרהבגין 

עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/או 
 מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא בשעות  כל מקרהבגין 

העבודה המאושרות או בניגוד להוראות חוק מחוקי 
 העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 

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

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 

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

 4+  3+ סעיף  5,000

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

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

19.  
התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה /  בכל מקרה של

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

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  
 צו מתן ממועד יום 30 בתוך תבוצע השלטים הצבת

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

300  

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

 

  



52 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

  '4נספח 

 

 לוח זמנים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4נספח 

 לוח זמנים

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום .1

 תחילת צו קבלת מיום חודשים"( ארבעים ושמונה" :במילים) 48 תקופת הביצוע הכללית הינה תוך
 . מהחברהראשי  עבודה

כאשר לכל מבנה לוח (  לארבע מבניםהעבודות על פי מכרז מחולקות העבודות יבוצעו לפי מבנים ) 
יבוצעו בהתאם לשיקול דעתה החברה אשר תעביר למציע שיזכה נפרד משלו לביצוע. המבנים  זמנים

הוראות פרטניות לביצוע מבנה ו/או מקטעים מתוך מבנה בכתב הכמויות לאור התקדמות ביצוע 
 העבודות המבוצעות על ידי היזמים של השכונה.   

 "(עשר שניים: "במילים) 12-להאריך את תקופת הביצוע הכללית ב שומרת לעצמה את הזכותהחברה 
בכל פעם ככל שידרש וכן להאריך את תקופת הביצוע של כל מבנה בהתאם לשיקול  חודשים נוספים

   . דעתה הבלעדי וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתוספת התארכות מכל סוג שהוא

 השלמת פיתוח ברחובות הנביאים. -01מבנה  (א)

שבמהלכם יבוצעו קטעי עבודה חודשים  24יתפרס על  1לוח הזמנים לביצוע העבודות במבנה 
 בהתאם להשלמת הבנייה ע"י היזמים לאורך הרחובות.

 שוק האיכרים כולל שביל. -02מבנה   (ב)

חודשים מיום קבלת הוראה ספציפית בכתב על  6יהיה 2לוח הזמנים לביצוע העבודות במבנה 
 ידי החברה להתחיל בביצוע מבנה זה.

 קרקעי -מעבר תת -03מבנה  (ג)

ודות בטון, קידוחי נסיות ובדיקות מעבדה, קידוח ויציקת כלונסאות, קירות, העבודה כוללת עב
מדרגות פיתוח, תשתית חשמל ותקשורת, ניקוז. בפנים המעבר עבודות טיח, צבע, תאורה 

 ותקרה מונמכת.

חודשים מיום קבלת הוראה ספציפית בכתב על  6יהיה  3לוח הזמנים לביצוע העבודות במבנה 
 בביצוע מבנה זה.ידי החברה להתחיל 

למען הסר ספק כי  מובהר  ק"תת וחניון תרבות מרכז פיתוח)אופציונלי(  -04מבנה   
הזמנים לביצוע העבודות  לוח, הינם אופציונלית  4התכניות וכתב הכמויות המתייחסים למבנה 

חודשים מיום קבלת הוראה ספציפית בכתב על ידי החברה להתחיל  ____יהיה  4במבנה 
 בביצוע מבנה זה.

במהלך תקופת הביצוע הכללית הנהלת הפרויקט תמציא לקבלן צווי תחילת עבודה משניים 
בנפרד וזאת בהתאם להתקדמות הבניה  כבישים ומדרכות מקטעיו/או לכל שטח ציבורי פתוח 

 . של היזמים השונים בשטח הפרויקט

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  .2
ראשי מיום קבלת צו תחילת עבודה "( חודשים ארבעים ושמונה" )במילים: 48תוך ו/או המפקח 

 .מהחברה

שיימסרו על ידי החברה על פי על פי המבנים  ם המשנייםהקבלן מתחייב לבצע את העבודות במקטעי .3
צווי תחילת עבודה משניים, תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים ולשביעות רצון החברה ו/או 

  לעיל. וקבענבמסגרת לוח הזמנים שהמפקח 



54 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מבנה לכל ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  .4
שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח  GANTבשיטת בנפרד /

 ללוח זמנים זה. 

לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, יחליט  .5
 המפקח.   

לתי נפרד יצורף לנספח זה ויהווה חלק בשיאושר על ידי המפקח,  GANTמפורט בשיטת הזמנים הלוח   .6
 הימנו 

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  .7
העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע 

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.   הקבלן מצהיר  .8
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה

 

 

  נספח א'

 

 טופס הצעת משתתף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח א' 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 __________מס'  פומביהצעת משתתף במכרז טופס 

עיינתי ובדקתי  מאשר בזה כי קראתי, ______________________________________________________ מ,"אני הח

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב השלמות פיתוח לביצוע __________מס'   מכרז פומבי את כל מסמכי 

 לפעול על פיהם.וכי הנני מסכים להם ומתחייב  

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב השלמות פיתוח לביצוע ביצוע העבודות הנדרשותהנני מציע בגין  .1

וכתב הכמויות המסומן כנספח  2ו/או ג' 1ג' יםכנספח ניםמפרט הטכני המסומפרק המוקדמות, המפורטות ב

על העלויות המפורטת בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם  1______ % הנחה, ד' להסכם ההתקשרות

 )להלן: "התמורה"(

 

_________   ____________  ____________ 

   /מ"חברה בע 'מס/ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 

  __________________טלפון המציע  _____________________________כתובת המציע 

                

       :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

 

 ______________ :תאריך

           

    __________   __________   __________ _____________ 
   ת.ז.  שם              ת.ז.       שם      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 פיתוחהשלמות  לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

 

 'בנספח 

  

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

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

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  ר"מעב השלמות פיתוח לביצוע ____מס'   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

 עתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:לצורך הגשת הצ

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

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

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

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .1
הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל ו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ו/או איידיעה -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.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

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

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

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

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

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

 שקלים אלף מאות חמש)במילים:  ₪ 500,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
 (. חדשים

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

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

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .11
  "ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

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

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ גופים עסקאות ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוקנה .17
 לחוק הנ"ל.  2ך, בהתאם לסעיף , וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כ1976 -מס(, תשל"ו 

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

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

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נבמכרז ההצעתי זו תזכה  םא .20

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

השלמות  ביצוע  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו  רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב פיתוח
 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -עלי על

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

 

 

 :2018אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

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

 

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

 

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

 

                מה:יתח

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

 

 

 

 1'בנספח 

  

 מבוטל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

 

 

 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  00במפרט הכללי והוראות פרק  00במפורש אחרת. הוראות פרק 

של  00יקראו ביחד כהוראות משלימות, אך במקרה של סתירה בין הוראה מפרק 
 יגברו הוראות מסמך זה. –במסמך זה  00המפרט הכללי לבין הוראה מפרק 

 

 המפרט הכללי והמפרט המיוחד   00.02

המפרט הכללי אשר לפיו יש לבצע את העבודות הוא המפרט הכללי לעבודות 
משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הבינוי -הבניה בהוצאות הועדה הבין

והשיכון, משרד הביטחון, משרד האוצר ומשרד התחבורה על כל פרקיו במהדורה 
 (."המפרט הכללי" או "הספר הכחול"האחרונה )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   00.01

 מבוא 

 מתחלקות לארבע מבנים: עבודות במכרז זה
 השלמת פיתוח ברחובות הנביאים. -01מבנה 

העבודה כוללת חיבור תשתיות למבנים החדשים, פיתוח מדרכות )כולל שלבי 
ביניים ל מדרכות זמניות(, עבודות תאורה, ניקוז, גינון והשקיה, קירצוף 

על  יתפרסו 1וריבוד, הסדרי תנועה זמניים, שילוט ותמרור. העבודות במבנה 
חודשים שבמהלכם יבוצעו קטעי עבודה בהתאם להשלמת הבנייה ע"י  24

 היזמים לאורך הרחובות.
 הקמת כיכר חדשה במפגש הרחובות אלישע הנביא ורחוב הנביאים. 

 
 שוק האיכרים כולל שביל. -02מבנה 

העבודה כוללת עבודות עפר, חיפוי קרקע, תשתיות חשמל, תקשורת תאורה, 
 פיתוח, גינון והשקייה וריהוט גן. ניקוז מים וביוב,

 
 קרקעי -מעבר תת -03מבנה 

קידוח ויציקת קידוחי נסיות ובדיקות מעבדה, העבודה כוללת עבודות בטון, 
כלונסאות, קירות, מדרגות פיתוח, תשתית חשמל ותקשורת, ניקוז. בפנים 

 המעבר עבודות טיח, צבע, תאורה ותקרה מונמכת.
 

 תוח מרכז תרבות וחניון תת"ק)אופציונלי( פי -04מבנה 
כוללת עבודות חיפוי קרקע ומצעים, תשתיות חשמל, תקשורת, העבודה 

 תאורה, מים, ניקוז, פיתוח, גינון והשקיה, ריהוט גן ומדרגות פיתוח.
 העבודה כפוף להחלטת חכ"ל מודיעין בלבד.ביצוע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פירוט העבודות 

 עבודות פירוק והריסה . .1

 חציבה.\עבודות חפירה .2

 העתקת עצים .\כריתה .3

 קידוחי נסיון ובדיקות מעבדה. .4

 קירות תומכים וכלונסאות.\עבודות בטון .5

 מים, ניקוז, תשתיות תקשורת יעודים, טיפול במערכות קיימות.  .6

 תשתיות חשמל ותאורה, כולל עמודי תאורה. .7

 עבודות פיתוח נופי, שתילת עצים ושתילים בגדלים שונים, השקייה. .8

 כה ריצוף מדרכה.צורת דרך ומבנה מדר .9

 אבני שפה, עבודות קרצוף ריבוד וסלילת כבישים. .10

 סימון וצביעה, תימרור .11

 

 דרכי גישה לאתר 
 עבודות ברחובות הנביאים ע"ב רחובות קיימים.  -

 עבודות באתר שוק האיכרים והארכת מעב תת"ק דרך שד' דם המכבים.  -                    

 עבודת קבלנים במקביל בשטח המע"ר 
בשטח הגובל באתרי העבודה המתוכננים מתבצעות כיום עבודות בניה של 

 היזמים הבונים מבני מסחר ומגורים, 

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

 

 תכולת העבודות 00.04

 קבלת היתרים ואישורים. .1

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

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

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

 חציבה . \עבודות חפירה .5

 ביצוע קידוחי ניסיון, בדיקות קרקע וקבלת היתר לקידוחים. .6

 כלונסאות.עבודות בטון, קירות תומכים וביצוע  .7

 הנחת תשתיות: ניקוז, חשמל ותאורה, תקשורת, השקייה. .8

 עב' פיתוח נוף. .9

 עבודות עפר לצורת דרך למדרכות, אבני שפה, מבנה מדרכה וריצוף. .10

 קיצוף וריבוד אספלט, סימון, תמרור. .11

 

 טיפול בפסולת 00.05
 אתר שפיכה

די כל פסולת תסולק או לאתר לסילוק עודפי עפר או לאתר הטמנה המאושר על י .א
 המשרד לאיכות הסביבה, שיציע הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הובלה לכל  )לרבות על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל .ב
, בחישוב הוצאותיו ולכלול הוצאות אלו במחירי היחידה של אגרות(אתר מורשה ו

 מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  -הסעיפים השונים בכתב הכמויות 
 פינוי פסולת ועודפי עפר

 כללי .א
על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי  .1

 הנדרשים.
את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו מידי שבוע או בכל עת לפי דרישת  .2

, )שיציע הקבלן( בכל מרחק שהוא או לאתר למחזור פסולת המפקח לאתר שפיכה מורשה
 בות תשלום כל האגרות וההיטלים למיניהם.לר

מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים השונים  .3
 בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט.

. אחריות מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא  .4
 .בלני המשנה מטעמו ונהגיםזאת כוללת גם את ק

לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח  .5
 שעות לפחות מראש. 48שיעשה 

בתחום האתר כוללים ככל שיהיו  : כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים הערה .6
בות תשלום לר במחירם את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה

 .אגרות, היטלים, טיפול באתר שפיכה וכו'
מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר באזורים השונים  .7

 בתחום האתר, על מנת לפזרן בשלבים השונים של הפרויקט.
פסולת שמקורה מחומרי בטון כגון )ריצופים, אבני שפה, אלמנטי בטון שונים( יפונו  .8

 מחזור פסולת המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.לאתר 
שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים  חלקיים וסופי המפקח לא יאשר חשבונות .9

חתומים על פינוי פסולת. באישור ייכתב תאריך הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור 
 האישורים למפקח.פסולת ועודפי עפר )כתובת( ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את 

 יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח. .10
 לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת: –להדגשה  .11

 סעה.יפסולת הקיימת בחומר החפור, לרבות לתשתיות למבנה המא. 
 והקבלנים האחרים.פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן ב. 

 ג. פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם    
 .ןבנפרד, לרבות תשלום כל אגרות ההטמנה והשפיכה למיניה   

פינוי של עודפי עפר אל מחוץ לפרויקט יחויב בתשלום לרמ"י ובהתאם לנהלי רמ"י. על  .12
 תשלום התמלוגים.הקבלן חלים נהלי רמ"י בכל הקשור ל

 

חוזה חתום עם אתר מורשה לפינוי פסולת  מנהל הפרויקטעל הקבלן להמציא ל .13
בניה בתוך שבעה ימים ממועד חתימת ההסכם וכתנאי לביצוע כל סילוק פסולת 

 מהאתר. 

מודגש כי קבלת היתר הבניה ותחילת ביצוע העבודות מותנית בחתימת החוזה  .14
עיכוב בתחילת העבודות כתוצאה מאי הנ"ל, והמצאתו לרשות המקומית. כל 

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

סילוק והפסולת למרחק כלשהו הינו חלק בלתי נפרד מסעיפי כתב הכמויות ובשום  .15
מקרה לא ישולם עבורו בנפרד והנ"ל כלול במחירי היחידה השונים של כתב 

 הכמויות. 
 רשימת משאיות מורשות .ב
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ימסור למפקח באם יידרש לכך, רשימת  .1

משאיות מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על 

הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות 

 ברשימה.

פעם )להוסיף או לגרוע משאיות הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם ל .2
מהרשימה( וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של 

 המפקח באם יידרש לכך.
 לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי המפקח.  .3

 
 אכיפה וקנסות .ג

עת המשאיות על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנו .1
 המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

קבלן אשר ימצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( שלא  .2
באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס בסך 

את כל הפסולת  יפנה. כמו כן, לכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה₪  20,000של 
 באותו שטח שבו השליך את הפסולת, ללא כל זכות ערעור בנושא זה. תשנמצא

שא הקבלן בכל יהקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, י .3
ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת 

 פסולת.

 

 דרך, לביצוע העבודה בשלמותהאבני -לוח זמנים  00.06
 

 שם אבן דרך
סיום מצ.ה.ע 

 )חודשים(
משך ביצוע 

 )חודשים(

     צ.ה.ע

גמר הארכת מעבר תת"ק + שביל מדם המכבים 
 6 6 למעבר תת"ק

 6 6 גמר ביצוע שוק האיכרים

 4 6 אלישע הנביא\גמר ביצוע כיכר בצומת הנביאים

קירצוף וריבוד גמר עבודות תשתיות, פיתוח, השקייה, 
)העבודות תבוצענה בקטעים  ברחובות הנביאים

 24 30 בהתאם להשלמת הבנייה ע"י היזמים.

 4 8 קגמר עבודות פיתוח מרכז תרבות וחניון תת"

 
 אבני  דרך: .א

מיום קבלת צו חודשים קלנדאריים  6משך ביצוע   -מעבר תת"ק+ שביל .1
 .התחלת העבודה

מיום קבלת צו התחלת חודשים קלנדאריים  6משך ביצוע   -שוק איכרים .2
 .העבודה

חודשים קלאנדריים  4משך ביצוע  -אלישע הנביא \כיכר בצומת הנביאים .3
 .מיום קבלת צו התחלת העבודה

מיום חודשים קלאנדריים  24משך ביצוע  -גמר עבודות ברחובות הנביאים .4
 צ.ה.עחודשים מ 6,  תחילת ביצוע קבלת צו התחלת העבודה
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חודשים קלאנדריים מיום  8משך ביצוע  -"קתת וחניון תרבות מרכזפיתוח  .5
 קבלת צו התחלת העבודה )בכפוף להחלטת חכ"ל מודיעין(

 
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

 ים בחוזה.שמצוינ

  MSתוך שבועיים מקבלת צ.ה.ע  יכין הקבלן לוח זמנים  לביצוע העבודה בתוכנת  .ג

PROJECT . 

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 

ציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע עבור כל קטגוריה של יהלו"ז 
הפרויקט, אלא גם את הקשרים וכל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, 

וכן שבתות, חגים וערבי חג/שבת.  הסדרי תנועה, אישורי רשויות וכיו"ב כגון 
עבודה שהוצגה הלו"ז יכלול כמויות, משאבים לכל ראש עבודה בהתאם לתוכנית ה

 במכרז.
, שומרת החכ"ל את הזכות למנות יועץ לוח זמנים מטעמה. במקרה זה לחלופין

מנים( יועץ לוח ז" :יכין הקבלן, בעזרת מומחה שזהותו תקבע ע"י החכ"ל )להלן
לוח זמנים מפורט ומוסכם עם החכ"ל , עלות היועץ תהיה ע"ח הקבלן, הקבלן יציג 

 ה מקובל על המזמין.את המלצותיו ליועץ הנ"ל שיהי

 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
ל לכל תקופת את הצורך בו והשפעתו על לוח הזמנים הכול

 ההתקשרות.

מוסמכת באופן בלעדי לאשר או לדחות את  החברה הכלכלית .4
 בקשתו של הקבלן לשינוי. והחלטתה בעניין זה תהיה סופית.

על אף כל עיכובים שנגרמו לעבודות הקבלן )אם וככל שנגרמו(,  .5
מוטל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת  לעמוד במועדים 

הדרך החוזיות על ידי הפחתה של המופיעים ברשימת אבני 
 עיכובים כאלה, גם אם אלה נגרמו ע"י אחרים

. 
 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
ומבלי לפגוע בכלליות האמור להודיע לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד 
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 התעשייה 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. 

, את האחראי לביצוע השלד, את המהנדס 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 רלוונטי ההחומר ההנדסי והטכני את  להעביר .ו
. כמו כן, מתחייב עוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמוהעובדים ל

גם  הקבלן, כי במידה שיורה לו מנהל הפרויקט יעביר את החומר ההנדסי והטכני
 עסקים באתר ע"י החברה וע"י הרשויות השונות  ועובדיהם.וקבלנים אחרים המל

לבדוק באופן שוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה באתר ושיטות  .ז
 לשם אישורם או על ידו ו/או על ידי קבלני משנה מטעמוהעבודה הנקוטות 

 פסילתם.

לחתום, לפי דרישת החברה, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם לתוכניות  .ח
נדרשת עליו לפי דין או  ולמפרטים וכן לחתום על כל מסמך שחתימתו של הקבלן

 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
מטעמו, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף  על החברה ו/או מי

ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה 
ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד של 
החברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל 

 נובעים ממנו.חוזה/הזמנה ה

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה  .ב
ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע 

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

נושא משרה בחברה  לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם .ג
ו/או עובד בחברה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים 

 בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

 1התעורר חשד סביר כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  .ד
לעיל, החברה שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לא 

שרות לגביו קיים חשד, כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או לשתפו בהליך ההתק
בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/א לא לקבל את הצעתו 

בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות 
 ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
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כן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, הקבלן נדרש להביא תו .ה
סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות עם החברה 

 ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 

 

   זמנייםהסדרי תנועה      00.09
 
 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות יתבצעו במרכזה של העיר, בסמיכות רבה  (1
הומי אדם. כמו"כ, העבודה מתבצעת לאורך ובסמיכות רבה לכבישים לרחובות 

 קיימים בהם תנועה רבה וסואנת.

עם קבלת צ.ה.ע על הקבלן לתכנן את הסדרי התנועה שידרשו לצורך הביצוע, לאורך  (2
כל תקופת הביצוע כולל תכנון הסדרים לביצוע חלקי של עבודות, לקבל התרי 

התנועה הנדרשים לצורך ביצוע העבודות  והמשטרה לתוכניות הסדרי העירייה
 השונות.  הסדרי התנועה יבוצעו  על ידי הקבלן וביצועם כלול בתקופת הביצוע.

על ידי הקבלן  הייעשתכנון מפורט של הסדרי התנועה, אישורם ברשויות ובמשטרה  (3
 בסעיפי כתב הכמויות.ישולם ו אחריותובו

ל שקיימים אישורים של הוועדה נדרשו אביזרי בטיחות והתקני בטיחות, הרי ככ (4
משרדית ביחס לסוג זה של אביזרים והתקנים, יעשה הקבלן שימוש באביזרים -הבין

 ובהתקנים שקיבלו את האישור האמור.

התמרור  הסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר אספקת כל אביזרי השילוט, (5
ת לסוגיהם הבטיחות השונים, כולל מעקות הבטיחו הצביעה והמחיקה ואביזרי

השונים, כנדרש על  פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויות 
  שעות ביממה. 24בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

אחזקתם ופירוקם )אביזרים, תמרורים, שלטים, מעקות עלות הקמת ההסדרים,  (6
ירי היחידה בטיחות, מחיקת צבע, צביעה זמנית, צוותי אבטחה(, תיכלל במסגרת מח

 השונים.

אום, האישורים הדרושים מהרשויות וקבלת רישיונות העבודה מהרשויות יכל הת (7
המתאימות ייעשו ביוזמתו באחריותו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו בלבד ולא 

 תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. 

 

חיצוניים דוגמת מודגש בזאת, כי הליך אישור הסדרי התנועה תלוי גם בגורמים  (8
משרד התחבורה. כל עיכוב שיהיה באישור הסדרי התנועה מכל סיבה שהיא לא 

 יהווה עילה מצד הקבלן לתביעה כלשהיא.

 

 היתרי עבודה (9
הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה הזמניים, וכן על כל 

על הקבלן לקבל היתר עבודה לפני תחילת העבודה אשר יקבל ממנה"פ. 
 ההיתר ישמר קריא וברור ומקורי ויימצא באתר. 

 

תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות ההקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי  (10
 . מהרשויות המוסמכותממנהל הפרויקט ו/או הבטיחות שיקבל 
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לוח נייד מהבהב, , ()ביום ובלילה עגלות חץ תקניות כוללים תנועהההסדרי  (11
התקנת והעתקת תמרורים, אביזרי השילוט, סימון והעלמת צבע זמני, 

כל אביזר או ציוד או התקן הנדרשים אביזרי הבטיחות ומעקות וגדרות, 
לכל אורך תקופת כל הנדרש להסדרי התנועה  .לצורך קיום הסדרי התנועה

ההסדרים, אחזקתם .  עלות הקמת אחריותובהביצוע ייעשו על ידי הקבלן ו
ופירוקם )אביזרים, תמרורים, שלטים, מעקות בטיחות, מחיקת צבע, צביעה 

 זמנית, צוותי אבטחה(, ועלותם תיכלל במסגרת מחירי היחידה השונים.

 

אשר יורשו לשימוש יהיו על פי והתקני הבטיחות אביזרי התנועה  ,סוגי הציוד (12
דית לבחינת התקני החוברת העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבינמשר
 תנועה ובטיחות להצבה בדרך, בהוצאתה המעודכנת.

 

ואביזרי והתקני הבטיחות תקינותו ושלמותו של הציוד  על הקבלן להבטיח (13
 להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. 

 אם לדעת החברה, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש (14
 קבלן אחרעל ידי פעלתם הלהורות על , רשאי החברה בחוזה ובמסמכיו

. החלטה בנושא שיהיה קבלן משנה של הקבלן )בסעיף זה: "הקבלן האחר"(
  זה תהיה ע"י מנהל הפרויקט, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. 

 החליט מנהל הפרויקט כאמור, יחולו הוראות אלה:
 

התמורה, המגיעה בגין אותם הסדרים שיופעלו על ידי הקבלן האחר  (ב)
הפיצוי המוסכם כמפורט להלן, תועבר על ידי הקבלן לידי הקבלן ובניכוי 

 האחר על פי התקדמות העבודה ועל פי אישור מנהל הפרויקט.

 6.5%החברה תנכה בגין אותם הסדרים שיבוצעו על ידי הקבלן האחר,  (ג)
 תקורות ניהול כמפורט בהסכם.

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בתמורה בשל מינויו של הקבלן  (ד)
 אחר כאמור. ה

( 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 (15
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  (16
תכנית מאושרת ובנוכחות מנהל הפרויקט, ייעשה הדבר עפ"י  -עוקפות  

 המתכנן ונציגי העירייה .

 

או פקחי תנועה, תהא החברה אחראית הפעלת שוטרים בשכר  נדרשה (17
להפעלתם כאמור ולתשלום להם, זולת אם וככל אשר נקבעו במסמכי החוזה 
הוראות מפורטות אחרות.  הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או 

 תשלום נוסף בשל כך.  
 

 שילוט כללי 
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רישות בנוסף לאמור לעיל, כל התמרורים אשר יוצבו בשטח יהיו תואמים לכל הד
. השלטים 2 –ו  1חלקים  2142 –והכללים גרסתם העדכנית ועל פי תקן ישראלי 

 והתמרורים ייוצרו במפעל מאושר על ידי החברה.
 

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.

 ,  ורשויות נוספותדלק )תש"נ/קמ"ד(, רשות העתיקות יקוומקורות, ישראל, 
על חשבון הקבלן, נכלל במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  -

אולם, אם נדרש הקבלן לבצע עבודות נוספות שלא צויינו  בנפרד. דיימד
בתוכניות או בכתב הכמויות בעקבות דרישתם של גופים כאמור, יחולו על 

 העבודות הנוספות הוראות החוזה.
 

 .על חשבון הקבלן – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה .ב
לדרישות המשטרה, ההוצאות בגין הקשיים בביצוע הפרויקט בכל הקשור 

, הרשויות המקומיות, חברות ממשלתיות או עירוניות משרד התחבורה
כולל עבודות לילה, עבודות   קטן )א( לעיל,-והתאגידים המנויים בסעיף

במשמרות וכו', נכללים במחירי היחידה של הסעיפים השונים. הקבלן 
ן זכאי מתחייב לצמצם ככל האפשר הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבל

למרות האמור, אם  לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים והדרישות הנ"ל.
במסמכי המכרז נקבעו נתונים עובדתיים אשר שונו לאחר מכן 

יחולו  –ושבעקבותיהם הוצגו דרישות השונות מהקבוע במסמכי המכרז 
 הוראות החוזה  בכל הנוגע למתחייב מהשינוי באותם נתונים.

ים הנובעים מביצוע עבודות באתר והקשורים הקבלן יישא בכל התשלומ .ג
 לביצוע עבודתו, גם אם אינם מפורטים במסמכי המכרז וההסכם.

 
 תנאי העבודה באתר  00.11

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

 לנושאים הבאים:
 קבלת השטח ע"י הקבלן א.

השטח וכל הנתונים הדרושים להשגת הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי 
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.
 ן זה מופנה הקבלן לאמור בסעיף המתאים בחוזה.בעניי

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

 .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 

הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות 
גידור שטחי פעילות, גידור  זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,
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חות לכבישים, ופרוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע, המבוססים בטי
כפי שהוכנו על ידי מתכנן  על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה

  .מטעם הקבלן וקבלו אישור החברה
הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור מנהל 

כך בנפרד. תכנית ההתארגנות הנ"ל הפרויקט יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על 
 רשויות למנהל הפרויקט, הקבלן לע"י  תוצג

מנהל הפרויקט יהא רשאי אך לא חייב להעיר  .משטרת ישראללו מוסמכות
על תכנית ההתארגנות, ובלבד שאם חפץ מנהל הפרויקט להעיר על התכנית 

ימים מיום שמסר לו הקבלן את התכנית. על החברה ו/או  15יעשה כן בתוך 
על מנהל 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 מיוחדהיוקם בין השאר מבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט 
ההתארגנות יובאו תחילה לאישור  זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי

שטחי  לאשר לקבלן את מחוייבמנהל הפרויקט וכי אין מנהל הפרויקט 
 ההתארגנות שהוצעו על ידו.

במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, 
 רויקט.החברה ו/או מנהל הפ הדבר בהנחייתיעשה 

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 

סוללות חסימה, בורות -צע הקבלן על חשבונו לצורך זה יב כלשהו אחר.
כל הדרוש כדי לשמור על  -שאיבה, תעלות, מערכות שאיבה, וכיו"ב 

עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים 
תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה וכל . לגורמים אחרים

ה בדרכים הקיימות ובשטחי העבודה, טפונות ופגיעיאשר נדרש למניעת ש
כל האמור בסעיף זה יתוכנן ויבוצע בהתאם  ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 להנחיות הכיסוי הביטוחי, המגבלות וההנחיות המפורטות בו.
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בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד  .ה
 לתשלום.

 
 עבודה בקרבת תנועה קיימת .ה

במרכז העיר, תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת  .א
 לאורך 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, 

הרגל ו/או לתנועה  תנועת הולכילפגוע ו/או להפריע שלא לצורך ל
המוטורית המתנהלת בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה 

 המאושרים ע"י המשטרה.

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.

הקבלן מעקות ואביזרי תנועה  להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב .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  .בהצלחה קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה
רשאי להקצות לשם כך קבלן משנה מאושר מרשימת המוסמכים ע"י חברת 

 בי ישראל ובעל הסמכה לבטיחות.נתי
 

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 תנועההסדרי ה 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  עיפי העבודה השוניםבסופירוקו 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
שור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר על הקבלן לקבל אי

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, בלים, תאורה, רמזורים, כ 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 

ווים אלה. הזמנת מנהל הפרויקט מפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית לק
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 
עילית כלשהי עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, ידאג הקבלן מיידית לידע 

יקט ואת בעלי התשתית שנפגעה על מנת שאלה יפעלו לתיקון את מנהל הפרו
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  טיבי בלבדהסימון הוא אינפורמבלבד 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 

וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע  חפירות גישושהגורמים השונים, 
העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט, ומפקח מיוחד 

קרקעית הרלוונטית, כאמור -מטעם הרשות האחראית על המערכת התת
 חפירות הגישוש יבוצעו על חשבון הקבלן ובאחריותו. לעיל.

 

 :טיפול במתקנים עיליים ותחתיים .ט

 באות בכפוף לחוזה ומבלי לגרוע מהאמור בו.הוראות פרק זה  .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 יבוצעו כל עבודות חפירה בעזרת כלי מכני ו/או בעבודת ידיים, ללא נוכחות  .3
המתקן התת קרקעי, ולא תבוצע כל עבודה בגובה בקרבת מתקנים  בעלמטעם 

 מבעל המתקן ובפיקוחו. עיליים ללא אישור מראש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן בלבד, יהיה אחראי לפניה לבעלי המתקנים התת קרקעיים ואו  .4
אישור עבודה בסביבתם והסדרים להזמנת השגחה. התשלום  העיליים, לקבלת

 הקבלן. בעד השגחה יהיה על חשבון

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 

 הטיפול במתקן.

ום שבו לא סומנו בתוכניות מערכות כלשהן ואף לא ניתן להבחין בהן או מק .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 

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

 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 
 

 
 לפריט בכתב הכמויותשימוש בשווה ערך  00.11

 
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
או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק מנהל הפרויקט רשאי לאשר  

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.

ון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו אם יציע הקבלן הצעות לתכנ . 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  ויקייםימציא בכפוף 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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והשלמות ביחס לתוכניות שהוצגו במסגרת מובהר בזה, כי עשויים לחול שינויים 
המכרז ואשר על בסיסן הגיש הקבלן את הצעתו ולעומת התוכניות שיוצגו לקבלן 
לצורך ביצוע. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לתוכניות שנמסרו לו לביצוע. על 

השוני בין התוכניות יחולו הוראות פרק ח' לחוזה וזאת בין אם סומנו התוכניות 
 מכרז בסימון "למכרז" ובין אם לאו.שצורפו ל

 
 
 
  

 , 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 .

בקשתו של הקבלן פי -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
 הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

 במערכת "זיו" לשימוש הקבלן. תיהיו בתיקייה ייעודיכל התכניות שימסרו לקבלן  .ד
 
על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.

 המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.
החברה, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק 

משך היום, בכל תקופת ולהשתמש במסמכים אלה ו/או בתכניות, בכל שעה ב
 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.

 
  דוכל תכנית שנמסרה ליהקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבודה,  ה.

 ע"י 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 
יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא יבצע את עבודתו עד 

 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 
על שינוי ביחס לתוכניות, למפרטים ולתנאים שפורסמו  .הוראות ומפרטים

 לב המכרז יחולו הוראות החוזה.בש
 

 ידור ושילוט אזהרהג 00.17
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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 לאחר א

ס"מ בויניל מט, עם  X 350ס"מ  85סיום הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל של 
 הכיתוב: "סיימנו"  אשר ימוקם על השלטים.
 לאחר חודש מגמר העבודה יפורקו השלטים.

 את דוגמת השלט יקבל הקבלן מהחברה.
 

 התכניות, המפרט וכתב הכמויותהתאמת  00.19
 

התכניות ומסמכי החוזה את העבודות לפי  בטרם ביצוען שלעל הקבלן לבדוק  .א
כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה 

או אי התאמה בנתונים במפרט הטכני, בכתב הכמויות ובין התוכניות השונות, 
 למנהל הפרויקט ולבקש הוראה בכתב. שריבהקדם האפעליו 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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התקנת מונים וצנרת כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל 
 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 

אופן שהוא לא ישמע באזור כח מכשירי החשמל. הגנרטור יותקן במקום מרוחק ב
 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, 

 :המקצוע הבאיםבעלי מטעמו 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 

להימצא באתר במשך כל תקופת ביצוע  הביצוע מטעם הקבלן מנהלעל 
  העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט.

כ"אחראי על ישמש , המהנדס המוסמך מטעם הקבלןבאמצעות הקבלן, 
 על פי חוק התכנון והבניהוכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע, הביצוע" 
על כל מסמך שמחויב ע"י כל  ועליו לחתום, בתוקף תפקידיו אלו 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

 ולא ישולם בנפרד.צוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה יב
 
 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 

העתק מההודעה תועבר לידי  העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי.
 מנהל הפרויקט.

עבודה הראשי של הקבלן ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום מנהל ה
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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ממונה על הבטיחות    ד. 
  על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על הבטיחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות

 בבניה ובבניה ההנדסית ענפית
 
 
  מוסמך בטיחות באתרי סלילה .ה

הקבלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך מבלי לפגוע באמור בחוזה הקבלני, 
העבודות, אדם שיהא אחראי על הבטיחות התחבורתית באתר ואשר ביצוע 

עבר קורס בטיחות לאבטחת אתרי סלילה. מוסמך זה יכול שיהא מנהל 
 .העבודה הראשי אך אין חובה שיהא כך

  
תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל  .ו

והצוות השתתפות שיקבע מנהל הפרויקט, ובמטעם החברה ומי הפרויקט, 
 .המפורט לעיל מטעם הקבלן

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה 
וספקי הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום 

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע.
פקידי הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בת

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 
וחשמליים, ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות  םמכאנייהרמה, כלי עבודה 

 וחומרים 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.
 ידיעת דרישה כלשהי של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט.-בגין אי

 האמור 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  תקנייםכובעי 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  00.21

בשל העובדה כי העבודות תתבצענה במרכז העיר, בסמיכות רבה לרחובות 
מאוכלסים ולאזורים הומי אדם, הקבלן מחויב בביצוע הדרישות הסביבתיות 

 ומבלי לגרוע מכל ההנחיות האחרות. הבאות, בנוסף
 

 הנחיות כלליות .1

 

 

באחריות הקבלן לדאוג לפרסום מודעה בעיתון המקומי על תחילת העבודות  .א
ולציין מספרי טלפון של מנהל העבודה באתר, מוקד העירייה והיחידה הסביבתית 

 כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור.

האפשר משימושי קרקע רגישים )כמו ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל  .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.

בימי חול וביום  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
 חשבון מבצע הקבלן.בסביבת האתר על 

 חל איסור לבצע פעולות של פיצוצים, גריסה, ניפוי והידוק דינאמי בשטח האתר. .ו

הקבלן יידרש להציג ליחידה הסביבתית, בהתאם לדרישה ממנה, אישורים על  .ז
פינוי חומרים למחזור ועל קליטת הפסולת באתר סילוק מורשה על פי כתבי 

 .ןרים יישמרו בתיק הבנייהתקשרות שהוצגו לפני קבלת ההיתר. האישו

פסולת שהתפזרה בשטח אתר העבודה תיאסף למכולות בסיום כל יום העבודה  .ח
ותפונה לאלתר לאתר מאושר ומוסדר על פי כל דין . בחורף המכולות יהיו בעלות 

 כיסוי.

שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירוני ו/או לחילופין ישתמשו בשירותים  .ט
 לות על קליטת השפכים באתר מאושר.כימיים. יש להמציא קב

יש למנוע ו/או לחסל היקוות של מים ו/או שפכים בשטח האתר לכל אורך שלב  .י
 הבניה.

 

 מניעת מפגעי אבק .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

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 

כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח ) הקידוח
 במידה ויוצר מטרד אבק יוקם מתרס חוסם.  .פליטת החומר עם חומר קשיח(

לן לידע את דיירי הרחובות הסמוכים והיחידה הסביבתית לפני באחריות הקב
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 מיסוי של משאיות שיוצאות כ .ב
מעל קו פיזור אבק וחלקיקים לסביבה. אין להעמיס חומרי בניין וחפירה 

הארגז של 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.

 

 עודפי חציבה וחפירה  .4

חפירה או פסולת הבניין ימוחזר ככל הניתן. פסולת שאינה ברת מחזור כל חומר החציבה, 
תפונה מאתר ההריסה בסיום יום עבודה, לאתר סילוק פסולת מאושר ומוסדר על פי כל 

 דין.

יוזם התכנית יצהיר ויתחייב בנוגע לכמות פינוי עודפי העפר במ"ק ואישור לקליטת עודפי 
העתקים של תעודות משלוח הפסולת,  ה.העפר מאתר הטמנה מאושר לפסולת מסוג ז

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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל מכל דלק, שמן וכל חומר מזהם באזור העבודה יצויד במאצרה. נפח המאצרה יהיה 
שמן ודלק.  לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו. המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול 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 

 גילויו, למניעת דליפה אל מחוצה לה ויפונה לאתר מורשה מתאים.
 

   ת אבקמניעת רעש בלתי סביר ומניע  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 

             מניעת הרעש בהתאם לדרישות החוק והתקנות שלהלן:

 .  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  .ב
 ת רמת הרעש הנפלט ע"י ציודו:  כמפורט בהמשך להורד

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
 באופן כללי ובמיוחד ימנעו התפשטותו לכוון מבנים מאוישים.  

על מנועים ומקורות רעש של ציוד רעש -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.  -לעידפנות של מכלי אגירה לאגרגטים וכיו"ב יוגנו ע"י חומרים בו .5

אזורי העמסת ופריקת משאיות יתוכננו כך שהרעש הנובע מהם יצומצם.  .6
הקבלן יתקין קירות מיסוך למניעת התפשטות הרעש מאזורי ההעמסה 

 והפריקה לכוון שכונת המגורים.  

הובלת ציוד וחומרים לאתר תתוכנן כך שתנועת רכב כבד תצומצם  .7
קטינו ככל האפשר את למינימום הנדרש ותתנהל לאורך דרכים אשר י

 ההפרעות לתושבים.  

הצבת ציוד מנועי קבוע תותר רק במקומות שאושרו ע"י המפקח ובהתאם  .8
לתכנית ארגון השטח אשר תוגש לפני תחילת העבודה באתר לאישור 

 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
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b.  שימוש במסכים אקוסטיים ניידים, שיותקנו, ללא רווח ביניהן, סמוך
 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.לקבלן בנפרד והינם כלולים במחירי היחי

 
  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
טי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה ובורות פתוחים ,של

 וכן סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.   

 העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות העבודה של משרד הכלכלה.    .ג

כל הוצאות הקבלן למילוי דרישות סעיף זה, נקיטת כל אמצעי הבטיחות וכו',  .ד
ה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן תחשבנ

 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.

, אלא אם המפקח יורה להפסיק את הביצוע עקב כך, ויגדיר את ההפסקה לכוח עליון
 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.  

ביעות רצונו בכל במיוחד ינקוט הקבלן על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולש .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 

תעלות זמניות, ביצוע הטיות לזרימת המים, שאיבת מים ואחזקת האתר במצב יבש 
 צוע ועד למסירתו למפקח.  ותקין במשך כל תקופת הבי

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.  

 

כמו כן ישאב כל תקופת העבודה מים מכל מקור שהוא המגיעים אל אתרי  .ד
 העבודה.  

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 

א תגרום בשום פנים ואופן להוצאת לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח ששאיבת מים ל
 חלקיקי קרקע או ערעור הקרקע מתחת למצעים.  
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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.  

יות ויסתום את התעלות הזמניות בגמר העבודה, יסלק הקבלן את הסוללות הזמנ .ז
 הכל עפ"י הוראות המפקח ולשביעות רצונו.  

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.  

ף זה לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעי .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 נוספת במידה ותהיה דרישה  .ג
הקבלן יתאם את החפירה עם הרשות. הקבלן מתחייב לנקוט בכל  כלשהיא בדיקה

האמצעים שברשותו כדי שביצוע חפירת הצלה לא תגרום לעיכוב בלוח הזמנים, 
ת תגבור צוותים, עבודה במשמרות נוספות וכו' )התשלום לרשות העתיקות לרבו

 .(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  .ד
ורך הפסקת עבודה ע"י רשות העתיקות והצ תיעשה ללא תוספת למחירי היחידה.

 לתיגבורה, שינויים בביצוע העבודות לא יהוו עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

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

 בקואורדינטות שיימסר בנפרד.לעצי ם שיעקרו פירוט מלא עם איתור 

 העצים המיועדים לכריתה, אושרו לכריתה במסגרת חוות הדעת של פקיד היערות  .א

 מתבצע בימים אלו הליך מול קק"ל לקבלת רישיון לכריתת העצים. .ב

קבלת האישור הנ"ל מהווה תנאי לשחרור השטח ע"י קק"ל, קבלת היתר בניה,  .ג
 ותחילת ביצוע העבודות. 

כל עיכוב בתחילת ביצוע עבודות בשל אי קבלת הרישיון הנ"ל, לא מובהר בזאת כי  .ד
 תהווה עילה לתביעה כלשהיא מצד הקבלן. 

 על הקבלן לכרות אך ורק עצים שיורה המזמין במפורש ובכתב. .ה
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 Xקודם לכריתת העצים יערך סיור משותף עם המפקח, העצים לכריתה יסומנו ב .ו
בספריי צהוב בולט לעין, יערך אימות לכריתת העצים על פי המפות, רשימת 

 העצים 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

יעשה באופן זהיר על פי מגבלות המקום תנועה וכדומה תוך נקיטה בכל הכריתה ת .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 00.10
 

 3, על בסיס נספח ג' ונת של בקרת איכות עצמית של הקבלןכבמתתבוצע   עבודה זו
בקרת האיכות המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות ונספח זה.
 

   ועבודות חריגות  – עבודות יומיות )רג'י( 00.11
 כללי א.

מראש  פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן
 .ושאינן ניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה

 
 סעיפים חריגים

הקבלן יבצע כל עבודה חריגה שיורה לו המפקח בכתב. לקבלן לא תהא זכות 
להתנות בצוע העבודה בסגירת מחיר מראש. דרך החישוב הינה כפי שנקבע 

 בגוף ההסכם.
 

 עבודות רג'י
ה נוספת )סעיף חריג( מנהל הפרויקט החליט לא לקבוע מחיר לעבודהיה ו

התשלום , אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'
 ,לפי סוג)בין לאנשים ובין לציוד לפי העניין( יהיה לפי מחיר שעת העבודה 

במחירון נתיבי ישראל כפי שיפורסם מזמן לזמן. בעבודות כפי שמפורט 
ין קבלן משנה. ביצוע תוספת בג שהתמורה להן היא לפי רג'י לא תינתן

עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן 
רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י מנהל הפרויקט אולם 

 האחריות לניהול העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.
בלאי, עבודה וכל  המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים,

, זולת אם המחירון הדרוש לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי
 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 
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צטרך להחליף אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה והקבלן י
 זו יחולו על הקבלן.

 
 כללי - מחיריםהכמויות והכתב  00.12

 
 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

בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות החברה, המתכנן הרשום 
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

כל הנדרש במפרטים,  לים את כל הנדרש  למילוי דרישות החוזה,וכול
בתוכניות, בתקנים ובמפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה 

 הבין משרדית המיוחדת )האוגדן הכחול(.

 

 גמר העבודהמהלך ובניקיון  השטח ב 00.11
 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 

העבודות יתבצעו במרכז העיר, צמוד לרחובות כי מודגש בזאת  .א
לכן, תידרש הקפדה רבה על ניקיון השטח בצורה תדירה במהלך  מאוכלסים.

 העבודות ובסיומן.

הקבלן אחראי על הניקיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות   .ב
והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה. ניקיון זה יכלול כל עודפי 

ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים ועודפי עפר 
חומרים אחרים בין אם שלו ובין אם של קבלנים אחרים ובין אם של גורמים 

 . מנהל הפרויקטהניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות .שונים אחרים
שאי להורות מזמן לזמן על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים ר

 הסמוכים.
האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים 

 והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

ולא תיקן הליקוי במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט,  .ג
לאחר התראה שנתן לו החברה באמצעות מנהל הפרויקט או בדרך אחרת, 

לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון רשאי החברה לבצע הניקיון כנדרש 
  בהתאם לחוזה.בתוספת תקורות, תקוזזנה מחשבונות הקבלן 

 

 "תכניות "עדות לאחר ביצוע 00.14
 

(, MADE ASל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "עדות לאחר ביצוע" )ע .1
 בתום כל שלב ביצוע ובתום השלב הסופי.

אלמנט, תוך שימוש התוכניות תורכבנה משכבות נפרדות לכל מערכת או  .2
 בצבעים ובסימבולים אחידים, על פי הנחיות החברה.

 האינפורמציה הבאה: תצויןע"ג התוכנית  .3

 תחום התוכנית -

 מועד המדידה -



86 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 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
 המצב הקיים של התכנון ובקנ"מ על פי הנחיות החברה. תקואורדינאטו

אלמנטים שבוצעו ע"י הקבלן ותימסרנה לחברה את כל ההמדידות תכלולנה  .5

כפי שייקבע ע"י החברה  דיסקיםעל גבי  DXFאו ו/  DWGבקבצי 
על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד אשר הכין ובהדפסה בשלושה העתקים 

 אותם. 
את התוכניות למתכנן הרלוונטי ולמנהל  טרם המסירה, יעביר הקבלן
 הפרויקט לחתימה ובדיקה.

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת  30התכניות תימסרנה תוך  .6
גמר. המדידה הנ"ל תשמש כבסיס לחישובי הכמויות, ומסירתן לידי מנהל 

 רויקט  הם תנאי הכרחי לאישור חשבונו הסופי של הקבלן.הפ

מודד הקבלן יערוך על חשבון הקבלן את תוכניות העדות בפורמט המתאים  .7

רעות  –מכבים  –עיריית מודיעין של  GISהתכנית במערכת  לאחסון
 ובתאום מלא עם נציגי המחלקה ונוהל העבודה המקובל בעירייה. 

 

 ביצוע": הנחיות לתוכניות "עדות לאחר .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 
התכסית וגבולותיו )ריצוף, אספלט, גינון וכו' (גידור, עמודים ומספרם, 

, שערים בגדרות, שוחותמבנים, מתקנים, פילרים, שילוט, תמרור, 
מעבירי מים, רכות ניקוז, מע ים,כבלסימון מיקום תשתיות ומפגשים, 

השטח )גבהים(, מדרונות, שיפועים, תעלות, סוללות, רומי גשרים, 
  .דרכים וכו'

מ' )עפ"י סימונים מוסכמים  20כל  כבישיםהמספר חתך סימון  .ב
 .(תכניותב

וציר מעביר המים. כנ"ל לגבי  I.L –במעבירי מים ימדדו גובה מעקה ו  .ג

 גשרים ומעביר מים.על  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 G.P.Sוחלקות וטבלאות עם נתונים של נקודות 
ירשמו הקילומטרז' וק"מ הקשתות, מעבירי  . בתנוחותכבישוצירי ה

רמת המדידה תתאים לדרישות מ.פ.י  המים, הגשרים, מפגשים, וכו'.
 1:250לקנ"מ 

יוגשו בשלושה עותקים ובנוסף קבצים בפורמט  AS MADEתכניות  .ו

 .2004( שרטוט באוטוקאד REG+DIS כוללאסקי )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ות במחירי כל העבודות לא ישולמו בנפרד ועל הקבלן לכלול את העלוי .ז
 היחידה בשאר סעיפי כתב הכמויות.

 GISכל האמור בסעיף זה בא להוסיף אך לא לגרוע מהנחיות מחלקת  .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  60סעיף זה, רשאי החברה לאחר  תוהקבלן בדרישלא עמד  .י

על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון  AS MADEתכניות 
 תקורות כאמור בהסכם.הקבלן ובתוספת 

 
 
 

 

 
 נוהל מסירת העבודה לרשויות 00.15

 
 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.

   קרקעיות כגוןקווי תשתיות תת פנים בטלוויזיה במעגל סגור של צילום  .4

 וביוב ניקוז, מים

אישור מנהל הפרויקט לבדיקה )שנעשתה בנוכחותו( להוכחת ניקיון תשתית  .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. יקט עם גורמי הרשותסיור מסירת הפרו .8

 הפצת פרטיכל מהסיורים .9

 לפרטיכל לתוכניות ולצילומים.והחברה 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

 ביצוע.תכניות  .17

 דוחו"ת בקרת איכות. .18

 
  תיעוד האתר 00.16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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 
התיעוד ע"י רחפן שיועמד  וצילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, כל חודש.

 י הקבלן.לצורך הצילום  ע"
 התיעוד יועבר מיד למנהל הפרויקט.

הצילום יועברו קבצי . החברהביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר 
 פרויקט עם תום העבודה., באמצעות מנהל ההחברהלרשות 

 לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, ורואים את עבודתו זו ככלולה

 במחירי  היחידה.
 

 

 חשבון סופי 00.17
 

 :חוזה ובצירוף המסמכים הבאיםהוראות העל פי החשבון הסופי ייערך 
 דפי חשוב כמויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך. א.
 בפורמט מצטבר.כמויות  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,

 כי אחריות ותפעול.ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמ ו.   
 .ל פי הוראות החוזהאישור קבלת העבודה ע ז.
  .ניתוחי מחירים חריגים ח.
 סימוכין לעבודות נוספות. ט.
 .כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה י.

  
 / החברההחברהביקורת   00.18

 
לקיים אצלו מי מטעמו, , או החברההקבלן/המבצע חייב לאפשר למבקר של 

 .ביקורת מקצועית ובחצריו
 

 סתירות בין מסמכים 00.19
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. 

 
 חשבונות ומעקב תקציבימערכת לניהול  00.40

תוכנה לניהול חשבונות ובקרה  –חשבונות חלקיים וסופי יוגשו על ידי הקבלן באמצעות דקל 
 תקציבית.

 

 איכותמבנה למנהל הפרויקט ולמנהל אבטחת      00.41

 מנהל לו יורה בו במקום, העבודה באתר, חשבונו ועל בעצמו להקים הקבלן על א.

, הפרויקט מנהל והוראות מפורטות דרישות לפי, חשבונו על ולתחזק הפרויקט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לעבודה מתאים שיהיה, איכות הבטחת מנהל, הפרויקט מנהל לשימוש מבנה

/או ו הרישיון להשגת המאמץ להיתר בקשה עריכת, המחנה תכנון.  משרדית

 חשבון ועל באחריות הינם המבנה הקמת לצורך דין"י עפ ויידרשו במידה תשלום

 .הקבלן

 בתנאי, הפרויקט מנהל למבנה בסמיכות ימוקם הקבלן שמשרד התנגדות אין

 למבנה בצמוד להכשיר הקבלן על. לחלוטין נפרדת משרדית יחידה יהווה שהוא

, החברה נציגי של הבלעדי לשימושם רכב כלי 4 עבור חניה משטח הפרויקט מנהל

 .ואורחיו הפרויקט מנהל

 לא תוך הפרויקט מנהל לשימוש וימסרו יוקמו הצמודות וחניותיו"ל הנ המבנה

 .העבודה התחלת צו מסירת ממועד, קלנדאריים ימים 30 -מ יאוחר

מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות  תותקן

מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 שימוש נאות ויעיל. 

 הוצאות. פחת בממסר ויצויד תקנית יסודות להארקת ובריח כולו המתקן

 מנורות החלפת בגין הוצאות לרבות, החשמל מתקן של והחזקתו הפעלתו, התקנתו

 מים למערכת יחובר  המבנה. הקבלן על חלות - והמים החשמל צריכת, שרופות

 .עירונית ביוב ולמערכת

 :יכללו המבנים ב.

 מנהל הפרויקט יכלול חדרים כדלקמן:  מבנה (1)

 אשר"ר מ 20.0 -מ קטן לא נטו בשטח, הפרויקט מנהל של משרדו עבור חדר -

 .ישיבות כחדר גם היתר בין ישמש

 "ר.מ 10.0-מ קטן לא נטו בשטח איכות הבטחת מנהל עבור חדר -

 מנהל של הבלעדי לשימושם וכיור אסלה שיכלול, ננעל שירותים חדר -

 .הביוב למערכת יחוברו השירותים. ואורחיו הפרויקט

 למים 4 תמי כדוגמת מתקן, למים סוללה, כיור+  מטבח ארון כולל מטבחון -

 .וקרים חמים מטוהרים

 .אמינה נעילה עם ודלתות ווילונות תריסים בתוספת מסורגים חלונות (2)

 .החדר יעוד את המתאר שלט יקבע המשרדים דלתות על(  3)

 יביל מבנה של במקרה. אחר דקורטיבי בציפוי יצופה או ויצבע יטויח חדר כל (4)

 בריצוף ירוצפו החדרים. ולתקרה לקירות הציפוי בין תרמי בידוד יוכנס

 .פרקט

 וחימום קירור, איוורור לפעולת המתאים בגודל חדשים אויר מיזוג מתקני (5)

 .לפחות"ס כ 2 של בהספק חדר לכל

 יירכש אשר, רצונו ולשביעות הפרויקט מנהל של באישורו, חדש וציוד ריהוט (6)

 :היתר בין ויכלול חשבונו ועל הקבלן ידי על

 .ישיבות לחדר שולחן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

"א ה למנהל אחד ועוד מגירות כולל"מ, ס 120/70 במידות משרדי שולחן -

120/70. 

 .וידיות משענת כולל גבוהה באיכות מתכווננים כסאות 2 -

 .המשרדים לשימוש כסאות 10 -

 .תיקים לשמירת, נעילה אמצעי עם פח ארונות 2 -

 ס"מ X 210ס"מ 80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  2 -

 .התכניות לתליית החדרים קירות גבי על קבועים, מוקצעים עץ לוחות -

 .משרדי ציוד -

 מקרר משרדי   - 

  

 .איכות אבטחת מנהלו הפרויקט מנהל למשרדי היקפי וציוד עבודה תחנת התקנת ג.

 מנהל של הבלעדי לשימושו היקפי וציוד עבודה תחנת 1 ולהתקין לספק הקבלן על

 .הפרוייקט

 :כדלקמן תהיינה תחנה מכל טכניות הדרישות

 נייח + מדפסת אלחוטית וסורק ( מפרט  טכני  כדלקמן:\תחנת עבודה )מחשב נייד 1 

 .אחת לתחנה מתייחס המפרט

 מעבד Intel® Core™ i5-8250U Quad Core, 6M Cache, 1.6GHz up to 3.4GHz 

 13.3" מסך Full-HD 1920x1080 LED Multi Touch Screen IPS 

 כולל מצלמה 

  מאיץ גרפי– Intel UHD Graphics 620 

 ן זכרוGB DDR48 

  דיסקSSD 256GB M.2 PCIE SSD 

  מערכת הפעלהכולל Windows 10 Pro 

 חיבורים ויציאות USB Type C X2, USB3.0 X1, Audio 

 .רשת אלחוטי כ WiFi 2X2 AC 

 .י, רשת קוו כBlutetooth ,כונן אופטי 

  תאים 4סוללה 

 המחשבים יהיו חדשים או במצב כחדש בלבד

 מפרט הרכיב

 תוכנה

 ערך שווה או Windows 10 הפעלה מערכת

 או שווה ערך Symantec וירוס אנטי

 ערך שווה או Msoffice 2013 משרד ניהול

  DWGבתכניות בפורמט  צפיה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 .בשוק אחרונה בגרסה מקורי, בודד רישיון"ל  צ התוכנות כל עבור   - תוכנות

  

מגה + חיבור לקו טלפון וספק שירותי  100גישה לאינטרנט מהיר. רוחב פס של  קו

 אינטרנט. 

 .הביצוע תקופת כל במשך ותוכנה לחומרה ואחריות שירות

 

 סורק\פקס \צילום מכונת והתקנת אספקת

 ובהתאם, 4A  ,3A נייר לגודל מזין כוללסורק \פקס\צילום מכונת והתקנת אספקת

 .וכדומה לטיפולים לנייר לדיו הציוד לתקינות ידאג הקבלן. החברה לדרישות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וסופי חלקיים חשבונות הפקת

 תקציבית ובקרה ניהול

 מכרזים לניהול תוכנה – דקל

 תקציבית ובקרה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה
 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 

מפרט טכני לעבודות פיתוח ברחובות הנביאים, שוק  -1פרק       
 האיכרים ומעבר תת"ק

 תת"קמפרט טכני לפיתוח מרכז תרבות וחניון  -2פרק   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפרט טכני לעבודות פיתוח ברחובות הנביאים, שוק     -1פרק       

 האיכרים ומעבר תת"ק                   
הוראות מפרט זה חלות על כל העבודות ותבוצענה בכפיפות לדרישות המפרט הכללי 

 הבן משרדי בהוצאת משרד הביטחון )הספר הכחול(.

 פרקים במפרט הכללי:

 עבודות עפר 01 

 עבודות בטון יצוק באתר  02
 

 עבודות איטום 05

 עבודות חשמל 08
 

 עבודות אבן .    14

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  23

 עבודות פיתוח 40

 סלילת כבישים ורחבות 51

 מפרט כללי לאספקת חומרי תשתיות ובניה  55

 עבודות מים וביוב במהדורה העדכנית ואחרונה.     57

 וכן כל פרק נוסף שיידרש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 למבנים עבודות עפר - 01פרק 

 כ ל ל י 01.01

  :מיד עם קבלת צו התחלת עבודה יהיה על הקבלן א.  

לבקר באתר המבנה ולבדוק את תנאי הקרקע והטופוגרפיה ולרשום את  .1 
 לו. השתימסרנהסטיות הקיימות, במידה וקיימות לגבי תוכניות ביצוע 

יוגש לא יאוחר מאשר שבוע ימים מיום כל ערעור על גבהים ומידות  
 קבלת צו התחלת עבודה.

טענות שתועלנה לאחר מכן לא תובאנה בחשבון ויראו את התכניות  
האמורות כנכונות ומדויקות ותשמשנה בסיס למדידת כמויות עבודות 

 העפר.

 לבקר ולבדוק את כל הגבהים והמפלסים של הקרקע. .2 

יים באתר חתומה ע"י מודד מוסמך להכין תכנית מדידה של מצב ק .3 
 ולהגישה למפקח לפני תחילת עבודות העפר.

 להודיע למפקח ולקבל אישורו על תחילת עבודות העפר. .4 

עקב הקרבה למבנים הקיימים כל עבודות העפר וההידוק יבוצעו  .5 
בהידוק מבוקר ללא כל ציוד ויברציוני על מנת למנוע נזקים למבנים 

 הקיימים. 

 מאושר ע"י הרשויות.ירים כוללים גם הרחקת עודפים למקום שפך המח ב.

 הידוק תחתית החפירה 01.02

 כללי א. 

לאחר השלמת החפירה ויישור הקרקע והסלע הקיימים, על הקבלן לבצע הידוק   
מודיפייד א.א.ש.ה.ו. העבודה תבוצע  98%וטיפול בתחתית החפירה לצפיפות 

להדק הקרקע בשטחים צרים וקטנים, כמו כן בציוד מכני קטן וידני על מנת 
מכשירי ההידוק והציוד המיכני יהיו ללא ויברציה וזאת על מנת לא לגרום לנזקים 

 למבנים הקיימים.

 מדידה לתשלום ב. 

 המדידה לתשלום תהיה לפי שטח )מ"ר( של השטח שהודק.   

 לאלמנטי המבנים חפירה ו/או חציבה 01.01

 כללי א.

לכל אלמנטי המבנה של עבודות הפיתוח ובכלל זה  יבההחפירה ו/או החצ .1
חפירה ו/או חציבה למכלול האלמנטים, יסודות, קירות, מרצפי בטון, 

 מדרגות וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בתוך  קיימת מסוגים שונים בסלע קיים, קרקע קיימת,תבוצע בקרקע  .2
ובאמצעות כלים מכניים מתאימים למפלס ומצעים קיימים מילוי מהודק 

 בטון רזה, כמסומן בתכנית.אלמנטי המבנה השונים ו תחתית
במידה והקבלן חפר ו/או חצב למפלס נמוך מן המפלס הנדרש לפי  .3

התוכניות, יהיה עליו למלא על חשבונו את עודף החפירה בבטון רזה או 
 בחומר גרנולרי מהודק הכל לפי הוראות המפקח.

המבנה כולל  עבודות החפירה והחציבה יבוצעו עפ"י שלבי הביצוע של .4
ביצוע הסדרי תנועה וכן בשילוב עם עבודות המבנים. החפירות יבוצעו 
בזהירות מירבית ובציוד קטן וידני על מנת לא לפגוע באלמנטים קיימים 
וכן על מנת לבצע חפירה ו/או חציבה ליסודות ואלמנטי המבנים 

 במימדיהם המתוכננים.
לא כנגד תבניות לא תורשה יציקת הבטונים כנגד דופן החפירה, א .5

 מעוצבות לפי המידות בתכניות.
עבודות החפירה יכללו גם את שאיבת המים מכל מקור שהוא וזאת כדי  .6

 לבצע הבטונים ביבש.
סמוכים למערכות הקיימות על הקבלן לבצע, על חשבונו, ביסודות ה .7

  תימוך זמני של המחפורת, הכל עפ"י דרישות המפקח.
 המדידה לתשלום ב.

פירה /החציבה תמדדנה במסגרת סעיף אחד ללא אבחנה בין סוגי כל עבודות הח .1
 החפירה ו/או החציבה השונים. 

אופני המדידה יהיו כנאמר במפרט הכללי אולם בנוסף לנאמר שם יכלול המחיר את  .2
שאיבת המים לצורך יציקת הבטונים ביבש, התימוך הזמני וכן סילוק והובלה של 

ש כמלוי חוזר, אל מקום שפך ומיוי לשעודפי החומר החפור אשר לא נמצא רא
 . מותר. המחיר זהה לכל עומק

עבודות החפירה ו/או החציבה תימדדנה במ"ק והמדידה תהיה מרום פני הקרקע  .3
הקיימים לפני החפירה, כפי שיאושר ע"י המפקח, ועד למפלסי החפירה המסומנים 

האלמנטים בתכניות. החפירה ו/או החציבה תימדד לפי המידות התאורטיות של 
עבורם מבוצעת החפירה/חציבה ללא שיפועים ומרווחי עבודה אלא אם הדבר 

 מסומן בתכניות.
המחיר יהיה אחיד לכל עומק של חפירה, יכלול גם חפירה באזורים שונים ובכל  .4

 ללא תשלום. אתר,כמות, כולל הובלת עודפי חומר חפור לכל 
 

 חומר מילוי מצע סוג א' 01.04

החלפות קרקע ומילוי במידי המעבר ומאחורי הקירות, יהיה מצע א'  חומר המילוי עבור 
 במפרט הכללי. 5103כמוגדר במפרט המיוחד בפרק 

 שבמפרט הכללי יעמוד בדרישות הבאות: 5103בנוסף לאמור בפרק  

במפרט הכללי חומרי המצע יהיו חומרי מחצבה  510321בניגוד לאמור בסעיף  א.
 ית בלבד.שהינם תוצר של גריסת אבן טבע

ס"מ )אלא אם צויין  20עובי השכבות לאחר ההידוק לא יעלה בכל מקרה על  ב.
 אחרת 

 מוד. אאשטו. 98%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה  ג. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ההידוק יבוצע באמצעות ציוד מיכני ללא כל ויברציה וזאת על מנת לא לגרום לנזקים 
ימים. ציוד ההידוק יאושר ע"י למבנים הקיימים כולל תקרות קיימות ומבנים קי

 המפקח.

העבודה כוללת גם שימוש בציוד ידני קטן המתאים להידוק בשטחים ורצועות צרות עבור 
 המבנים המתוכננים.

ס"מ )אך  10על הקבלן לקחת בחשבון כי עובי השכבות המהודקות יבוצע אף בעוביים של 
הנדרשת ללא ציוד ויברציוני ס"מ( וזאת על מנת להגיע לדרגת ההידוק  20 –לא יותר מ 

כלשהו ומכבשים רוטטים, וזאת כדי לא לפגוע באלמנטי המבנה הקיימים ומערכות 
 האיטום.

 מדידה לתשלום 

מצע סוג א', יימדד במ"ק לפי הנפח לרבות ההידוק המבוקר ובהתאם למפלסים 
כן ולשיפועים עפ"י התכניות. המחיר יכלול את כל המתואר לעיל והמסומן בתכניות ו

השימוש בציוד ידני המתאים לעבודה בשטחים בעלי מימדים קטנים עבור כל מכלול 
 המבנים.

 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

 כללי 02.01

הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה  .1
 במפרט הכללי. 02בכפיפות לדרישות פרק 

 כמסומן בתכניות הרלונטיות.סוג הבטון באלמנטים השונים יהיה  .2
 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. .3
לצורך כל הבטונים בפרויקט על הקבלן להעסיק על חשבונו מתכנן תערובות  .4

 שנים לפחות שיאושר ע"י המפקח. 5בטונים )לא של מפעל הבטון( בעל ניסיון של 
ומים מתכנן התערובות יתכנן את כל הבטונים הנדרשים כולל הבטונים האט .5

למים בהתחשב בעובי הבטונים, צפיפות הברזל, האשפרה, הכיסוי, גמר הבטון 
הנדרש, כולל ביצוע דוגמאות יציקת בטונים, תערובות נסיון על מנת לקבל גמר 

 בטונים בעלי אופי אדריכלי ומעוצבים כנדרש בתכניות ועפ"י האדריכל.
י ואלמנטים חזותים מודגש בזאת כי הבטונים הגלויים הינם בעלי אופי אדריכל .6

ונדרשת תשומת לב מיוחדת לקבלת טיב הבטונים הנדרש, כולל גמר הבטון, גוון 
 הבטון ללא כתמים וכו' הכל עפ"י אישור המפקח וצוות המתכננים.

 ט פ ס ו ת 02.02 

הטפסות בכל מקום שלא נדרש אחרת בסעיפים המתאימים, יהיו הטפסות  02.02.01
 מ"מ לפחות, כנדרש במפרט הכללי. 21עשויות מלבידים חדשים בעובי 

לקבלת גמר בטון  דרישות לעיצוב הטפסות בשטחי בטון הנשארים גלויים לעין. 02.02.02
 ובתכניות.  מפורטים בסעיפים המתאימים חזותי חשוף

רת הטפסות תעשה אך ורק באמצעות אביזרי קשירה אשר אושרו על ידי קשי 02.02.03
לא תורשה קשירת הטפסות באמצעות  -מודגש בזאת במפורש  -המפקח ובכל מקרה 

, וכן אביזרי פלסטיק, לא יאושרו לשימוש כל ניםווחוטי קשירה, גם אם הם מגול
 .אביזרים כאמור לעיל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

)בלבד( בטון  קוביותן במקומם יהיו עשויים שומרי מרחק לקביעת מוטות הזיו 02.02.04
מבנה , הכל בהתאם למרווחים המסומנים החלקי  כלעבור  -בעלות עובי מתאים 

 -וכו'  , אביזרים מפלסטיק, חוטי קשירהבתכניות. שימוש במוטות פלדה, שברי מרצפות
 לא יורשה.

ס"מ,  1.5x1.5ת כל פינות הבטון תהיינה קטומות ע"י סרגלים משולשים במידו 02.02.05
 אלא אם צוין אחרת.

מחיר עיצוב הטפסות, כולל אמצעי קשירתם, הבטחת הכסוי הדרוש באמצעות  02.02.06
שומרי מרחק, עיבוד הפסקות יציקה והבלטת קוצים דרכו, קיטומי פינות, הכנת שקעים 

 יהיו כלולים במחירי היחידה של עבודות הבטון. -ובליטות 

ת עבודה ביציקות הבטון יש לחספס את הפנים עד שיבלטו בכל תפרי הפסק 02.02.07
מ"מ ויכלול גם את ניקוי  7. החספוס יהיה לעומק מפני הבטון גרגירי החצץ הקטנים

. לפני חידוש היציקה יש לנקות היטב את פני המישק ולהוריד ממנו כל שכבה הברזלים
רטוב, לפני המשך  חלשה, או חומר זר שהצטבר, ולהרטיבו כך שיהיה במצב לח, אך לא

 היציקה.

יציקת כל הבטונים תבוצע ע"י משאבת בטון או באמצעי אחר שיאושר ע"י  02.02.08
 המפקח.

יש לספק מוטות פלדה בכל אורכן כפי שמופיע בתכניות ואורך החפיפה  02.02.09
הדרושים. לא תשולם כל תוספת עבור האורכים הנוספים לחפיה. על הקבלן לקבל אישור 

 אורך החפיה ומיקומה.לחפיה, 

כל הסולמות והתמיכות הדרושות להעמדת המוטות הפלדה ואו לשמירת  02.02.10 
 המרחק הדרוש יסופקו ע"י הקבלן ללא כל תוספת תשלום.

מהחוזק המותר ניתן לבדוק את החוזק של   נמוךבמקרה שחוזק הבטון יהיה  02.02.11
 .המפקחור בכתב של רק באיש  -הבטון הקשוי באמצעות הוצאות גלילים 

כל מחירי הבטון יכללו את מחיר התבניות, לרבות הגמר בבטון גלוי, ואת   02.02.12
 התמיכות והפיגומים, ודרך גישה וכו'. עבור ברזל זיון ישולם בנפרד במסגרת סעיף נפרד.

 אשפרת הבטון   02.03

תוך  . אשפרת הבטון תבוצע עפ"י הנחיות המפרט הכללי ובתוספת האמור לעילא
התחשבות בעוביי הבטונים במבנה, וזאת למניעת הופעת סדקים פלסטיים הנובעים 

 מהתייבשות מהירה, )רוח, חום( וכן לקבלת גמר הבטון המתוכנן.

 אשפרה עם הרטבה נמשכתב. 

 לפחות. ימים 7משך האשפרה יהיה עד הגיע הבטון לגיל  .1
היטב ולהחזיקו במצב משך כל תקופת האשפרה הנ"ל יש להרטיב את פני הבטון  .2

 עד לגמר תקופת האשפרה. -ללא התייבשות חלקית  -לח 
 ותאושר ע"י המפקח. תהיה בהתזת מיםשיטת האשפרה הנמשכת  .3
אלמנטי המבנה בכללותם יאושפרו עם יריעות אשפרה גיאוטכניות מיוחדות עם  .4

רדיד אלומיניום, היריעות יהיו מהסוג העומד בפרישות התקן האמריקאי 
ASTMC-171  המאושר ע"י המפקח והמתכנן ועטיפת אלמנטי המבנה תהיה

 מושלמת לרבות החפיות בין היריעות ואמצעי להידוקם לאלמנטי המבנה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במקרה של הופעת סדקים, רשאי המפקח להורות על פירוק וסילוק האלמנט  .5
 הפגוע, או שיקומו על חשבון הקבלן ובתאום עם המפקח וצוות המתכננים.

 מתחת לאלמטי מבנה 20 -ב הבטון רז 04.02

 כללי א. 

מרצפי  ,מתחת ליסודות 20 -ס"מ מבטון ב 5על הקבלן לבצע מצע בטון בעובי   .1
כמסומן בתכניות. הבטון הרזה יוצק על גבי תחתית קורות יסוד וכו' הכל בטון, 

  החפירה ו/או המילוי המהודק כמסומן בתכניות.
המשמש תשתית לאיטום הבריכה.  כמו כן יבוצע בתחתית בריכות המים בטון רזה .2

 הבטון הרזה הנ"ל יהיה עם גמר בטון מוחלק בהליקופטר.
 

 המדידה לתשלום ב. 

בטון והמחיר יכלול את  (מ"קנפח )תהיה לפי עבור הבטון הרזה  המדידה לתשלום  .1
כל האמור לעיל וכן כל החומרים והמלאכות לקבלת מצע בטון רזה, כמסומן 

 לרבות הבטון הרזה לתשתית האיטום. בתכניות.
לא תשולם שום תוספת עבור כמות עודפת מעל העובי הרשום בתכניות לרבות  .2

 כמות עודפת עקב עקמומיות פני הקרקע.
 עבור החלקת הבטון הרזה בהליקופטר ישולם בנפרד כאמור בכתב הכמויות.  .3

 

 בסככה ויסודות המבנים השונים  40 –ראשי כלונסאות מבטון ב    02.05 

 כללי .א
החפירות בורות בתוך  ויוצקהמעבר והקירות, עבור  ראשי הכלונסאותבבטון  .1

 בהתאם למידות ולמפלסים שבתכניות.בתבניות 
. על במים ללהיתקתוך כדי ביצוע ראשי הכלונסאות עלולים  לתשומת לב הקבלן: .2

 .     היציקות לאלמנטים הנ"ל ביבששאיבת המים ולביצוע ולבצע הקבלן להתארגן 
 היציקה תהיה כנגד טפסות ולא תורשה יציקה כנגד דפנות החפירה. .3
של  לפני יציקת ראשי הכלונסאות יש לחצוב ולנקות את החלק העליון .4

ס"מ ועד קבלת בטון בריא, נקי מבנטוניט או  50 -כ , לפחות לעומק הכלונסאות
ובטון ות מירבית מבלי לפגוע בברזלי פסולת אחרת. את החציבה יש לבצע בזהיר

 .הכלונס
יסודות הבטון המזוין יהיו במידות שונות בהתאם למבנים המתוכננים ועפ"י פרטים  .5

שינתנו ע"י המתכנן בהתאם למבנה שיאושר לשימוש בפרויקט. היסודות יוצקו 
פינות המבנה לקבלת  4באתר בהתאם לגובה המבנה המתוכנן וכן פילוסם בכל 

 המבנה המתוכנן. 
עבור הקירות הצומחים, כמסומן  בראשי הכלונסאות, יש לעגן את הקוצים .6

 בתכניות.
7.  

 המדידה לתשלום ב.  

)נפח בטון( תהיה במ"ק בראשי הכלונסאות בחתכים שונים, המדידה של הבטון   
כמפורט בכתב הכמויות והמחיר יכלול את כל החומרים, המלאכות וכל הנאמר  בטון

בטון נקי סיתות ראשי כלונסאות לקבלת הבטון, לעיל ובמפרט הכללי, לרבות 
 כלוב הברגים לעמודי הסככה , שאיבת המים וכו'. עיגון מבנטוניט, לרבות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בטונים במעבר התחתי . 02.06

 כללי  א.

 40-ב בטוןמכלול הבטונים למעבר התחתי, מיבוצעו  עבודה זובמסגרת  .1
 כולל, מרצפים, קורות שן, קירות, תקרה קיר מצח.

הבטון יהיו בעוביים משתנים ובמידות שונות הכל כמסומן  אלמנטי .2
 בתכניות.

 כל הבטונים יהיו בעלי גמר בטון חזותי חלק. .3

 
 רצפות בטון וקורות שןב. 

שעבורה ישולם  החלפת קרקעיציקת מרצפי הבטון יבוצעו על גבי  .1
 בנפרד.

 פני הרצפה העליונים יעוצבו לגבהים המדויקים כמסומן בתכניות. .2
תכלול העבודה את קורות השן, שיני הבטון בהפסקות היציקה כמו כן  .3

מ"מ בקוי  7בין שלבי הביצוע וכן את ניקוי וחספוס פני הבטון לעומק 
הפסקות היציקה, וכן את עיצוב הבטונים בתפרי ההתפשטות וכן את 

 קורות השן עפ"י המתוכנן.
 קירות המעבר .1

מסוג בגוף המעביר, הבטון  רות בטוןיש לצקת קי גבי קורת ראשי הכלונסאות של המעברעל 
 במפלסים ובשיפועים ובעוביים משתנים כמסומן בתכניות.במידות משתנות, בגובה,  40 -ב

מ"מ או תבניות פלדה שיאושרו  25מ"מ, או לוחות עץ בעובי  20התבניות יהיו מעץ לבוד בעובי 
 , וזאת לקבלת גמר בטון חשוף חלק.ע"י המפקח

, החיצוניים יוכנו לקבלת שכבת האיטום בחלקים הבאים במגע עם הקרקעכמו כן הקירות 
 וכן ביצוע רולקות בטון משני צידי הפסקות היציקה. 

 תהליך היציקה של הקירות   

על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות,  -כדי להבטיח מהלך יציקה תקינה  .1
במקומות ובצורה שתאושר ע"י המפקח, על מנת לאפשר ריטוט מבוקר 

 של כל נפח הבטון. הקירות יוצקו בעזרת משפכים.

 מהלך היציקה יהיה בשכבות אופקיות )ולא משופעות!(. .2

 על הקבלן לשים לב לדרישות כיסוי הזיון המופיעות בתכניות. .3

המאושרים על ידי המפקח. בהעדר מבטון יש להשתמש בשומרי מרחק  .4
 ס"מ מעל הזיון הראשי. 5הנחיות אחרות יהיה הכסוי 

 השתמש בשומרי מרחק מחומרים פלסטיים.אין ל .5

ופנים  בכל חיבור בין קיר לרצפה יוצקו רולקות מבטון בצד המילוי .6
לפי הפרטים שבתכניות וזאת על מנת לקבל שכבת איטום רציפה  המעבר

ומוחלקת בחיבור בין הרצפה לקיר, לא תשולם תוספת עבור רולקות 
  קבלן.אלו ומחירן יכלל במחירי עבודותיו השונים של ה

 פסקת יציקהה   

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת, שבמקומות בהן מתבצעות הפסקות יציקה בין   
לסתת את פני הבטון לבצע שינוי בטון ורצפה וקירות או בין קירות ותקרה, יש 
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  _________________ 

 

                     מ"מ, לחספסו ולנקותו היטב, לדאוג לסילוק מי המלט 7הישן בעובי 

(LAITENCE ורק ,)לאחר קבלת אישור המפקח להמשיך ביציקות 

 תקרת המובלד.      

במפלסים  תוצקתהיה בעובי כמסומן בתכניות ו תקרת הבטון במעבר .1
 ובגבהים כמתואר בתכניות.

בטון בחתך ובגובה קורת מצח וצק תהתקרה חזית כמו כן במפלס עליון של  .2
 כמסומן בתכניות.

וזאת לקבלת ערך מאושר  או שווה מתבניות "טגו"תבניות התקרה יהיו  .3
 בחלקים הגלויים לעין בתחתית התקרה.חלק גמר בטון חשוף 

 

 

 התבניות   

זמן סביר לפני שהקבלן יקים את התבניות או הפיגומים יגיש הקבלן למהנדס   
האתר חישובים סטטיים ותכניות מפורטות שיאפשרו למהנדס לבדוק את 

בשימוש בשיטה המוצעת ע"י הבטיחות ואת המראה הסופי של הבטון שיתקבל 
בעל רשיון מהנדס  הקבלן. התכנית תהיה חתומה ע"י מהנדס מומחה לנושא

. למרות זאת האחריות על היציבות והבטיחות תחול תקף ומאושר ע"י הרשויות
מתכנן התבניות והפיגומים מטעם הקבלן יבצע גם פיקוח עליון על הקבלן בלבד. 

 ויספק את הדו"ח למפקח האתר.

 ציקההי   

על הקבלן לדאוג לכמות הבטון הדרושה כדי להבטיח יציקה רצופה אחת, ללא   
 הפסקה. פני התקרה העליונים יעוצבו לגבהים המדויקים בהתאם לתכניות.

על הקבלן להכין תכנית יציקה. הקבלן יגיש לאישור מהנדס האתר, מבעוד מועד,   
 את תכנית היציקה של התקרה.

בין שכבה אחת לשניה, ריטוט מתאים של הבטון ומניעת התכנית תבטיח חיבור   
סדיקה טרמית ופלסטית של הבטון. גמר פני בטון בתקרה בטון חלק המתאים 

 לקבלת שכבות הבידוד.

 כיסוי הזיון   

 על הקבלן לשים לב לדרישות כיסוי הזיון המופיעות בתכנית.  

 אשפרה  

 .ליציקתו, כמתואר במפרט הכללייש להתחיל באשפרת בטון סמוך ככל האפשר   

האשפרה תבוצע באמצעות יריעות אשפרה מיוחדות עם רדיד אלומניום, עפ"י 
 אישור המפקח.

 מדידה ותשלום  ה.     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והתשלום  (מ"ק) נפח יעשה לפי בכל אלמנטי גוף המובלהתשלום ומדידת הבטון   
בקורות השן, ברצפות, בקירות, תקרות, קירות יהווה תמורה מלאה עבור הבטון 

ביצוע התבניות והפיגומים ועבור כל העבודות, החומרים תכנון ועבור מצח, 
בחלקים הגלויים לעין חלק והציוד הדרושים, הכל לקבלת גמר בטון חשוף 

 .בתחתית התקרה, למעט פלדת הזיון, אשר תימדד ותשולם בנפרד

  מעוגנים בבטון מ"מ  10בקוטר ם מוטות זיון מייתדימכלול  02.07

 תאור העבודה ודרישות בצוע
 יבוצעבמעבר הקיים  ,תקרות ורצפת המעבר אלמנטים קיימיםבור בין קירות יהח

 כדלקמן: באמצעות מוטות זיון מייתדים

 ולעומק עפ"י הנדרש.( של חורים בקוטר 10%קל ) עבשיפוקדוח אלכסוני  א.

 אפוקסי לחורים לעגון המוטות. דבקהזרקת  .ב

 ובאורך כמסומן בתכניות  מ"מ  10הכנסת מוטות מייתדים בקוטר  .ג

 לחורים. 

 הקדיחה .1 

יש להשתמש במקדחה רוטטת ומסתובבת עם מקדח וידיה המיועד לבטון. 
ס"מ  12÷15ובעומק  מתאים לפי הנחיות יצרן הדבק,הקדוח יהיה בקוטר 

 בהתאם לתכנית.ו

 הקדחניקוי   .2

יש לנקות היטב את הקדח מאבק הקידוח. הניקוי יעשה ע"י החדרת 
יר וצינורית אל תחתית הקדח והפעלת לחץ אויר ובכמות גדולה. לחץ האו

עשות ע"י קומפרסור עם מיכל אויר גדול. יש לבצע את הפעולה עד ייכול לה
 אין לשטוף במים!להוצאת כל האבק. 

 תכונות הדבק     .3

אפוקסי מאיכות מעולה עם תעודות המעידות  יש להשתמש בדבק .1
 .פלדהעל התאמתו להדבקת בטון ל

 20%-חוזק הדבק חייב לעלות על חוזק הבטון לגזירה ולמתיחה ב .2
 לפחות.

, או סיקה או שווה RE-500הילטי מומלץ להשתמש בדבק מסוג .1
 .ערך מאושר

 

 הכנת הדבק .4

להקפיד על ערבוב שני הרכיבים הדבק מורכב משני רכיבים בעלי מינון מדויק. יש  .1
 לפי יחס הכמויות הנכון.

 עפ"י הנחיות היצרן. תלהיעשוהערבוב חייב  .2

 גוון הדבק יהיה אחיד לאחר הערבול. .1

 יש להכין דוגמא מכל אצוה של דבק שהוכן. .4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סמ"ק והוא  2-1את הדוגמה אפשר לצקת לתוך כלי קטן ושטוח. נפח המדגם יהיה  .5
יסומן בסימון זיהוי שיאפשר לדעת לאיזה קדח הוא מתאים. באמצעות המדגם 

 אפשר יהיה לבדוק במהירות התקשות הדבק ודרגת החוזק.

 

 יישום הדבק .5

 יישום הדבק יהיה עפ"י הנחיות יצרן הדבק ויוקפד היישום במדוייק.

ת מעומק הקדח ולאחריה החדר 75%החדרת הדבק לקדח בכמות של כ 
 המוט תהיה כך שעם החדרת המוט חלק מהדבק יצא מהקדח אל פני השטח 

מוט הזיון המצולע חייב להיות נקי ללא חלודה וללא קרום שחור,   הערה:
 והמוט יוחדר עד לתחתית הקדח.

 

 גמר הביצוע     .6

בדייס בטון לאחר החדרת המוטות לתוך הקדחים עם הדבק יש לסתום 
את היקף מרווח החור בין הקדח למוט המיתד וזאת  אפוקסי מהיר התקשות

שעות. החוזק המלא  24כדי למנוע נזילת הדבק. אין לגעת במוטות במשך 
 מושג כעבור מספר ימים לפי נתוני היצרן.

 בדיקה .7

 באזורים שונים של הפרויקט מכמות המוטות 5% -בדיקת שליפה תבוצע ל
טון לכל מוט  5.0נדרש יהיה לפי הנחיות המפקח. כוח השליפה המינימלי ה

 מיתד.

הבדיקה תבוצע על חשבון קבלן באמצעות מעבדת בדיקה מוסמכת ומאושרת 
 שתקבל את אישור המפקח.

המעבדה תכין דו"ח בדיקת שליפה למוטות שיבדקו, הדו"ח יועבר 
יוחלפו בחדשים הכל על  ולמתכנן באמצעות המפקח. מוטות שייכשל

 חשבון הקבלן. 

 

 מדידה ותשלום

של מכלול מוטות מיתדים באורכים שונים  התשלום יהיה לפי יחידות
. המחיר כולל את כל החומר והעבודה הדרושים לבצוע מושלם מעוגנים

באורכים שונים,  לקבלת מוטות מעוגנים בבטון לרבות המוטות המיתדים
הקדחים, ניקוי הקדח, הדבק האפוקסי, בדיקות שליפת המוטות, 

קרה של התקלות בזיון קיים הכל לביצוע מושלם של הקידוחים החוזרים במ
 המוט המייתד.

 40-קירות תומכים מבטון ב 02.08

 כללי .א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במסגרת סעיף זה יבוצעו הקירות התומכים המבוססים על כלונסאות/קורת ראשי 
 כלונס, לרבות רגל היסוד כמתואר בתכניות.

המתוכנן. בקו הפסקת העבודה תכלול את ביצוע הקיר התומך היצוק על גבי היסוד 
 מ"מ. 7היציקה בין היסוד/קורת הראש לקיר יש לבצע חספוס וניקוי פני הבטון לעומק 

הקיר יכלול את המוטות המיתדים המגולוונים, הבולטים מחזית הקיר המשמשים לעיגון 
 האבן באם נדרש.

 המדידה לתשלום .ב
בקירות והמחיר יהיה המדידה לתשלום תהיה לפי נפח בטון )מ"ק( הן ביסודות והן 

אחיד לבטונים לעיל והמחיר יכלול את כל האמור לעיל ובתכניות לקבלת קיר מושלם 
ומוגמר כולל כל העיבויים, ההכנות הנדרשות לאיטום הבטונים מצד הקרקע וכן כל 

 ההכנות לחיפוי האבן אם נדרש כמסומן בתכניות וכמתואר לעיל.

 

 

 40-טון בוטרסות מבמהלכי מדרגות מכלול  09.02

 כללי א.

 , בעוביים ובחתכים שונים כמסומן40 -השונים יהיו מבטון ב והטרסות מהלכי המדרגות
 בתכניות.

 וכן קורות שן. מהלכי המדרגות כוללים עיבויי בטון עליונים ותחתונים

, במידות שונות המדרגות יוצקו במשטחים אופקיים ומשופעים לרבות משולשי הבטון
 רגה.הנדרשות לעיצוב המד

ומוכן לקבלת חומרי הגמר גמר פני הבטונים בחלקים הגלויים לעין יהיו גמר בטון חשוף 
 האדריכל. תכניותעפ"י 

 המדידה לתשלום ב.

כלול גם את משולשי הבטון, ת המדידההמדידה לתשלום תהיה לפי נפח בטון )מ"ק( ו
מרצפי הבטון בטרסות,  עיצוב בטון חשוףקורות השן, הבליטות העליונות והתחתונות, 

 .כמסומן בתכניות מושלמות ומוגמרות וטרסות הכל לקבלת מדרגות דפנות הבטון,

 בכל   הבטונים  4466 מוטות זיון מפלדה מצולעת רתיכה )אך לא מפותלת( לפי ת"י 10.02

 והכלונסאות  

 כללי א.

יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י  "(Wפלדה רתיכה )" מוטות הפלדה המצולעים
 , אך לא יורשה השימוש בפלדה מצולעת מפותלת.4466/3

(, כאשר BILLETS -מוטות הפלדה יהיו מעורגלים בחום מחומר גלם מוכר )מנות, מטלים  
 המנות עשויות מחומר הומוגני ובעל רקע מטלורגי מוכר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ".W"מודגש בזאת שהפלדה תהיה פלדה מצולעת רתיכה שסימנה 

 המפעל המייצר את המוטות חייב להיות מצויד ב"תו תקן".  

לא יורשה השימוש במוטות מצולעים מעורגלים שנוצרו מפסי רכבת משומשים כחומר 
 גלם, או מחומר גלם אחר השונה מהמפורט לעיל.

  חיתוך וכיפוף המוטות ב.

)למרות  4466/5ולת"י  2,1/466יהיה בהתאם לחוקת הבטון ת"י חיתוך וכיפוף המוטות 
 האמור כאן הארכת מוטות בריתוך תיעשה רק עם קבלת אישור בכתב מהמפקח(.

בתקנים    ברשות הקבלן יהיה ציוד מתאים לחיתוך וכיפוף מוטות על פי המפורט             
. משמעות הנ"ל היא בין היתר שעבור כל קוטר יהיה סרן 4466/5,  2,1/466הישראליים 
  לכיפוף המוטות.נפרד ומיוחד 

מודגש בזאת שעל הקבלן לערוך רשימות ברזל מלאות על חשבונו ולהגישם לאישור   
 המפקח.

 מדידה ותשלום ג. 

נטו כמסומן בתכניות בכל אלמנטי הפרויקט טון,  - המדידה תיעשה לפי משקל הברזל ב 
רשימות , הכיפוף באתר והמחיר כולל את האספקה, ההנחה, הקשירהכולל הכלונסאות. 

 וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה שפורטה לעיל לשביעות רצון המפקח. הברזל

 עבודות איטום - 05פרק 

 איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע 05.01

 כללי א. 

ייעשה על ידי מערכת האיטום , איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע מילוי
 )שתי שכבות( הבאה:

 ן השאר סתימת חורים וקני חצץ ותיקוני בטונים.הכנת השטח הכוללת בי (1

ס"מ בכל חיבור  x 5 5( משולשיות במידות של 30 –ביצוע רולקות בטון )ב  (2
 של משטח אופקי ואנכי כמסומן בתכניות.

מדוללת במים )בשיעור המצוין )פריימר( מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית  (3
 בהוראת היצרן(.

 ק"ג/מ"ר. 1.50 רבשיעו 25/75מריחת ביטומן אספלט כגון  (4

  שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל, בחפיות, לפי הוראות המפרט הכללי   (5
 .05פרק 

 לעיל. 3מריחת ביטומן אספלט כמו סעיף  (6

והדבקתו  P-20 מסוג מ"מ  20הצמדת לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי  (7
 ב"כתמים".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המדידה לתשלום ב.

מ"ר, וללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים -ב האיטום הנ"ל יימדד לפי שטח
 או משופעים.

, לרבות הרולקות המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום הנ"ל על כל שכבותיה
 .ולוחות הפוליסטירן וכמתואר לעיל

   

 מכלול איטום פני מיסעה באמצעות ממברנה ביטומנית  05.02

 כ ל ל י .1 

מפרט זה כולל את האספקה וההתקנה של מערכת אטימה והגנה ביטומנית    
למסעות המעבר התחתי  . השטח אותו יש לאטום הינו כפי שמופיע בתוכניות או 

על פי הנחיות המפקח. כמן כן מערכת האיטום תבוצע עפ"י שלבי הביצוע של 
חפיות בין המיסעה בקטעים נפרדים תוך שמירה על רציפות האיטום, וכן ביצוע 

 שכבות האיטום בהתאם לשלבי ביצוע המיסעה. 

 חומרים .2 

כל החומרים בהם יעשה שימוש במפרט זה יאושרו מראש ובכתב ע"י מנהל   

ובעל תו תקן  2000מהדורה   ISO 900 1-הפרוייקט ויהיו ממפעל בעל הסמכה ל

 . 1430/3עפ"י ת"י  SBSליצור יריעות 

יפוי היסוד בו יעשה שימוש יהיה ציפוי יסוד על בסיס צ -ציפוי יסוד )פריימר(   .3 
 אפוקסי במים העמיד לסביבה בסיסית )אלקלית( שיאושר ע"י מנהל הפרוייקט.

הממברנה הביטומנית האטומה  –ממברנה ביטומנית אלסטומרית אטימה למים  .4 

כמו  SBS -למים ולכלורידים תהיה עשויה ביטומן אלסטומרי משופר ב
" של חברת פזקר. הביטומן האלסטומרי יסופק לאתר בגושים 795"אלסטוגום 

בגודל המאפשר הכנסתם למכונה המיועדת להתכה של ביטומן בשטח. המכונה 
תהיה בעלת דפנות כפולות  עם חמום שמן או אויר המאפשרת בקרה של 

רות בטווח הטמפרטו ± C º10טמפרטורת הביטומן החם בסטיות שלא יעלו על  
מעלות צלזיוס. לא יורשה חימום חביות ביטומן באתר הבניה.  210 – 160

מעלות  175 ÷ 195טמפרטורת הביטומן בזמן ביצוע העבודה תהיה בתחום של 
צלזיוס. הקבלן ימציא למפקח תעודות בדיקה המעידה כי החומר הינו בעל רמת 

בטון מעל גיל . הבדיקה תבוצע על ASTM 1202חדירות זניחה לכלורידים עפ"י 
 יום. 50

שכבת הגנה על האיטום ומניעת השתקפות סדקים  -שכבת הגנה על האיטום  .5 
מ"מ המיועדת ליישום בין  3תהיה ממברנה עמידה לאספלט חם, בעובי של 

שכבת האספלט לשכבת האטימה הביטומנית. היריעה תתאים לדרישות ליריעה 
ט הכללי לעבודות בניה במפר 55למניעת השתקפות סדקים המופיעה בפרק 

, בכדי להבטיח הדבקות מלאה בין יריעת ההגנה לבין שכבת 2000מהדורה 
האיטום תהיה היריעה המשמשת כשכבת הגנה בעלת גב העשוי פוליאתילן הניתן 
לקילוף בקלות מגב היריעה לפני התקנתה מעל לשכבת האיטום. בנוסף לדרישות 

 ISO -רן היריעות בעל הסמכה לבמפרט הכללי, יהיה יצ 55המופיעות בפרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

. ליצרן יהיה אישור SBSליצור יריעות  1430/3ובעל תו תקן עפ"י ת"י  9001
בתוקף של אגף חומרים ומחקר במע"צ ליריעות המיועדות להתקנה בין שכבות 

 האספלט.

 ציוד .6 

יש להשתמש לחימום הביטומן במתקן חימום מתאים שיאושר ע"י מנהל 
 הפרוייקט.

 ± C º10חימום יהיה בעל דפנות כפולות ויאפשר בקרת טמפרטורה של מתקן ה  
. למתקן יהיה מערבל פנימי, מד טמפרטורה C º210 – 160בתחום הטמפרטורות 

למדידת טמפרטורת הביטומן, תרמוסטט לויסות ובקרה של טמפרטורת 
 הביטומן.

 התקנה .7 

 הגבלות תנועה 7.1  

מערכת האיטום, לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק  םבזמן יישו   
המיסעה שנאטם, למעט כלי רכב הקשורים ישירות בפעולת האיטום 

וציוד סלילה. לאחר תחילת עבודות ריסוס חול, ועד ליישום שכבת 
 ההגנה, לא תורשה תנועת כלי רכב על חלק המיסעה שנאטם.

 נהלים 7.2  

ברצף, כך שלא יהיו פערי זמן או הקבלן יבצע את כל עבודות האיטום    
השהיות בפעולות האיטום השונות, למעט השהיות הנדרשות עפ"י 

 מפרט זה. 

 פקודת התחלת עבודה 7.3  

שעות לפני ביצוע עבדות איטום  48למפקח התראה של  ןהקבלן יית
 כלשהן.

 הכנת השטח לאיטום 7.4  

 20 -נן ולאחר כהבטון בפני המיסעה, כולל מעקות יאושפר עפ"י המתוכ   
 יום מגמר היציקה יוחל בפעולות עבודות האיטום. 

את שטח פני המיסעה יש להחליק בהליקופטר ואח"כ לבצע כירסום    
מ"מ ולהכין לקבלת ציפוי יסוד ע"י  1÷2-עדין של פני הבטון לעומק כ

ריסוס בהתזה וביצוע ניקוי חול בזלתי,  לחשיפת בטון ללא קרום עליון. 
הקרום העליון יש לנקות את הבטון בעזרת אויר דחוס נקי לאחר הסרת 

 משמנים. או להשתמש במטאטא מכני השואב את האבק מפני המסעה.

כמות ציפוי היסוד על בסיס אפוקסי המיושמת תהיה מספיקה להספגת    
הבטון, כך שפני השטח ללא ברק כאשר מיישמים ציפוי יסוד על בסיס 

 אפוקסי.

עודף ציפוי יסוד, דבר הבא לביטוי ע"י מראה מבריק  יש להימנע מיישום   
 בציפוי יסוד  אפוקסי.

את ציפוי היסוד יש ליישם בעזרת ציוד שיבטיח פיזור אחיד של ציפוי    
 היסוד על פני השטח בכמות הנדרשת. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

את ציפוי היסוד יש ליישם על בטון יבש ונקי בלבד, וכאשר טמפרטורת    
מצאת במגמת עליה. לא תאופשר עליה של ונ C º10 -האוויר גבוהה מ

ציוד הנדרש לביצוע האיטום לפני שציפוי היסוד התייבש באופן מוחלט 
יבוצע בשתי שכבות. שכבה  XL100ואינו דביק. יישום הפריימר מסוג 

 10מים )  50% -גרם למ"ר, דילול הפריימר ב 150ראשונה בכמות של 
שעות אחרי  4וצע ליטר מים(. שכבה שניה תב 5ליטר פריימר + 

גרם  200מים, היישום בכמות של  30% -הראשונה, דילול הפריימר ב
 שעות לפני יישום ביטומן חם.  24למ"ר, זמן ייבוש 

 איטום תפרים וסדקים 7.5  

 תשומת לב מיוחדת תינתן לאיטום תפרים וסדקים.   

לפני ישום הממברנה הביטומנית יש ליישם שכבה ביטומנית חמה בעובי    
ס"מ מעבר  30ס"מ משפתי הסדק, לכל אורך הסדק ו  20מ"מ למרחק  3

 במפרט זה. 4.7לקצוותיו, העבודה תעשה בהתאם למפורט בסעיף 

בכל מפגשי מעקה קיר מיסעה שינוי עובי מיסעה יש להתקין "רולקה"    
 -ס"מ וכמסומן בתכניות, העשויה בטון צמנטי )ב 5X5מבטון בגודל של 

 50( משופר בפולימרים, ומעל הרולקה  תותקן יריעת חיזוק ברוחב 30
ס"מ. יריעת החיזוק תותקן לפני ישום הממברנה הביטומנית, ותותקן 

ס"מ נמוך מפני המיסעה  2.0 -כך שתהיה בתוך שקע בבטון עד כ
 האספלטית המתוכננת.

 קולטניםאיטום סביב  7.6  

הקולטנים יוטבעו לתוך ביטומן חם אלסטומרי, סביב הקולטן המוטבע    
 םס"מ העשויות ביטומן אלסטומרי ליישו X22יש ליישם רולקות  של 

של חב' פזקר, ויריעות חיזוק שירותכו עד לקצה  18בקר כמו פזקרול 
ושינוי הגאומטריה  5העליון של הקולטן. )לבדוק אפשרות לכובע של "

קולטן(. הקולטן יותקן כך שתובטח אטימה מלאה סביבו ברצף עם של ה
 שכבת האיטום הביטומנית, ובהתאם לתוכניות.

 ממברנה ביטומנית םיישו 7.7  

במפרט זה יוזנו לתוך מתקן  2.2גושי ביטומן אלסטומרי כמפורט בסעיף    
בעל דופן כפולה המיועד לחימום ביטומן תוך שמירה ובקרה על 

תכה והיישום המומלצת ע"י יצרן הביטומן. היחידה טמפרטורת הה
המיועדת להתכת הביטומן תהיה מצוידת בבוחש לערבול רציף של 

 הביטומן החם.

מ"מ, ובעובי שלא  2הממברנה הביטומנית תיושם לעובי מינימלי של    
, על גבי שכבת היסוד. הממברנה הביטומנית תיושם מ"מ 4יעלה על 

בצורה רציפה ללא תפרים. בכל מקום בו יוצר תפר קר יש לבצע חפיפה 
הממברנה הביטומנית לא  םס"מ. יש להקפיד כי בעת ביצוע יישו 15של 

 ישפך ביטומן חם לתוך צינורות הניקוז המותקנים בגשר .

 שכבת הגנה םיישו 7.8  

ישום של שכבת ההגנה, על הקבלן לבדוק כי עובי לפני תחילת הי   
ממברנת האיטום מתאים למפורט במפרט זה. יריעות ההגנה ירותכו 
לשכבת האיטום לאחר הסרת יריעת הפוליאתילן המותקנת בתחתית 

יריעת ההגנה, וזאת בכדי להבטיח הדבקה מלאה של יריעת ההגנה 
יהיו על פי  לממברנת האיטום. שאר פרטי הביצוע של שכבת ההגנה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יריעות  םליישו 2000במפרט הכללי מהדורה  55המפורט בפרק 
 ביטומניות בין שכבות האספלט . 

 דגימה ובדיקות מעבדה .8 

המפקח עשוי לדרוש לדגום כמות מספקת מהממברנה הביטומנית ומשכבת   
 ההגנה לבדיקות מעבדה, שיערכו במועד מאוחר יותר.

 וש או שו"ע מאושררשימת חומרים מאושרים לשימ .9 

 שכבת יסוד 9.1  

תוצרת פזקר או שו"ע  XL-100על בסיס מים מסוג  –יסוד אפוקסי 
 מאושר.

  ממברנה ביטומנית 9.2  

 פזקר בע"מ – 795אלסטוגום    

  יריעת הגנה על האיטום 9.3  

פזקר בע"מ, בעלת גב פוליאתילן הניתן לקילוף  – SP 3/250פוליפז    
 בקלות לפני היישום.

חודש לכל היותר.  12תוצאות בדיקות מעבדה שיוגשו לאישור יהיו בנות    
כל המסמכים הקשורים לאישור החומרים לשימוש יועברו למפקח 
שבועיים לפני תחילת העבודה. מנהל הפרוייקט עשוי לדרוש ביצוע 

 פות על החומרים שיוגשו לאישור.בדיקות מעבדה נוס

 בדיקת מערכת האיטום .10 

לאחר השלמת מערכת האיטום תבוצע בדיקת האיטום לנזילות מים ע"י תיחום   
 2קטע מיסעת הגשר בשטח שיאושר ע"י המפקח שבו יורטב השטח במים למשך 
ימים וזאת לבדיקת האיטום. במקרה של נזילות יתוקנו מערכות האיטום או 

 . יוחלפו

 מדידה ותשלום .11 

המדידה ותשלום עבור כל מכלול מערכת האיטום המתוארת לעיל  11.1  
ובתכניות יהיה לפי שטח )מ"ר( המיסעה נטו )לא כולל חפיות, ולא כולל 

 חפיות בין שלבי הביצוע(.

המחיר יכלול את כל עלויות החומרים, ציוד, טיפול במיסעה, הרולקות,  11.2  
העיבוד סביב הקולטנים, ציפוי יסוד, ממברנה  סרגלי אלומיניום,

ביטומנית ויריעת הגנה, ניקוי חול, העיבוד בדפנות, החפיות בין שלבי 
הביצוע וכן  כל החומרים והמלאכות הדרושים לביצוע כל מערכת 

 האיטום על כל מרכיביה.

מודגש בזאת שלא ישולם עבור ביצוע החפיות הנדרשות לשכבות  11.3  
ת החפיות בין שלבי הביצוע, כל זאת לקבלת מערכת האיטום לרבו

 אטומה במיסעות הגשרים.

 המחיר יכלול גם את הכנת פני הבטון לקבלת מערכת האיטום . 11.4  

 עבודות חשמל ותקשורת במע"ר מודיעין -08פרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נושא העבודה. 1

מודיעין, רחובות מכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל, תאורה ותקשורת באזור מע"ר 
 הנביאים ופיתוח מרכז תרבות וחניון תת"ק  וכמפורט להלן:

 תאורת רחובות לרבות צנרת, כבלים, עמודי תאורה, גופי תאורה ומרכזיות. .א
 פיתוחתאורת  .ב
 תשתיות של צנרת חציות כבישים לחברת  חשמל .ג
 תשתיות צנרת חציות כבישים לבזק. .ד
 . HOT -תשתיותצנרת חציות כבישים  ל .ה
הכולל  –ות למערכות מנ"מ כגון טלויזייה,מצלמות,מוסיקת רקע,שילוט אלקטרוני תשתי .ו

 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 

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה
 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה 

 מהדורה אחרונה

 מהדורה אחרונה

תנאים כלליים 
 מיוחדים

   

 מפרט טכני זה
 

  08השלמה למפרט  

אופני מדידה 
 מיוחדים

  08לפי מפרט בין משרדי  

  מצורף  כתב כמויות

  לפי המצורף  מערכת התכניות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד 
בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הניזכרים במכרז /חוזה זה, הבינוי והשיכון. הקבלן מצהיר 

קראם הבין את תכנם, קבל  את כל ההסברים  שבקש  לדעת ומתחייב לבצע את עבודותו בהתאם 
 לדרישות.

אם קיימת אי התאמה או סתירה בין הרשום במפרט זה לבין הרשום במסמכים אחרים של 
 תנאי הקובע.        ה –אזי יהיה המחמיר יותר  -המכרז /חוזה  

 דרישות כלליות.  1         

 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. 
 

 א.  על קבלן המערכות להעסיק בשטח מודד מוסמך על חשבונו אשר יעבוד בתאום  
 מלא עם מודד האתר ויסייע למודד ח"ח,  הנ"ל ללא כל תוספת כספית  כלול        
 במחירי יחידה.                  

         
 ב.  על קבלן המערכות לדאוג לתאום ככל שיידרש בין הרשויות  

 ח"ח,  בזק, טל"כ וכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה ובכל הנוגע לעבודה באתר        

 ולוחות זמנים. לא תשולם כל תוספת כספית בגין התאומים כלול במחירי יחידה.       

 באחריות הקבלן לפנות לחברת החשמל, לחב' בזק,        -ג.  לפני ביצוע חפירות באתר

  -להזמין מפקח מטעמם לשטח -ורות, עירייה/ מועצה, חב' מק HOTלחב'      

 במטרה שלא לפגוע במערכות הנ"ל. הקבלן  -וקבלת אישור לביצוע החפירות     

 והוא   -משחרר בזה את המתכנן מכל נושאי התאום עם המוסדות השונים     

 אחראי בלעדי לתאום זה. תאום זה יבוצע ללא כל תוספת כספית כי הם כלולים      

 במחיר היחידה בכתב הכמויות. מודד מטעם הקבלן יכניס את התוואים לביצוע      

 ויעביר לאישור המתכנן. -בתוכנת אוטוקד -בתוך תוכנית השטח     

 
 ד.  על הקבלן לקחת בחשבון כי יהיו מצבים שיהיה עליו לבצע עבודתו במקביל 

 .לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך    
 
 ה.  בחוק החשמל נאמר "לא יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו   

 רשיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרשיון        

 ותקופת תוקפו של רשיון שתקבע בו".       

 ו . מומלץ כי הקבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות  השטח 
 בנת הפרוייקט.וה     

 ז.   ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים,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  

  _________________ 

 תנאי הסף לאישור קבלן המשנהלהלן  .4   
 א.  קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל.                   
                                   שנים לפחות בביצוע עבודות 7ב.  קבלן החשמל יהיה בעל ניסיון מוכח של                    

 קיים במכרז.            תשתית מסוג ה                             
 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,  

בבסיסי העמודים והמרכזיה, קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי 
 תאורה, הצבת  מרכזיה , חיווט  הכבלים למרכזיה וכו'.

 מודגש כי אין הקבלן הראשי רשאי  להעסיק קבלן משנה לחשמל  אשר אינו    -
 ריונים הרשומים לעיל ואשר  לא אושר בכתב ע"י המזמין עומד בקריט   

 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.   
 כי הוא משחרר את המתכנן  מכל אחריות שהיא על כל נזק שיגרום הקבלן מצהיר   -

 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.                             

 
 טיב חומרים כללי .5

 .כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי .א

לפני התקנתם. ציוד  הקבלן יגיש לאישור מפקח החשמל הצמוד כל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי .ב
אישורים ו/או בדיקות חומרים ע"י מעבדה  מנהל הפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן רשאים לדרוש

מוסמך ומאושר שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו. כמו כן  מוסמכת מאושרת ו/או גוף מקצועי
ועל  מתאיםהפרויקט ו/או המפקח ו/או המתכנן לפסול כל סוג חומר או פריט כבילתי  רשאים מנהל

  .הקבלן יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו

הקבלן, הפעלתם  כל הוצאות המעבדה המוסמכת ו/או הגוף המקצועי המוסמך והמאושר שיפעיל .ג
ההסכם, יחולו במלואם על הקבלן ויהיו  וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות במשך כל תקופת

על הקבלן לקחת בחשבון את  .תב הכמויותהתשלום השונים בכ כלולים במחירי היחידה של פריטי
הבדיקות במעבדה וההמתנה לתוצאותיהן וכל תביעה  כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב

  .לא תאושר לתשלום בגין בדיקות כאלה

 

 כללי -טיב מלאכות ועבודה .6



112 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מנהל הפרויקט, יהיה  העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה .א
והפוסק האחרון. כל עבודה שלא  בהתייעצות עם מפקח החשמל ועם המהנדס המתכנן, הבורר

 .תעמוד בדרישות תפורק ותבוצע מחדש

התוכניות לשינויים  מובהר כי המזמין ו/או מנהל הפרויקט שומרים לעצמם הזכות להתאים את .ב
תוכניות במהדורות מעודכנות ותוכניות  קשייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפי

להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהן כאילו נכללו  נוספות ואחרות לביצוע, והקבלן מתחייב

 .והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה ההתאמות, השינויים

 

 בטיחות .7

 כללי    

הביצוע על פי כל דין תקופת  על הקבלן לספק ולבצע את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים במהלך כל .א
"שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים  - 15ההסכם/סעיף  ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך

הנחיות כלליות לביצוע " - 00.01פרק -"מוקדמות"/תת - 00העבודה/סלילה", במפרט הכללי/פרק  באתר

נחיות כלליות" ובמפרט ה -בטיחות באתרי העבודה  -"סדרי - 00.01.04משנה -עבודות קבלניות"/פרק

לבטיחות  "הסדרי תנועה זמניים - 35פרק -הנדסת תנועה"/תת -סלילה -עבודות" - 51הכללי/פרק 

  "עבודה-באתרי

בעבודותיו ובעבודות  באחריות הקבלן להציע את השלבים השונים להעתקות התנועה בהתחשב .ב
גש בזה שכל הנדרש להבטיח הפרויקט. מובהר ומוד הקבלנים האחרים באתר ולהביאם לאישור מנהל

ציוד, שילוט,  בטיחותיים עפ"י החוק ו/או מנהל הפרויקט ו/או מפקח החשמל ובכלל זה עבודה בתנאים
בלבוש בטיחותי שיידרש, כלולים במחירי  תנועה עם שילוט ודגלי אזהרה וכל כוח אדם-תמרור, מכווני

 הנדרש להבטיח עבודה בתנאים תשולם תוספת כלשהי עבור ביצוע כל היחידה שיציג הקבלן ולא

  .בטיחותיים כנדרש

לאבטחת אתרי עבודה  על הקבלן או נציג מוסמך מטעמו להיות בעל הסמכה נאותה מהשתלמות .ג
הסמכה המעידה על כך(. אם הקבלן עצמו אינו בעל  והסדרי תנועה )יש להגיש למנהל הפרויקט תעודת

נוטריוני  חשבון או אישור-אישור מרואה אחד מעובדיו, עליו לצרף מסמך עם הסמכה כאמור אלא
האפשרות להעסיק קבלן משנה מאושר ע"י  ידו. ניתנת-דין המוכיח כי העובד אכן מועסק על-מעורך

 כאמור לעיל ובתנאי שהמציע יציג מראש מסמך התקשרות בינו לבין קבלן החברה שיש בידו אישור

 .המשנה למשך כל תקופת ההסכם

 יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון                  .ד

 הקיימים  בשטח בהתאם להנחיות חברת החשמל במחוז/ אזור / נפה  הרלוונטים.      
 ה.  בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים

 ולהימנע  משימוש בעגורונים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים,       
 יש לזכור כי   השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי העובדים.         

 ו.    אם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה 
 חוז הרלוונטי . לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין ממשרדי חח"י במ       
 הפקוח כלול במחירי היחידה.       

 ז.    אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי 
 הגידור ותאורת התעלות יבוצע בתאום עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת הפרוייקט.       

 להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל  ח.   אין
 בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מח"ח גנרטור, או אחר.      

 ט.  יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגיהות הכל בתאום עם כל 
 הרשויות הרלוונטיות.      

 
 ורהתא -תיק מערכת/ מתקן .8

  כללי    

הקבלן למנהל  עם סיום העבודה ולפני הפעלה קבועה/שגרתית של מערכת/מתקן התאורה ימסור .א

הנחיות כלליות לביצוע עבודות " - 01פרק -"מוקדמות"/תת - 00הפרויקט, כנדרש במפרט הכללי/פרק 

 .  "תאורה -קבלניות", "תיק פרויקט"/"תיק מערכת/מתקן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  .החשמל תיק אחד לבדיקההקבלן ימסור תחילה למפקח  .ב

הקבלן למנהל הפרויקט  לאחר בדיקת מפקח החשמל ותיקון/השלמות החומר בהתאם להערותיו יספק .ג
בדיקות הקבלה ולצורך תיעוד במעבר משלב  תיקי מערכת/מתקן כמפורט להלן לצורך השלמת 3

  .הפיתוח לשלבי הבדק והתחזוקה

האמור אלא להוסיף  פרק-רוע מהדרישות בפרק/תתהדרישות המפורטות להלן אינן באות לשנות או לג .ד
 עליהן

 תכולת התיק     

בהדפסה הפרטים  תאורה יוגש באוגדן או אוגדנים שעל כל אחד מהם ירשמו-תיק מערכת/מתקן .א
 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

 שם ופרטים )כתובת ופרטי תקשורת( של מנהל הפרויקט (5

 .שם ופרטים )כתובת ופרטי תקשורת( של מפקח החשמל (6

 באוגדן/אוגדנים יתויקו כל המסמכים הבאים בצורה מסודרת: .ב

                                                                                                                                  ציוד  (1
הענייניים בהתאם לנדרש  רשימות של כל הציוד והאביזרים שהותקנו בפרויקט והאישורים

 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.(Formatספרתית, במתכונת 

למרכיבים מיוחדים  המצביות תתייחסנה לכל רוחבה של רצועת הדרך וכןהמפות  -
ביצוע הפרויקט ולשינויים/תוספות  מחוצה לה, בהתאם לתכנון המפורט לקראת

 במהלכו.
-לפי עמודי המידע במפות יכלול, עבור עבודות התאורה, בין היתר: מדידה  -

הטמנת הצנרת, עומק  ,תאורה, תוואי הצנרת, קטרי הצינורות, חתכי כבילים
הפעלה ובקרה, פירוט -ומיקום מרכזיות פירוט ומיקום האביזרים בשטח, פרוט

פירוט ומיקום מקור אספקת החשמל והתקשורת,  ,ומיקום חציות הכבישים

 /'מחשבים, כבילי פיקוד, ציוד אלחוט, וכו תקשורת

גבי מדיה  בנוסף למפות ימסור הקבלן את תוצאות המדידות והסימון גם על -

 .AUTOCAD 2015בתוכנת  טיתאופ

                                                                                               דו"חות טכניים ואישורים (3

 המערכות/מתקנים לתאורה : להלן עיקרי הדרישות לגבי דו"חות טכניים ואישורים לגבי     

  918 . ודים והזרועות לפי ת"יאישור ממפעל הגלוון בדבר גלוון העמ -

ביסודות לפי ת"י  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר בדיקת בורגי העיגון -
1225 . 

 20.2.3בת"י  אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת בדבר עמידת גופי התאורה  -
מנה לפרויקט לכל דגם והספק  )סימון במדבקת תו תקן או אישור מת"י לבדיקת

 של גופי התאורה(

 דו"חות ביקורות של חברת החשמל.  -

 .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    

  .והתאורה, למעט אם נאמר אחרת במסמכי ההסכם האחרים    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 תקופת אחריות .10

 תחולת תקופת האחריות 

שבו יוצא אישור  תקופת האחריות של הקבלן על מערכות/מתקני החשמל והתאורה תחל מהמועד .א
-ויוצאו פרטיכל למסירה סופית ואישור למערכת/מתקן, העבודה תימסר לידי מנהל הפרויקט והמזמין

  .קבלה ממנהל הפרויקט

ויצוינו בהם במפורש  ידי מנהל הפרויקט יהיו בכתב-פרטיכל המסירה ואישור הקבלה שיינתנו לקבלן על .ב
פי מפרט זה ומסמכי -כל מערכת/מתקן על תאריכי ההתחלה והגמר של תקופת האחריות כמפורט לגבי

  .ההסכם האחרים

לפי מרכיבי  תקופות אחריות שונות בהעדר הוראות אחרות במסמכי ההסכם האחרים תהיינה .ג

  :המערכת/מתקן כלהלן
 שנים 10                 -עמודים וזרועות לתאורה  -נשיאה -מתקני -
 שנים 5                         -פסים צבועים בשחור ובלבן בעמודים  -
   שנים 7                                            -גופי תאורה ורפלקטורים  -
 שנים 6                                                                          -נורות   -
 שנים 5                 -תאורה: משנקים, קבלים, מצתים -אביזרי -
 שנים 4                                  -חשמל -תאורה/לוחות-מרכזיות  -

 .במסמכי ההסכם האחריםטיב ביצוע העבודה למשך שנה או לפי הנדרש   -

 מהות האחריות

 הציוד,     ,הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה ולטיב ולכושר פעולתם התקינה של המוצרים .א
 החומרים, וכל חלק מהם שסופקו על ידו.                

שרופות, עבודה,  משמעות האחריות היא תיקון ו/או החלפה של כל אביזר פגום ובכלל זה נורות .ב
 וביצוע סופיחומרים 

  .'אחריות חתומה מטעמו, כמובא בנספח ד-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודת   .ג

פי נספח ג' -בטופס על( אחריות גם מטעם ספק גופי התאורה-הקבלן יספק למנהל הפרויקט תעודות .ד

. 

 אחריות הקבלן עם סיום העבודה

ערכת/מתקן החשמל במ התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, תקלות או מגרעות כלשהן .א
הקצר שיקבע ע"י מנהל הפרויקט  והתאורה, יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך הזמן

  .ולשביעות רצונו

את הקבלן  תאורה ואחרים אינה משחררת-האחריות מטעם ספקי הציוד כגון ספקים של גופי .ב
 בפרויקט. המבצע מאחריותו כלפי החברה לעבודה והן לציוד שסופק על ידו

 במערכת/מתקן. שבר במקרה של פגיעת צד שלישי-למען הסר ספק: האחריות אינה כוללת אחריות .ג
 

 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 20 מילוי 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. CLSMיטה אחרת כגון או לחילופין בכל ש              

 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                           
 ים מקוטר לקוטר .  כל  המעבר                           

 הנחת גיד  נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות    08.1.3             

 לחיבור גידי ההארקה החשופים   CADWELDליד כל מרכזייה,לרבות ביצוע חיבורי                            
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .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 3ם להצבת ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאי 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                            
 הביצוע כולל הארכת ברגי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוך בחפיפה                               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             
 ח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור על מיקוםלפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור   מ                           
 המרכזיה ) האישור ינתן  בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם                           
         יציקת היסוד למרכזיה.                           

 תאורה וכן , במילוי בדיקת מעבדה מאושרת  לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי  ה    08.1.7            
 חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי                           
 הבדיקה כמצויין בפרוגרמת הבדיקות.  יחידה                           
 צעי הבטיחות הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמ                           
 כנדרש בחוק כגון:                           
 .שילוט גידור, תמרור , תאורה ושמירה כמתחייב בחוק הבטיחות והגיהות                           
 במהדורתו העדכנית.                           

          ימת, כולל חציבת היסוד והטמנת שרוולים, התחברות לעמוד  מאור קיים ו/או מרכזיה  קי    08.1.8             
 הטמנת  שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין                              

 או במרכזיה לרבות  תוספת מאמ"ת כנדרש.   
 

 תאורה-גופי 08.2
 

ידי הקבלן ישאו תו תקן מכון התקנים -עלכל גופי התאורה, ציודם, אביזריהם וזיוודם שיסופקו  .א

 הקבלן יציג אישור זה. .מיצרנים/ספקים/יבואנים מאושרים ומדגמים הישראלי 
 בדיקת    ולכל משלוח של גופי תאורה יצורף אישור 20גופי התאורה יתאימו לדרישות ת"י        

                                                                                          .ידי מכון התקנים הישראלי-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 במפרט  ,ידי הקבלן יהיו בהתאם למפורט בתוכניות-עלכל הציוד והאביזרים שיסופקו  .ב
ידי -שתאושר מראש על הטכני המיוחד על כל נספחיו, ו/או בכתב הכמויות, ובהתאם לדוגמה

 מפקח החשמל

רכישתם, ביחד עם  על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור מפקח החשמל לפני .ג
ק בישראל בדבר היות גופי התאורה האמורים היצרן/ספ אישור בכתב של נציג מוסמך של

לאספקה לשימוש בפרויקטים שבאחריות החברה וכן אישור כאמור בדבר  מדגמים שאושרו
הטכני  הפנסים וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש בתוכניות ו/או במפרט תקינות

-פקח החשמל כתבלמ המיוחד ו/או בכתב הכמויות. ביחד עם הדוגמאות האמורות ימסור הקבלן
למפקח החשמל כשהוא מעודכן לפי הצורך  אחריות זה יימסר שוב-אחריות של היצרן/ספק. כתב

  .האחריות הכולל למערכות/מתקנים והעניין בסיום העבודות, כחלק מכתב

המוצגות  הקבלן יהיה אחראי לטיב גופי התאורה, הנורות והאביזרים ולהתאמתם לדרישות .ד
ידי היצרן/ספק ועל ידו  הטכני המיוחד ובתוכניות, לאחר שנבדקו על פרק זה, במפרט-בפרק/תת

  .ואושרו על ידם כמתאימים

איכות. -תאורה שווי הקבלן רשאי להציע, בכפיפות לאישור מנהל הפרויקט ומפקח החשמל, גופי .ה

-בהתאם למוצג בהגדרת "שווה ,בנסיבות אלה יצרף הקבלן מסמכים ענייניים ככל שיידרש

"הנחיות כלליות לביצוע עבודות  - 01פרק  -"מוקדמות"/תת - 00ט הכללי/פרק איכות" במפר

"הגדרות". על המסמכים להוכיח  - 00.01.01.03כללי"/סעיף " - 00.01.01משנה -קבלניות"/פרק
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ,המוצע על ידו אכן שוות או אף עולות באיכותן מבחינה אופטית, חשמלית כי כל תכונות הגוף

המיוחד, לפי קטלוג  ו של הגוף המאושר לפי התכנון, לפי המפרט הטכנימכאנית וקיומית, על אל
במעבדה מוסמכת ומאושרת. על  היצרן המקורי ולפי תוצאות של בדיקות שנעשו בגוף המקורי

המוצע, על כל אביזריו, כולל מפרט טכני, נתוני  הקבלן יהיה להציג דוגמה של גוף התאורה
מו כן יפורטו מיקומי העמודים וזוויות ההתקנה של גופי מלאים. כ אור וחישובי תאורה-עקומות

 ,כל קטע כביש וצומת בנפרד כמפורט בקטעים ישרים, בקרבת תחנות הסעה התאורה עבור

    .מעברי חצייה ובצומת עצמה

 

 קרקעית-כבלים בצנרת תת 08.1

 כבילי חשמל

כנדרש בתכנון, מתוצרת  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, וישמש  ממ"ר לפחות, בהתאם 35מוליך הארקה יהיה גלוי, שזור ממוליכי נחושת בחתך  .א

  .כאלקטרודה אופקית טמון בחפירה בתעלת הכבלים )לא יותקן בצינור(

תוך שימוש באביזרי  ,בקרה-חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בשוחות/תאי .ב

  .חיבור ובשיטות חיבור תקניים מאושרים ע"י חברת חשמל

(, ובאישור  CADWELD  -כימי חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטת קדוולד )ריתוך  .ג

  .מפקח החשמל

  חיבורי כבלים

העמודים או במרכזיות.  הכבלים יונחו בקטעים שלמים בלבד. חיבורי כבלים והסתעפויות יהיו בתוך .א

הברגה ("מופות") אלא במקרים מיוחדים  -אין לבצע חיבורי כבלים באמצעות מתאמים/מצמדי

  .המתכנןעם  ובאישור מנהל הפרויקט, בהתייעצות

אצבעות.    מחיר  5קצוות הכבלים בחלל העמודים ובמרכזייה יוכנסו בתוך "כפפה מפצלת" בעלת  .ב

 .הכפפות יהיה כלול במחיר הכבלים

 

 מטר 15עמודי תאורה לגובה עד   08.4
  כללי             

מפלדה,  תאורה מורכבים מיסודות מבטון מזוין ומעמודים וזרועות-מתקני הנשיאה לערכות .א

  .ם מותקנים גופי התאורהשעליה

כללים  מ'. 15תאורה בגבהים עד -נשיאה לערכות-בפרק זה מפורטות הדרישות לגבי מתקני .ב

כמפורט  ,( בשינויים המתחייבים  Highmastאלה חלים בעיקרם גם על עמודים גבוהים )

  ." להלן Highmast - תאורה גבוהים-"עמודי - 08.02.06משנה -להלן בפרק

 טיב החומרים
                                                           כללי      

-"מבני – 19כל הרכיבים מפלדה יהיו מגולוונים בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק  .א
שיתוך" ובהתאם  פלדה כנגד-"הגנת מבני - 19.03שילוט" או -"גשרי - 19.02פרק -פלדה"/תת

 מוצרי יצקת ברזל". על מוצרי פלדה ועל"ציפויי אבץ בטבילה חמה  - 918ת"י -ל

במפרט  תאורה ייעשו בהתאם להנחיות-נשיאה לערכות-תכנון, ייצור והתקנה של מתקני .ב

פרק זה -בהעדר תת( ""עבודת מסגרות חרש - 19.05פרק -פלדה"/תת-"מבני - 19הכללי/פרק 

 (."שילוט -"גשרי -19.02פרק -בהתאם להנחיות הענייניות בתת -

  .של החברה וניים למתקני נשיאה כאמור מוצגים בערכת התוכניות הענייניותתרשימים עקר .ג

נתוני  העמודים יסומנו בתו תקן כולל רישום מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם .ד

  .הבדיקה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

היצרן לעמידות  מטעם C.O.C על הקבלן לספק למנהל הפרויקט ולמפקח על החשמל תעודת .ה

  .העמודים בדרישות המפרט

 בטון 

או  ,תאורה יהיו כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר-נשיאה לערכות-יסודות של מתקני .א

  .לפחות 30-יסודות בודדים, כאשר סוג הבטון יהיה ב

 - 01פרק  -/תת02הדרישות לגבי הבטון וביצוע היסודות יהיו כמפורט במפרט הכללי/פרק  .ב

כלונסאות קדוחים  - וס עמוק"ביס - 023"עבודות בטון יצוק באתר" ובמפרט הכללי/פרק 
 ביסוס חפורים"-וקירות

 

 פלדה לזיון הבטון
 .5-ו 3/חלקים 4466מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות לגביהם כמפורט בת"י 

 
 

  מ' וזרועות מפלדה מגולוונת 15עמודים לתאורה בגובה עד 

אומים, עמודים,  ,העיגוןהחומרים לעמודים ולזרועות על כל חלקיהם כולל פח הבסיס, בורגי  .א

  .על כל מרכיביהם 812זרועות, פתחים, וכו', יהיו כמפורט בת"י 

בהתאם  העמודים והזרועות יהיו מפלדה, קוניים בחתך עגול, מהדגם המאושר ע"י החברה .ב
לפי התוכניות  לתוכניות ולפי קביעת מנהל הפרויקט או מפקח החשמל, בנויים מפלדה

 מפרט הטכני המיוחדהמפורטות המאושרות ו/או ה

 .812בדיקות העמוד, הזרועות והדרישות יבוצעו כאמור בת"י  .ג

 

 דוגמאות לבדיקה

מוסמכת  על הקבלן המבצע לדאוג לביקורת שוטפת של טיב החומרים והייצור במעבדה .א
הביצוע בפועל של  ומאושרת בישראל, ולספק את האישורים למנהל הפרויקט לפני תחילת

  .ורהתא-מתקן הנשיאה לערכות

מחמירות  או לדרישות 3/טבלה 1225בורגי העיגון חייבים בבדיקת התאמה לדרישות ת"י  .ב

  .יותר של מהנדס המבנה

העברתו  בנוסף לכך, רשאי מנהל הפרויקט לבחור במתקן כלשהו שיסופק לאתר לצורך .ג
והתאמתו המלאה לדרישות  לבדיקה במעבדה מוסמכת ומאושרת על מנת לבחון את עמידותו

  .ובמפרט הטכני המיוחד פרק זה-האמור, לדרישות המוצגות בפרק/תתהתקן 

  .על הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאות הבדיקות האמורות .ד

 

  תאורה-תאורה/עמודי-נשיאה לערכות-תכנון מתקני
 

  כללי

ומאושר  ידי יצרן עמודים מוסמך-מתקן הנשיאה לתאורה, על כל מרכיביו, יתוכנן וייוצר על .א
ידו, -שיועסק על ידי החברה, מטעם הקבלן ובאחריותו, באמצעות מתכנן מקצועי-על

הפרויקט ועל התוכניות  בהסתמך על התוכניות המנחות של מתכנן החשמל והתאורה של
 ויועץ מקצועי לריתוך. הסטנדרטיות של החברה ובשיתוף יועץ מקצועי לביסוס

בקרה, וכו')  ,פנסים, יסודות, מתקן חשמלכל חלקי מתקן הנשיאה לתאורה (עמוד, זרועות,  .ב
בהתאם למיקום ההתקנה  יתוכננו ויבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם ויציבותם בכל מצב

  .האוויר לאורך כל חיי מתקן התאורה ולתנאי השטח והאזור ואת שמירתם מפני גורמי מזג

 
  תאורה -תכנון דרישות לעמודי

  עיגון, עמוד, זרוע, פתח-סודות, בורגיהתכנון יכלול את כל המרכיבים כגון: י .א
 המותקנים  לציוד, חיבור ערכות גופי התאורה וכן ההכנות הנדרשות לאביזרי החשמל             

 וכו'(, הארקת  ,על ו/או בתוך מתקן התאורה )כגון מגש אביזרים/ציוד, שקע שרות             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  .היסוד והעמוד             

  ,עמודים, זרועות -לחשב את המידות והמבנה של מתקן הנשיאה על הקבלן/היצרן  .ב

  ,יסודות, וכו', כדי לעמוד בעומסים הדרושים. החישוב יכלול את העומס המרבי             

  ,בהתחשב בכמות המרבית של הזרועות ואורכן וכן ערכות גופי התאורה המזוודים             
  זרועות שוט, שילוט הכוונה מואר ובלתי מואר וכל יתר הציוד המותר להתקנה על             
 שלהם. מתקן הנשיאה לפי הנחיות משרד התחבורה, לרבות משקליהם ושטח החתך             

ליציבות של  על התכנון המפורט להבטיח שמירה על התכונות המבניות העיקריות הדרושות .ג
לעמידה כנגד גזירה, גם  אינרציה לעמידה כנגד כפיפה ושטח חתך-ומנטמתקן הנשיאה, מ

  .בקטעים של מחברים ופתחים מתוכננים

  החישובים, תוכניות העבודה ופרטי המבנה יוגשו לאישור מנהל הפרויקט ומפקח .ד

  .החשמל לפני תחילת ביצוע העבודה              

קו תחתון  בתוכניות המצורפות כגון: רוםעל הקבלן לשמור על המידות העיקריות המופיעות  .ה

גובה הפתחים מעל פני  ,של פנסים מעל פני הכביש, אורך הזרועות, גודל הפתחים בעמודים

השיטה וצורת העמודים, הזרועות,  ,הקרקע וכו'. כל יתר המידות המתייחסות לחוזק המבנה

  .צורפים כדוגמהאלה הם עקרוניים בלבד ומ החיזוקים ופרטי המבנה המופעים בתוכניות

בעובדת  ,על הקבלן להתחשב, בעת קביעת המיקום של מתקני נשיאה לערכות תאורה .ו
התקנת הפנסים  הימצאותם בקרבת רשת מתח גבוה ולהתחשב במידות העמודים וגובה

  .ולהוראות חוק החשמל בהתקרבות לרשת חשמל כזו, בהתאם להנחיות מהנדס התנועה

 

 נתונים לתכנון

)בעיקר  לשמור על המידות העיקריות המופיעות במסמכי ההסכם האחריםעל הקבלן  .א
יש להתבסס על  התוכניות והמפרט הטכני המיוחד אך בהעדר תוכניות ענייניות לפרויקט

פנסים מעל פני הכביש, אורך  התוכניות הסטנדרטיות של החברה(, כגון: רום קו תחתון של

כל יתר המידות    .מעל פני הקרקע, וכו' חיםזרועות שוט, גודל הפתחים בעמודים, רום הפת

לשיטה וצורת העמודים,  ,בתוכניות הסטנדרטיות של החברה המתייחסות לחוזק המבנה
אלה הם עקרוניים בלבד ומצורפים  הזרועות, החיזוקים ופרטי המבנה המופיעים בתוכניות

 כדוגמה.
  עמוד במצב גבולי של הרסעומסי הרוח עומסי התכן, תכן ה -ב.     העומסים האופייניים 

 פלדה ובמיוחד                -יחושבו בהתאם לתקנים הישראלים הענייניים למבני -ושירות         

 /נספח ב'.812ת"' -ו 414 ת"י        

מ'  36 רוח הנובע ממהירות רוח ממוצעת של-עומס 414יש לקחת בחשבון בהתאם לתקן     . .ג
שנה, לפי  50של  דקות בתקופת חזרה ממוצעת 10במשך לשנייה לפחות (ממוצע המהירות 

אקלימיים מיוחדים, כגון רכס  , למעט באזורים בהם שוררים תנאים2009-דרישות התקן מ

קריטיות ובחתך מזערי לפחות, אלא אם  -אוויר על-החרמון), זאת תוך התחשבות בזרימות
 נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד.

לעומס של שני  מודים והזרועות וייבדקו בנוסף לאמור לעיל גםכדרישת מינימום יתוכננו הע .ד
איכות) ובמשקל של -שווה מ"ר לפחות כל אחד (בשטח מלבני 0.22תאורה בשטח של -גופי

 ק"ג לפחות כל אחד. 21הגופים המתוכננים לפרויקט, 

 
 תכנון הנדסי

  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן .א

אם הוא  רשוי, בין אם הוא עצמאי וביןלצורך התכנון יעסיק הקבלן מהנדס אזרחי  (1
שנים לפחות בתכנון  עובד הקבלן, עוסק בתכנון מבנים ובעל ניסיון מוכח של חמש

והארכיטקטים ורשוי לפי חוק  מבני פלדה. המתכנן יהיה רשום בפנקס המהנדסים
בענף הנדסה אזרחית/מדור  11סעיף  (1958המהנדסים והאדריכלים תשי"ח )

 מבנים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ש את שם המתכנן לאישור מנהל הפרויקט, כולל פירוט ניסיונוהקבלן יגי (2

 וייעוץ המקצועי. מנהל הפרויקט רשאי לצרף מתכנן בתחום המקצועי לבדיקה

הנשיאה  בנוסף יעסיק הקבלן/היצרן יועץ ביסוס לצורך תכנון יסודות מתקן (3
ס ויכין דו"ח ביסו לערכות תאורה באתר המתוכנן. יועץ הביסוס יערוך סקר קרקע

 שעותק ממנו יועבר למנהל הפרויקט.

 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן/יצרן להעסיק בנוסף גם יועץ מקצועי  (4

 מומחה לריתוכים, שיקבע את נוהלי העבודה והבדיקות לביצוע.

ללוח  המתכנן מטעם הקבלן/היצרן מתחייב לבצע את עבודת התכנון בהתאם  (5
העבודה הן במהלך  ח עליון על ביצועהזמנים של הפרויקט וכן מתחייב לבצע פיקו

 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, עם  מועדי הביקורת במסגרת הפיקוח העליון יתואמו, באמצעות (7
ימסור )באמצעות  ט, עם מפקח החשמל ועם היצרן. המתכנןמנהל הפרויק

יתאם המתכנן מטעם  הקבלן/היצרן( הערותיו בכתב למנהל הפרויקט. כמו כן
החשמל הנדרשים למתקן  הקבלן/היצרן את ההכנות הנדרשות לכל אביזרי

 התאורה, כולל הארקת היסוד.

 מסמכי התכנון .ב

החשמל את  הפרויקט ולמפקחעל הקבלן/היצרן והמתכנן מטעמו להגיש למנהל  (1

עם שם וחתימת  ,מסמכי התכנון בשלושה עותקים שכולם קריאים וברורים

תאריכי התכנון והאישורים  ,המתכנן, בציון פרטים מזהים כגון מספר המהדורה
                                                                                                             וכו'.

חתומים על  כל מסמכי התכנון, לרבות תוכניות וחישובים הסטטיים שיוגשו יהיו
את המסמכים  ידי המהנדס המתכנן. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן

 (. CD, DVDוהתוכניות גם על מדיה אופטית )

 מסמכי התכנון יכללו, בין היתר  (2
ובמיוחד פרטי  ת פרטי הרכיביםוכו', לרבו 1:20, 1:25קנ"מ -ייצור ב-תוכניות -

החשמל הנדרשים למתקן  החיבור ביניהם וכן כל הרכיבים של אביזרי

  .התאורה

 תוכניות הייצור  וכן 1:1, 1:5, 1:10קנ"מ -תוכניות הפרטים, פרטי החיבור ב -

(Shop Drawings) ציון מפורט של סוגי ועוביי  ריתוכים, כולל-יכללו פרטי

  .הריתוכים
יסוד ופרטים  ות ופרטי החיבור בין העמוד ליסוד, כולל הארקותתוכנית היסוד -

 למעברי צנרת החשמל.

 תוכניות התקנה והנחיות ברורות לבדיקה. -

 מפרט ייצור ומפרט התקנה כולל התייחסות למערכת החשמלית.  -

-חתומים על ,חישובי יציבות של מתקן הנשיאה לערכות תאורה על כל חלקיו  -

רכיבי הבטון, פרטי הזיון  ,לרבות חישוב היסודותידי המהנדס שערך אותם, 
יוגשו בצורה מסודרת, קריאה וניתנת  ברכיבים המחברים וכו'. החישובים

                                                                                                     .לבדיקה

ואישור החישובים  ,היציבות הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי
 המזמין אינו גורע מאחריות זו. על ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או

עמדו  מפרטים מלאים של כל החומרים שיסופקו לרבות תקנים שבהם  -
 החומרים האלה, לפי דרישת מנהל הפרויקט. 

תיוג, גבהים,  נוהלי עבודה להרכבת מתקן התאורה, מערך הבדיקות, רשימת  -

 '.'חומרים וכו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שהחומרים המוצעים  תעודות של מבחני טיב ואיכות של החומרים המעידים  -
השונים. כל הבדיקות למבחני הטיב  עומדים בדרישות המפרטים והתקנים

 מעבדות מוסמכות ומאושרות. ידי-והאיכות יערכו על

  .אין להתחיל בייצור עמודים וזרועות ללא קבלת אישור ממנהל הפרויקט  (3

 

 

  יות הקבלן למסמכי התכנוןאחר .ג

 הקבלן אחראי אחריות מלאה ובלבדית לחישובי היציבות. (1

מאחריותם המלאה  התייחסות מנהל הפרויקט למסמכים האמורים אינה גורעת  (2
לתוכן התוכניות, חישובי היציבות ויתר  והבלבדית של הקבלן ושל המתכנן מטעמו

 להתייחסות זו. המסמכים שהוגשו

-לשגיאות, טעויות, אי הפרויקט לא יפטור את הקבלן מאחריותואישור של מנהל   (3
 העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר. דיוקים או ליקויים בתכנון ובבצוע

יתוקן במלואו  ,נזק כלשהו כתוצאה מליקוי בתכנון ו/או בביצוע או הנובע מהם (4
 לאלתר על ידי הקבלן ועל חשבונו.

                                                                                                        תמורה עבור התכנון .ד

המסמכים  מודגש בזה שהמחיר החוזי שנקבע עם הקבלן כולל את התמורה המלאה עבור כל
פרק זה, הכנת -בפרק/תת האמורים לעיל, לרבות התכנון הכללי והמפורט על פי ההנחיות

התאורה על כל פרטיהם וחלקיהם,  וההתקנה של מתקני הנשיאה לערכותתוכניות הייצור 

  .הלוגיסטיות לרבות התכנון מפרטי ההתקנה, ההנחיות והפעילויות

אם יגרם עיכוב בהתקדמות עבודות הביצוע ו/או שיבוש בלוח  פיגור באספקת המסמכים .ה
האחרים או עקב פיגור באספקת התוכניות ו/או המסמכים האמורים  הזמנים שנקבע עקב

 ידי מנהל הפרויקט או מפקח החשמל או המזמין בשל-המלאה או החלקית, על ,פסילתם

גמר  היותן לדעתם, בלתי מתאימות לצורכי הביצוע, לא ישמש עיכוב זה עילה לדחיית

  .הביצוע והקבלן יישא באחריות המלאה והבלבדית לכל התוצאות

  דעות-יישוב חילוקי .ו

העבודה  לאישור של מסמכי התכנון ו/או במהלך ביצועאם יתגלעו בעת ההגשה  (1
הפרויקט הקובעת  חילוקי דעות לגביהם או לגבי חלק מהם, תהיה דעתו של מנהל

 והעבודה תבוצע בהתאם להוראותיו ללא עיכובים.

לגבי  מודגש בזאת שמנהל הפרויקט הוא הקובע בקשר לחילוקי דעות כלשהם  (2
 והתוכניות מטעם מתכנן הקבלן.מכלול מערכת/מתקן התאורה 

 אם מנהל הפרויקט ידרוש מהמתכנן מטעם הקבלן/היצרן להוסיף פרטים  (3

מבנים, לערוך  בתוכניות, לשנות מידות של רכיבים, להשלים חישובים סטטיים של
והמתכנן מטעמו לבצע את  בדיקות נוספות וכיוצא באלה, יהיה על הקבלן/היצרן

 כל האמור ללא כל דיחוי.

הדרישות  ר כל הדרישות הללו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את עלויותעבו  (4
תהיה כל עילה להגשת  האמורות במחירי היחידה השונים של עבודותיו. לקבלן לא

 דרישה כלשהי לתשלום חריג עבור אלה.

 

 תכנון הכנה להתקנת אביזרים ייעודיים

 בכל עמוד יתוכנן פתח אחד לציוד הפעלה. .א

ובעובי  ס"מ 60×  14וכנן סגלגל/אליפטי, עשוי פלדה, במידות לפחות מכסה הפתח ית .ב
 .זהה לעובי של דופן העמוד

 50 ממ"ר ואורך 10בחתך  P.V.C.-המכסה יכלול מוליך נחושת שזור גמיש ומבודד ב .ג

ויבטיח  ס"מ, לקשירת המכסה לעמוד. חיבור המוליך למכסה ולעמוד יהיה גלווני
 רציפות הארקה.

  .הפתח יתוכנן לסגירה עם בורג אלן שקוע שימרח בגריז סמיך בחלקו הפנימ  .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בתא הציוד יהיו .ה

 התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים (1

  .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 במפעל-נשיאה לערכות-ייצור מכלול המרכיבים של מתקני (1

 ידי החברה, שהוא מפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי לסימון-מאושר על

לעמידה  תאורה והנמצא בפיקוחו של מכון זה ובעל אישור-תקן תקפים לעמודי-תווי

 הענייני. העדכנית ביותר בתחוםבמהדורתו  ISO 9001 איכות-בתקן אבטחת

 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 תוכניות 15תאורה קוניים בגבהים עד -לעמודייסודות בטון  (1

 יסודות ענייניים המהווים חלק ממסמכי ההסכם. אם לא נכללו-ופרטי

 במפורש תוכניות ופרטים כאמור במסמכי ההסכם ישמשו התוכניות

 והפרטים הסטנדרטיים של החברה העומדים לרשות הקבלן ומתכנניו.

לסוגיהם  בחשבון כי הפרטים של יסודות בטוןבכל מקרה על הקבלן לקחת  (2
החשמל  שיצורפו למסמכי ההסכם כפרטים סטנדרטיים לעבודות מתקני
ולביצוע  הינם פרטים מנחים בלבד. הקבלן הוא האחראי הבלבדי לביסוס

הענייניים  יסודות בטון לסוגיהם בהתאם לנדרש בתקנים ובמפרטים
ובמתקנים המיועדים  סביבהובהתחשב בעומסים המרביים, בתנאי השטח וה

תוכניות והנחיות של מהנדס  פי-להיות מותקנים על היסודות. זאת יעשה על

קרקע שיפעיל הקבלן מטעמו  -מבנים מוסמך ורשוי ויועץ מאושר להנדסת
של מהנדס המבנים לא תפחתנה  ועל חשבונו, ולכך נדרש כי תוכניות והנחיות

פיעים בפרטים הסטנדרטיים שהם מו מהחוזק ומהממדים של היסודות כפי
 האמורים.

 אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוחד או בכתב הכמויות של הפרויקט (3

 והוטל על הקבלן לבצע תכנון שונה מהסטנדרט האמור ליסודות הבטון

 ידי-לעמודי התאורה ו/או למתקני חשמל/תאורה אחרים, יעשה הדבר על

-להנדסת ויועץ מאושר אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים מוסמך ורשוי

כשהקבלן נדרש  ,קרקע) מטעמו של הקבלן ויתומחר לפי סעיפי כתב הכמויות
הביצוע אצל מנהל  ידו לפני-לאשר את התוכניות והפרטים שיתוכננו על

  .הפרויקט

 דעתם הבלבדית של מנהל הפרויקט או-במקרים מיוחדים, בהם, לפי חוות (4

 לתכנן יסוד מיוחד, לאור של מפקח החשמל או של מתכנן החשמל, נדרש

 תנאי השטח של מיקום העמוד או המתקן החשמלי בפועל (כדוגמה עמוד

המיועד  יציבה) או כאשר המתקן-תאורה שממוקם במדרון או בקרקע בלתי
אחרת,  להיות מורכב על יסוד הבטון מחייב זאת או מכל סיבה מקצועית

-שיוכנו על מתאימותיהיה על הקבלן לספק על חשבונו תוכניות מבנה ויסוד 
מאושר  ידי אנשי מקצוע מתאימים (מהנדס מבנים מוסמך ורשוי ויועץ

התוכניות  קרקע) מטעמו של הקבלן.והקבלן נדרש לאשר את-להנדסת

  .האמורות אצל מנהל הפרויקט ומפקח החשמל לפני הביצוע

 הגנה על יסודות ועמודים .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כגון  מאחורי הגנותיסודות לעמודים/מתקני נשיאה לערכות תאורה יותקנו  (1
 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 להתקנת

 היסוד, והתקנתו מחדש באותו יום, מיד לאחר ביצוע היסוד.

 בטיחות יבוצעו אך ורק על ידי קבלן מוסמךפירוק והרכבה של מעקה   (3

 - 51ומאושר לכך על ידי החברה וזאת בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 

תשולם  "מעקות וגדרות בטיחות". עבודה זו - 33פרק -עבודות סלילה"/תת"
 תשלום בהתאם לתת הפרק האמור.-לפי פריטי

היסודות                             צורת יסודות .ג
 ככלל : יהיו

 - "ביסוס עמוק - 023כלונסאות, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (1

 כלונסאות קדוחים וקירות חפורים".

  או

 "עבודות בטון– 02יסודות בודדים, שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי/פרק  (2

    .                                   ""עבודות בטון יצוק באתר - 01פרק -באתר"/תת
ולתכונות  היסודות ייקבע בהתאם לתנאים הטופוגרפיים, לתנאי הסביבהסוג 

שניתן, ביסוס  התקנה בנפרד. ככלל יש להעדיף, עד כמה-הקרקע בכל אתר

  .באמצעות כלונסאות

  איכות חומרים ליסודות .ד

 לפחות. 30-איכות הבטון ליסודות העמודים תהיה ברמת ב  (1

/ 4466לגביהם כמפורט בת"י  מוטות פלדת הזיון יהיו מצולעים והדרישות  (2
 .5 -ו 3חלקים 

 יסודות במדרון .ה

 על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו, באמצעות מהנדס מומחה (1

 שיתוכננו. להנדסת קרקע, להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס וסוג היסודות

 -על הקבלן לספק למנהל הפרויקט חישובים ותוכניות ליסודות של מתקני (2

 ורה שיוצבו במדרון. החישובים, התוכניות והמפרטיםתא-נשיאה לערכות

רישיון  ידי מהנדס מטעמו של הקבלן ועל חשבונו, בעל-ליסודות אלה יוכנו על
 הפרויקט. מהנדס מומחה בתחום ביסוס מבנים, ויוגשו לאישור מנהל

 ביצוע היסודות מותנה באישור מנהל הפרויקט. (3

 במסגרת הפיקוח העליוןהמהנדס המתכנן מטעם הקבלן יהיה אחראי  (4

  .לפיקוח על ביצוע היסודות

 התקנת צנרת ביסודות .ו

שתעמוד  חשמל-תוך כדי יציקת בטון ביסודות יש להתקין בהם צנרת לכבילי (1

 ותיכלל במחירי היחידה שלהם. 61386בדרישות ת"י 

 3-כמות הצנרת בכל יסוד תהיה לפי תוכניות התאורה אך לא תפחת מ (2
 מ"מ וכן צינור נוסף כעתודה 110מ"מ או  75ר צינורות שרשוריים בקוט

ביסוד  בהתאם לתוכניות עבור כניסה של הכבילים אל העמוד. בנוסף יותקנו
מתאימות  מ"מ בקשתות 29איכות בקוטר -צינורות מסוג "מריכף" או שווה 3

מרביים.  לקוטרם עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים
כעתודה להעברת  ם יוכנסו שני צינורות נוספיםבעמודים קיצוניים ופינתיי

 כבילים נוספים בעתיד.

 הצינורות יגיעו למרכז היסוד לצורך כניסת הכבילים לחלל העמוד. כל (3

 היציקה. ס"מ מפני היסוד בשלב 15-הצינורות ייקשרו יחד במרכז ויבלטו כ

  גימור מסביב ליסוד .ז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ד.לאחר התקשרות הבטון תהודק הקרקע היטב מסביב ליסו (1

 בנוסף ימולא המרווח שבין היסוד לבין שול הכביש במילוי מהודק, לפי  (2

  .הצורך והוראת מנהל הפרויקט

  עיגון ביסודות להצבה ולייצוב של מתקני הנשיאה-בורגי .ח

 עיגון מגולוונים בחתך תקני לצורך-בכל יסוד יותקנו לפחות ארבעה בורגי (1

/ 1225 בהתאם לדרישות בת"יהרכבת העמוד. בורגי העיגון ייקבעו וייבדקו 

-  עיגון במפרט הכללי/פרק-)ראו גם דרישות מחייבות לבורגי 3טבלה 

 (. "מבנה –שילוט -"גשרי - 02פרק -פלדה"/תת-"מבני19

ולתנאי  ידי המתכנן בהתאם לממדיו-כמות בורגי העיגון לכל עמוד תיקבע על (2
כאלקטרודה  הסביבה. בורגי העיגון יותקנו ביסודות כשהם מרותכים בכלוב

  .להארקת היסוד לפי החוק והתקנות

 על הקבלן להציג בפני מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו אישור ממעבדה (3

 מוסמכת ומאושרת בדבר תכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות

 התכנון.

באמצעות  על הקבלן למדוד ולבדוק בקפידה את המיקום של מרכזי הברגים (4
שבטבלת היסוד  י היציקה ולהתאימם למרווחיםתבנית מתאימה מפלדה לפנ

 של העמוד.

 ס"מ לפחות מעל 13ביסודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון  (5

 היסוד. ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי העיגון שבעה ס"מ מעל

 היסוד.

 בהתקנה עמודים בשטח מרוצף (ללא מחברים שבירים) יהיו פני היסוד  (6

 מנת לאפשר חיפוי-ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים על 15-כהעליונים 

 בריצוף.

 מנהל הפרויקט יאשר, לאחר שבדק יסוד יצוק ראשון מכל סוג, את יציקת (7

-למתקני תאורה יציקת יסודות-נשיאה נוספים לערכות-היסודות למתקני
הפרויקט  תאורה נוספות מותנית, כאמור, באישור מנהל-נשיאה לערכות
 .ליסוד הראשון

 על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות לפני התקנת העמודים.  (8

 על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט ליסודות המותקנים לפני התקנת  (9

 העמודים עליהם.

 

  הארקה .ט

 בכל יסוד תותקן הארקת יסוד כנדרש בתקן הישראלי הענייני. (1

 באמצעותבכל עמוד יותקן חיבור להארקת היסוד. הארקת העמוד תעשה   (2

בתוך  בורג הארקה שירותך לדופן העמוד בתא הציוד שלו. לצורך זה יותקן

עם  ,6/16מ"מ לפחות ובקוטר " 100העמוד פס הארקה מנחושת באורך 
 ממ"ר. 25חורים והברגות וברגים מתאימים לכביל בחתך של עד 

 מ"מ 50×4כהארקת יסוד יצא מיסוד הבטון פס פלדה מגולוון במידות  (3

 גיע עד תא האביזרים ויחובר לבורג ההארקה של העמוד. פסובאורך שי

של  המוצא של הארקת יסוד ירותך לכלוב בורגי העיגון ולמוטות פלדת הזיון
 היסוד.

  .כל ההארקות תחוברנה לפס ההארקה שבעמוד, בהתאם לתוכניות (4

 

 תאורה-נשיאה לערכות-ייצור והתקנה של מתקני

  כללי א.  
  שמבנה מתקן הנשיאה אמנם יעמוד בכל העומסים(    על הקבלן להבטיח 1

 המופעלים עליו.       
  (   העמודים והזרועות יהיו חרוטיים, עגולים או מתומנים לפי קביעת מנהל2 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פלדה לפי התוכניות המפורטות המאושרות   -הפרויקט; בנויים מפח       
 המפרט הטכני המיוחד.  ו/או       

 ם שונים בהתאם לתכנון הענייני לפרויקט  (  העמודים יהיו מסוגי3
 להלן: וכמפורט     

  העמודים והזרועות יהיו באורכים לפי הנדרש בתוכניות ו/או -
 במפרט הטכני המיוחד.              

  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-כי תחתית התמרור תהיה ברום שייקבע על              
 מ' מעל פני מיסעת הכביש או  2.20התנועה 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                   

  ולדופן העמוד, הכול במידות שייקבעו בתוכניות ו/או במפרט הטכני                   
 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

 בתאורה. בתוכניות, מספר הדרך וכן שם החברה המטפלת לספרור                   

 
  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.     

תמיד  יורמו -עמודים וזרועות  -נשיאה לתאורה -רכיבים מבניים של מתקן (2
 באמצעות מנוף מתאים, תוך שימוש בחגורות רכות. אין להשתמש

 פלדה.-בשרשראות או בכבלי

 למניעת היווצרות גליות בעמודים, יונחו העמודים אחד ליד השני ועל גבי  (3

 הובלה והאחסנה.רפידות מעץ. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בעת ה

 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, ההובלה (5

 הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות מנהל

 הרשאי גם לפסול רכיבים כתוצאה מנזקים כמתואר לעיל.הפרויקט, 

 ,כל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות הטעינה, ההובלה  (6

 הפריקה והאחסנה תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו, לפי הוראות מנהל

 הפרויקט, הרשאי גם לפסול רכיבים ולהורות בדבר החלפתם בחדשים

 ל.כתוצאה מנזקים כמתואר לעי

 

  נשיאה לתאורה-אופן ההצבה וההתקנה של מתקני .ג

שיקבע מודד  העמודים יוצבו במקומם המתוכנן על יסודות שהוכנו מראש, על פי סימון (1
המתוכננים, תוך שמירה על  מוסמך של הקבלן, שיסמנם במדויק ביחס למיקום ולגובה

שפה, -קווי אבניתנועתיים )סימון פסים צהובים,  מרחקים מתוכננים הנדרשים מרכיבים
 ולפי הנדרש בתוכניות של מתכנן התנועה בפרויקט. בטיחות, וכו'(-מעקות
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שיסומן בשטח  ידי המודד האמור רק לאחר-תאורה ייקבע ויסומן על-מיקום עמודי  (2
 התנועה, המדרכות ומיסעות הכבישים. מיקומם של כל מעקות הבטיחות, אבני השפה, איי

בטיחות. מתקני  -גן או מעקות-חורי מדרכות, אבנימתקני נשיאה לתאורה יותקנו מא  (3
יותקנו כך שצלעות החיזוק של  רגל-נשיאה שיוצבו על מדרכות המיועדות למעבר הולכי

-תאורה מאחורי מעקות-הריצוף. מיקום עמודי טבלת היסוד של העמוד לא יבלטו מעל פני
כות ופרט בסוג המעקה המבוצע ובהתאם לתוכנית תאום מער בטיחות יהיה בהתחשב

-מעקות טיפוסי של מתכנן הכביש, המראים את מיקום פס צהוב, את מיקום וסוג חתך
המרחק הנדרש בין  בטיחות, את מיקום עמודי תאורה מאחורי מעקות הבטיחות ואת

 לרוחב הפעיל של מעקה הבטיחות(. מעקה הבטיחות המבוצע לבין עמוד התאורה )בהתאם

-שבירים ו/או מעקות מדרכות יהיו מוגנים ע"י מחבריםעמודי התאורה שיותקנו מאחורי   (4

עמודי תאורה שיוצבו על מדרכות  .בטיחות בהתאם לנדרש לפי קביעת מתכנן הכביש
שצלעות החיזוק של פלטת היסוד ובורגי העיגון  רגל יותקנו כך-המיועדות למעבר הולכי

 יבלטו מעל פני הריצוף. ליסוד של העמוד לא

מתאימים ויחובר  אך ורק באמצעות מכשירים מכניים ומנופיםכל עמוד יוצב אנכית   (5
מאונך לחלוטין בעזרת  האורך שלו לבורגי היסוד המעוגנים בבטון. כל עמוד יותקן כשציר

ידי מנהל הפרויקט אלא לאחר -לא תתקבל על מערכות האומים והדסקיות. התקנתו
 10×5לן בפסי פח בגודל ומושלמת. לצורך פילוס העמוד ייעזר הקב פילוסו בצורה סופית

 בעוביים שונים הדרושים לו, שיוכנסו בין היסוד לבין טבלת הבסיס. ,ס"מ

הרומים הנדרשים  נשיאה לתאורה וכן בדיקת-לאחר השלמת הכינון והפילוס של מתקן (6
מיסעת הכביש )דרוש מרווח חופשי של  )מרווח נקי לתנועה( וגובה תחתית הפנסים מעל פני

העגון והמרווח הנותר בין טבלת הבסיס לבין פני הבטון  (, יהודקו בורגימ' נטו לפחות 5.50
 . בין טבלת העמוד1225ת"י -במלואו בדייס בטון בלתי מתכווץ בהתאם ל ביסוד ימולא

לאפשר ניקוז.  מנת-איכות על-או שווה 29לבין יסוד הבטון יותקן שרוול מצינור מריכף 
 נוספת באופן סופי. ים פעםלאחר התקשרות והתקשות הדייס ימתחו הברג

ודסקיות קפיציות  נשיאה לתאורה יהיו עם אומים כפולים-כל חיבורי הברגים במתקן (7
יהיה באמצעות חבקים )"שלות"(  לאבטחה כנגד שחרור. חיבור גוף ערכת התאורה לזרוע

לפחות. החבקים יותאמו במדויק לגוף התאורה  מפלדה בעלי עובי פח של חמישה מ"מ

  .1/2עם אומים כפולים בקוטר מזערי של " צעות ברגיםויחוברו באמ

מיסעה או מעקה  תאורה מעוגן/משולב במבנה אחר )כגון-נשיאה לערכת-במקרה שמתקן (8
המתקן לתת פרטי ביסוס ועיגון  תמך כלשהו(, על מתכנן-של גשר, קיר בטון או קיר

המבנה החשמל, תוך התחשבות מלאה ברכיבי  מותאמים במיוחד, בתאום עם מתכנן
-המתכנן של אותו מבנה ובאישורו. היסודות עצמם של מתקני האחר, וזאת בתאום עם

המתכננים של  ידי-תאורה המשולבים במבנים אחרים כאמור יתוכננו על-לערכות נשיאה

  .אותם מבנים

 

 פתח ותא לציוד/ שרות

 כללי
 פתח שרות

-( לתאOval שירות סגלגל/אליפטי ) -בחלקו התחתון של כל עמוד לתאורה יותקן פתח (1
ס"מ מעל  100-בגובה של כ שיהיה -גישה לחיווט חשמלי ולפס המהדקים  -אביזרים 

המדרכה( ובמידות שתיקבענה בתוכניות  מפלס פני המיסעה של הכביש המתוכנן )או
 ס"מ(. 60×14)ככלל 

לטיפול  ת פונה אל מחוץ לכביש, בצד הבטוח האפשריהעמוד יוצב כשפתח השירו (2
החשמלי של מתקן התאורה,  בחיבורים החשמליים, במגש האביזרים ובאביזרי ההתקן

התנועה הבאה והחולפת על פניו וביכולתו  כשהחשמלאי המתחזק נמצא כשפניו מול

-ל איבכל מקרה של ספק או ש .בתנועת כלי הרכב המגיעים להבחין תוך כדי עבודה גם
 לקבל הנחיית מפקח החשמל. יכולת למקם את פתח העמוד כנדרש יש

פלדה -כיסוי מפח -פתח הגישה לחיווט החשמלי ולתא האביזרים יהיה סגור על ידי דלת  (3
אוורור ועם אטם -לפחות, עם חריצי מגולוון בעובי שאינו פחות מעובי הדופן של העמוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הדלתית תהיה עם שני ברגים מסוג "אלן" נעילת  .ניאופרן בהיקפה לאטימה מוחלטת
משוקע, מוגנים כנגד שיתוך )או עם בורג אחד בדלתית בעלת ציר(.  עם ראש 3/8בקוטר "

 הברגים ייטבלו במשחת סיכה סמיכה בחלקם הפנימי.

  תא לציוד חשמלי .ד

 לתוכניות )ראו  בכל עמוד יותקן תא אחד לאביזרי ציוד חשמלי, עם פתח בהתאם (1

 פלדה, במידות שתיקבענה  עשוי Oval) (לעיל(. מכסה הפתח יהיה סגלגל )4.ס"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       
 ציפות הארקה.ר המכסה לעמוד יהיה גלווני ויבטיח       

סיכה סמיכה  -ברגים שקועים מסוג "אלן" לפחות, שיימרחו במשחת 1הפתח ייסגר עם  (2
 בחלקיהם הפנימיים.

 בתא הציוד יותקנו:  (3

 התקן לתליית מגש ציוד לאביזרים. -

 ידי חבקים-פס מרותך לעמוד לצורך חיזוק הכבילים על  -

דיסקיות מותקן  2אומים,  3מפליז כולל  3/8בורג הארקה מותקן בעמוד , הבורג   -
 .812בחלל העמוד עם תושבת עם מגרעת כנדרש בתקן 

 התקן הכנה לחיבור פס הארקות מנחושת.  -

חיבורים, פנסים,  מכלול אביזרי החשמל: אביזרים, שרוולים, הארקות יסוד, תיבות (4

  .לחצנים, וכו', יהיו כולם על פי דרישות מתכנן התאורה

 

 
 תאורה -מגש אביזרים בעמוד

ומתלה  מעלות צלסיוס, עם גגון 120המגש יהיה בנוי מחומר פלסטי עמיד בטמפרטורה של  .א
ולאחזקה. על הקבלן להגיש  לתלייה בתוך תא האביזרים באופן המאפשר גישה נוחה להתקנה

  .לפני תחילת הייצור והאספקה של המגשים דוגמת מגש מזווד ומחווט לאישור מפקח החשמל

 מא"זים ומהדקים. מנחושת עם ברגים ודסקיות, ופסי דין להתקנתבכל מגש יהיה פס הארקה  .ב

בלוח המרכזייה  המא"זים במגשי הציוד בעמודים יהיו מהדגם והתוצרת שאופיינו ואושרו לביצוע .ג

  .למאור

דוגמת תוצרת ( אצבעות מתוצרת מאושרת 5כבילי הכניסה יהיו עם ראש כביל )כפפה( סטנדרטי  .ד
שכבתי )"סנדוויץ"( -שלט רב איכות(, ויסומנו באמצעות-ו שווי"ריקם" או "מגלן פלסטיקה" א

  .שחור חרוט בלבן

תקנים לפי  ידי מכון-מסוג מאושר על ,BC3-ו BC2 המהדקים עבור כבילי הכניסה יהיו מדגם .ה

מהדקים דומים תוצרת  או SOGEXI מתוצרת מאושרת )דוגמת תוצרת ,IEC-947-7-1 תקן
חתכים -מתאימים לכניסת כבילים בעלי שטחי המהדקים יהיו איכות(.-"מגלן פלסטיקה" או שווי

בהתאם לייעוד עבור: מוליכי המופע )"פאזה"(, מוליך האפס  ממ"ר, ויהיו בצבעים 35עד  16של 
 ויסומנו בהתאם. בין כל מהדק לשכניו ובשני צידי הקבוצה יותקנו מעצורים ) ומוליך הארקה

"Stoppers" .) 

-בחיבורים על וד המגש יש להבטיח שיהיה אורך עודף של כביליםבכל סיום כביל המתחבר לצי .ו

  .מנת לאפשר שליפת המגש בצורה נוחה לצורך טיפול ותחזוקה

יותקן על מסילה  מא"ז-. ה0-קוטבי עם ניתוק ה-ק"א דו 10אמפר  10עבור כל פנס יותקן מא"ז  .ז
המא"זים יהיו תואמים )הלבשה(. כל  ויש להתקין מעצורים משני צדדיו, לרבות כיסוי סטנדרטי

  60898. ו יעמדו בדרישות ת"י 10KAלזרם קצר 

  .מהדקי החיבורים ליציאה לפנסים יהיו מחרסינה .ח

יעיק על מהדקי  כבילי הזנה יחוזקו להתקני הנשיאה בעמוד באמצעות חבקים כך שמשקלם לא .ט

  .החיבורים במגש האביזרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  .פלסטי צבעוני כל המוליכים ללא יוצא מהכלל יהיו עם שרוול בידוד .י

 

 לחשמל ותקשורת –תאי ציוד/שירות  2עמודים עם 
אחד לחשמל והשני  –יספק הקבלן עמודים עם שני תאי אביזרים  –אם צויין בתכנון/כתב כמויות 

 לתקשורת.
 

 הגנה הפני שיתוך

גלוון וצביעה  ההגנה המערכתית על רכיבי הפלדה במתקן הנשיאה לתאורה נגד שיתוך, הכוללת .א
 - 05פרק -פלדה"/תת-"מבני – 19משלימה, תבוצע ככלל בהתאם להנחיות המפרט הכללי/פרק 

 "עבודות מסגרות חרש".

בהתאם לתנאי  ,מערכת ההגנה הרצויה, העניינית לכל פרויקט בנפרד, בנוסף לגלוון המוגדר לעיל .ב

המיוחד תוגדר במפרט הטכני  ,הסביבה במקום בו מתוכננת התקנת המערכת/מתקן התאורה
-ובהוראות הפרקים/תת 1225ת"י -ו 414ת"י  בהתחשב בנתונים המוצגים בתקנים הישראליים

  .לעבודת סלילה וגישור פרקים הענייניים של המפרט הכללי

האומים,  ,העמודים, הזרועות, הברגים -תאורה -נשיאה של ערכות-כל הרכיבים של מתקני .ג
הם גלויים ובין אם הם  ת לסוגיהם, בין אםהדסקיות וכל חלקי המתכת של העמודים והזרועו

מוסמך ומאושר. תהליך הגלוון יעמוד  יהיו מגולוונים בטבילה באבץ מותך במפעל -מוסתרים 
ביצוע כל עבודות הריתוך הנדרשות. לא יורשו  . הגלוון יבוצע רק לאחר918בדרישות ת"י 

 ריתוכים כלשהם לאחר הגלוון.

 בשום פריט מהדרישות להלן עובי שכבת הגלוון המגנה לא יפחת .ד

מיקרון  80 -תאורה -במיוחד עמודים, זרועות וגופי -ברכיבים המבניים העיקריים  -
 לפחות.

מיקרון  60עובי שכבת הגלוון לברגים, לאומים ולדסקיות יהיה  -חיבור -בפריטי  -

  .לפחות

  .209.2.1/חלק 812פי ת"י -בדיקת עובי הגלוון וטיבו יעשו על

העיקרי וללא  יד פנים וחוץ. הציפוי יהיה רציף, חלק ונקי ללא פגמים בשטחוהגלוון יהיה אח .ה
למשטח המוגן, כך שלא  שיירים של "נטיפי" אבץ. שכבת הגלוון חייבת להיות מחוברת היטב

 ידי פעולות סבירות של שינוע, הרכבה ושימוש.-תתקלף על

ביטומן חם מסוג  מגן, כגון טבלת הבסיס של העמוד תצבע בצדה התחתון, בנוסף לגלוון, בחומר .ו

  .איכות לאחר הגלוון-או חומר מגן אחר שווה 817אלסטקס 

בערך(  בורגי העיגון ליסוד הבולטים מעל לטבלת הבסיס של העמוד )בגובה של שני אומים .ז
החלדה. אם העמודים  והאומים הסגורים יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים במשחה מונעת

על כל  Grease) סיכה  )-ממולא במשחת יותר, יותקן שרוול פלסטי יוצבו במקומם בשלב מאוחר

ביטחון על כל -לאחר יישור והידוק סופי של הברגים יורכב עוד אום .בורג הבולט עם האומים

לאחר מכן  .אישור מנהל הפרויקט ייעטפו הברגים והאומים בבד יוטה רווי ביטומן בורג ולאחר
של העמוד עד קצה  , טבלת היסוד ועל החלק התחתוןיוצק ביטומן חם על הברגים, האומים

בנוסף על הקבלן למרוח ביטומן חם גם בתחתית  .בטון מסביב לטבלה-השרוול ויוצק דייס

  .ס"מ מעל תחתיתו לפני הצבתו 30-הפנימי של העמוד עד כ העמוד, על טבלת הבסיס, ובחלקו

נמצאים במגע  לדה ובורגי העיגוןאם פני יסוד הבטון מצויים בתוך הקרקע, כך ששורש עמוד הפ .ח
בתאום עם מנהל הפרויקט.  עם העפר, יהיה על הקבלן לבצע הגנה נוספת על הפלדה כנגד שיתוך

מערכת איטום והגנה בעטיפת בטון על פי  הגנה כזו תתבסס על הגבהת יסוד הבטון או על ביצוע

  .מנהל הפרויקט ידי המתכנן באישור-פרטים שיסופקו על

הצביעה על גבי  פרויקט עמודים וזרועות עם צבע מגן בנוסף לגלוון, תבוצע מערכתאם יידרשו ב .ט

"הגנה על מבני  - 04פרק -פלדה"/תת -"מבני - 19הגלוון בהתאם למפורט במפרט הכללי/פרק 
באבקת צבע מיושמת אלקטרוסטטית ואפויה בתנור אלא  פלדה כנגד שיתוך", כשהצביעה תהיה

  .ההסכם האחריםבמסמכי  אם נידרש אחרת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לרבות אוירה  צביעה כאמור על עמודים וזרועות נדרשת לעמוד בכל תנאי הסביבה ומזג האוויר .י
אורך תקופת האחריות  ימית, או אווירה משתכת אחרת בהתאם למיקום המתקן, וזאת לכל

 כנדרש במסמכי ההסכם.

ואחסנה תתוקן על  קהכל פגיעה בשכבת ההגנה נגד שיתוך כתוצאה מפעולות טעינה, הובלה, פרי  .יא
לפסול רכיבים ולהורות להחליפם  ידי הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות מנהל הפרויקט, הרשאי גם

  .בחדשים כתוצאה מנזקים כאמור

 

 סימון עמודים וספרורם

  .כללי"/ס"ק ו' לעיל" -08.02.05.01.01האמור להלן הוא בנוסף לדרישה לסימון עמודים בסעיף  .א

 מעל  מ' יצבע 1.8אזי חלקו התחתון של העמוד הגמור עד לגובה  אם יידרש בפרויקט, .ב
  20כל פס  הגלוון בצבע שמן מעל שכבת צבע יסוד בפסים שחור ולבן לסירוגין כשרוחב    

  .ס"מ    

 קטלוג כלהלן: על העמודים יסומנו בצבע שחור בלתי מחיק באמצעות תבנית מתאימה נתוני .א

 מספר המרכזייה. (5

 החשמלי.מספר המעגל  (6

  .מספר העמוד באותו מעגל  (7

של שיטת  על הקבלן לקבל לפני הביצוע את אישור מפקח החשמל לשיטת הספרור ולמתכונת .ב

  .הספרור

 .מחיר הצביעה והסימון של העמודים יהיה כלול במחיר העמוד .ג
 
 

 
 בקרה וחיסכון באנרגיה לתאורת כבישים. 08.5

  
 כללי:             

באנרגיה לתאורת הכבישים כוללת אפשרות לשליטה מערכת הבקרה והחיסכון 
 .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

 להתקנה במרכזיות התאורה. בקרי שליטה וניהול אנרגיה  .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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תאור התקשורת בין מרכזיות התאורה ומרכז הבקרה             11.1

 כללי:  .א

בין מרכז הבקרה לבין גופי התאורה דרך מרכזיית התקשורת תאפשר התקשרות 
 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 

 .GPRSבאמצעות מודם סלולארי והתקשורת בין מרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה 

 ב. בקר התאורה: 

בקר התאורה שיותקן במרכזיית התאורה, הינו בקר המשמש להפעלת מעגלי התאורה, 
איסוף אינפורמציה, הכנסת פרמטרים תפעוליים, תקשורת עם מתאמי התקשורת 

 המותקנים בכל עמוד תאורה או גוף תאורה, וכדומה.

ממשק להתחברות למחשב נייד חיצוני ומאפשר למפעיל הבקר כולל צג הפעלה מקומי או 
 גישה לנתוני הבקר, שינוי זמני הפעלה וכיבוי, תוכניות עמעום, וכדומה.

 התכנה התפעולית:

הפעלת התאורה תתבצע ממרכז הבקרה ו/או מבקר התאורה במשטר של שעון 
 אסטרונומי. 

ת לכל בקרי התאורה כקבוצה או פקודות ההפעלה וכיבוי התאורה ו/או תוכניות העמעום  נשלחו
 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 התכנה הייעודית תכנס 

יום תוכניות העמעום לפעולה ותאפשר קיום המשך הפעולה התקינה של מתקן התאורה, לרבות ק
 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 –תוך מרכזיית התאורה פעולה תקינה בתוך לוח חשמל המותקן ב .3

4. MTBF  שעות עבודה. 50,000 -מינימאלי לציוד המוצע 

-)תאימות אלקטרו  IEC61547עמידות בדרישות תקן ישראלי, ככל שקיים, ובדרישות תקן  .5
 מגנטית ודרישות לחסינות בנחשולי מתח, התפרקות חשמל סטטי וכו'(.

)התאמה לעבודה תקינה בסביבה עם הפרעות רדיו במתקן  EN50515עמידות בדרישות תקן  .6
 התאורה(.

 לפחות. IK08עמידות בהולם מכאני  .7
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לפחות.  IP 54עמידות בלחות  .8

 כל חלקים מחומרים כבים מאליהם.  .9
 

 הזנת חשמל 11.4.1.2

 הזנה מרשת חשמל )ו/או גנראטור במקרים מיוחדים(  .10

ת סלולרית, מודם וכו'( יוזנו הזנת חשמל לבקר ולציוד התקשורת )בקר מרכזיה, בקר תקשור .11
וולט  מגובה מצברים. בקר התאורה יכלול מטען וסוללת מצברים  12-24ממקור מתח ישר 

 שע' לפחות. 12מותאמת לגיבוי של 

" לתקשורת, SYSTEM" -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתוכנה כולל:  תוכנת ה .12
 נצברים )מונים( למשך שנה לפחות. דרייברים לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים

 שנים לפחות. 5 –הסוללות יהיו מסוג אטום ללא טיפול ואחזקה לאורך חיים  .13

 

 תכונות בקר התאורה 11.4.1.1

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 מדגם \העברת נתונים אלואנטנה,ל GPRSמודם סלולארי  .1
 מאושר ע"י משרד התקשורת. 

שנה ולא  20שעון זמן אמת ושעון אסטרונומי מובנה )נתוני השעון יאוחסנו בבקר למשך  .2
 יידרשו כיול(

אפשרות שליטה )הדלקה, כיבוי ועמעום( על כל פנס בנפרד )כתובת דיגיטלית לכל מתאם  .3
 תקשורת/פנס(. 

 )פנסים/בקרי מתח(. RF/PLCכתובות נפרדות של יחידות קצה  150הגדרה של עד  .4

 קבוצות פנסים/בקרי מתח לכל קבוצה יהיה ניתן להגדיר תוכנית תפעול שונה.  15הגדרת עד  .5

 אירועי הדלקה, כיבוי ועמעום ביממה. 8תפריט הפעלה לכל אחת מהקבוצות הכולל עד  .6

 הבקר יאפשר שלושה אופני הפעלה: .7
, שליטה ידנית על כל פנס או קבוצות פנסים )בדרך כלל למצב  מצב ידני

 תחזוקה ולהפעלה מרחוק של פנס או קבוצת פנסים.

 

הפעלה אוטומטית בהתאם למשטר הפעלה שהוגדר בבקר, מצב מקומי, 
ע"י שעון אסטרונומי, כניסה דיסקרטית מקומית או שילוב 

 ביניהם.

מצעות תוכנית הפיקוד המרכזית , הפעלה ממרכז הבקרה באמצב מרחוק
 המוגדרת במרכז הבקרה.

כל הבקרים יעבדו ב"מצב מרחוק" ויופעלו לפי התוכנית המרכזית. במידה והבקר זיהה  :הערה
תקלת תקשורת עם המרכז יעבור באופן אוטומטי למצב מקומי ויפעיל את המרכזייה והפנסים 

 בהתאם לתוכנית הפיקוד המקומית.

( משנקים אלקטרוניים ו/או  PLC/RFם לבקר )בקו או במקרים בהם מחוברי
ספקי לד. הבקר יעביר למרכז הבקרה את כל נתוני המדידה של כל פנס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מתקבלים מבקר המתח כולל: מצב פעולה )מופעל/מופסק(, מתח רשת, מתח 
 פנס, רמת עמעום, טמפרטורת בקר, צריכת הספק מצטברת ושעות עבודה.

לבקר לכל פנס והעברתם   GISוני מיקום גיאוגרפייהיה ניתן להקליד לבקרה נת
 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.

 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 תקשורת: 4לצורך התחברות לאביזרים חיצוניים בתקשורת, יכלול הבקר לפחות 

 RF,PLCלחיבור מתאם התקשורת ) RS232C  - 1תקשורת טורית מס  .א
 פנסים. 150או דו גידי( לדגימה והפעלה של עד 

לחיבור מד אנרגיה שיתוקן במרכזית  RS232C – 2תקשורת טורית מס  .ב
 התאורה. 

לחיבור בקרים מתוכנתים ואביזרים   RS485 – 3תקשורת טורית מס  .ג
 נוספים שיותקנו בהמשך בסמוך למרכזיית התאורה.

רת סלולארית למרכז לחיבור בתקשו GPRSמודם  – 4תקשורת טורית מס  .ד
 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%)דיוק מדידה כופל הספק  .ח

 הספק מצטבר לכל פאזה .ט
 

 ממסרי ביניים 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.

 ההתקשרות בין הבקר ויחידות הקצה )מתאמי התקשורת( 11.4.1.8
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

( שיותקן בכל COORDINATORלפנסים תכלול מתאם תקשורת ) התקשורת בין בקר התאורה
מרכזיית תאורה, יחובר קווית לבקר התאורה ובתקשורת ליחידות הקצה שיותקנו בגופי 

 התאורה או בתוך העמוד. 

 יחידות התקשורת יכללו כתובת ייעודית שתאפשר:

לפנסים, עם  העברת פקודות הדלקה, כיבוי ועמעום ופרמטרים מהבקרים במרכזיות הבקרה
 כתובת ייעודית בתקשורת לכל פנס.

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:

, בה כל יחידת קצה תשמשכממסר MESHבתצורת  RF(Radio Frequency) תקשורת רדיו

תדר ISM ליחידותהאחרות ברשת. תקשורת הרדיו תהיה בתדר המאושר על ידי משרד התקשורת)
 מיליואט(.  10 -חופשי למערכות בקרה בהן עצמת השידור נמוכה מ

  יחידות קצה רדיו. 150מתאם התקשורת יחובר לבקר ההפעלה וינהל עד 

דקות יעברו יחידות הקצה  15במקרה של תקלה בתקשורת בין הבקר ליחידות הקצה, לאחר 
 סל או שעון אסטרונומי הקיים ביחידת הקצה.-למצב פיקוד מקומי מפוטו

על קווי רשת החשמל. הקבלן יבדוק ויהיה אחראי על  PLC(Power Line Carrier)תקשורת 
 החשמל המזינה את הפנסים.  התאמת המערכת המוצעת לתנאי ההפרעות ברשת

 יחידות קצה  150מתאם התקשורת יחובר לבקר התאורה וינהל עד 

ולא בציוד מובנה בבקר או במשנק כדי למנוע  PLCיש להשתמש בציוד ייעודי נפרד לתקשורת 
 צורך בהחלפת המערכת במקרה של תקלה בציוד.

  BS EN 50065-1:2001מתאם התקשורת ויחידות הקצה יעמדו בדרישת תקן 

CENELEC) בשיטת .SPREAD FSK   95עד  40וטווח תדר של KHz for Band . 

 250באמצעות זוג גידים, מותאמים לאורך הנדרש, להפעלת עד  TP(Twisted Pair)תקשורת 
 פנסים מכל בקר.

פנסים בחיבור ישיר לבקרי המתח  150מתאם קבוצתי שיחובר לבקר התאורה וינהל עד 

 .    DALIלים בשיטת תקשורת סטנדרטית בפרוטוקול המופע

 . DALIכל אחת משלוש השיטות הנ"ל תעביר את הפקודות לבקרי המתח בפרוטוקול 

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 ובין בבקר 
במרכזיה,  לרבות תוספת מגברים, פילטרים במקרה הצורך, יחידות ממסר, אמצעים לאיפנון 

ותיקון שגיאות על ערוץ התקשורת וכו', הכל כלול במחיר הסעיפים הרלוונטיים. באחריות הקבלן 
י תקשורת ובאמינות העונה על דרישות המפרט בסעיפים קודמים וצרכיי המערכת. לעבוד בקצב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מחיר התקשורת הכולל את כל האביזרים וחומרי העבודה הנדרשים לרבות: פילטרים, מתאמים, 
 מגברים וכד', הכל בכדי להביא לתקשורת אמינה ומבלי לפגוע בדרישות המערכת.

 תח הבאים:יחידת הקצה תוכל לנהל את סוגי בקרי המ

כולל קריאת מצב הבקר, מתח רשת, טמפ' הבקר, ערך עמעום   DALIבקרי מתח עם תקשורת 
 ותקלות. 

הכוללת מד הספק )זרם,  RFבמקרה כזה תסופק יחידת תקשורת  –גופי תאורה ללא בקר מתח 
 מתח, הספק, כופל הספק, אנרגיה מצטברת( וכן ממסר להפעלה וכיבוי כל נורה.

 

 מרכז בקרה 11.5

 יכלל 11.5.1.1

מרכז בקרה המתוכנן הינו מרכז מלא שיותקן אצל המזמין. המרכז יאפשר גישה מקומית 
ממחשבים המותקנים על רשת התקשורת המקומית וכן באמצעות גלישה מאובטחת 

 מהאינטרנט.

 

המחשב שבו יותקן המרכז יעמוד בדרישות המחמירות של גיבוי חשמלי, דרישות סביבת העבודה 
ת וכו'. כמו כן חדר השרתים יהיה נעול ועם כל האמצעים שיבטיחו מבחינת טמפרטורה, לחו

 שעות ביממה. 24כניסה לאנשים מורשים בלבד. וחדר יהיה מחור למוקד אבטחה 

 מתקדם. "'FIREWALLכל תוכנות המחשב יעבדו מאחרי  אמצעי הגנה של  "

יקבל סיסמא מורשות. כל גורם מורשה אצל המזמין  IPגישה לשרתים תתאפשר רק לכתובות 
 וגישה לנתוני מערכת הבקרה ו/או לשינויים מרחוק  עפ"י רמות הרשאה שיוגדרו ע"י המזמין.

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 

ר למזמין אחת לחודש והמקור ישמר אצל הקבלן בכספת נפרדת שמחוץ למרכז.  על הקבלן יימס
אחת לחודש לשחזר את המידע מקלטות הגיבוי. הקבלן יבצע רישום מסודר של נוהל הגיבוי 

 וימסור העתקים מתרשומות ניהול הגיבוי למזמין עפ"י דרישתו.

תקשורת בין המערכת למרכז ובין המרכז תקשורת בין חלקי המערכת השונים כוללים את עלות ה
לאנשי הקשר הרלבנטיים. מחיר המרכז כולל את החלק היחסי בעלות מערכות התקשורת כולל 

ים למספר לא מוגבל של הודעות ואנשים, תשלום עבור תקשורת – SMSתשלום עבור הודעות 
 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. 

  מצבי עבודת מרכז הבקרה 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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הפעלה וכיבוי, קביעת עוצמת התאורה וכדומה. -שליטה במצבי התאורה באופן ידני למשל 

 אוטומטי:  -( LOCALמקומי )

 הפעלה וכיבוי אוטומטיים ובהתאם לתכניות בבקר התאורה. 

 מרחוק: REMOTE –מרכז בקרה 

מזהה אובדן תקשורת מרכז הבקרה מנהל את התפעול באמצעות תוכנית  מרכזית, במידה והבקר 
 הוא נכנס למצב עבודה מקומי

 ממשק השליטה 11.5.1.1

 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

 אפשרות שליטה מהאינטרנט או רשת פרטית. .3

 ת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה.הצגת מערכ .4

 )שלב מפה דינאמית( GIS ESRIאפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש באמצעות  .5

 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

 מערכת כל חצי שעה לפחות.עדכון מצב  (ד

 וכו'. SIM, סטאטוס בקר, מספר GPSמספר בקר, מיקומו  -הצגת נתוני בקר: למשל (ה

רמת עמעום, סוג בקר מתח, טמפרטורת עבודה,  -נורה: למשל-הצגת נתוני בקר מתח (ו

 , תיאור כללי.GPSזמן עבודה, מתח הזנה,  מצב עמעום , מתח נורה, מיקום 

רכזיה, קבוצת מנורות ו/או מנורה בודדת כולל הפקת דוחות אנרגיה לכל מ (ז
 הספק מצטבר, שעות עבודה, כופל הספק וכדומה.

 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    שלא תעמוד בדרישות המקצועיות המחייבות תפורק ותבוצע מחדש התקנה                       
 חשבון הקבלן.                       

 
 הדגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן

 
 חתומות ע"י ח"ח, בזק והמתכנן חותמת לביצוע.      העבודה תבוצע על סמך תוכניות עם 1

 ן אישור לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכניות חד קוויותאי               
 שאינן חתומות לביצוע. רק התוכנית הרלוונטית לכל מערכת חתומה כאמור לעיל היא                 
 התוכנית לביצוע של אותה מערכת.              
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .    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. 10בשכבת דיונות נקי ומנופה בעובי               

 
 .    בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך  חול ולהרים את3       

 הצנרת או הכבל  לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל אלא לבצע כנאמר               
 לעיל. 4-בסעיף ג              

 
 לל אספקת תמרור כנדרש הכל .    כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כו4       

 יבוצע לפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה, ויהיו באחריות הקבלן ללא תוספת               
 מחיר כלול  במחירי יחידה.              

 
 מודגש לקבלן כי בכל מקרה ובכול תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח..    5       

 
 תיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת..    העבודה תבוצע ב6       

 
 .   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               
 ת:הן באחריות הקבלן מהבחינות  הבאולבזק     
 

 תאום מועדי הפקוח.  -     
 תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת  הטל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח.  -     
 הנ"ל  ללא תוספת כספית. כלול במחירי היחידה.  -     

 
 .   בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם 8  

 הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן  וללא כל תוספת  הרשויות לקבלת היתר חפירה               
 מחיר כלול במחירי יחידה.              

 
 

 ( 08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה נסיונית )כנדרש בסעיף .   9       
 ל רישוי  בודק מוסמך אשר בתום העבודה חייב  הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בע            
 יבדוק    את המתקן   ויאשר  בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.             
 ללא תוספת כספית  כלול  במחירי יחידה            
 (.08במפרט  08.01.12)כנדרש בסעיף ) –אחריות             

 
 רק עמודי תאורה ללא תאום עם הרשות . אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפ10     

 שבתחומה מבוצעת העבודההמקומית            
 

 . לתשומת לב הקבלן , להלן ריכוז נושאים שעליהם   לא תשולם  בנפרד כל 11     
 תוספת כספית בגין בצועם  ואשר הם כלולים במחירי יחידה. 

 גם אם אין   במהדורתו העדכניתשבהוצאת הועדה הבין משרדית  08כל המצוין במפרט  11.1
 הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד. 

 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
 או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות , חגים, עבודות לילה וכו.. עבודות בשעות      11.5

 הכל לפי הנחיות הפקוח בכתב.             
 ביצוע ניסוי תאורה ככל שידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטריה.      11.6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 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  ספיתללא תוספת כסטים 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.            
 מסירת רשימת קואורדינטות לגבי  נקודות סיום  השרוולים בחציות או כל דבר   11.11

 אחר שידרוש הפקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות ,כאשר תוכניות העדות             

             MADE- AS .תהיינה חתומות ע"י מודד מוסמך 
 הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הבצוע של עבודות הקבלן בדיקת   11.12

 ע"י מעבדה מאושרת המדובר על בטונים , הידוקם ,גופי תאורה, איכות הציוד המוצע           
 ע"י הקבלן וכו'.           
 מ"מ עובי לכל אורך  8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף  והשחלת חוטי משיכה   11.13

 הצנרת חוט רציף למקושרים.           
 שילוט כל גידי  החיווט במרכזיה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות   11.14

 וביציאות מהציוד במרכזיה ובפסי  המהדקים .            
 הוצאת פלוט מדיסק של מתכנן והדבקת  תוכנית  חד קווית צבעונית במרכזיה על   11.15

 ת מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזיה כולל אלמניציה.הדל           
 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40תוספת סרט סימון לכבלים /צנרת ת"ק לכל   11.16
 ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפקוח בעת העמקת החפירה וכו...  11.17
 נוסף למצויין בכמויות.בצוע חפירה /חציבה ידנית אם ידרש ע"י הפקוח. ב  11.18
 החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי   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
 ם שהוכתב במכרז ושכתוצאה  מכך ידרש  הקבלן לתגבר את כמותקיצור לוח הזמני  11.21

 העובדים באתר באישור כתב מהפקוח כלול במחירי יחידה.           
 קשיים מכל  סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי  שכבות סלע בכל עומק שהוא   11.22

 בוצעו בטרם כניסת הקבלן באתר בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות  בתשתיות ש           
 לשטח ועליו להשתמש בהן .           
 הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל )גנרטור(  מכל סוג והספק שהוא לרבות   11.23

 ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת  3חיבורו והפעלתו והשארתו בשטח עד            
 בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.  המתח  הנ"ל רק  באישור            
 אבטחה לאנשי  הקבלן   ולציודו  בהתאם לצורך. בין אם הבצוע בתחומי הקו הירוק   11.24

 או מחוצה לו.           
 שמירה על אתר העבודה  ומחסני הקבלן , אספקת מים , חשמל זמני , טלפון, וכו..  11.25
 לפי סוגי  העמודים המצויינים  במפרט עם סוגי גופי התאורה העמדת עמודים למאור   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.           
 נת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל  בשכר ככל שידרש שילוט תימרור גידור והכוו  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
 מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים. מיקום  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
 ר בכבישים.השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעב 11.33
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ס"מ קוטר  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברונזה  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 -עמודי אלומיניום  באורך של  כ          

   3X160ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד  11.37
 אמפר.          

ולא בשום שיטה אחרת,  CADWELDבנקודות החיתוך ע"י חבור גידי הארקה בכל חתך  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  10ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  הארכת ברגי היסוד 11.41
 ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי לגבי אורך   5של           
  ברגי היסוד מתיר אורך קצר יותר.          

 
 
  
 חשמל וטלפוניםפרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ  

 תאור העבודה _________________________ מס' מכרז__________________
 מקום/אתר___________________________  מחוז משהב"ש ______________
 קבלן/חשמלאי מוסמך ___________________  מס' חוזה _________________

 ון חשמלאי __________מס' רשיון הקבלן _______________________ מס' רשי
 כתובת ______________________________  חתימה ___________________

 

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.
 תעשיות חיפהתוצרת אליהו 

 
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

ומעבדה 
 מאושרת

בדיקת מעבדה  B – 30בטון 
מאושרת ע"ח הקבלן הבדיקה 

 תילקח מכל יציקה לפי תקן

 
מתאים לחוזה לרבות 

איתוך פס הארקה 

מ"מ  40X4מגולבן 
 מרותך לברגי היסוד.

 בסיס בטון
מ' גובה במידות  4א. לעמוד  

80X60X60 ס"מ 
מ' במידות  10ב. 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

 כבלים במידות
בהתאם לתוכנית וכתב א. כבלים  

 הכמויות

 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.

הבדיקה ע"י מעבדה 
 מאושרת

 
 

 

בדיקת בטון של  כל היציקות 
באתר ,כגון גומחות יסודות 

יסודות למרכזיות וכו לעמודים  
 לאישור.

 
 
 
 
 

 

4 . 

מפקח 
האתר 

ומעבדה 
 מאושרת

 20הבדיקה ע"ח הקבלן כמות  
 בדיקות  לפחות

הבדיקה ע"י מעבדה 
 מאושרת 

בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי 
חוזר לתעלות חשמל תאורה 

 תקשורת בכל תחום האתר
 
 
 
 
 
 
 

 

5 . 

 
 
 
 

מהנדס החשמל. על 
הקבלן להציג תעודה 

היצרן על מטעם 
מקוריות גוף התאורה, 

ללא תעודה זו לא 
 יתקבל הגוף.

 
 
 
 

 

אישור גוף התאורה 
ע"י המזמין בכתב 
בלבד. הקבלן יציג 

 למתכנן גוף לאישור.

 מתאים לחוזה
 

 .גופי תאורה על עמודים
כמפורט בכתב הכמויות בטכנולוגית 

LED  
 
 
 
 
 

 

6. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
מפקח חשמל + 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 .

      ( כל העמודים 2
           2יהיו עם 

     פתחים האחד 
 להארקות

) התחתון( והשני     
העליון לחיבור   

החשמל במגש הציוד 
מסוג שיבחר ע"י 

הרשות המקומית. 
כולל פתח שלישי 

לעמודי מצלמות לפי 
 הנחיית הפיקוח.

עמודים רב תכליתי מאלומיניום 

18X18   ס"מ תוצרת פ.ל.ה ערד 
עמוד תאורה מפלדה  בעל חתך עגול  -א

תאי אביזרים  2קוני העמוד יהיה עם 
ח לחיבור מגש הציוד גובה העמוד הפת
 מ'   10נטו  

לעמוד תהיה אפשרות לחיבור  זרוע 
בראשו כנדרש בכמויות.  אשר תשא פנס 

מ' מעל פני הכביש  10תאורה בגובה של 
 הסופיים. 

 מטר 4כנ"ל בגובה  -ב
 
 
 
 
 
 

 

7 . 

 
מפקח חשמל + אחראי 

חשמל של הרשות 
 מקומית 

 
מהנדס החשמל של 

הרשות המקומית 
רשאי לשנות את המגש 

 המבוקש לרגיל.

 
חובה לגשר בגישור 

מכני את כל 
המאמ"תים  במגש 
הן של הפנסים והן 

 של חיבורי הקיר.

 
 מתאים לחוזה

 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 
 10אמפר מיועד לזרם קצר של  6יהיה 

קילואמפר המגשים יהיו מיועדים לפנס 
 שני פנסים שלושה פנסים בעמוד.אחד, 

במקרה של חיבור קיר בעמוד יתווסף  -ב
מאמ"ת נוסף דו קוטבי עם ניתוק 

קילו אמפר זרם  10אמפר  16"אפס" 
 קצר.

8. 

מפקח חשמל+ אחראי 
חשמל של הרשות 

 המקומית

מתן אישור כתוב 
מטעם מפעל 

הצביעה על אחריות 
לצביעה בתנור 

שנים  5למשך 
 לפחות.

 זהמתאים  לחו
תאום סופי של הגוון  

 RALלפי קטלוג 
כדוגמת הקיים בשטח 

באחריות הקבלן  
לקבל את הגוון 
 מאדריכל הנוף

צביעה בתנור של עמודי מאור 
ומפרטים  11 –מאלומיניום לפי מפרט 

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 ב1הערות: 

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -. יש לסמן ב2             

 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. X. במקרה 3             
 
 
 
 

 כתב הכמויותהשלמות והרחבות לסעיפי                          
 

 הסעיפים שלהלן כוללים פירוט והרחבה לסעיפים הרלוונטים שבכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כלולים במחירי היחידות המתוארות בכתב הכמויות. –כל העבודות והציוד המפורטים להלן 
 

 08.02.05עד  08.02.00סעיפים  08.02פרק  08עבודות עפר והנחת צנרת כנדרש במפרט 
 לליכא.                  

 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                       
 או לחציבה, או ביצוע חפירת ידיים . ) אלא אם כן יצויין הדבר בכמויות(.                      

 כל המידות לעומק החפירות הינו ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק                       

 את  –ויתאם )באמצעות מודד מוסמך( מטעמו ועל חשבונו ללא תוספת מחיר                       
 מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם.                      

 
 תעלותב.                

 ס"מ מהעומק המתוכנן  10 -חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב                   

 ( וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי העבודה,  INVERT  LEVELלהנחת הצנרת )                   
 ס"מ חייבת 20כולל הידוק מלא ומבוקר של חול דיונות נקי בהרטבה בשכבות של                    
 להתבצע לפי  הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון במידת הצורך(.                    
 הצנרת.כל תעלה של קו  צינורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת                    
 תחתית החפירה  תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח.                   
 הבדיקה  ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן                   

 
 סימון תוואי החפירהג.              

 רש גם על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם ייד                
 מחב' הבזק, חב' החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא,                  
 כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע                  
 החפירות לפני אישור  המפקח ביומן.                  

 
 כהחוטי משיד.             

 בכל צינורות המעבר לחשמל ותקשורת יושחלו חוט פרלון שזור בקוטר כנדרש. חוטי                     
 המשיכה יהיו מחתיכה אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצויידו בקצותיהם בידיות עץ                      

 יהיו בצבעים שונים   T.V -ה עליהן ילופף חוט המשיכה. החוטים לצנרת הבזק ולצנרת                 
 לצורך זיהויים בנקל.                

 
 

 מפלסים ומיקוםה.               
 על הקבלן להקים את המתקנים כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי                       
 וקם בסטייה  תאורה  לפי המפלסים המסומנים בתוכנית הפרטים כל המתקן שי                  
 למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן                      
 ללא תשלום נוסף.                   

 

 קצוות הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי  – קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש                  

 הנ"ל ללא תוספת  –בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת החשמל המגרש יאטמו                   
 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 – 50יותקן על צינורבגובה                   

                  20X20X20 .ס"מ 
 סימון  ידה לפי פרט בגיליון פרטיםהסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יח                  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 קצוות השרוולים לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה                   

 ח"ח, הסימון ללא תוספת במחיר 6X4ח"ח או " 8X3בעזרת  שבלונות לדוגמא "                  
 .080283סעיף   08כלול במחירי יחידה. כנדרש  במפרט                   

 
 הקבלן חייב למסור רשימת קואורדינטות מדויקת על תוכנית     . ו         

 הממוחשבת של תוואי החפירה ונקודות ההצטלבות הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול                  
 .080283סעיף  08במחירי היחידה.  כנדרש במפרט                  

 
  ודיפוןתמיכות      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        

 קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות אחרות  במקומות בהם מצטלבים                   
 כגון: מים, ביוב, גז, ניקוז, טל"כ, בזק, או כל מערכת אחרת יש לשמור על מרחקים                    
 בהתאם לתקנות של כל אחת מהמערכות ובהתאם לתוכניות תאום מערכות והפרטים                     
 ון הפרטים.בגילי                   
 מרחקי הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת                    
 וכפי שרשום בתוכניות,   -כבלים באדמה. ראה בחוק החשמל במהדורתו העדכנית                   
 מפרט וכתבי כמויות.                   

 
 
 

 הצטלבות מערכות    ט.         
 

 .  בהצטלבות של קווי מתח גבוה או נמוך עם מערכות אחרות כגון: בזק וצנרת מים 1                 
 טל"כ וכו' יחצו קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרחק כמצוין                        
 י.סי קשיח עם בחוק החשמל כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.ו                      
 ס"מ מסביב. 10עטיפת בטון בעובי                        

 
 מטר מכל צד של ציר חציה. 0.5אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות                       
 בהצטלבות עם קווי מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל תבוצענה                      

 כאשר כבלי החשמל חוצים  את קווי בזק או המים הטל"כ מתחת לאותה מערכת.                      
 

 .    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                      
 הקרקע הסופיים. כולל  גם עטיפת הבטון לכבלי החשמל.                        
 מ' עומק יחצו קווי  1.5 -במקרה והמערכת עמוקה יותר מ                       

 החשמל מעל אותה מערכת עם שרוולים כמפורט בסעיף לעיל וכנ"ל גם עטיפת                        
  0.8 -הבטון ובלבד שעומק מרבי של כבלי החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ                       
 נטו.                       

 
 המחייבים פרטי  פי הפרטיםיהיה בדיוק ל.     ביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות 3               

 הביצוע ולא יורשו שום שינויים ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום צנרת                        
 חצייה יסומנו מעל פני הקרקע הסופיים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט כמתואר                        
 "ח לא יחפור עם המחפרון ליד אותה מערכת בפרטי הביצוע כדי שהקבלן ח                       
 קיימת אלא יגיע בחפירתו עד לשלט ויבצע את החצייה דרך השרוול שהוכן                        

 ממוחשבת  AS-MADEמבעוד מועד. הקבלן מסור לח"ח דרך המתכנן תוכנית                        
 נקודות שרוולי החצייה בהצטלבות כאשר מודגש + דיסק של 14באוטוקד                        
 בשנית כי אין תוכנית זו   פותרת את הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של קצוות                        
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 השרוולים.                       
 

 .    לגבי חציות קווי גז או קווי דלק, תבוצע החציה לפי פרטי בצוע ודרישת הרשות4                
 הרלוונטית. אך לא בניגוד לחוק החשמל במהדורתו העדכנית.                         

 
 חלופות של גופי תאורה לבחירת המזמין

עליו להודיע על  –הגיש ציוד שווה ערך מותר לקבלן להגיש ציוד שווה ערך. אם בכוונת הקבלן ל -
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  
 הכמויות בסעיף המצויין כי המדידה היא בקומפלט , פרושו בצוע כל עבודות  בכתב  
 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  
 המתקן ע"י המזמין. לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת  

 
 

 הצהרות הקבלן למערכות  לתשומת לב מיוחדת
 

 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.    
 

 ב. הקבלן הראשי וקבלן החשמל תקשורת תאורה וטל"כ ומצהירים בזאת כי קראו את 
 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     
 של משרד השיכון  משרד הביטחון. משרד התחבורה ונת"י.    
 

 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    
 הועדה הבין משרדית כמו כן  שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם    
 לתוכניות ולפרטי ביצוע.   
 תה הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצא   
 ואישורה ע"י מנהלת הפרוייקט .הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות    
 שביצע על חשבונו אם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן    
 את המפרטים הטכניים ואת חוק החשמל. גם מעבר לשנת בדק .   
 

 דיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום ד. הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לב
 לבודק יבוצע ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ"ל גם     
 בדיקות נוספות הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה , או לחילופין בודק מוסמך ,    
 שלום על חשבון הקבלן והוצאת דו"ח בעל רישוי  חשמלאי מהנדס באופן פרטי, כולל הת    
 חתום ע"י הבודק המאשר את המתקן על כל מרכיביו ומאשר הכנסת מתח לתוכו.    
 

 ה. על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעיפים במפרט שבהם מצוין כי העבודה תבוצע ללא 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הן תוספת כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות ש    
 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
 חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך , המפקח, המזמין , נציג הרשות המקומית היזם      
 או בא כוחו  והמתכנן.     
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 דגשים לקבלן ממתכנן תאורת פיתוח מרכז תרבות חניון תת"ק
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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  

  _________________ 

 

 
 חתימת קבלן  הראשי                                  חתימת קבלן המשנה לחשמל ותאורה  ותקשורת              
 
 שם___________                                      שם_____________________________       
    

 תאריך _________                                   תאריך ___________________________     
                                       

 חתימה___________________________                    חתימה_________                    
 

 חותמת _________                                 חותמת ___________________________      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 עבודות צביעה – 11פרק 

 כללי 11.00

, מפרט מיוחד זה וכתב 11הבינמשרדי פרק עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי 
 הכמויות.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 טיח חוץ. –צביעת קירות חוץ  -
 תכולת העבודות

של המפרט הכללי כוללת העבודה גם את הנושאים הבאים ולא  11בנוסף לנאמר בפרק 
 תשולם כל תוספת עבורם:

 הצביעה. כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע -

 ביצוע דוגמאות לשביעות רצון האדריכל. -

 התאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות האדריכל. -

 תיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנהל -
 תכולת מחירים

כוללת את הנאמר במפרטים, כולל מפרט יצרן הצבע, מפרט זה וכתב הכמויות, כאשר כל 
, 06לם לשביעות רצון המפקח. מחירי הצבע של פריטים המופיעים בפרקים אלמנט גמור ומוש

 גלום במחירי היחידה בפרקים אלו. 19

 אופני מדידה

 לפי מ"ר, מדידה נטו של שטחי הצביעה.

 דוגמאות 11.01
על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני תחילת 

עבודה/חומר. על המבצע לתקן את הדוגמאות ולהחליף הפרטים היישום המלא של כל סוג 
לפי הנחיות המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר העבודות. 

 הבדיקה לגבי עמידות והתאמת הצבעים לדרישות השונות היא לפי שיקול דעתו של המפקח.

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה 11.02

 גימור וגוון  

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל, לפי קטלוג ייצרן. הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, 
בהתאמה לדרישות האדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי 

הדוגמא שתאושר באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. האדריכל יהיה רשאי 
ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר  לדרוש תיקונים בגוון במהלך העבודה

 תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 שכבות הצבע 

, הוא מס' מינימלי נדרש של 11מס' שכבות הצבע שפורט בסעיפים השונים של פרק  -
שכבות צבע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. 

שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד לקבלת 
המפקח לעניין זה היא הקובעת. גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו של האדריכל או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון הקבלן.

יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכבות הסופי יהיה  -
כנדרש להשגת הגימור באישור האדריכל. כיסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי 

 הנחיות היצרן.

 יות הקבלןאחר 

אחריות הקבלן לעמידות עבודות צבע, וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, 
 תהיה לשלוש שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן  -
ך בדיקתה. על הקבלן להחזיק באזור הצביעה מד עובי לרשותו של המפקח לצור

 מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות.

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת הגלויה,  -
 לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.

 דות הצביעההקפדה על ביצוע עבו 

 נדרשת מן הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:

 בהכנת הרקע. -

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה. -

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת או כל אביזרים  -
ת בבניין בזמן אחרים שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אח

שיבצעו את עבודות הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות 
 והיווצרות כתמים.

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם, לשביעות רצונו של המפקח. -

 )צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח 
 צבע פלסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. –קירות בטון 

 צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. –עמודי בטון 

 טיח וצביעה בהתזה על קירות חוץ 11.02.01

מסוג "סופר קניטקס" או ש"ע וגמר שליכט אקרילי צבעוני כדוגמאת "רב 
 גמיש" או ש"ע

 ק"ג/מ"ר 0.6: כמות  

 : לבחירת האדריכלגוון

 : לפי מ"ראופן מדידה  

: אספקת החומרים, יסוד לאימפרגנציה שקוף "קנדרי" או ש"ע, תכולת העבודה
 התזה על טיח חוץ )נמדד בנפרד(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות אלומיניום – 12פרק 

 כללי 12.00

מהדורה חמישית, יולי  12מפרט זה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בניה" פרק 
 . כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.2008

 מודגש בזאת, כי כל מוצרי האלומיניום יהיו מסוג א' של הייצרן.

 הדרישות המפורטות מטה מתייחסות לפרטי האלומיניום.

אלומיניום של הוועדה הבין משרדית הנחיות אלו, מהוות תוספת מחייבת למפרט הכללי לעבודות 
בהוצאה  –המיוחדת, בהשתתפות משרד הבטחון, משרד העבודה בהוצאת משרד השיכון 

האחרונה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנחיות אלה והתכניות לבין המפרט הכללי 
רישות רואים כמפרט מנחה, המחייב ד 0891הנ"ל, הנחיות אלה עדיפות ומחייבות. את מפרט 

 מינימליות.

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 תקרת מגשי אלומניום פריקים  -

 

 דוגמאות 12.01

לפי דרישת המהנדס, על הקבלן לספק דוגמאות של כל חלקי הרכיבים, כגון: פרופילים,  -
זכוכית לסוגיה, דגמי פירזול, וכו'. כמו כן, עליו להכין כל דגם של רכיב אשר יידרש על ידי 

 )בנוסף לדגמים המפורטים ברשימה לעיל( ולהרכיבו בבניין. האדריכל

אין להתחיל בייצור של הפרטים האחרים לפני קבלת אישור האדריכל על כל דגם ו/או  -
הכנסת התיקונים הנדרשים בכל רכיב ורכיב. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת 

 ביצועם לדגם שנבדק ואושר.

 רטים ברשימה והנדרשים על ידי המהנדס( על חשבונו.הקבלן יכין את כל הדגמים )המפו -

 הדגמים המאושרים יישמרו באתר עד גמר העבודה. -

 

 הנחיות כלליות לביצוע  12.02

 התאמה לדרישות התכנוניות 

תכניות האדריכל והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית  -
י היחידה שבכתב הכמויות( מחייבת, ומוצריו של הקבלן )כפי שהם מתבטאים במחיר

ייעשו על ידו ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה על ידי האדריכל ו/או 
המפקח ולשביעות רצונם המלאה, כגון: סוגי הפרופילים, גודל הפרופילים ועוביים, 

שיטות החיבור, חיזוק וייצוב וחיבורם לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של הבניין 
החיבור ביניהם(, שיטות וחומרי האיטום, שיטות הזיגוג והרכבת )סוג וחומר 

הפירזול לאלמנטים השונים, ההגנה על המוצרים וכד', כך שהמוצר הסופי יהיה 
מתאים לתפקידו בבניין מכל הבחינות, בצורה המושלמת ביותר, לשביעות רצונו 

כניות המלאה של האדריכל, וזאת גם אם חלק מהדרישות לא תהיינה נתונות בת
 האדריכל.

כל זאת, בתנאי שדרישות האדריכל /ואו המפקח אינן חורגות חריגה משמעותית  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מהמצוין בתכניות ו/או במפרטים מבחינת עיצוב וגודל המוצרים.

אם ברשימות רכיבי האלומיניום צוינה תוצרת מסוימת לגבי רכיבי האלומיניום או  -
אלה מן התוצרת הנדרשת, פרט לגבי חלקים מהם, על הקבלן לספק רכיבים וחלקים 

 אם האדריכל אישר תוצרת אחרת כשוות ערך לה.

 

 תכניות והרכבה 

הקבלן יעביר לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר. התכניות הנ"ל תכלולנה את 
כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל. חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר 

המיועד, כולל כל החיבורים והחיזוקים למעטפת. התכניות והתקנתו בבניין במקומו 
הנ"ל תהיינה חייבות באישור האדריכל, וזאת לפני התחלת הייצור. מערכת תכניות 

מאושרות וחתומות על ידי האדריכל תימסרנה לקבלן באמצעות המפקח, אישור תכניות 
לאה ההרכבה על ידי האדריכל אינו משחרר במאומה את הקבלן מאחריותו המ

 והבלעדית על המידות הנקובות בתכניות ועל התאמת המוצר למציאות בבניין.

 

 הובלה 
מסגרות האלומיניום תסופק לאחר שכל הפרופילים, הפחים וכיו"ב מחוברים לכדי פריט 

יוחלף או יתוקן ע"י הקבלן, בדרך שלא  –שלם. כל מוצר או חומר שיימצא פגום או לקוי 
התיקון, ולא תשנה את חזות המוצר. כל המוצרים יובלו תחשוף את ביצוע ההחלפה או 

 אל האתר עטופים ומוגנים.

 הגנה על רכיבים באתר 
כל רכיבי האלומיניום יסופקו כשהם עטופים ומוגנים מפני כל פגיעה אפשרית. לאחר 

ההרכבה, ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח , לצורך הבטחת 
 ד מסירת הבניין למזמין.מוצרים מפני פגיעה, ע

 בדיקות מעבדה 

המזמין רשאי לדרוש בדיקת כל אלמנט בחזית, במעבדת מכון התקנים ועל פי בתקן 
המתאים וזאת במסגרת אחריותו של הקבלן להוכחת התאמת האלמנטים שהוא מציע 

לדרישות המפרט, כל הבדיקות הנ"ל, לרבות בדיקות חוזרות, אם תידרשנה, תהיינה 
 חירי הסעיפים ולא תשולמנה בנפרד.כלולות במ

 

 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 

ל העבודות בהתייחס במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה ש 14פרק 
 לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים 
 הרלוונטיים של המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

תב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, כל הפריטים הרשומים בכ
אביזר או חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. כמו כן כלולה במחיר 
 כל עבודה נדרשת כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

 צמנט.-עבודות ריצוף כוללות שכבת חול וטיט

 שפה וגן, העבודה תכלול יסודות ומשענת בטון ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.באבני 

בחיפוי קירות באבן, העבודה תכלול אספקה של כל הנדרש לביצוע, החלקים והחומרים, 
 .2378הציוד והאביזרים הדרושים ויישום של גמר האבן הסופי לפי דרישות ת"י 

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 באבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם חיפוי קירות -

 קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 חיפוי קירות באבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם -

 אבני פינה גושניות וחפורות -

 פאות 2מדרגות מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 

   סוג האבן 
כל השטח. דרישות לטיב האבן תהיה אבן גיר קשה מסוג ביר זית. סוג האבן יהיה אחיד ב

 עבודות אבן, בהתאם להנחיות המהנדס  14האבן בהתאם למפרט הכללי פרק 
 וכמפורט להלן:

האבנים תהיינה מובחרות ללא פגם, ללא גידים, כתמים וללא חומר זר. אחידות בגוון ובצבע 
ון עם טונים לכאן ולכאן מותרים ואפשריים. האבן תהיה נקיה ורחוצה. לא יורשה שום תיק
של דבק באבן ולא יורשה שימוש באבן שפינתה פגומה. האבן תעמוד בכל התקנים ברמה 

 הגבוהה ביותר. 

הקובעים היחידים בנוגע לטיב האבן יהיו האדריכל והמפקח. אבן אשר לפי דעת האדריכל 
והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו, עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת 

הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר  במהלך העבודה.
 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 –יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם
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" : 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ASTM C99."מודול שבירה של אבן בנייה טבעית" : 

 בדיקה אקראית במהלך הייצור:   -
דוגמאות ייבחרו בצורה אקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה. תסופק ערכת דוגמאות 

 מ"ר של ייצור אבן, כדי לבסס את אחידות מקור האבן. 50אחת עבור כל 

 ים של בדיקהסטנדרט 
. איכות האבן תאושר בידי ניהול הפרויקט ותספק את הדרישות של המתכננים ויועצי האבן

, EN 12407 בנוסף לתיאור הפטרוגרפי ASTMבדיקת איכויות האבן תהיה בהתאם לתקני 
 .אלא אם יוסכם 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

 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 )דק לא יעלו על הסיבולות הבאות -מושחזים ומשופשפים, שינויים בפני שטח משויפים

 (:יוסכם 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 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ניתן להשתמש )
 (ל"ביחידות הנ

 C97ספיגת מים  מ"מ 70על  70על  70

 C170חוזק לדחיסה  (אותו  גודל) יחידות 5

 C241התנגדות לשחיקה  (אותו גודל) 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 
. האבן תהיה מעובדת מכל הכיוונים הנראים לעין כולל לא תהיה זמלההנחיית האדריכל. 

בחיבור עם האבנים האחרות )במישקים( כולל עיבוד כל צד של אבן צדדי האבן )המימד הצר( 
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. 

  כיחול 
 ושים:הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הדר

 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  -

 צמנט לבן, תואם לגוון האבן חומר על בסיסהכיחול יהיה עם  -התאמת הגוון לגוון האבן  -
 ויאושר ע"י האדריכל בטרם הביצוע.

 המלט יכלול מוסף להגברת האטימות.  -חומר הכיחול  -

 מילוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה. -

 0.5-1גמר הכיחול ע"י מכשיר שיידחס את הכיחול ויאפשר גימור של משטח ישר ושקוע  -
 ס"מ מפני האבן.

 ור עם המכשיר פעם נוספת להידוק הכיחול ולסתימת סדקים.לאחר התייבשות יש לעב -

 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 

הכיחול יש להקפיד על הנושאים הבאים: ניקוי הטיט, ניקוי דפנות האבן, לאחר ביצוע  -
סילוק כל החתיכות והפירורים, דחיסה, סתימת סדקים וכל הנדרש על מנת לקבל גמר 

 באיכות גבוהה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 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 חר הקבלן ייקח בחשבון שהמפקח ו/או האדריכל יסמן כל אבן פגומה בחומר סיתות או באופן א
, 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 –וב בעיבוד מוסמסם לחיפוי אבן גיר קשה ביר זית צה -

 אבנים 2 –קופינג מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 אבנים 2 –אבני פינה גושניות וחפורות מאבן ביר זית צהוב  -

 אבנים 2 –פאות  4אבן פינה לקופינג מאבן ביר זית צהוב עיבוד  -

 פאות 2מדרגות מאבן ביר זית צהוב בעיבוד מוסמסם  -

 

 

 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 -

 אבנים 2 –פאות  3אבן פינה למדרגות מאבן ביר זית צהוב עיבוד  -

כיוון הסיבים תוך הצגת תנאי חיבור ופרטי  כדי לדמות תנאים סופיים: הדמי יורכבודגמי 
חומר , תומכים, זוויות שחרור, לוחיות מרווח, עוגנים, שימוש בחלקי רווח, חלקים פינתיים
 וכל המאפיינים של העבודה הסופית., חומרי אטימה, מילוי לחיבורים

 . לאיכות עבור הפרויקטיקבעו את סטנדרט האסטטיקה  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.

דגמי הדמי שאושרו לביצוע ימצאו בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי 
 ללא פירוקם או הזזתם. , ח לאורך כל זמן ביצוע הפרויקטמפק/האדריכל

למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור הדוגמאות, ועלותן כלולה במחירי 
 היחידות.

 קירות בחיפוי אבן 14.03

 תכולת העבודה והמחיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אספקת והובלת החומרים, כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניות, כולל מוט 
מ"מ מרותכים במרחק  5רה מגולוון לרשת מתכת, רשת מגולוונת ממוטות בקוטר קשי
בבטון וביג'יבונד כמפורט,   מ"מ אופקי ואנכי, קוצים מנירוסטה, עיבוד סביב נקזים 150

וכל עבודה הנדרשת להתקנה מלאה ומושלמת של החיפוי והקופינג. כל הנדרש לפי תקן 
 .2378אבן ודרישות ת"י 

  כלליותהנחיות 

 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 יבוצע לפי פרטי קונסטרוקטור ובהתאם לחוקים, לתקנות ולבטיחות.

 .לאחר אישור בכתב מהמפקחמנים בתכניות, הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסו

  5ס"מ לכל גובה שורת האבן, וצינור הניקוז שקוע  2-3פתחי המוצא לניקוז יהיו ברוחב 
 ס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר. אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצע באמצעות 

תר עיגון באמצעות בטון וביג'יבונד. הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן. לא יו
 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 ובפרטים. כל הפינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו 

האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים.  אופקית והשורה שלפני
 ס"מ בין אבן לאבן. 1התקנת האבנים תעשה במרווח )"פוגה"( מקסימלי של 

 ביצוע העבודה 
 אבןלחיפוי  הכנות  14.02.03

 

 ,עבודות החיפוי באבן, יבדקו השטחים המיועדים לחיפוי ינלפבאזורי חיפוי האבן באתר,  .א
 סיתות וכל הליקויים ו/או הסטיות יותקנו לפי הוראת המפקח, כגון למישוריות

 .וכדומה ס"מ½  -בטונים שחרגו מקו/ מישור הבנין/אלמנטי, ביותר מ 

שמנוניים  חומרים המיועד לחיפוי, ינוקה היטב מכל לכלוך ויורטב. כתמי זפת ו/או השטח .ב 
 .האלמנטיםגוע בשלמות לפ מבלי יסולקו מהקיר/האלמנט בצורה מכנית ו/או אחרת,

 המורכב צמנט, -שטח הקיר ו/או האלמנט המיועד לחיפוי יחוספס ע"י מלט  כל .ג 
המלט המותז יהיה  עובי , חלק חול מדורג וחלק אחד צמנט,נקיהמשני חלקים שומשומית 

 3המיועד לחיפוי. ההתזה תעשה לפחות  השטח הומוגני על כל באופןמ"מ והוא ייעשה  2-3
 ימים לפחות.  3לח מיום ההתזה,  במצב החיפוי ותוחזק ימים לפני

 והבניהאבני החיפוי  הכנת 14.02.04

. האבן תכניותהמפרט ופרטי  לדרישותתובא לאתר, שהיא מעובדת בפניה, בהתאם  האבן .1
, כפי שפורטו לעלי הדרושות , ליתר ההכנותהשורותתובא בהתאם לגובה ו/או לרוחב 

 באתר רק התאמות. תעבורולהלן. האבן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ו/או כפי שנקבע  בתכניות, כפי שצוינו הכנותמיוחדות תובאנה לאתר, במידות ועם  אבנים .2
, בכל האבןנסיגות באבני פינה וסף חריצים בגב  תכלול על ידי המפקח. האבן שתובא לאתר

 להשענה על זוויתן. המיועדת מקרה של אבן

לעיגון,  חורים , באם נדרש, עשייתותיקונהבאתר תכלול התאמת האבן למקומה  ההתאמה     
 למסגרות וכדומה. התאמהחורים לצינורות ומרזבים, 

. לא מהאתר /או בזמן ההתאמה, תסולקנהואשר נפגמו או נשברו בזמן הבאתן לאתר  אבנים    
 אחר. חומר הדבקת אבנים ו/או סתימת חורים במלט סטוק ו/או תורשה

 נשברה ה אוקפגומות. כל אבן שניזו ובלתיהאבנים שיורכבו לקיר תהיינה שלמות  כל .3 
 .חדשה בנייתה, תוחלף באבן בשעתבשעות העבודה, בהובלה, באחסנה ו/או 

, באחסונן מתאימים על האבנים מגןהקבלן חלה האחריות המלאה ליצור אמצעי  על     
 ם המיוחדות.האבני עלהגשתן, בנייתן ולאחר מכן ובפרט, 

  

, יסותתו בחתך מרובע, או ייקדחולמינהםהעיגון בשביל צינורות ואביזרים  חורי .4
קבועים,  אביזרים מיכני לצורת עיגול מדויק. החיזוק סביב חורים וחריצים של במקדח 

 בתפרימתאים לגוון האבן.  שגוונם וסביב מעברי צנרת וכו', בפוליסולפידים בעופרתייעשה 
בגב האבן )במלט  גםבפרטים, וזאת תישמר  שנקבעה ודא הקבלן קיום הפרדההתפשטות יו

 .אנכיותוהצורה המדויקת של התפר בחזית, כולל  על וכו'(. כמו כן, עליו להקפיד

 (A4) 316ומוטות מפלב"ם בזויתנים  חיזוק  14.02.05

 השורה בזויתן חיזוק ( ו/או לפי דרישת המפקח, יבוצעמ' גובה 3.0ובכל ראשונות ) בשורות .1

יבוצע  באבן לוחותמ"מ, בנוסף על כל האמור לעיל, בגב  x 100 x 100 6 -מגולוון במידות כ
 . הזויתן יותאם לגודל חיפוי האבן. הזויתןחריץ לשם השענת הלוח על 

  

 x  150 6מגולוונים במידות  יעוגנו לקירות באמצעות פחים שטוחיםהמגולוונים  הזויתנים .2

x 150 ס"מ שיעוגנו בקירות  50מ"מ כל  12כימיים מגולוונים בקוטר  עוגנים מ"מ, עם
מ'  1הנ"ל ייעשו כל  החיבורים .בברגים מגולווניםלפחים הנ"ל יעשה  הזויתן. חיבור הבטון

 .בתכניות . כל היתר, בהתאם למפרטיםהזויתןבערך, לאורך 

 .918יקרון, עפ"י ת"י בעובי מ 80כל הזויתנים והעוגנים יהיו מגולוונים בחם  

של המפרט הכללי, ועפ"י ת"י  14חיפוי האבן ועיגונה לבטון יהיה עפ"י הנדרש בפרק  .3
והעבודה כוללת קוצים, מוטות מיתדים כימיים קדוחים ומעוגנים בבטון, רשת  2378/1,2

סוג  זיון, כולם מגולוונים, עוגנים לאבן בפן העליון, ובצידי האבן זויתנים, כולם מפלב"ם מ

L-316 וכן גב הבטון יציקה בין האבן לקיר הכל כנדרש לעיגון האבן. כל אבן תעוגן בפן ,
העליון בשתי עוגנים לפחות ובכל פן צידי עוגן אחד וזאת בנוסף על האמור במפרט הכללי 

 .  14פרק 

 מודגש בזאת שכל אבן תעוגן בהתאם לנדרש בתקנים אך לא פחות משני עוגנים בפן העליון     
מ"מ מכופפים ומעוגנים  4ועוגן אחד בפן הצידי. אביזרי התליה יהיו בחתך עגול בקוטר 

 .2378בתוך האבן כמסומן בתכניות והכיפוף יהיה עפ"י הנדרש בת"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

. הברגים L- 316אבני הקופינג בראש הקיר יעוגנו באמצעות ברגים כימיים מפלב"ם מסוג  .4
ברגים בכל אבן קופינג, הברגים  2בקיר הבטון  הכימיים יהיו קדוחים דרך האבן ויעוגנו

יעוגנו בתוך שקע באבן כך שלא יבלטו, והשקע ימולא בדייס בטון בגוון האבן שלא ישארו 
 כתמים. האמור לעיל יהיה בנוסף לדבק הבטון הנדרש למצע האבן.

 חיפויאבן  בניית   14.02.06

המשקים האנכיים  .בתכניותהמשקים האופקיים והאנכיים, יבוצעו בהתאם לפרטים  כל .1
מ', ועל הקבלן להקפיד שהתפרים יבוצעו אנכית ובקווים  3.0יבוצעו במרחקים של כל 

 ישרים ואחידים וללא קפיצות.  

בשורה ראשונה, יונח על זויתן או שן, תוך שימוש בטריזי עץ קשה )קלינים(  הלוח .2 
, וכן השיר להלן האבן שהוכנה בגובה כמפורט הןחת ההצבה הנכונה והמדויקת. להבט

 .החיפוישהוכן כמפורט לעיל, יורטבו לפני 

  

חצי מ"מ  במרחק מפגמים, קבוע ומתוח, חופשיייעשה עפ"י חוט בנאים מניילון,  החיפוי .3
, או אמצעי שבלונים ( מתיחת החוט תיעשה עפ"יבהםממקצוע הנדבכים )ואינו נוגע 

באנך והקווים  הכיוונים שכל הפינות נבדקו לכל ובתנאיאחר שאושר ע"י המפקח, 
הבניה כלפי החוט יהיה חצי  דיוק  שתי הפינות בתיאודוליט. ביןמ',  15 -הארוכים מ 

 מ"מ, לכל היותר.

 1 -מ    ביותר משנהו קירות באופן שווה, ואין לקדם קיר אחד כלפיהיתקדם בכל  החיפוי .4 
 .במפורשמ', אלא אם הותיר זאת המפקח 

. כל והעמודים התקדמות חיפוי הקירות עםמיוחדות ואבני פינה, יש לבנות יחד  אבנים .5  
בנייתה. אין לבצע  בזמן אבן הדורשת התאמה לשם הכנסה בקיר תעבור את ההתאמה

 באבן שהוכנסה לקיר ונקבעה במקומה. תיקונים

 הפינה יקבלו עיבוי בפינה, לפי פרט ארכיטקטוני. אבני 

 האבןמאחורי  בטוןב מילוי 14.02.07

המתאימה למילוי המרווח  40 -בטון ב מאחורי לוחות האבן יהיה בתערובת בטוןב המילוי .1
 הצר בין האבן לאלמנטי חזית הקיר.

 שורה להוסיף(, ואין שעות לאחר הבניה )החיפוי 3יבוצע לאחר שחלפו לפחות  המילוי          
 הקודמת. השכבה שעות, מעת סיום 24 עבורנוספת לשטח שנעשה בו מילוי כנ"ל, לפי 

  

מאחורי האבן  בצע בטוןבהם אין אפשרות למיוחדים בלבד )ובאישור המפקח(  במקומות .2
מ"מ  4עוגנים בעובי  באמצעותלחזק את האבן לבטון  יש )כשהאבן צמודה לבטון(

 .לפרטעם האבן בהתאם  יחד היציקהן משיוכנסו בז

 .316מודגש בזאת שהאבנים יעוגנו לקיר הבטון באמצעות עוגנים מפלב"ם  
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 וגמר כיחול     .    14.02.08  

 מתוך יעשה רק ע"י דוגמה מאושרת, ובגוון שייבחר ע"י האדריכל והמפקח, הכיחול .1
 רק במלטינה. יעשה ים,ועל חשבונו. כיחול כרכובים וסיפ הקבלןדוגמאות שיוכנו ע"י 

 

 יבוצע בתערובת שלא תספוג מים. הכיחול .2 

נפח צמנט לבן )ניתן  1,   קוורץנפחים חול גס אם רצוי אזי כולל תוספת  3תכיל:  התערובת         
 .היטב מעורביםבתוספת צמנט אפור קטנה(  גם

 בתוספת ואוטם,"ל תוסף תמיסה המכילה חומר בעל כושר הדבקה לדפנות לנ          
 .1:1סיקה/לטקס מדוללת במים בנפח 

  

, בכל המישקיםהכיחול, יש להספיג את הקירות והאבנים במים ולהשלים את ניקוי  לפני .3
ו/או איזמל דקים. אין  מכני מ"מ, ניקוי המישקים ייעשה במסור 12רוחבם, בעומק של 

 בפטיש עם חוד. להשתמש

לחיצה  תוך עשה בעיבוד שקוע, בהתאם לפרט בתכניות,במישקים "הנראים" , יי הכיחול .4 
 מ"מ. 2 פחות ישר בעל חתך ישר, ברוחב מישק בברזלוהחלקה מעולה 

, ועודפי האבן ה"נעלמים" ייעשה הכיחול בחומר בגוון האבן, ישירות עם פני במישקים .5 
 .יסולקוהחומר 

 במשך חידי החזקתו במצב ל עלביצוע הכיחול, יש לאשפר את כל השטח,  לאחר .6 
מבטון  והאלמנטים , שקוע בחיבור בין האבןרגילשבוע לפחות. הכיחול יכלול גם כיחול 

לעיל, וצורת הגמר )שקוע  כאמור . העיבוד יהיה בברזל,הפוגהוכו', בלי להתחשב בעובי 
 המפקח. הוראות , ישר, מעוגל, וכו'( לפיהשיקועמידות 

"י הקבלן ע כל בניה, באמצעים שיוצעו במשךגמר נקי, יש להגן על שטחי האבן  להבטחת .7 
מנטפי מלט ובטון  הסופי . ניקוי האבניםהאיטוםופרט בפני כתמי זפת בזמן עבודות 

חול מותז וכיו"ב, כמו כן,  סילון וכדומה, ייעשה באמצעות מברשת פלדה, מים חמים,
. אם יאושרו תיקונים לפגמים טבעיים קינ באבן קרבורונדום. כל האבן תימסר במצב

 .המפקחע"י  שתאושר בדרךבאבן חיפוי, הם יבוצעו בסטוק, 

 

 המדידה לתשלום          

ימדד וישולם בנפרד לפי שטח )מ"ר( חזית הקיר המחופה  עבור מכלול חיפוי האבן בקירות         
 אבן, לא ימדדו דפנות צידיות של האבן.

יהיו כמסומן בתכניות, המחיר יכלול את כל הנדרש לחיפוי האבן כמתואר מידות האבן          
כולל כל מכלול אביזרי העיגון  2378/1,2ובת"י  14לעיל וכמסומן בתכניות, כאמור בפרק 

( לרבות הקוצים, הזויתנים, המוטות המיתדים A4)נירוסטה  316שיהיו מפלב"ם 
הייצור ואספקת האבן במידות שונות  הכימיים, העוגנים, רשת הזיון, שיהיו מגולבנים,

כמתואר לעיל ובתכניות, עיגון האבן בפן העליון ובצידי האבן, כיחול, בניה, מערכת 
 –הפיגומים ומשטחי עבודה כנדרש בקירות גבוהים, אמצעי הבטיחות הנדרשים, הבטון ב 
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ירות בגב האבן, עיבוד האבן במפלס העליון בשיפועים, העיבוד במפגש הקירות עם ק 40
 ניצבים הכל מושלם ומוגמר.

 

עבור אבן הקופינג מאבן תואמת את אבן החיפוי ישולם לפי מטר אורך של קיר עם אבן           
 קופינג כולל עיגונה לבטון. 

 חיפוי באבן גיר קשה ביר זית צהוב 14.03.01

 ס"מ עובי 5ס"מ אורך,  25-55ס"מ רוחב,   30\26\23\21 -: מידות משתנות גודל  

 : מוסמסםעיבוד  

 : מ"ראופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, אלמנטי הקשירה כנ"ל, העבודה והמחיר כוללים
מילוי גב האבן, עיבוד מישקים ופתחי ניקוז וכל עבודה הנדרשת להתקנה 

 מושלמת של חיפוי האבן. 

 אבן גיר קשה ביר זית צהובקופינג  14.03.02

 ס"מ 50-66מ, אורך משתנה ס" 40ס"מ, רוחב  15גובה : גודל

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 3: מוסמסם עיבוד  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד וכל העבודה והמחיר כוללים
עבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של הקופינגף כולל אבן פינה בעיבוד מוסמסם 

 פאות ובחיתוך רדיאלי בפינות. 4

 אבן פינה גושנית וחפורה מאבן ביר זית צהוב לקיר 14.03.03

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 4: מוסמסם עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד וכל : העבודה והמחיר כוללים
 עבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של האבן.

 מדרגות מאבן ביר זית צהוב 14.04.04

 ס"מ 15/36/40-60מידות  :גודל

 פאות.  2: מוסמסם עיבוד

ס"מ לכל אורכה; החריצים ימולאו  4חריצים ברוחב כולל של  3-האבן תחורץ ב
 פסי נירוסטה לפי פרט 3-ב

 : מ"אאופן מדידה  
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החומר והעבודה, מצע סוג א' מהודק, : אספקת והובלת העבודה והמחיר כוללים
 קונסטרוקטור(, שכבות הדבקה ויישור.יסוד בטון מזויין )לפי הנחיות 

 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר לקירות הדיפון – 21פרק 

 
 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 21.01

 כללי א. 

 ,בסלע בחרסית ,  קדוחים במילוי, 40 -יהיה באמצעות כלונסאות בטון בהביסוס 
  .עפ"י הקיים או בקרקע קיימת בצרורות, בבולדרים, גיר ודולמיט

לכלונסאות  1378ועפ"י ת"י  23ביצוע הכלונסאות יהיה בכפוף למפרט הכללי פרק 
 הקשה בסלע.

הקדיחה תבוצע בשיטת ההקשה )מיקרופייל( ובשיטה סיבובית עם מכונת קידוח 
מתאימה כולל השילוב ביניהם בהתאם לסוג הקרקע. הכלונסאות הינם אנכיים. 
קבלן הכלונסאות וצוות הביצוע שלו יהיו בעלי נסיון בביצוע כלונסאות מיקרופייל 

ם שביצע, וכן להגיש ועליו להגיש למפקח את נסיונו בביצוע פרויקטים דומי
לאישור נוהל ביצוע, אופן החדרת כלוב הזיון, השבלונות להחדרה, המנופים 

 להרמת וייצוב כלוב הזיון והחדרתו לקידוח.  

ביצוע הקידוחים והיציקה ייעשה אך ורק בפיקוח צמוד של המפקח. כלונסאות 
 אשר יבוצעו ללא פיקוח כנ"ל לא יתקבלו.

ן כי הכלונסאות שנקדחו יבוצעו בהתאם למפרט המפקח יחתום יום יום לקבל
 וההוראות הללו. כלונסאות אשר לא ילוו בחתימה כנ"ל לא יתקבלו.

כמו כן על  בשטח כמסומן בתכניות. הקרקע הקיימתהכלונסאות ייקדחו ממפלס 
הקבלן להכין ולבצע על חשבונו דרכי גישה כולל רמפות זמניות עם קרקע 

הכלונסאות דרכם וכן סילוק הרמפות ודרכי הגישה גרנולרית שאפשר יהיה לבצע 
 בגמר העבודה.

עומק הכלונסאות יהיה כמסומן בתכניות. בכל מקרה העומק הסופי יקבע ויאושר 
 במקום על ידי המפקח בתאום עם יועץ הקרקע.

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת שבין שאר שכבות הקרקע הקיימות מצויות גם 
עם צרורות שמנה יט, חוואר קירטוני, חרסית שכבות של סלע, גיר, דולומ

 הכל כפי שימצא באתר. חול , וכו' בולדרים,

ביצוע הכלונסאות יהיה באמצעות מכונה המתאימה לקדוח בכל שכבות הקרקע 
שבאתר לרבות בשכבות האמורות לעיל וכן בשכבות המילוי, כולל מילוי עם 

 בולדרים.

עות מכונת קידוח חזקה ומתאימה הקדיחה תעשה ע"י קבלן מאושר בלבד ובאמצ
לאחר שתחדור דרך המילוי וגם וסלע סדוק וזאת לקדיחת כלונסים בסלע קשה 

 בשאר השכבות שיתגלו.
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על הקבלן להשתמש במקדחים מתאימים בכדי לחדור את השכבות, לרבות 
מכונות מיוחדות כמו מכונת קידוח וידיה השימוש במכונת קידוח למיקרופייל, 

M-350,M-250  ומכונות מסוג טקטומהR-16,R-18  או חזקות יותר המצויידים
מקדחים עם שיני יהלום, עם מקדחי וידיה ספירליים, מקדח בורג עם ראש וידיה, 

איזמלים כבדים המיועדים למטרה זו, וכל אשר יידרש לחדירה דרך כל השכבות 
 שיתגלו באתר ולהגיע לעומק הדרוש ובקטרים הנדרשים.

 ון קבלת אישור המפקח מראש.ציוד הקדיחה טע

 

 קדיחה וייצוב הדפנות ב.

יש לוודא את מרכזיות מכונת הקדוח ואת אנכיותה לפני תחילת הקדיחה  -
 ותוך כדי מהלכה.

במידת הצורך יכין הקבלן משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור 
 אופקי.

 וח. יש להשתמש בצינור מגן למניעת מפולות בחלק העליון של הקד -

 מ' מפני הקרקע. 0.7מ' ויבלוט  3.0אורך הצינור יהיה לפחות  

 הכלונסאות יבוצעו בדייקנות רבה מבחינת מיקום אנכיות וקוטר. -

ס"מ, ו/או  2.5לא יאושר כלונס שסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על 
מאורכו. כלונסים משופעים ייעשו בשיפוע  1%סטיית צירו מהאנך עולה על 

 נן.המתוכ

הקבלן יהיה אחראי בלעדי ליציבות דפנות הקדוח והוא ינקוט בכל  
 האמצעים הדרושים לשמירת היציבות.

עבודת הקדיחה תבוצע ברציפות מתחילתה ועד סופה כאשר לאורך כל משך 
 .הקדיחה יהיה בור הקידוח יציב תוך הקפדה ושמירה בפני מפולות

אישור המפקח(. אין  את היציקה יש לבצע מיד עם תום הקידוח )לאחר
להשאיר בשום אופן קידוח לא יצוק למשך הלילה, אלא אם כן אישר זאת 

 המפקח בגלל תקלה.

 4כולל חדירה של לפחות עומק הכלונס הנדרש בתכניות הוא אורך הכלונס 
סלע רציף ושלם. במידה ויתגלו חללים, כיסי חרסית סלע בלוי או כל מ' לתוך 

תאם להנחיות מהנדס הביסוס והמפקח וכלוב הפרעה אחרת תידרש העמקה בה
 הזיון יוארך בהתאם.

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי והיחיד לקביעת העומק של כל אחד ואחד 
לפיכך אין לבצע קדיחת כלונסאות ללא נוכחות רצופה של מהכלונסאות. 

כדי שהנ"ל יקבע את עומק הכלונסאות  המפקח במשך כל תהליך הקדיחה. 
 סופית.
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ינקוט בכל האמצעים הדרושים להשגת המטרה של אי הפרת הקבלן  -
השכבות הטבעיות בזמן הקדיחה ובזמן יציקת הבטונים. הקבלן מצהיר 
שידועה לו מטרת ביצוע העבודה והיא לאפשר העברת עומס המבנה לקרקע 
במינימום שקיעות, דבר שיושג רק במידה ולא תופרנה השכבות בעת ביצוע 

בלן ינקוט בכל האמצעים הטכניים המתוארים עבודת היסודות. לכן הק
להלן ומעבר לכך, על מנת להבטיח דרישה זו, והאחריות לכך היא על קבלן 

 בלבד.

ההוראות הטכניות הבאות הן במטרה לעזור לקבלן להשיג מטרה זו, אך 
 אינן גורעות מאחריותו בנדון.

 ח.יש לערוך מעקב אחר הקדיחה ולרשום את פרופיל הקרקע בעת הקידו

הקבלן יהיה אחראי לסימון המדויק של הכלונסאות, לשמירה על שלמות  -
המתווה במשך כל זמן עבודתו והעברת המתווה לרשות המזמין עם גמר 

 עבודתו.

לאחר סיום הקידוח יש לנקות את תחתית הקידוח ע"י מקדח שטוח וסגור  -
 ובעזרת לחץ אויר ומשאבה.

רות תעשה בזהירות ותוך מניעת הקבלן ידאג לכך שהוצאת המקדח מהבו -
 מפולות לתוך בור הקידוח.

עבודת הקדיחה תבוצע ברציפות לכל עומק הכלונס המתוכנן ויש לתכנן את  -
העבודה כך שהיציקה תעשה ברציפות ותוך זמן מינימלי מגמר הקידוח ולא 

 2 -יותר משעה אחת. במידה וחל עיכוב ביציקה, ובכל מקרה לא יותר מ
מטר האחרון עד סמוך למועד  1.0ב את גמר הקידוח לפחות שעות, יש לעכ

 היציקה.

לפני התחלת הקידוח יש להבטיח הספקה רציפה של הבטון מהמפעל, כך  
 שיציקת הכלונס תבוצע באופן רציף וללא הפסקה.

בקדיחת הכלונסאות ולפני התחלת היציקה, יוצמד בחלקו העליון של הבור  
במקצת מקוטר הקדח. אורך הצינור  צינור שרוול מפלדה בקוטר גדול

מ'  2.3 -מ' מעל פני השטח ו 0.7מ' ) 3 -כלפחות באורך של )שרוול( יהיה 
 בתוך הבור(.

 

, על הקבלן לנקות את כל השטח ע"י הכלונסאותבכל מקרה, עם גמר ביצוע 
סילוק הקרקע, המעורבבת עם בנטוניט, והחלפתה בחומר גראנולרי עד 

 המתוכנן. הכלונסלמפלס ראשי 

 זיון .ג 

" Wשסימנה " רתיכהמצולעת יהיה בצורת כלוב, מפלדה  הכלונסזיון  .1
. כלוב הזיון יוכן מראש כיחידה אחת קשורה ומיוצבת 4466ועפ"י ת"י 

בעלת חתך רוחבי מותאם לזה של האלמנט הרלוונטי. על מנת להבטיח את 
יציבותה של צורת הכלוב יחבר הקבלן אלכסוני חיזוק וירתך אותם מדי 

ע"י אלקטרודות בעלות סימון בין  תלהיעשוהאלכסונים יכול  ךריתופעם. 
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ם רתוכים נקודתיים בלבד. אלכסוני החיזוק יהיו , אך מותרי7016לאומי 
הן במישור דפנות הכלוב והן אלכסונים או קלמרות הקושרות דפנות 
נגדיות של הכלוב וזאת כדי להבטיח את צורת הכלוב מפני עיוות. כל 

ימדדו ולא ישולם לא האלכסונים והקלמרות שידרשו ליציבות הכלוב 
 ר העבודות.עבורם בנפרד ויהיו כלולים במחיר ית

קשירת מוטות הזיון תהיה כך שתימנע תזוזתם בעת הרמתם והכנסתם 
 לבור הקידוח וכן בעת היציקה.

ס"מ  7.5שומרי מרחק לכלוב הזיון יוכנו אך ורק מצינורות פלדה בקוטר  .2
מעלות זה מזה במקרה של  120יה של ישימוקמו בהיקף כלוב הזיון ובסט

מעומקו של האלמנט  60% -ה כהמרחק יהי כלונסאות; אורך שומרי
 וימוקמו בחלקו העליון. שומרי המרחק ישלפו לאחר גמר יציקת האלמנט.

כלוב הזיון יבוצע בדיוק לפי התכניות לרבות חפיות, מקומם וכו' ויורד  .3
לקידוח עד תחתיתו ואח"כ יורם כלפי מעלה כמצוין בתכניות וייתלה על 
עול תליה שישען על דפנות הקידוח. יש להקפיד על גובה התליה אשר 
יבטיח בליטת קוצי הזיון כלפי מעלה באורך הדרוש. הרמת כלוב הזיון 

ופקי לצורך הכנסתו לקידוח יעשה על ידי קורת הרמה שתשמור ממצב א
על צורת הכלוב מפני התכופפות או עיוותים. כלוב זיון שחל בו עיוות או 

 .שלשימוייפסל  -כיפוף בזמן ההרמה 

                                     המוטות יהיו מעורגלים בחם מחומר גלם מוכר )מנות, .4

ובעל  (, כאשר המנות עשויות מחומר אחיד )הומוגני( BILLETS -מטילים 
 -גי מוכר. המפעל המייצר את המוטות חייב להיות מצויד בולורקע טכנ

"תו תקן". כל משלוח ילווה תעודה מתאימה. לא יורשה השימוש במוטות 
מעורגלים שנוצרו מפסי רכבת משומשים כחומר גלם, או מחומר  מצולעים

 לעיל.גלם אחר, השונה מהמפורט 

, יש את הכלונסבמקרה שבמהלך הקדיחה, התברר כי יש צורך להעמיק  .5
 לקבל הנחיות מדויקות ובכתב מהמפקח לגבי התאמת ברזל האלמנט.

תאפשר לו לזוז בזמן  ( בצורה שלא 7כלוב הזיון יחובר לשרוול )ראה סעיף ב/  .6 
 ם( כפי שדרוש לצרכי הביצוע.וכן שומרי מרחק )ספייסרי היציקה, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה

 

 הבטון והיציקה ה. 

 450  -כ . כמות הצמנט תהיה 118לפי ת"י  40 -הבטון יהיה בעל חוזק ב .1
ק"ג למ"ק בטון. התערובת תהיה בדרגת סומך כזו תאפשר יציקה רצופה 

 - 16)בין  S - 7באמצעות צינור טרמי. מומלץ בטון בעל שקיעת קונוס של 
 שתבטיח את החוזק הנדרש. גודל האגרגט  ס"מ לערך( ומנת מים 18
 ס"מ. 2  קסימלימ

.כלוב הזיון יוכנס לתוך הקדח, כאשר הבטון נמצא כבר בדרכו לאתר. 2 
שעות, יש לפנות את הבור  2במקרה של תקלה והבטון אינו מגיע בתוך 

 שנית את קרקעית הבור.  ובעזרת המקדח של מכונת הקידוח לנקות
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תערובת הבטון והצורך להשתמש בתוספות, המיועדות לעכב את  .3
התקשרותו )או ערבים אחרים למיניהם( וזמן עיכוב הדרוש, תוצע בעוד 

 מועד ע"י הקבלן ותאושר קודם ע"י המפקח.

קצהו , טרמי רצינובכלונסאות תיעשה תמיד בעזרת  יציקת הבטון .4
רמי יגיע עד לתחתית הבור. בתחילת היציקה, יש התחתון של צינור הט

מ' מעל קרקעית הבור, כדי לאפשר זרימת הבטון. אסור  0.2 -להעלותו ב
לקבלן להשתמש בצינור טרמי קצר יותר מעומק הקדח הגורם לנפילת 

 מ'. 0.2 -הבטון, בתחילת היציקה מגובה גדול מ

שונה של בטון לתוך צינור הטרמי, יוכנסו פירורי לפני שפיכת המנה הרא .5                           
קר או ורמיקוליט שיוצרים פקק למניעת סגרגציה או כל פתרון אחר -קל

שיוצע ע"י הקבלן. לאחר מלוי הצינור בבטון )הנוצק על גבי הפירורים 
הנ"ל( יורם צינור הטרמי מעט כדי לאפשר זרימת הפקק הנ"ל והבטון אל 

ס"מ מעל תחתית הקידוח.  20 -תהיה יותר מ הרמה זו לא. מחוץ לצינור
אין  להרים את צינור הטרמי יותר מהנ"ל, אלא לאחר שגובה היציקה 

 מ' מעל תחתית הצינור. 5.0יהיה 

 אין להפסיק את יציקת הבטון לפני שכל הבור יתמלא בבטון. .6
 

במהלך היציקה, כאשר מפלס הבטון בתוך הבור הולך מתרומם, יישאר  .7
מ' לפחות בתוך הבטון הטרי, מודגש כי  2.5צינור הטרמי  כל הזמן קצה

 לוף, בשום פנים ואופן, את הצינור מתוך הבטון במהלך היציקה.לאין 

במקרה שבזמן היציקה הבטון אינו זורם חופשית דרך צינור הטרמי )זה  .8                          
הצורך יש סימן שהוא סמיך מדי( יש לבדוק שוב את שקיעתו, ובמקרה 

לשנות את התערובת בתיאום מראש עם המפקח. אסור לקבלן להרים 
 ולהוריד את צינור הטרמי כשיטה ליציקת בטון סמיך.

היציקה תימשך עד אשר פקק הקלקר מופיע על פני הבור, והבטון שנשפך  .9
טרם נתקבל ב מהבור מקבל את צבעו האופייני. אין להפסיק את היציקה

 אישור המפקח.

טיב הבטון ושקיעתו ייבדקו עם כל משלוח )ערבל( של בטון טרי המגיע  .10
לשטח. קוביות לבדיקת חוזק הבטון תילקחנה ותיבדקנה מכל אלמנט, 

 (.601, ת"י 118, ת"י 26בהתאם לתקנים הרלבנטיים )ת"י 

אישורו של  שלושה שבועות לאחר סיום יציקת הבטון ולאחר קבלת  .11
ציקת הקורה ילקראת  ת ראש האלמנטיםהמפקח, ניתן להתחיל בהכנ

המקשרת את ראשיהם. על הקבלן לסמן באופן ברור את מפלס ראשי 
ולבחור את אמצעי שבירת החלק העודף בהתאם לכמות שיש  הכלונסאות

לסלק )בעזרת איזמל או פטיש אוויר(, הכל במטרה שלא להרוס את 
 הבטון מהחלק הנמצא מתחת למפלס ראש האלמנט.

 ק"ג בלבד 6.0עם פטיש אויר ידני במשקל עד  ייעשה בזהירותהסיתות 
מבלי לפגוע במוטות הזיון המשמשים כקוצים בתוך קורת ראשי 

יצוקים. החפירה ההאלמנטים ויבטיח אי היווצרות סדקים באלמנטים 
סביב ראש האלמנט והסיתות הנ"ל וכן כל העבודה הכרוכה בזה לקבלת 

 ש הכלונס, יהיו על חשבון הקבלן. בטון בריא מאושר ע"י המפקח ברא
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יש להבטיח שאורך המוטות הבולטים מעל פני ראש  כלונסלפני יציקת ה . 12                  
יהיה כמתוכנן ובמקרה הצורך יאריך הקבלן את הקוצים  הכלונס

באורך, קוטר ומספר מתאים, שיוחדרו לפני יציקת הבטון ושליפת שרוול 
שיסולק  הכלונסלהתחשב גם בחלק העודף של  המגן. בקביעת אורכם יש

לפני יציקת קורת הראש. פעולה זו על כל פרטיה, צריכה לקבל קודם את 
 אישורו של המפקח.

הספקה סדירה  בטרם דאג הקבלן שתהיה הכלונסאין להתחיל ביציקת  .13
 של הבטון מהמפעל שתבטיח יציקה רציפה של האלמנט ללא הפסקה.

 

 דגימות ובדיקות .ו

 בדיקות בטון .1

בקר בטון  , ע"יבדיקת סומך הבטון )בדיקת שקיעה(, תבוצע באתר, לפני היציקה
 מוסמך.

דגימות בטון תלקחנה מכל ערבל הן בעת יציקת הכלונס )בטון מהמערבל( והן 
מתוך הבטון הנשפך מפי הקידוח בתום היציקה ונחשב לבטון טוב ובריא. כמות 

 המפקח.הבדיקות תהיה לפי דרישות 

 כלונסאותהבטון בסוניות לבדיקת טיב  הבדיקהקבלן בנוסף לכך תבוצע ע"י 
 . ואורכם

 . יבצע הקבלן על חשבונואת הבדיקה הסונית 

 קדוחי גלעין         .2

 המפקח רשאי להחליט על בצוע קדוחי גלעין לבדיקת רציפות היציקה ו/או החוזק.

המפרט, דהיינו,  היציקה מלאה ורצופה אם יוכח כי הבדיקות עונות על דרישות 
 יחולו התשלומים על המזמין. -והחוזק כנדרש 

אם יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישות, דהיינו, היציקה אינה רצופה ומלאה 
ו/או החוזק אינו עונה על הדרישות, יחולו התשלומים בגין הקדיחה והבדיקות על 

התשלומים על הבדיקות את כל ההוצאות הקבלן. בכל אחד מהמקרים הנ"ל יכללו 
הישירות והעקיפות הכרוכות בבצוע הקדוחים, הוצאת המדגמים ובדיקתם לפי 

 ת"י.

 בצוע לקוי .1

בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי, יידרש הקבלן לבצע את התיקון 
הנדרש על חשבונו. סוג התיקון ייקבע ע"י המפקח והוא עלול לכלול תוספת 
כלונסאות ו/או חיזוק קורת ראש כלונס ו/או עוגן קרקע קבוע ו/או תיקון הכלונס 

 הפגום עצמו.

הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי 
 שיטת התיקון.
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ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס, במיקומו, בחוזקו, ברציפות 
 בכל הנ"ל ו/או במקצתו. -ס הבטון, בזיון הכלונ

במקרה זה, כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הנוספות, התיקונים או יציקת 
 כלונסאות חדשים יחולו על הקבלן.

 

 קביעת עומק הכלונס והתאמת ציוד הקדיחה .ז

, מתחתית ראש הכלונס של הכלונסאות מצוין בתכניות)נטו( האורך המינימלי 
 .ס ועד תחתית הכלונס היצוק באתרהמחבר בין כל כלונסאות הביסו

העומק הסופי של הכלונסאות יקבע ע"י מהנדס הקרקע בהתאם לתוצאות 
 הקידוחים של הכלונסים.

ציוד הקדיחה של הקבלן צריך להיות מסוגל לעבור בכל שכבות הקרקע, לצורך זה 
איזמלים וכיו"ב מכונות סיבוביות, יחזיק הקבלן באתר מקדחים עם ראש ווידיה, 

 .וכמתואר לעיל הנדרש על מנת לבצע את העבודה כנדרש כל

לא תוכר כל תביעה שהיא )תביעת כסף או תביעת זמן( הנובעת מהקושי לחדור אל 
, עפ"י הקיים לרבות סלע קשה, בולדרים, צרורות, תוך שכבת קרקע כל שהיא

 מילוי, חרסית וכו'.

 יומן עבודה .ח

 הדברים הבאים:על הקבלן לנהל יומן עבודה שיכלול את 

 שעת התחלת הקידוח.  -

 שעת גמר הקידוח.  -

 עומק הקידוח לפני היציקה.  -

 שעת התחלת היציקה.  -

 שעת גמר היציקה.  -

 כמות הבטון שהוכנסה לקידוח.  -

אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן הקידוח או היציקה, שינויים במצב  -
 תו, הפסדי בטונים וכו'.כלוב הזיון, שקיעתו, התרוממותו או תזוז

 מיון השכבות לפי עומקים, כולל לקיחת מדגמים מכל שכבה. -חתך הקרקע  -

 מדידה לתשלום .ט

ואורך הכלונס  , בציון קוטר הכלונסמטר אורך )מ"א(המדידה לתשלום תהיה לפי 
 .המסומן בתכניות, ועפ"י הסעיפים שבכתב הכמויות

האורך הנמדד יהיה מתחתית ראש הכלונס המבוצע בקוטר הרלוונטי, המצוין 
לא תשולם שום  .שביצע הקבלן בפועלהכלונס בתכניות, ועד למפלס תחתית 
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תוספת עבור ביצוע כלונסאות ממפלס יותר גבוה ויציקתם למפלס נמוך יותר ועל 
ת ועבורם לא הקבלן לכלול עבודות קדיחה ויציקה נוספים בעת ביצוע הכלונסאו

 ישולם בנפרד ויכללו במחיר הכלונסאות.

העבודה מכלול המחיר יכלול את כל החומרים והמלאכות הכרוכים בבצוע 
 לרבות:

ביצוע רמפות זמניות ודרכי גישה כפי שיידרש לביצוע הכלונסאות לרבות      -
 סילוקם בגמר העבודה והחזרת השטח לקדמותו.

עבודה והבאת מכונות קידוח מספר פעמים לאתר התארגנות לביצוע מכלול ה     -
עפ"י שלב הביצוע הנדרשים ועפ"י הנחיות המפקח באתר, וכן קיום כל 

 דרישות הבטיחות של יועץ הבטיחות.

, כולל ביצוע קידוחים מקדימים בקוטר קטן יותר קדיחה בקוטר כלשהו   -
והגדלת הקדח לקוטר המתוכנן, כולל מילוי הקידוח המקדים בבטון רזה 

 והקידוח המוגדל בתוך הקידוח המקדים. 

 יצוב דפנות על ידי צנורות מגן בקטע העליון.י -

 ביצוע כלונסאות באורכים ובקטרים שונים. -

ם ושינויים בכלונסאות בהתאם לסוג ביצוע כלונסאות במרחקים שוני -
 הקרקע והסלע שימצאו באתר ועפ"י עדכון התכנון במהלך הביצוע.

כולל ביצוע  (02כמתואר בפרק  ימדד בנפרדיהזיון )הזיון עצמו כלוב הכנסת   -
 .כלובים מיוצבים עם שבלונות לכלונסאות המשופעים

ב הזיון כולל מוטות זיון ספירליים אלכסוניים המשמשים לייצוב כלו -
הריתוכים שלהם לזיון. )להבדיל מהחישוק הלולייני העובר לכל אורך 

 הכלונס ואשר יימדד במסגרת הזיון בנפרד(.

 מגלילי בטון. שומרי מרחק  -

 ביצוע הבדיקות הסוניות.  -

 ויציקה באמצעות טרמי. 40-בבטון   -

לקבלת ק"ג  6.0עם פטיש ידני במשקל עד ראשי הכלונסאות וחציבת סיתות  -
 בטון בריא ונקי מכל פסולת אחרת.

וסילוקה אל אזור שפיכה  ניקוי האתר משיירי יציקה, אדמת הקידוח ובטון  -
 .מאושר ע"י הרשויות

מחיר היחידה יהיו אחידים בכל שכבות הקרקע, הסלע, הבולדרים וכו'     -
 שימצאו באתר.

במידה ובמהלך הקידוח יידרש הקבלן ע"י המפקח להעמיק את הכלונס  -
מעבר למסומן בתכניות, ההעמקה הנ"ל תמדד ותשולם עפ"י מחירי היחידה 

 הנקובים שבהצעתו של הקבלן ללא כל תוספת עבור הגדלת העומק. 

 



168 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שימוש במכונות מיקרופייל, מכונות סיבוביות חזקות עם שיני וידיה, שיני   -
מקדחי בורג מכונות סיבוביות ושילובם במהלך הקידוח כל פעם תוך  יהלום,

 התקדמות הקידוח.

ביצוע הכלונסאות כמסומן בתכניות ועל הקבלן להגיש למנהל הפרויקט את        -
אופן ביצועם המדויק הנדרשים, אופן החדרת כלוב הזיון לקדח הכל כנדרש 

 לביצוע הכלונס.

 קרקעי -ת מעביר תתקידוחי נסיון עבור הארכ 21.02
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 פיתוח האתר  - 40פרק 

 

 כללי 40.00

דצמבר  –במפרט הכללי )מהדורה חמישית  40מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 
 (, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.2009

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט 
 הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, 
 ה.בהתאם למסמכי החוזה וביצוע העבוד

 

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

 ריצוף 

 ריצוף משטחים באבן משתלבת מלבן ע"פ מודול  -
 ריצוף משטחים באבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול  -
 ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"  -
 ריצוף באבן משתלבת עם בליטות בקרבת מדרגות פיתוח ומעברי חציה  -
 ריצוף באבן משתלבת עם פסי הולכה בקרבת מעברי חציה  -
-  

 אבני גן -

 אבן גן "רמות" בגמר אפור -

 אבן גן לשבילי אופניים דגם "רמות" -

 אבן פינה לשבילי אופניים דגם "רמות"  -

 אבן גן מבטון ללא פאזה  -

 אבן גן "עמית" -

 

 דוגמאות  40.01

  יח' מכל סוג(: 2-מ הקבלן יגיש לאישור את הדוגמאות לחומרים הבאים )לא פחות

 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 )  40.02

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:



173 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת מלבן ובאבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול ופרט  3 -

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"   3 -
 מ"א אבן גן דגם "רמות"  3 -
 מ"א אבן גן מבטון ללא פאזה 3 -
 מ"א אבן גן עמית 3 -

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה 
 המתאימה והשלמה ביותר על מנת לדמות תנאים סופיים. 

 דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

פירוקם או  דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות, ללא
 הזזתם. 

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור 
 ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 

 למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.

 

 עבודות ריצוף ואבני גן   40.01

 תכולת מחיר לריצוף 
אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, 

 שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.

 תכולת מחיר לאבני גן 
 מצע מהודק, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבתאספקת והובלת החומרים, 

 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 ביותר 
"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר  –פשרי. באבנים שלמות הא

אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה 
של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי. 

או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת. יש להקפיד שהאבן  חיתוך האריחים ייעשה ע"י ניסור
 החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

אבני הריצוף יונחו על שכבות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול בעובי 
 ס"מ.  2ס"מ ומצע טיט בעובי  3-4

עוברים )רצופים( בכיוון אחד, מישקים  –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר 
ס"מ כל אחת. המצע יהיה מסוג א'  20ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51כמוגדר במפרט הכללי, פרק 

 

 סימון גאומטריה לריצוף -
 יש לבצע סימון הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 
 בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח 

 טרם ביצועם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2סטייה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

מ' ופלס מים.  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10הסטיות בריצוף לאורכים עד בדיקת 
 לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 ס"מ. 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

 

 ביצוע אבן גן 
הנחת  האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים מיושרים והדוקים. לאחר

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" 40.01.01

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1366מק"ט    

 ס"מ 7/15/30מידות : גודל   

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020ל בהיר/כהה/צהוב מק"ט קוקטיי: 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.

 

 "מלבן"אבן משתלבת  40.01.02

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1348מק"ט    

 ס"מ 8/10/20מידות : 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
שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי חפירה, הידוק שתית, 

 בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 

 אבן משתלבת "יתד" 40.01.01

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1584מק"ט    

 ס"מ 7/7.5/22.5מידות : גודל   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020קוקטייל בהיר/כהה/צהוב מק"ט : גוון   

 : מ"רמדידה אופן

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 דגם "רמות" 40.01.04

 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.

 

 עם בליטות להנגשהאבן משתלבת  40.01.05

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16971בקרבת מדרגות פיתוח ומעברי 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, : העבודה והמחיר כוללים
שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי חפירה, הידוק 

 בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 אבן משתלבת עם פסי הולכה להנגשה 40.01.06

 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"רדידהאופן מ

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.

 

 אקרסטון לבחירת האדריכל: גוון

 : מ"ראופן מדידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, אספקת והובלת : העבודה והמחיר כוללים
חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 בפטיש, ספייסרים, חיתוך.

 

 אבן גן דגם "רמות" 40.01.07

 תוצרת איטונג או ש"ע. 2280מק"ט   

  12.5/18.75/50מידות : גודל

 : אפורגוון

 : מ"אאופן מדידה  

אספקה, הובלה ועבודה, חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד : והמחיר כולליםהעבודה 
  ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 

 

 אבן פינה דגם "רמות" 40.01.08

 תוצרת איטונג או ש"ע. לשבילי אופניים. 2281מק"ט   

  12.5/18.75/50מידות : גודל

 : אפורגוון

 : יחי'אופן מדידה  

אספקה הובלה ועבודה, יסוד ומשענת בטון וחגורה סמויה : ליםהעבודה והמחיר כול
 )לפי צורך(.

 

 אבן גן מבטון ללא פאזה תוצרת אקרשטיין או ש"ע 40.01.09

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגמר אקרסטון או כורכרית.   

  20/10/50מידות : גודל

 : אקרסטון או כורכרית ע"פ אדריכלגוון

 : מ"אאופן מדידה  

אספקה, הובלה ועבודה, חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד : והמחיר כולליםהעבודה 
  ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 

 20*20אבן משתלבת ריבועית  40.01.10

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 20/20מידות : גודל   

 לבן: גוון   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : מ"ראופן מדידה

החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, אספקת והובלת : העבודה והמחיר כוללים
חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 הנחה לרוחב –אבן גן דגם "עמית"  40.01.11

 תוצרת איטונג או ש"ע. לערוגות עצים והפרדה בין ריצוף לגינון. 11433515מק"ט   

 ס"מ 60/30/15ת מידו: גודל

 SW: כורכרי גוון

 : פאזה בחלק הרחבגימור

 : יחי'.אופן מדידה  

אספקה, הובלה ועבודה, חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד : העבודה והמחיר כוללים
 ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(

 

 ריצופים ומדרגות  – 06.04

 ס"מ על תושבת בטון   X 17 25אבן שפה כביש במידות  1745.06.40

 ס"מ על תושבת בטון    23X 23אבן משופעת במידות    1800.06.40

 ס"מ על תושבת בטון 15X23שפה )מעבר( שטוחה אבן     06.1805.40

 ס"מ על תושבת בטון    X 100 X 20 10אבן גן טרומה במידות     2010.06.40

 "מ על תושבת בטוןס    X 50 X 25 25אבן שפה לעטרה     0252.06.40

 

בני השפה מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם לפרטי התכניות, א
ותהיינה שלמות וישרות ללא סדקים, בועות אויר או  19תתאמנה לדרישות ת"י 

 גווני האבנים יקבעו בהתאם לתכניות ופירטי האדריכל. .פגמים

   .לפי התכנית 20 -על תושבת ומשענת בטון ב בהתאם לפרטים האבנים יונחו 
ובמידת הצורך תוך  דליל 1:2החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס 

שימוש בפיגמנט המתאים לסוג האבן אותו יביא הקבלן מהמפעל המייצר 

, ובגובה השפה יונחו לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות אבני   .של האבן
קודם תחילת העבודה יאמת הקבלן את הגובה הקיים כמצויין בתכניות. 

עליו התבסס המתכנן בתכנון, לא תוכרנה כל תביעות במידה וביקורת 
 גבהים זו לא בוצעה והתקבלו אבני שפה בגבהים שונים מהרשום בתכניות.
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יודגש שיתכן ובשלב  א' של העבודה  תבוצע העבודה  ללא כל שכבות  
חס בכל מקרה לתכנון הסופי ולגבהים האספלט, גובה אבני השפה יתיי

 הרשומים בתכניות.

מודגש שבמקומות בהן מסומנת אבן שפה מונמכת גובה האבן מעל האספלט 
 ס"מ. 2המתוכנן יהיה עד 

ס"מ,  12כמו כן מודגש שבניגוד להנחיות היצרן גובה אבן עליה לרכב יהיה  
 עבור אבן זו כוללת האספקה גם את אלמנטי הקצה.

לם כל תוספת עבור ביצוע שולא ת ,של המפרט הכללי 46ור בפרק בנוסף לאמ
אבני שפה מונמכת בקטעים המצוינים בתכניות ו/או בקטעים עליהם יורה 

 .המפקח בכתב

מאלמנטים מוכנים שיובאו לאתר העבודה  אבני השפה בעקומות תהיינה
. לצורך ס"מ כפי שיקבע המפקח 50ס"מ או  25באורך ממפעל מאושר 

חיתוכים יהיו במשור לבד יאשר המפקח חיתוכים של אבני שפה, ההתאמה ב

 .לא תותר שבירה ידנית של אבני השפה או השלמת יציקה במקום .מכני
האבנים תסודרנה בצורה רצופה ללא שברים בהתאם לרדיוסים שבתכניות 

 .ותותאמנה כדי להשיג מגע מקסימלי האפשרי בנקודות החיבור

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד  ,המפקחבמידת הצורך ולפי הוראות 
המדרכה או אי התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות 

 .מ' הידוק רגיל 1.0הריצוף )מעבר לתושבת הבטון( מעפר ברוחב 

לא תשולם כל תוספת עבור מעברים תכופים מסוג אבן אחת לסוג אבן 
 או עבור גבהי הנחה שונים. אחרת

אספלט קיים תכלול העבודה גם שפה בקצה ת אבן בכל מקרה של הנח
ט, לפני ביצוע חיתוך האספלט בקו ישר ואנכי ומלוי המרווחים בטיט צמנ

ס"מ מהמקום  10החיתוך יסומן מיקום החיתוך במרחק של לא יותר מ 

 . העתידי של אבן השפה

מצידה הפנימי של אבן השפה בצד המדרכה  ,במידת הצורך ולפי הוראות המפקח
אי התנועה בעתיד, יש לעשות תמיכה זמנית עד לעבודות הריצוף )מעבר או 

, לא תשולם על כך כל תוספת מ' הידוק רגיל 1.0לתושבת הבטון( מעפר ברוחב 

 .ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו

: לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול המדידה והתשלום
לרבות סימון, ניסור האספלט סילוק לעיל  את כל העבודות המפורטות

והחומרים הפסולת הנחת האבן ביצוע תושבת הבטון וכל העבודות 

 .הדרושים לבצוע מושלם של העבודה

 ס"מ בצבע אפור 8ריצוף באבנים משתלבות בעובי    0295.06.40
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 במקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח יבוצע ריצוף באבנים
 בעובי בדוגמא ובגוון בהתאם לפרטים ולתכניותמשתלבות מלבניות במידות 

והדרכים  בתחום המדרכות, הכבישים, הכיכרות, איי התנועה השבילים
על הקבלן לבצע את העבודה  בהתאם לפירטי הכבישים   . המשולבות

 ולפירטי האדריכל.

ה יעשה מודגש שבשיטחי החניות והדרכים המשולבות ועטרות מעגלי התנוע
ס"מ, בשיטחי המדרכות השבילים והשצ"פים יעשה  8שימוש בריצוף בעובי 

 ס"מ. 6שימוש באבנים משתלבות בעובי 

דוגמת האבנים המשתלבות, צבעיהן, איכותן ואופן הנחתן יאושר מראש  
 המפקח.וע"י האדריכל 

 מכון  העומד תחת השגחת בעל תו תקן האבנים יהיו חרושתיות ממפעל   
 התקנים.

 הדרישות העיקריות לטיב האבנים:  

   ק"ג/סמ"ר   -450ק"ג/סמ"ר אך לא פחות מ   500 -ממוצע  -חוזק ללחיצה  
מ"מ  6 -מ"מ אך לא יותר מ 5.0ממוצע    -שעור שחיקה    לדוגמא בודדת.
 לדוגמא בודדת.

 .8כל זאת בהתאם לת"י    

קרוב ככל האבנים המשתלבות יסופקו לאתר בחבילות ארוזות ויונחו  
 לאזור העבודה במקום שיאושר ע"י המפקח. האפשר

 אבנים פגומות לא תנוצלנה אלא לצורכי חיתוכים והשלמות.  

על גבי שכבת חול שתונח על גבי בהתאם לפרטים את האבנים יש להניח  
מצע מהודק ומפולס בהתאם לגבהים המצוינים בתכניות, עבודת המצע 

 בנפרד.המהודק הינה עבודה עליה ישולם 

שכבת החול תהיה בעובי המצוין בתכניות החול חייב להיות חול דיונות נקי  
לגבי אגרגט  3( המתאים לדרישות ת"י 4%)תכולת רטיבות מכסימלית  ויבש 

 מ"מ(. 3גרגר מכסימלי  דק )עובי 

החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת )ללא הידוק( ע"י מתקן מתאים  
 משטח אחיד. ליצירת 

להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס ולפני יש 
 הנחת האבנים.

 ביצוע הריצוף יהיה כדלקמן: 

 ,הנחת האבנים תחל מאלמנט שפה אחד לכוון אלמנט שפה שני )חגורת בטון
אבן שפה וכדומה( במקרה שהריצוף מסתיים בקיר או בגבול מגרש רצוי 
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יש להתחיל בכל מקרה, להניח אבנים  .להתחיל מאבן שפה הסמוכה לכביש
 שלמות ולהשתדל ככל האפשר, שהגמר יהיה גם כן באבנים  שלמות.

אם הדבר אינו בר ביצוע, יש לתמוך את אבני הריצוף ע"י ניסור בכלי 
חשמלי, לא יותר השימוש בגיליוטינה או שבירה ידנית של אבנים, תוך 

 .ן ניצבת וישרההקפדה שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופ

ס"מ( תותר רק בצמוד לגבולות המגרשים או  4השלמה בבטון )עד רוחב של 
ערוגות )בהתאם לתכניות( ובמקומות מיוחדים בכל מקרה השלמת הבטון 

הרווח   .ורק לאחר אישור המפקח .תהיה עם פיגמנט בגוון הריצוף
טי השפה המקסימלי המותר בין אבני הריצוף לבין עצמן או בינן לבין אלמנ

 מ"מ. 4 -

המפקח האדריכל ולאישור מ'  10X10במידות של  הקבלן יכין שטח לדוגמא
והמפקח יאשר או יעיר בשלב זה על לקויים אשר חובה לתקנם. אין 

 להמשיך בעבודה ללא אישור המפקח לשטח לדוגמא.

לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח באמצעות פלטה  
 75-100ק"ג ותדירות של  1500-2000וח צנטריפוגלי של ויברציונית בעלת כ

 מעברים לפחות. 3מ"ר. הידוק זה יבוצע ע"י  0.35-0.5הרץ ושטח של 

לאחר גמר ההידוק הראשוני, יפוזר חול נקי על המשטח ויטוטא אל 
המרווחים בין האבנים. עם גמר הפיזור, יש להמשיך בהידוק בעזרת הפלטה 

 מעברים נוספים. 3 -ב

וכן בין האבנים בין אבני הריצוף לבין עצמן ה להקפיד שכל המרווחים חוב
לאלמנטי השפה מולאו בחול. עד לסיום עבודות בקטע מסוים, אסור לעלות 

 עליו עם כלי רכב.

אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים 

 .בחול כנדרש

 סטיות מותרות בבצוע הריצוף:

 מ"מ.  10בבצוע מהגובה המתוכנן סטייה מותרת  -

מ"מ )המדידה ע"י סרגל מפרופיל אלומיניום   7סטייה מותרת במשוריות  -
 מטר(.  5.0באורך 

 מ"מ.    2 -הפרש גובה בין אבנים סמוכות  -

דוגמת הריצוף, כווני הריצוף ושילוב האבנים הצבעוניות יהיו בהתאם 
מודגש המפקח באתר.  לתכניות שימסרו ע"י האדריכל או על פי הוראות

במקום בו  ריבוי דוגמאות או שינוי דוגמא, לא יהיו עילה לתשלום נוסף.ש
יש חיבור לריצוף קיים או יש בו הרחבה של ריצוף קיים יעשה הריצוף 
בדוגמאת ובסוג הריצוף הקיים, על הקבלן להתארגן מבעוד מועד עם 
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פיע בכתב הכמויות, כמויות של ריצוף מסוג זה אף אם סוג ריצוף זה אינו מו
 על ריצוף זה ישולם כאילו היה חלק מהריצוף החדש.

בקצה המדרכה בגבול עם שטחים ציבוריים או שצפים תונח אבן גן עליה 
ישולם בנפרד בסעיף נפרד, בגבולות מגרשים פרטים תבוצע חגורת בטון 

סמויה בהתאם לפרטים והתכניות, מודגש שעבודת החגורה הסמוייה כלולה 
התאים מכסי העבודה כוללת, התאמת גובה במחיר הריצוף, כמו כן 

  .לגובה הסופי של פני הרצוף ))ניקוז, ביוב ומיםוהשוחות 

יושם דגש מיוחד על ריצוף התראה לעיוורים במקומות המסומנים בתכניות 
ובכל איזורי מעברי החציה, במידה ולא ניתן לכך סעיף ניפרד בכתב הכמויות 

 ישולם ריצוף זה כאילו היה חלק מהריצוף של  המדרכות הקיימות.

ים בתכניות הן לשלב הסופי של העבודה, יצויין מודגש שהמפלסים הרשומ
ששלבי העבודה כוללים עבודות זמניות של שימוש באספלט, במקום ריצוף 

אספלט זה בהמשך מפורק ובמקומו יבוצע הריצוף הסופי. יש לשים לב 
שמפלס האספלט הקיים בשטח הוא לא המפלס אליו יש להגיע עם הריצוף 

 הסופי.

ר של שטחים מרוצפים כשהמדידה הינה נטו : לפי מ"המדידה והתשלום
בניכוי שטחי חגורות וכו' והתשלום יהווה פיצוי לכל העבודות המתוארות 

הנחתם, אספקת החול ופיזורו, עבודות  ,לעיל לרבות אספקת האבנים

לבצוע  ,התאמת מפלסי שוחות, ביצוע חגורות סמויות ,ההידוק הריצוף

 .המפקחמושלם של העבודה ולשביעות רצונו של 

 

 גינון והשקיה – 41פרק 

 כללי 41.00

 -במפרט הכללי )מהדורה רביעית 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 
, )מהדורה 41.5(, והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק 2009פברואר 
לאור(, ומהווה הרחבה משרד הביטחון/ההוצאה  -בהוצאת ועדה בין משרדית  2001ראשונה 

של העבודות 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

 באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד.  על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת

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 
ר תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה שתיל האחרון לתקופה של תשעה חודשים לפחות. עבו

 כלול במחיר הביצוע.
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 בטיחות ורישוי 
מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט 

 במפרט המיוחד. 

יבוצעו ע"י אנשים  -עבודות בחומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים 
 מורשים לביצוע עבודות בחומרים אלו. 

השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים לשימוש 
בשטח המבוצע וכן עפ"י כל כללי הזהירות המופיעים בתוויות בחומר ובחוברות 

 ת.בהמלצו

  סימון 
עם גמר פיזור אדמת הגן והכנת הקרקע ולפני שתילה ונטיעות: הקבלן יסמן את המקום 

המיועד לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד 
כבוי. הקבלן לא יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא 

מו כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט יחייב אישור האדריכל. כ
 במפרט לביצוע מערכת השקיה.

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים 
חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה 

ובשוליו. עם זאת, במידה ובמהלך העבודה יתברר שיש צורך בפעולות גיזום ענפים או 
י עצים יעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהגורמים המוסמכים פגיעה בשורש

לכך. פעולות הגיזום וחפירת השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות 
 המוסמכת בשטח. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.

  שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 
העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: פיתוח, גינון לפני תחילת 

 והשקיה והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

עם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל 
 כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

לת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים. ללא הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקב
 אישור בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים -

 ניקוי  השטח בכיסוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן.  -

 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 בצמחייה המיועדת לשתילה וזריעה 
 בשטח.

 גמר הכנת קרקע. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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 רק לאחר פרישה ו/או טמינה של 

 מערכת ההשקיה, והדברת עשבים.

 ת מתאימות.בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקו  -

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. -

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה. -

 גמר שתילה.  -

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות 
ול שונים תוך התחשבות בצרכי העבודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצ

 העבודה לעבודות חלקיות ובגין האמור לעיל.

לאחר מסירת העבודה באישור המפקח באתר יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי 
לא תשולם לקבלן כל  הגינון למשך תשעה חודשים בהתאם למפרט האחזקה הכללי.

תוספת עבור אחזקת שטחי הגינון ובכלל זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים 
 וע שתילה ואחזקה. התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.ולביצ

 

 דוגמאות 41.01

 וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על -

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צוינו אשר הצמחים

 מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים -

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות האדריכל עם

 למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל -

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח משרד ליד

 וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים -

 .מאושרים דוגמא כעצי

 הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור -
 הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן לנדרש.

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז מסמכי לפי הנדרשים

 

 לגינוןהכשרת הקרקע  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 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סילוק 
יורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, פסולת למקום ש

חודשים  9בהתאם למפורט במפרט, אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים למשך 
ממסירה סופית של כל העבודה בהתאם לדרישות המזמין והמפרט הכללי לעבודות גינון 

 .40. אדמת גן ומצע לשתילה יימדדו בנפרד בפרק 41.5פרק 

 

 כללי 

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י 
 דרישות אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

 -חודשים וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל 9אחריות לצמחיה למשך 
ם המזמין. מחיר חודשים. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום ע 9

 אחזקה לפי 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.

על מנת להבטיח אספקה סדירה  עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה
 של כל 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 מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלות המים היא עד למועד מסירה 

חודשי האחזקה. בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד  9 סופית ובמשך
 ע"פ החלטת המפקח. –במונה 

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 
בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את 

 השטחים וכן לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 

 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 

ם הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת, יישור ניתן לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיי
השטח מהמצב שלאחר הניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות האדריכל. הרחקת 
כל פסולת אל מחוץ לגבולות האתר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית 

כת או כל רשות מוסמכת אחרת. חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השל
 הפסולת חלה על הקבלן והוא לבדו יישא בכל ההוצאות.

 

  עיבודי קרקע 
לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע 

 ס"מ באמצעות משתת רוטט, כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  50חריש לעומק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או מגרפת יד עד לקבלת פני  יישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י קלטרת
 שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 

ס"מ אשר יתגלו במהלך העבודה יורחקו מהשטח לאתר  5-כל פסולת ואבן הגדולים מ
 על חשבון הקבלן.  -אשפה מאושר 

 ים להשקיה ולברזיות.לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשי

 

 הדברת עשביה  

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:

שבועות, עד להופעת  3מ"ק לדונם כל שלושה ימים במשך  15השקיית הקרקע בכמות של 
עשביה חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת 

ניידת לעידוד והנבטת עשבייה. לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת המטרה 
 ורעננה הם ירוססו בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה.

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי 
במשטח. במידה ולמרות זאת יש  למנוע נזקים לצמחיית תרבות שבסביבה ישתמש הקבלן

 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 אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי 

לות ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס העשבים, יעי
 נוסף. כיסוח עשבייה לפי הנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה על כך המפקח.

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים 
 הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג 

 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 
פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה  1-2לעיל, כלומר טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 הקבלן אחראי להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 

 

 תיחוח 
לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח 

המזמין/אדריכל, על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה 
יצוע תקין ובטיחותי ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ב 40לעומק מינימלי של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או -לפי התנאים הספציפיים של המקום. כמו
רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת 

 "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר. 

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  ודישון שטחי גינוןזיבול 
 ס"מ 30-70: עומק מידות

ויאושר על  801: הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי תכונות החומר
 סמך בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל ולכל עץ לפי יחידה,  -: זיבול אופן מדידה
 במ"ר בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה, וכל המתואר בסעיף זה. -דישון 

: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, המחיר כולל
 תיחוח, מים והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

 : זיבול -
 מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –שטחי גינון 

 ליטר הומוס.  0.5תוספת  -ק"ג  1 שיחים 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 -דונם, וק"ג סופרפוספט ל 100 – לשטחי גינון

בכמות  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 
 ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 0.5של 

את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח 
יותר מיום יפסל והקבלן באדמה ע"י כלים ידניים או במתחחת. זבל שישאר בשטח 

 יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 
הזבל והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני 

ברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיישור יש להשקות מועד השתילה והנטיעה ולאחר הד
קוב לדונם. בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון  30באופן חד פעמי לפי 

 והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת 
 האוויר.הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג 

 ס"מ 40מילוי אדמת גן בעובי    0990.02.14

. האדמה תיחפר משכבת 41016העבודה תעשה בהתאם למפרט הכללי פרק 

לא יעלה  ס"מ 3 -מ'. אחוז האבן הגדולה מ 1.0 -קרקע תחתונה מעומק גדול מ 
. האדמה תהיה בריאה, ללא מחלות, עשבי בר ושורשים, הקבלן יקבל 5על % 

 אישור מהמפקח לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה מתאימה לצמחי גן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

העבודה כוללת ניקוי השטח מאבנים ועשבים אספקה פיזור ויישור של אדמת גן  
ת המפקח. דיוק ס"מ במקומות המסומנים בתכניות ועפ"י הוראו 30בעובי 

ס"מ פרט לקטעים שלאורך ריצוף ואבני שפה   5 -היישור לאחר הפיזור יהיה ל
ס"מ נמוך מפני הנ"ל. כל העבודות יבוצעו בקרקע יבשה  5 -שם היישור יעשה ב

 או 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 

ך שכרית האדמה הנ"ל נעשתה באישורם, וכן דרכי ישראל או גורם אחר מוסמ
 הגישה אל אתרי הכרייה  וממנו נעשו באישורם. 

 )הדברת העשבים תבוצע בסעיף נפרד(  יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים
 או לאחר תוספת קרקע.

 רואים את הקבלן כאילו לקח תנאים אלו בחשבון במסגרת מחירי היחידה.

רטי במ"ק והתשלום כולל את עבודות הכרייה, ההובלה, : הנפח התיאו המדידה
 האישורים, פיזור החומר ויישורו, יישור גנני ויישור עדין וחרישה במידת הצורך.   

   נטיעה   41.01

: כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ, העבודה והמחיר כוללים
ובכלל זה:  41,41.5גינון פרקים בהתאם למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות 

מילוי בורות באדמת גן, זיבול, הצבת העץ ונטיעתו, חפירה או חציבה של בור נטיעה, 
השקיה )מים ע"ח  דישון, סימון, ביצוע סמוכות, סילוק פסולת למקום שיורה המפקח,

וכל העבודות הנוספות הדרושות הקבלן עד מסירה סופית(, אחזקה ואחריות עד המסירה 
הדברת מזיקי  -המחיר כולל כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה שם ביצוע העבודה.ל

הידוק במעגילה,  -קרקע, דשני ראש לקומפוסט, וכל הטיפולים הנדרשים לאחר שתילה
  ריסוסים ודישון. חפירת הבור והתמיכה לעץ יימדדו בנפרד.

 יח' )עץ(: אופן מדידה         

 גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או הנטיעה כולן עבודות לביצוע איסור חל

 או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה המפקח. לא של הכרעתו לפי

 .כלשהן אקלימיות הפרעות

אספקת העצים לשטח הינה במכרז נפרד; העבודות במכרז זה מתייחסות לעבודות 
 העבודה כנ"ל.הנטיעה הנדרשות לאחר שהובא העץ לשטח 

 

 בורות לעצים  41.01.01

 ס"מ או לפי תכנית.  150/150/100 מידות:  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 תכולת עבודה ומחיר:

: המחיר כולל סימון מיקום הבור ע"י חפירה לעצים בשטחים מגוננים -
מודד, חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר 

ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן  5החפור, בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של 
 30-70ליטר קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק  100-ב

שקית הנחתה, השקיית מים לרוויה ס"מ, מילוי הבור בעת השתילה, ה
והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח 
 הנטיעה, עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 

: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות חפירה לעצים בשטחים מרוצפים -
צורך, תיקון פירוק ריצוף בהתאם ל -בהתאם לסעיף לעיל בתוספת הבאה 

ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה 
או אבן גן בהתאם לפרט אדריכל, הצנעת מגביל שורשים במידה 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 את אישור המפקח למיקומם.

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 הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, 
בזק, כבלים, רמזורים, מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת הצורך יבצע הקבלן 

 חפירת גישוש. למען הסר ספק, הכל כלול במחיר היחידה.

שעות לפני אספקת העצים לשטחי הנטיעה,  24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 
 ת הכנה של אדמה גננית למילוי הבורות. לרבו

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר 
את הבורות כך שלא יהוו מפגע בטיחותי. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים 

 לסימון הבור והגנה מפני נפילה לתוכו ו/או פגיעה כלשהי בעוברי אורח.

כללי ינהג הקבלן כדלקמן: בשעת חפירת בורות על הקבלן  בנוסף למצוין במפרט
להסיר את אדמת הגן ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה 

בעבודת ידיים או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור 
במידות מפורטות. כל העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם למידות שלהלן 

ל הקבלן להרחיק מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת יהיה ע
 אדמת הגן הדרושה למילוי בור לצורך הנטיעה.

 

 סמוכות לעצים 41.01.02

 מ' 3ס"מ, גובה  8: קוטר מידות

: עץ אורן מקולף מחוטא, שלם לכל אורכו, בחתך עגול אחיד תכונות החומר
 וללא סימני ריקבון ו/או חדירת מזיקים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סמוכות ורצועה אלסטית מקשרת(. 3: לפי יחי' )יחידה כוללת ן מדידהאופ

: אספקה והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה העבודה והמחיר כוללים
 לעץ.

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד 
 עליו יורה המפקח/האגרונום.

פי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות ל
 העצים( ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ. 

סמוכות לכל  3 -מ'  0.5הסמוכות שיסופקו על ידי הקבלן ייטמנו בקרקע בעומק 
 ס"מ. 25עץ. עליהן מושחלת צינורית שקופה אלסטית )שטיכמוס( באורך 

ידי העץ. הקשירה תהיה ס"מ לצ 15הסמוכות יועמדו בניצב לכיוון הרוח, במרחק 
, בשתי נק' לפחות בנקודת הכיפוף של העץ ובצורה כזו שהעץ יוכל לנוע 8בצורת 

 ברוח.

   מגביל שורשים   41.01.01

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע. 

 ס"מ 100: גובה מידות

 ארוגים לא : יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה מסיביםתכונות החומר

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים בחום. עמידה לחדירת מחוברים

 : מ"אאופן מדידה

 : אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.העבודה והמחיר כוללים

 לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא
 שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא כדי התקנתם. זאת,

הארוך(.  בטווח להתפתחות העץ השורשים )המפריעים מגבילי ללא עצים לשתול
 אך -ומבנים  תמך לקירות הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה בבורות

 -ויועצי התשתיות  האדריכל עם בתאום המפקח, עליהם שיורה במקומות ורק

הנחיית  לפי ובקוטר בגובה ,עגולה או מרובעת בהתקנה שורשים מגבילי יותקנו
 את לקבל יש לקירות היצרן. בצמוד לפי הוראות תתבצע המפקח. ההתקנה

 .השורשים מגביל אישור קונסטרוקטור להנחת

 ביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.04

 כללי 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  -
השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את 

 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 AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  -
 תוכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   קיים בשטח לאחר הביצוע.תכנית מצב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  -
להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.

על ידי המפקח,  הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו -
 כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור  -
 המפקח על השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא  -
 .41.03פרק  –על ידי משרד הביטחון 

היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד, עבודה, אביזרי  מחירי -
חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים 

 ואחריות טיב.

 

 ביצוע מערכת השקייה 

 מדידה וסימון -
סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן   

 המבצע.  

 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  2.0ננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות המתוכ 
 מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(.

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים 
 : שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. המדידה

: אספקה, פתיחת האספלט/הריצוף, הנחת השרוול, התקנה, כל המחיר כולל
יכה ואת כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים וכיסוי האביזרים, מחברים וחוט מש
 מלא, החזרת המצב לקדמותו.

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל, ריצוף, כביש וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר  -
להנחת השרוול ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ואח"כ להחזיר 

השונות ולא תשלום את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבודות 
בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על 
חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו 

 או אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  -

 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע -
 עמיד למים.

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן  לגלות את הקצוות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  -
ות האדריכל והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור ע"פ הנחי

השקיה במידה ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים 
 אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.

יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  -
לתכנית. ראש השרוול או בהתאם  10מ"מ דרג  110מים בקוטר מינימלי 

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100בעומק 

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.     -

עשויים  פוליתילן ללחץ מים           –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  -
     ,10מ"מ דרג  110או מפי.וי.סי ללחץ מים בקוטר  6מ"מ  דרג  75-50בקטרים 

 בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות.

 ס"מ.         40ראש השרוול טמון בעומק  -

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. -

 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין   -
 בתכנית.

 

 תאי בקרה 
 תא ומכסה –: יחידה אופן המדידה

אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל העבודות  המחיר כולל: 
 הדרושות.

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו    -
 בתוך  תא הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף.

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום  -

 ס"מ. 10עובי בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ ב -

ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  -
 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -המפקח, הבטון מסוג ב

 ס"מ עם טבעת ומכסה דגם  80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –בריכה במדרכה  -
 "מורן" של וולקן או ש"ע. 

 בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון.  –בריכה בשטח גינון  -

 מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה". -

 

 צנרת פוליתילן 
 : צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.אופן המדידה

: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי חיבור מחיר היחידה כולל
מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת הצינורות בלחץ מצמדים, ניקוי התעלה  -

מים לפני הכיסוי. לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על 
גבי הצינור ולא תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה 

אזור סלעי )אשר מהתפצלויות נוספות בצנרת ובשלוחות הטפטוף. צינור הפוליאתילן ב
 עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל כלול  במחיר היחידה.
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  _________________ 

 

 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. -

כל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, קווי טפטוף  -
 וללים טבעת אטימה. או מתחת לריצופים, כבישים וכו', יהיו חיבורים הכ

חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברים הכוללים טבעת אטימה. אין להשתמש   -
 בתחיליות ומחברי שן.

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". -
 

 פרישת הצנרת וחיבורה 
 .: אספקת בריכה, מכסה, נעילה, אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבההמחיר כולל

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת  -
 בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני . צינורות זהים בקוטרם, יסומנו  -
 בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 הברגה עם פקק או בזוית וממטיר .קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים במצמד  -

 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  -

ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או ע"פ  -
 הנחיות בתכנית. 

 

 ממטירים או מתזים           
 : יחידת ממטיר קומפלט.אופן מדידה

לנדרש. סוג  התקנה, אבזרי חיבור, הכל בהתאם: אספקה, מחיר יחידת ממטיר גיחה כוללת
 הממטירים יאושר ע"י האדריכל או המפקח.

נגר ואחר -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-: אספקת אלהמחיר כולל
 הרכבת הממטיר מחדש.

 ס"מ משולי הדשא. 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  -

 נגר פנימי. כולל במחיר היחידה.-וכולל אלממטיר גזרה יהיה ללא התזה אחורנית  -

 חיצוני יורכב, במידה ותינתן הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר -אל נגר -
 שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.

 

 קווי טפטוף 
 : שלוחת טפטוף במטר אורך. אופן המדידה )לשיחים(

 : אספקת חומר, אבזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, מחיר יחידה כולל

הכל בהתאם לנדרש. במידה ופריסת  –ושלוחות הטפטוף הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב 
השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד כל 

  צמח, כלול במחיר היחידה.

 יחידה.  -טפטוף  : טבעתאופן המדידה )לעצים(
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: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, המחיר כולל
 חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.

 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  -
 כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

 2מ"מ ספיקת הטפטפת  16הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטר שלוחות  -
    ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור.

 בכל השיחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.  -

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. -

 ס"מ כשהם   30ו בעומק הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונח -
  32צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(. קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה    
 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית.  

כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או  -
חלקים ומנקזים במצמד+פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מ

יסתיימו במצמד+פקק ולא בקיפול הצינור. קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול 
 קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. 

 ס"מ מינימום, מסוג  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר  -
 המשווק ע"י "עומר" או ש"ע. 

 בטון.האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ו -

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. -

 : יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם בשיחים -
צוין אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני, הקווים יהיו ישרים ללא 

חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות האדריכל לפני 
 הביצוע.

 מטר, הקו המחלק  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד 
מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל  והמנקז 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32המצוין ע"ג התכנית. )צינור בקוטר 

 בין הטפטפות בשלוחה.המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק 

 פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו 
ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון  ביתדות 

 מטר. 2.0

: שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. בשטחים מדרוניים -
 חות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל צמח.במידה והשלו

 : יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.לעצים -

לדקל אם  15 -טפטפות לעץ, ו 10מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל הכוללת: 
 ות כנ"ל.   יתד 3 -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב   30לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזע במרחק 

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.     

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י 
 הפיקוח או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 
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. תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול
 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16ממנו יצא צינור עיוור 

 

 )ראש מערכת )ראש בקרה 
 יחידה. –: ראש מערכת קומפלט אופן מדידה

: אביזרים ]כל אביזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, המחיר כולל
ראשי, אביזרי חיבור, אספקה,  ווסתים וכו'(, אלא אם צוין אחרת בתכנית[, מגוף הידראולי

התקנה, חיבור ראש המערכת למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, התחברות 
 לקו אספקת המים, אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות.

 בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם האדריכל.

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם  -
 לפרט בתכנית  )לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת(.                                   

, רקורדים, אביזרי                         3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2: מז"ח, המחיר כולל
חיבור, ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח,                         

אספקה והרכבה,  בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות 
 הרכבת מז"חים שהוצא ע"י משרד הבריאות.

 ורך.מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנון במידת הצ

מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת. לכל 
 . 3/4ראש יורכב ברז כדורי "

 מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיים או ע"פ פרט בתכנית. -
ומעלה יהיו עשויים מברונזה, עליהם מורכב ברזון תלת דרכי, שסתום אנטי  1מקוטר "

 ורקורד או בהתאם למצוין בתכנית. 1/2"  ואקום

 יחידה. –: מגוף אופן מדידה

: אספקה, הרכבה בראש מערכת חדש או קיים, אבזרי חיבור, חיבור לקו המחיר כולל
השקיה. מחירי מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, ייכלל במחיר פרט ראש מערכת או 

 בסעיף נפרד, בהתאם למופיע בכתב הכמויות.

 ניסת המים ויציאתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן במסנן כ
 לקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ, או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.

 ארון ראש מערכת 
 : קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידה, בהתאם למופיע בכתב הכמויות. אופן מדידה

גבי סוקל הכלול במחיר היחידה, מנעול  : אספקה והתקנה של הארון עלמחיר הארון כולל
 מסטר. שני פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.

הראש יותקן בארון מסוג טרמופלסטי עמיד לקרינת השמש או ש"ע. הכל בהתאם למופיע  -
 בתכנית, בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח. 

 שלידם נקבע מיקום הראש.ראש מערכת והארון יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר  -
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אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, לפחות  -
 ס"מ מהדופן.  10

 אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים. -

 גודל הארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכת. -

אימו לארון, במקרה שמידות ראש על הקבלן חלה האחריות שמידות ראש המערכת ית -
המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על 

 חשבון הקבלן או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות.

 .MASTERארון ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  -

 ינון.בריח", בהתאם לדרישות מחלקת ג-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב -

 ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות.  40 -הארון יהיה מרוחק כ -

 ס"מ. משני  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי  -
 צידי שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה 

 תהיה בהתאם לתכנית האדריכל.

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות  50על ידי חפירת בור בעומק התקנת סוקל תבוצע  -
 הסוקל ופילוס האדמה בתחתית

הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס  -
 הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

ור הצנרת לראש המערכת וקיבועם הנחת הארון על גבי הסוקל וחיבורו על ידי ברגים וחיב -
 במקום המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב. -

מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה  -
 אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.

 

 )בקר ההשקיה )מחשב 
 קומפלט. אופן יחידה:

: אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים והדרושים להפעלה תקינה, חיבור המחיר כולל
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 
תבוצע ע"י היצרן ותכלול אחריות היצרן קבלן החשמל או בהתאם להנחיות הפיקוח. הרכבה 

 לשנה או בהתאם להנחיות בכמויות. 

 המחשב יורכב בארון הגנה אטום למים טרמופלסטי. -

למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " -
או  מש. )לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכת(  150ישיר )גוף פליז( ומסנן 

חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת  מסנן פומית בגוף 
 המגוף.

 יחידה.    –: סולונואיד אופן מדידה

: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס מחיר סולונואידים
 סולונואידים, הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סיום עבודה 

 חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום         6לאחר תקופה של  -
 רקע בעפר מאושר בהתאם להוראות   את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הק

 המפקח. במהלך ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם 
 לשינויים שנעשו בשטח בזמן הביצוע.

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש הנתונים  -
 לאדריכל או למפקח.

בדיסקט בתוכנת  AS MADEן להגיש תכנית בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבל -
אוטוקד ובתכנית בניר שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת 

 קרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ -

 רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.הקבלן לא יהיה  -

 
 

 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 -

 שולחן פיקניק -

 אשפתונים -

 מתקני אופניים -

 יריעות הצללה -
 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. 

ת הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם שנבדק ואושר. הקבלן יספק א
 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
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

: 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 
קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם  הריצוף, ע"פ פרט ביסוס

 האדריכל לפני קיבוע והרכבה בשטח.

 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 : תכולת העבודה והמחיר
ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה 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 1918ות מס. נגיש

 

 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 : תכולת העבודה והמחיר
הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע ואביזרים 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה והשבת הקרקע

מתקן האופניים יצוק מברזל דוקטייל איכותי וחזק, העמיד בפני וונדליזם 
וניסיונות שבירה. מימדי המתקן מותאמים להשענת שני זוגות אופניים ובראש 

 .מסמן את השימוש במוצרהמתקן אייקון אשר 

 

   , תוצרת שחם אריכא או ש"ע 75אשפתון רותם  42.02.01

 או ש"ע . 3485תוצרת שחם אריכא מק"ט 

 ס"מ 75/44: מידות  

 : יח'אופן מדידה  
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  _________________ 

 

אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד : תכולת העבודה והמחיר
ביסוס עיגון לקרקע ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 אשפתון מחזור לנייר/בקבוקי פלסטיק/פסולת כללית דגם "אריאל" 42.02.04

 תוצרת אי.אם שגב תעשיות או ש"ע 2024מק"ט   

 : מטאלי לבחירת האדריכל.גוון  

 : יחי'אופן מדידה  

כל החלקים והחומרים, ציוד אספקה והובלת : תכולת העבודה והמחיר
ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 אשפתון מחזור לנייר/בקבוקי פלסטיק/פסולת כללית דגם "לילי" 42.02.05

 תוצרת אי.אם שגב תעשיות או ש"ע 2031מק"ט   

 טאלי לבחירת האדריכל.: מגוון  

 : יחי'אופן מדידה  

אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד : תכולת העבודה והמחיר
ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 שולחן פיקניק דגם קק"ל 42.02.06

 תוצרת "בול עץ"  או ש"ע.   

 : יחי'אופן מדידה  

אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד : תכולת העבודה והמחיר
ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 יריעות מתיחה –הצללה  42.02.07

 או ש"ע COVER ITתוצרת  חברת 

 : יח'אופן מדידה
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  _________________ 

מפרשי הצללה או  יריעו ת מתיחה לרבות כל הקשירות ,המתיחות ועמוד 
הקונסטרוקציה מגולונים וצבועים בגוון לפי האדריכל יסודות ועיגון לקרקע 

כולל תכנון הצבת היריעה העמודים והביסוס על ידי קונסטרוקטור מטעם 
 הקבלן וקבלת אישור המפקח , סוג היריעה יהיה בעל אישור תקן אש. 

חריות הקבלן הכנת כל המסמכים וקבלת אישורים הנדרשים מהעירייה בא
לצורך הצבת ההצללות , הגשת חישובים סטטים וחתימת מהנדס מטעם היצרן, 

 כולל אישור קונסטרוקטיבי של קונסטרוקטור הפרויקט.

 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING הקבלן יגיש לאישור האדריכל שרטוטי יצור 
מלא של כל הפרופילים, האטמים, הפירזולים ושיטת  אשר יכללו תיאור 1:50 –

הרכבתם. שרטוטים אלה יהיו מותאמים למכללים אשר יבדקו ע"י מכון בדיקה 
מוסמך. הקבלן יציג למזמין תוצאות הניסוי והשרטוטים כחלק מדו"ח 

הבדיקה. כל הבדיקות המכללים אשר להם נדרשת בדיקה על פי תקן יבוצעו 
ועל חשבונו. כולל אישור מהנדס מטעם הקבלן ותיאום  בהם בדיקות ע"י הקבלן

על  עם המפקח. תחילת העבודה מותנית באישור כל פרטי החיבור כפי שיוצגו
 ידי הקבלן. 

הקבלן יספק דגם דמי מחבר מייצג של כל מרכיבי ההצללה על פי הפרט כולל  
די  וחומר הכיסוי, שיוקם באתר הפרויקט במקום שיונחה על י גילוון, צבע 

האדריכל/מפקח. כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח 
כדי להשיג את אישוריהם של המפקח והאדריכל עבור הדגם. על דגמי הדמי 

להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל 
יו חלק זמן ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם. דגמי הדמי לא יה

 מהמתוכנן לביצוע.

 

אספקה והובלת כל החלקים והחומרים, ציוד : תכולת העבודה והמחיר
ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\על פי דרישה והשבת הקרקע

 

 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 
 פרקים הסטנדרטים. של המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי ה

למען הסר ספק, תכולת המחיר:  אספקה, הובלה, התקנה וביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור. 
 לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.

 :במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות

 מאחז יד מצינור מגולוון  מפלב"מ -
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  _________________ 

 

 עיריית מודיעין מעקה הולכה לפי דוגמת -

 מעקה בטיחות כללי -
 

 דוגמאות  44.01

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל 
 אחד מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח.

אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת 
שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו. על הדוגמאות להישאר ביצועם לדגם 

 בשטח העבודה עד למועד סיום העבודה.

 

 ( ובדיקות ups -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 טר אורך של מ 2 -

 בדגם, במפרט ובגדלים כמפורט. מ' מעוגן בקרקע 1.1מעקה בטיחות מטר אורך של  2 -

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הדמי האלה  
דמות תנאים סופיים. דגמי הדמי יקבעו את ירכיב הקבלן בצורה המתאימה והשלמה כדי ל
 סטנדרט האסתטיקה לאיכות עבור הפרויקט. 

 דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח והאדריכל, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות.

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. 

כל הפרזול יהא עשוי מתכת מגולוונת לפי תקן, צבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית לפי בחירת 
 האדריכל. 

 תרו ריתוכים בשטח. לא יו

 

 עבודות גידור ומעקות 44.01

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע תכולת המחיר
 העבודה, התקנה והרכבה בשטח בהתאם למסמכי החוזה. 

: כל הנדרש להתקנת ועיגון האלמנטים לרכיבים הבנויים, כולל חיבורים לקיר תכולת העבודה
ו לריצוף בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, בהתאם לתוכניות. לכל פרטי בטון א

העיגון והביסוס נדרשים פרטי והנחיות קונסטרוקטור וכן חישובים סטטיים. על הקבלן להשלים 
את הקיר על חשבונו במידה והתקנת המעקה פגעה בשלמות הקיר או בשלמות הריצוף, ולהשיב 

 ריצוף למצב קיים.  \ חיפוי \את הקרקע  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

: כל הגדרות והמעקות יהיו עשויים ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור לפי תקן תכונות החומר
 ובגוון לבחירת האדריכל.

 

 מאחז יד מעוגן בקרקע  44.01.01

 ס"מ מקס' 150ס"מ, עמודים אנכיים כל  90מ"מ, גובה  40: קוטר מידות  

 : פלב"מגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים העבודה והמחיר תכולת
הדרושים לשם ביצוע העבודה, ביסוס, התקנה והרכבה בשטח, השבת 

 הריצוף/הקיר שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 מעקה הולכה דוגמת עיריית מודיעין 44.01.02

 : לפי דוגמת הקייםמידות  

 : לפי דוגמת הקייםגמר  

 : 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 44.01.01

 ס"מ 110: גובה מידות  

 בגוון לבחירת האדריכל לפי פרט אדריכל: מגולוון וצבוע בתנור 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.

 

 עבודות סלילה - 51פרק 

 כללי 51.00

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  51פרק 
 לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו את כל הפרקים הרלוונטיים 
בודה לפי הפרקים הסטנדרטים. סעיפים המופיעים של המפרט הכללי הקשורים לביצוע הע

 בכתב הכמויות ואינם מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במפרט הבינמשרדי.

 אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבינמשרדי לבין המפרט המיוחד קיימת עדיפות למפרט זה.

זרים הדרושים לשם ביצוע העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואבי
 העבודה בהתאם למסמכי החוזה.

 פרק זה מתייחס לעבודות הבאות:

 עבודות הכנה ופירוק -

 תכנית עדות

( של AS MADEבגמר העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה )
ועל מדיה כל העבודות כפי שבוצעו על ידו למעשה. התכנית תסופק כסט תכניות על נייר 

דיגיטלית. התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והאדריכל ועל הקבלן לבצע בהן את התיקונים 
 וההשלמות שיידרשו על ידם. אי מסירת תכניות עדות משמעותה אי סיום העבודה.

 

 עבודות הכנה ופירוק  51.01

: כל עבודות ההכנה, הפירוק וההריסה השונים, לפי הנחיות המפקח תכולת העבודה והמחיר
 באתר, ניקוי ופינוי לאתר ריכוז פסולת במקום שיורה המפקח בתיאום עם הרשות המקומית. 

 : נטואופן המדידה

 כל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן.  -

אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ פסולת ו/או כל חומר אחר אשר  -
לגבולות האתר לאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המוסמכות, 

כולל תשלום האגרות הנלוות. תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על 
 הקבלן.

יעשה בטאטוא, שטחים שנחשפו לאחר הריסה או פירוק ינוקו היטב ע"י הקבלן. הניקוי י -
קרצוף, שטיפה במים או בממיסים וכד', הכל לפי החומר שנהרס או פורק ובהתחשב 

 באופן בו יחוברו לשטחים חומרים או מוצרים חדשים.

 מחירי סעיפי הפירוק כוללים פינוי פסולת לאתר מורשה מחוץ לאתר העבודה. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עקירת עץ/גדם עץ 51.01.01
 : יחי'אופן מדידה

כל הציוד הנדרש לצורך כריתה/עקירה מקצועית, לרבות : תכולת עבודה ומחיר
מנוף ומשאית, עבודה, תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות, תיאום 

וקבלת אישור פקיד היערות, ביצוע כריתה/עקירה לרבות שורשים, פינוי למיקום 
 קבוע/זמני/מטמנה מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות וכל המתואר בסעיף זה.

ה ייעשה לאחר קבלת אישור מפקיד היערות בכפוף להנחיותיו ביצוע העקיר -
 ובתיאום עם אגרונום.

 עץ שייעקר יחוייב בכופר תמורתו ע"ח המזמין. -

וכרוכה באישור מחלקת גננות  89נטיעת עצים חלופיים כמוגדר בתיקון  -
בעיריה. הוראות מדויקות לנטיעה כוללות, כאמור בתיקון: סוגים, איכות, 

 ומפרט טכני.כמות, מועד 

פינוי והטמנת מינים פולשים מחייבים התייחסות מיוחדת, והביצוע בכפוף  -
 להנחיות אגרונום ורט"ג.

  עבודות הכנה ופרוק – 01.51פרק 

 שלט \עמוד תמרורפרוק       51.01.0060

במקומות המסומנים בתכניות ובהתאם להוראות המפקח ובתאום עם 

בזהירות  שלטים ועמודי תחנות ,תנועההרשות המוסמכת יפורקו תמרורי 
בצורה שתאפשר שימוש חוזר בהם. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגע 

העבודה כוללת פרוק  .הצבע, השלט וכו' ,נשוא הפרוק כולל הפריט עצמו

אחסנתם באתר או במחסני העירייה והחזרת  ,ניקויים מבטון ,העמודים
מהודק בהתאם למקום ממנו או מצע  חומר מלוי מאדמה מקומית מהודקת

 .לבורות שנוצרו כתוצאה מעבודת הפרוק באזורים ללא חפירה הועתק

כשהקבלן נדרש לבצע העתקת תמרור או שלט העבודה כוללת גם צביעה 
מחדש והעמדה במקום בו יורה המפקח, כולל חפירת ויציקת יסוד מבטון 

 .כנדרש והשלמת אביזרים חסרים

לה על הקבלן גם האחריות לניתוק זרם במידה והשלט/תמרור מואר, ח

העבודה  ,החשמל לפני בצוע העבודה וחיבור מחדש בתום הצבת התמרורים

 .תעשה ע"י חשמלאי מוסמך ובתאום עם הרשות בה מתבצעת העבודה

מודגש שפרוק התמרור יהיה מתואם עם המפקח וגורמי המשטרה והעיריה  
הרכב במקום תשובש  או  ויקבלו את אישורם כדי להמנע ממצב שתנועת כלי

 שתסכן את המשתמשים בדרך כתוצאה מחסרונו של התמרור.

: תהיה קומפלט לפי יחידה )ללא תלות במספר המדידה והתשלום
התמרורים שעל העמוד(. המחיר יכלול אספקת כל החומרים הדרושים 

 .לבצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח

 בכבישים ובמדרכות בעובי כלשהו פרוק שכבת אספלט 51.01.0110
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שכבתבמקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח יבצע הקבלן פרוק 
העבודה שעבת אספלט במדרכה או חלק ממנה ,  כביש אספלט או חלק ממנו,

לא תשולם לקבלן תוספת עבור עבודה בשטחים  .תבוצע בהתאם למפרט הכללי

תשומת לב  .מוגבלים וצרים או בשטחים בהם תעשה העבודה בעבודת ידיים
הקבלן מופנית לכך שבשטח קיימות תשתיות בהן אין לפגוע ויש לעבוד בזהירות 

 בסמוך להן.

לפני תחילת העבודה יסמן הקבלן את השטח המיועד לפרוק ויקבל על כך את 
 פקח בכתב.אישור המ

עבודת  .בגבולות השטח יבוצע ניסור באספלט הקיים בהתאם למפורט בהמשך

 .הניסור כלולה בעבודת פרוק מסעות ולא ישולם עליה בנפרד

את עבודת ההריסה והפרוק יבצע הקבלן באמצעים שיאושרו ע"י המפקח באופן 
 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 

מסעה ולהפך, גם אם זה שונה מהתכניות, התשלום יהיה לפי סעיף הביצוע כפי ה
 שהורה המפקח. 

ניתן לפי החלטת המפקח, להפריד חומרים מסוימים מתוך הפרוק ולהעבירם 
לכל מקום שהוא בתחום האתר או לפנותם לאתר שפיכה מאושר, ועל כן חייב 

המצע והשתית החפורים עם הקבלן לעבוד בזהירות כדי להימנע  מערבוב חומרי 

 .עפר וגופים זרים

על הפרדה זו והובלת החומר לא תשולם כל תוספת והיא כלולה בתוך עבודת 
 הפרוק.

עבודות פרוק המסעה היא עד השתית, אולם, רשאי המפקח להחליט שהפרוק 
יהיה רק של שכבת האספלט העליונה לא תושלם כל תוספת על עובי משתנה של 

העבודה  .בהתאם להוראות המפקח .ובי שכבת האספלטמבנה המסעה או ע
כוללת את מלוי הבורות שנוצרו במצע סוג א' מהודק עד לגובה השתית 

 .המתוכננת

והתשלום יהיה פיצוי על כל  וופורק ו: לפי מ"ר אספלט שנמדדמדידה לתשלום
העבודות לרבות עבודות הניסור בגבולות הפרוק וכן עבור כל הכלים והציוד מיון 

 .חומרים לבצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקחה

 פרוק אבן שפה כולל תושבת בטון     51.01.0130

הקבלן יפרק פרוק זהיר אבני שפה כולל תושבת הבטון במקומות מצוינים  
 בתכניות ובמקום שיידרש ע"י המפקח.

 פרוק אבני שפה יעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בהם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .במפרט הכללי 51015ה תבוצע עפ"י האמור בסעיף העבוד

על הקבלן לפנות את האבנים הניתנות לשימוש חוזר למקום שיורה המפקח ואת 
האבנים הפגומות והפסולת שנוצרה כתוצאה מהפרוק לסלק למקום שפיכה 

 מאושר. 

 ,: לפי מ"א אבן שפה שפורקה בפועל וכמתואר במפרט הכלליהמדידה והתשלום

הכל לשביעות  –וה פיצוי עבור מיון האבנים ופנויים לאתר שפיכההתשלום יהו

 .רצונו של המפקח

 

 פרוק זהיר של ריצוף      51.1.0150

הקבלן יפרק פרוק זהיר של רצוף מאבן משתלבת במקומות המצוינים בתכניות 
 ובמקום שיידרש ע"י המפקח.

העבודה תבוצע עפ"י הפרוק ייעשה בזהירות על מנת לאפשר שימוש חוזר בריצוף. 
 האמור במפרט הכללי.

על הקבלן לנקות ולסדר את הריצוף על גבי משטחים ולהעבירם למחסני הרשות 
או למקום שיורה המפקח ואת הריצוף הפגום והפסולת שנוצרה כתוצאה 

 מהפרוק לסלק למקום שפיכה מאושר.

לל את : לפי מ"ר של ריצוף שפורק כמתואר במפרט הכללי, וכוהמדידה לתשלום
 כל העבודות המפורטות לעיל לרבות ניקוי סידור האבנים והובלתם.

 ס"מ 30התאמת גובה של מכסה תא ביקורת עד   51.01.0220

 תוספת מחיר עבור התאמת התקרה  51.01.0200

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במקומות בהם קיימים תאים בתחום העבודה מכל 
ניקוז, וכדומה( והמפלס המתוכנן של המכסה סוג )חשמל, תקשורת, מים, ביוב, 

שונה מהמפלס הקיים יפורקו המכסים הקיימים על תושבותיהם ותקרותיהם 
 ויותאמו רומיהם לרומים המתוכננים, ע"י הגבהתם או הנמכתם.

 

 בוצע באופן הבא:ת התא הנמכת

ס"מ תעשה  10הנמכה כך שפני האספלט עדיין גבוהים מהתקרה בלפחות 
 –ארון חדש.   עבור הנמכה כך שפני האספלט הסופיים קטנים מ באמצעות צוו

 ס"מ או שפני האספלט נמוכים מהתקרה תעשה באופן הבא: 10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בזהירות וחשיפת הזיון בקירות שבירת הבטון הקיים  .א
ס"מ נמוך מהמפלס התחתון של  30לאורך מינימלי של 

 הנמוך מבין השניים. -התקרה הקיימת או המתוכננת 

 שור הקירות השבורים.סיתות ויי  .ב

אספקה והנחת ברזל הזיון הנוסף וקשירתו לקיים, עם   .ג
 חפיפה. 

. 30 -יציקת קירות מבטון מזויין , בקירות יהיה הבטון ב   .ד
התיקרה תהיה טרומית ממפעל מאושר בעל תו תקן 

 ותתאים לעומס כבד.

 מכסה ברום המתוכנן.צווארון והתקנת  .ה

. הפלדה תהיה חדשה 102ות תקן ישראל הזיון יהיה מפלדה מצולעת לפי דריש
פעם  40ונקייה. כל ההצטלבויות יקשרו בחוטי קשירה, חפיפות הזיון יהיו לפחות 

 הקוטר.

סידור הזיון בקירות דורש אישור המפקח ללא אישור המפקח בכתב ביומן 
 העבודה לא יצק הקבלן את הקירות.

  8000בתדירות של יציקת הקירות תעשה בבת אחת. הבטון יצופף במרטט מחט 
 רעידות בדקה.

 631במידת הנדרש יספק הקבלן מדרגות ברזל תקניות מיציקת ברזל לפי ת"י 
 ויעגנן בבטון.

לאחר גמר היציקה והאשפרה יבוצע ריסוס ביטומני מצידה החיצוני של השוחה 
 הבא במגע עם הקרקע.

ימוש לפני תחילת העבודה יפורק מכסה התא והמסגרת בזהירות כדי לאפשר ש
. פרוק , במידת האפשר תפורק גם התיקרה ותיבדק התאמתה לעומס הנדרשחוזר

 לא זהיר לדעת המפקח יחייב את הקבלן  בתיקון המכסה או החלפתו.

 הגבהת התא תבוצע באופן הבא:

ס"מ תעשה באמצעות צווארון והתקנת מכסה ברום  50הגבהת התא עד 
חוליות הגבהה , והתיקרה  ס"מ תפורק התיקרה ויונחו 50המתוכנן.   מעל 

 והמכסה יונחו מחדש.

תיקוני אספלט  חפירה זהירה סביב המכסה וחשיפתו.בכל מקרה כוללת העבודה 
 במידת הצורך וניקוי וסילוק הפסולת הן באתר 

, ביטון באמצעות טיט צמנטי של כל  העבודה והן זו שנפלה לתוך השוחה
 ועשים.החיבורים בין אלמנטים קיימים או אלמנטים מת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המכסים יקבעו כאשר רום פניהם יתאים במדויק עם פני משטחי האספלט בו הם 
קבועים. לא תורשה כל סטייה, בליטה או שקיעה, של המכסה מפני המשטח 

 הנ"ל.

: ביח' התא שהוגבה או הונמך והתשלום יהווה פיצוי לכל המדידה לתשלום
ת המתוארות לעיל עבודואביזרים החומרים הכלים האלמנטים הטרומיים ולה

 לביצוע מושלם של היחידה ולשביעות רצונו של המפקח.

 

  CLSMבטון מסוג    0390.01.51

הינו בטון בעל  CLSM( controlled low strength materialבטון מסוג ) 
 חוזק נמוך משמש כתחליף למילוי מהודק .

במקומות צרים בהם נדרש הידוק אדמה סביב מתקן הנדסי או בחציית תעלות  
כביש בלילה כשאין הרבה זמן לבצע הידוקים עם מכבש או באיזורי שוחות ותאי 

בקרה המונחים בכביש קיים כשלא ניתן להדק את הקרקע , או כעטיפה לצינורות 

ה מפורשת של השימוש מותנה בהנחיי  CLSMמסוגבתעלות יעשה שימוש בבטון 
 המפקח.

החומר יהיה בעל המאפיינים הבאים עבידות ונזילות גבוהה דבר שיאפשר  .א
 מילוי והתהדקות עצמית בזרימה חפשית לפי הצורך.

 חוזק נמוך שיאפשר חפירה קלה לאחר התקשות. .ב

חומר זמין ונוח ליישום. .ג

בערבל מיוצר במפעל מוסמך ומאושר לייצור בטון מובא. החומר יגיע נוזלי לאתר 
בטון כדי שיתאפשר לו להתפלס ולמלא את החלל באופן חופשי.

 לא יעשה בחומר שימוש כתחליף לשכבות מבנה מצעי המסעה.

ד. התערובת תיושם מיד עם הגעתה לאתר ישירות אל הבור, הסדק וכד' 
 הנדרשים למילוי.

ימי אשפרה יהיה  28ס"מ( לאחר x10x10) CLSM 10ד. חוזק הלחיצה של קובית 
 מגה פסקל.  0.9-1.2

 

בעל חוזק מופחת ועבידות גבוהה אשר לאחר התקשותו  ןהינו סוג בטו CLSM ה
החפירה / חציבה בו אינה כרוכה  ן)בשונה ממילוי רגיל( כמו כת לא מפתח שקיעו

 םיו 28 ךס בתו"מגפ 5דרישות חוזק  . יחסיתך בקושי מיוחד בהיות החומר פרי
 לפי מ"ק  םס המדידה לתשלו"מגפ  2שעות  6 ךובתו

 שעות  2 ךמהיר התקשות שיביא את החוזק בתו ף תוספת עבור תוס

 ןזמ ךנדרשת הטרחת החומר תו םבה םס לפי דרישת המפקח במצבי"פמג  2ל 

  . קצר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המדידה  .אשר יוצגו מראש למפקח ןיעשה בו שמוש על פי נתוני היצר ןהקבל

 ף.התוס ף אליו נוס CLSM של לפי מ"ק םלתשלו

: החומר ימדד במ"ק והתשלום יהווה פיצוי עבור כל סוגי מדידה לתשלום 
התוספים שיידרשו להסמכת הבטון או לקשיותו ובכל האלמנטים והכלים 

 אל המקום המיועד להשמתו.שידרשו להעברת הבטון 

 קרצוף שטחי אספלט קיימים  51.01.0510

ידי ריבוד אספלטי על פני מיסעה קיימת יבוצע -שיקום עלבקטעים בהם יבוצע  
הן ליצור ייתוד  ,פני המיסעה. מטרת הקירצוף הינה קרצוףהריבוד לאחר 

סעה הקיימת והשכבות האספלטיות החדשות והן לסלק, באם יוהשתלבות בין המ
דרוש, את שכבת פני המיסעה הבלויים והמפוררים. באם פני המיסעה תקינים 

קטע חלקים לא מבוטלים של הנזקים של סדיקה והתפוררות, כפי שקיים בוללא 
פני ס"מ כמפורט לעיל. בקטעים בהם  5לעומק הנדון, יקורצפו פני המיסעה 

המיסעה סדוקים וניזוקים, הם יקורצפו להסרת המרקם העליון הבלוי. עומק 
  וזאת בהתאם למצב המיסעה. ס"מ ואו יותר  10לפחות הקירצוף יהיה 

באזורים המסומנים בתכניות ובהתאם להנחיות המפרט הכללי ולהוראות  

 .יבצע הקבלן קרצוף של מסעת אספלט קיימת ,המפקח

הקבלן יכין תכנית לקרצוף, עם רשת וגבהים בהתאם לתכניות ולגבהים  

 .המתוכננים ולמצב הקיים ויביאם לאישור המפקח

יו מבוסס התכנון, קודם תחילת העבודה יאמת הקבלן את המצב הקיים על
עבודות מיותרות שבוצעו או לא נכונות יחייבו את הקבלן בתיקון הנזק על 

 חשבונו לשביעות רצונו של המפקח.

הקבלן יסמן את שטחי הקרצוף ועומקי הקרצוף בנקודות הרשת )מידות  
מ' לרוחב( בתחום השטח המקורצף בהתאם  2 -מ' לאורך ו 5הרשת: 

נה של המקרצפת, ובהתאם לגבהים עבור עבודתה התקי ,למקובל

 באחריות הקבלן לדאוג להבטחת הסימון בקו בצבע צהוב. .שבתכניות

( MILLER COLDהקרצוף יעשה במקרצפת הפועלת בקר ללא חימום )

בבקרת גבהים  ,מ' 1.5והמאפשרת קרצוף ברצועות ברוחב העולה על 
 "אלקטרונית" בצורה שהשטח לאחר הקרצוף יישאר מחוספס אך ללא

כך שפני המסעה יהיו בלתי  ,ס"מ( 1.5חורים וחריצים עמוקים )עד 

 .מעורערים או מופרדים

הקבלן ימשיך  ,אם עקב הקרצוף התערערה והתפוררה שכבת האספלט
בקרצוף נוסף עד לקבלת מסעה יציבה ובלתי מתפוררת בהתאם להוראות 

 .המפקח

חיתוך  ס"מ במעבר אחיד וכן 10הציוד צריך לאפשר קרצוף מרבי של 

 ."קנטים" אנכיים ישרים ובלתי מעורערים בשולי הקרצוף
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ציוד הקרצוף חייב לאפשר הטענה ישירה למשאית כאשר משאית צמודה 

 .למקרצפת

מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושים/ 

 .2"פלטות" אספלט בגודל העולה על "

ל חשבונו לשביעות רצון כל נזק שיגרם למבנה הנותר יתוקן ע"י הקבלן וע

החלקים המקרצפים של המכונה צריכים להיות בצורת "שיניים"  .המפקח
ולא בצורת "פלטות" המשאירות שטח חלק. כשם שלא יתקבל שטח 

 ."חרוש", לא יתקבל שטח שאינו מחוספס דיו לדעת המפקח

( ס"מ מפני האספלט המתוכננים 4) ארבעההקרצוף חייב להיות עד מינוס 

קרצוף לעומק גדול יותר יושלם באספלט על חשבונו  .ופיע בתכניותכפי שמ

 .של הקבלן

במקרה של קרצוף יתר מאושר, תשולם גם תוספת האספלט לפי סעיף צפוי 

 .אספלט

ס"מ )נמוך בחצי ס"מ( ובכל מקרה  0.5ומינוס  0דיוק הקרצוף יהיה פלוס 

  .לא יהיו פני הקרצוף גבוהים מהמתוכנן

ס"מ יורשה לבצע באמצעות מדחס ופטישי אויר  40 -קרצוף לרוחב פחות מ

 .באישור המפקח בלבד

הקרצוף כולל גם עבודת ידיים סביב ובסמוך לשוחות ולתאים ע"י ניסור 

 .צפוף ו/או בכל שיטה שתידרש ותאושר ע"י המפקח

 .כל שטח מקורצף יטואטא בגמר הקרצוף במטאטא מכני + שואב סגור

חול ואבק ולאחר מכן באוויר דחוס  ,את השטח היטב מאגרגטיםיש לטאטא 

יש לנקות שוב את השטח באוויר דחוס לסילוק  ,לפני הריסוס .נטול שמנים

 .אין להשתמש באוויר דחוס לסילוק שיירי אגרגטים וחול .יתרת האבק

יעשה סיור רגלי  ,לאחר סיום הקרצוף לגבהים המתוכננים ותהליך הניקוי

 .בכל אזור הסידוק יבוצע קרצוף נוסף על פי הוראות המפקח לגילוי סדקים

ריבוד לאספלט הקיים כך שהגובה המתוכנן רק במקומות בהם מתוכנן 

יש ליצור "שן" באמצעות ניסור וקרצוף  ,באותה נקודה שווה לגובה הקיים
 של האספלט הקיים.

קן התחברות יסומן בצבע בהתאם לתכנית או בהתאם להוראות המפקח . 

על הקבלן לקרצף את האספלט    .בודת ניסור האספלט כלולה בעבודה זוע

 .ס"מ( ועד לקו "אפס קרצוף" 4מקו ההתחברות )לעומק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ם הקבלן יוכיח שהמקרצפת אהמפקח רשאי לוותר על עבודת הניסור 

 .משאירה "קנט" נקי ולא מעורער

 .החומר המקורצף יפונה למקום שיורה המפקח ללא תוספת תשלום

 .: לפי מ"ר עד לעומק כמפורט בתכניותמדידה

הובלת הציוד לאתר  ,צוע העבודה  כמפורט לעילי: יכלול את בהתשלום

סילוק הפסולת מהאתר ויתר ההוצאות הכרוכות  ,עבודת הטאטוא ,וממנו

 .בביצוע העבודה

 

 פירוק תא קליטה  51.01.0525

במקומות המסומנים בתכניות ועל פי הוראות המפקח תבוצע עבודת פרוק תאי 
תא הקיים ה. העבודה כוללת חפירה עדינה סביב הבקרה /קליטה / ביוב

וחשיפתו. חפירה וחשיפת קטע הצינור המתחבר אליו בהתאם לאורך שיקבע 
 המפקח. פרוק זהיר של החיבור בין הצינורות לתא והוצאת התא וקטע הצינור

בהתאם לשכבות הכביש ו C.L.S.M בשכבת  מתחתית החפירה ומילוי הבור שנוצר
בשלמותו יועברו  בקרה / תא הקליטה / תא הביובתא ה   ולדרישות ההידוק.

 .או יפונו מהאתר כפסולת למקום שיורה המפקח

 : ביחידותהמדידה

ע : יהווה פיצוי עבור כל העבודות, הכלים, החומרים והאנשים לביצוהתשלום
 מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 הדברה בריסוס קוטל עשבים 51.01.0570

ורק  51014ריסוס פני השטח יתבצע בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף  
לאחר הוראה בכתב מהמפקח. השימוש בחומר יהיה לפי המלצת היצרן. אם 

באמצעות ממטירים בצע השקייה במשך כשעתיים 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 .

 

 חישוף וניקוי פסולת והורדת צמחיה 51.01.0575

 51011י השטח יהיה בהתאם לאמור ב"מפרט הכללי" סעיף הסרת צמחיה וניקו
 ורק לאחר הוראה בכתב מהמפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בסיום עבודת החישוף יבצע הקבלן מדידת מצב קיים לאחר ביצוע, עבודת מדידה 
זו היא חלק מעבודת החישוף ועל הקבלן לכלול אותה במחיר הצעתו, מדידה זו 

 דות העפר.תהיה הבסיס לחישוב כמויות עבודת החישוף ועבו

בנוסף לאמור במפרט הכללי, במסגרת עבודת סעיף זה יפורק ויסולק כל מכשול 
על קרקעי המיועד לפרוק שלא מפורט בסעיף נפרד מחומר כלשהו עד למפלס 

הקרקע הטבעית. בכל מקרה יש לוודא ולהקפיד על שלמותם של המתקנים 
ת המפקח אין קרקעיים הפעילים או שלפי החלט-והעצמים העל קרקעיים והתת

 לפגוע בהם.

תחום העבודות של סעיף זה מסומן בתוכנית לפי גבולות ע"ע על גבי קרקע 
 טיבעית או לפי החלטת המפקח והן כוללות:

כריתה ועקירת עצים ושיחים מגדלים וסוגים כלשהם כולל שורשים, עד  )א( 

 ס"מ מדוד במקום חיבור הגזע לקרקע. 15לקוטר גזע 

 )כולל: ענפי עצים וצמחיה מסוג כלשהו(.פינוי פסולת  )ב( 

 ס"מ. 20חישוף פני קרקע טבעיים עד לעומק  )ג( 

 סילוק פסולת החישוף והעקירה למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח. )ד( 

המחיר כולל את כל העבודה, החומרים,  : תהיה לפי מ"ר.המדידה לתשלום
 פינוי הפסולת . הכלים והאמצעים הטכניים הדרושים, להשלמת העבודה לרבות

 

 עבודות עפר - 51.2פרק  .1.1

 

 בכל סוגי הקרקע חפירה / חציבה  51.02.0015

 

 בכל סוגי לתעלות פתוחות ומעובדות חפירה / חציבה  51.02.0045

 של המפרט הכללי. 5102כל העבודות המפורטות בסעיף זה תבוצענה לפי סעיף 

ומבנים, בשטחים צרים, עבודות החפירה מבוצעות בשטח מבונה, בקרבת קירות 
 בסמוך לקוי שירותים מסוגים שונים, בסמוך לעמודי חשמל/תאורה וכו'.

לפיכך שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיני מכשולים על פני הקרקע ומתחת 
לפני הקרקע. העבודה תבוצע בכל כלי מתאים, לאבטחת כל השירותים הקיימים 

קווי מים, ביוב, חשמל, גדרות, יסודות בשטח, כולל עבודת חפירה בידיים על יד 
 וכל מתקן אחר הנמצא בשטח או סמוך לו.

את העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום נזק למבנה או לקו 
שירותים כלשהו. כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם ע"י הקבלן יתוקן על ידו ועל 

 ות המתאימה.חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח ושל הרש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סעיף עבודות החפירה בשטח מתייחס לביצוע העבודה בשטח הנ"ל והוא כולל 
עבודה בשטחים מוגבלים בכלי כלשהו לרבות עבודת ידיים וכולל סילוק 

אלמנטים תת"ק הנמצאים בשטח ומיועדים לפרוק הכל לפי החלטת המפקח. 
יימת לפי מפלסי עבודת החפירה כוללת גם עבודות עדינות לפילוס וישור קרקע ק

 ישור המופיעים בתכניות.

לא תשולם תוספת עבור חפירת תעלות, או חפירה בשטחים קטנים או חפירה 
בעבודת ידיים או כל עבודה שפורטה לעיל. כמו כן לא תשולם תוספת עבור חומר 
בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת המפקח בגלישה, 

 חום הכביש. עבודה זו לא תימדד ולא תשולם.וכן חומר שגלש לת

ס"מ. החומר  20מיטב החומר החפור יועבר לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של 
 העודף יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר.

להלן פרוט השירותים ועבודות עיקריות שיבוצעו במסגרת עבודה זו והכלולים 
 במחיר שיגיש הקבלן לביצוע העבודה:

רשת סימון וצירי הכבישים וחידוש אלמנטים אלה. סימון גבולות, ביצוע  א.  
עבודות העפר, הן בחפירה והן במילוי ע"י הכנסת יתדות עם סימני גובה בכל 

מ' אחת  -20חתך וחתך, משני צדי השטח או הדרך ובמרחק לא יותר מ
 מהשניה.

להקל ביצוע כל המדידות השוטפות, שימוש בכל אמצעי וכלי עזר העשויים  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, 

כולל כלים מכניים עם הליווי הדרוש, הפעלת "בריירקים" או פטישונים וכל 
י מכני או ידני אחר הדרוש לביצוע החפירה כולל עבודת שופלדוזר כל

 בחפירה ובהעמסה במקומות ובמקרים שיורה עליהם המפקח.

מודגש בזאת ששימוש בפיצוצים מצריך את אישור הרשויות המפקח בכתב  
 ביומן העבודה.

סידור דרכי הובלה זמניות, להקלת תנועת הציוד המכני וכלי הובלה מכל  ג.
ים, יישור השכבה העליונה של התשתית, הן בחפירה והן במילוי, הסוג

בהתאם לנתוני התכניות, בעזרת רשת יתדות ע"י התאמת הגבהים, 

ס"מ  5הרוחבים והשיפועים לאורך ולרוחב ) השיפועים הצדדיים( 
 מהנתונים הנ"ל.

סילוק אלמנטים תת"ק המיועדים לפרוק, סילוק צמחיה ועבודת ידיים ליד  ד.
 נים.מתק

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.   
צמחיה אל תוך קטעי המילוי, החל מתחתית המילוי ופיזור אדמה זו 



213 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

באזור סלעי כוללת העבודה את ניפוץ הסלע  ס"מ. 20של  בשכבות אופקיות
 והבאת החומר לגודל אבן מקסימאלי בהתאם לאמור במפרט הכללי.

החומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקום שפיכה מאושר או יועבר  ז.  
לאחסנה זמנית לפי הוראות המפקח וישמש לביצוע עבודות מילוי בשלבים 

 לא תשולם כל תוספת. שונים של העבודה. על כך

במידה ובמסגרת העבודה נדרש הקבלן לחפירת תעלות עפר "טרפזיות" 
כוללת עבודת החפירה תחתית מיושרת ואופקית ומדרונות משופעים. 

 המדרונות יעובדו  ויוחלקו בשיפועים המתוכננים.

העבודה לחפירת מתקנים היא מדוייקת ונעשית בכלים עדינים. שיפועי 
מניים ולכן חריפים יותר ,אולם חייבים להיות כאלה המדרונות הם ז

 שימנעו התמוטטות, ראה הנחיות יועץ הקרקע בנושא.

בכל מקרה של עבודות עפר ליד קירות קיימים יש להקפיד שלא לפגוע בקיר ו/או 
 ביסוד.

במידה וגובה המתוכנן בכביש גבוה מראש הקיר הקיים/מתוכנן יש להפסיק את 

 .למתכנן הכבישים, באמצעות המפקחהעבודה ולהודיע מיד 

: התשלום לעבודה זו יהיה במ"ק לפי נפח החפירה כשהמצב המדידה לתשלום
 הקיים משמש בסיס לחישוב הנפח הן של החפירה והן של המילוי 

חישוב זה יעשה לפי המדידה הסופית של המצב בגמר העבודה השטח שכל 

 ס"מ תוקנו בהתאם.  5הסטיות העולות על 

כולל את כל העבודות והכלים לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות  התשלום
 רצונו של המפקח.

 

 

 צורת דרך )יישור והידוק שתית(      51.02.0100

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 

 פקח.במידה ויחסר באחריות הקבלן בתאום עם המהמפרט 

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

 .דרש להלןהשטח כנ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הן בקטע החפירה והן בקטע המילוי, יבוצע  ,הידוק קרקעית הכביש
טון לפחות או בעזרת  12גלגלים ומשקל של  3בעזרת מכבש מכני בעל 

מכבש מרטיב שתוצאות הידוקו שוות ערך לפחות למכבש המכני הנ"ל 

עד להשגת צפיפות  2 ובתנאי רטיבות אופטימליים עם סטייה של 
 במפרט הכללי . 510263בהתאם לסעיף 

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%יא הסטייה המותרת לכל בדיקה בודדת ה
הבדיקות שנעשו על פי דוגמאות שנלקחו מאותו אזור לא יהיה פחות 

בדיקות לשם קביעת הצפיפות והרטיבות של  .מהצפיפות הנדרשת
קרקעית הכביש או המדרכה תבוצענה באופן שיטתי תוך מהלך העבודה 

 .ובהתאם להוראות המפקח

ות היישור ההידוק : לפי מ"ר ויכלול את כל עבודהמדידה לתשלום
 וההרטבה לביצוע מושלם של העבודה. 

 

 חישוף.\הידוק שטחים )שתית( לאחר חפירה  51.02.0170

באיזורי הכבישים לאחר הגעה למפלס קרקע טיבעית מקורית יבוצע הידוק  
מעברי מכבש ויברציוני  8שתית על פי סוגה כמוגדר במפרט הכללי. מינימום נדרש 

כבד כולל חפיפה. במקרה של חשד להעברת ויברציות מסוכנות למבנים סמוכים 
ויברציות במהלך יש להפסיק את העבודה ולהודיע למפקח וליועץ המבנה, מדידת 

 . 3חלק   DIN4150  הביצוע תעשה על פי התקן הגרמני 

: לפי מ"ר ויכלול את כל עבודות היישור ההידוק המדידה לתשלום
 וההרטבה לביצוע מושלם של העבודה. 

 הידוק מילוי מבוקר בשטחים ובכבישים 51.02.0120

קבלן הידוק בכל אזורי המילוי בתחום רצועת הדרך ולכל גובה המילוי יבצע ה

 ס"מ לאחר ההידוק. 20מבוקר. ההידוק ייעשה בשכבות שעוביין אינו עולה על 

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.

השביל באזורי המילוי לכל גובה \הדרך\שטחי הכבישמודגש לקבלן שוב שבכל 
 המילוי ייעשה הידוק מבוקר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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'  "

השיכבה מפני השטח הסופיים כפונקציה של מרחק  #200אחוז עובר נפה 
 המתוכננים:

 #200טבלאת % עובר נפה 

 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'.  2יה לפחות בשלב קודם, יש לחפור מדרגות שרוחבן מקו המדרון הפנימי יה

יש לבצע מדרגות חפורות בקרקע  20%כמו כן, בקרקע טבעית ששיפועה מעל 
 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

 

 מחומר נבררמילוי מובא  – 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.
 המבנה הוא לאחר הידוק. אבן טבעית בלבד עובי שכבות

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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בתחום המדרכות והכבישים יונחו שכבות המצע בהתאם לחתכים  ד.
מפורטות הטיפוסיים והפרטים. המצע יעמוד בכל הדרישות ה

 במפרט הכללי. 510322בסעיף 

 עובי השכבות הוא לאחר הידוק. - 

 אאשו  מוד 100דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה %  - 
 לפחות במדרכות ובשבילים. 100% –בשטחי המיסעות   ו 

 40%במעבדה, או  60%המת"ק הנדרש בכל השכבות הינו לפחות  ה.
 באתר.

ר בתכניות בחתכים הטיפוסים ובפרטים המצע ייסלל ברוחב המוגד ו.
או ברוחב שונה עפ"י הנחיות המפקח. המפקח רשאי אף לדרוש 
מהקבלן לסלול מצע בעובי שונה מזה הרשום בתכניות. כמו כן 

רשאי המפקח לחייב את הקבלן לסלול מצע בקטע כלשהו במועד 
 מסוים לפי הנסיבות בשטח.

ות שכבת או שכבות מתחת למתקנים שונים תונח בהתאם לתכני 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

: לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות ללא ניכוי המדידה לתשלום
פרט הכללי )אופני מדידה( במ 5100.36שוחות ותאים וכו' כמצוין בסעיף 

התשלום יהווה פיצוי לכל העבודות, החומרים והכלים המפורטים לעיל 
 לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

  שכבות אספלטיות – 04.51פרק 

 מישק התחברות בין אספלט קיים לאספלט חדש

כך  המישקים שבין האספלט בקצה מסעה קיימת והאספלט החדש יבוצעו 
שיובטח קשר טוב, רציף, חלק ואטום בין החדש והקיים. שפת האספלט הקיים 

או קטע שלדעת המפקח עורער יחתך לאורך המישק למלוא עומק האספלט 
במשור סיבובי  מכני )בהתאם להנחיות המפקח וסימון באתר(. לפני תחילת 

מו העבודה יסומן קו ניסור האספלט ויקבל אישור המפקח. לאחר מכן יחומ
וירוססו שטחי המגע עם האספלט החדש )הפן האנכי( בציפוי מאחה סמוך למועד 

 הנחת האספלט החדש בהתאם לאמור במפרט הכללי.

שכבת האספלט החדשה תונח ותיכבש כך שיווצר משטח חלק עם קשר טוב רציף  
 ואטום בין המפלסים העליונים של האספלט הקיים והחדש. 

מקן של שכבות האספלט הקיימות ולהיות רציף  הניסור חייב להתבצע לכל עו 
 ואנכי בן אם הוא מצוי בקו ישר או בקשת.

 ימים לפני המשך העבודה. 4 -כאספלט קיים יחשב גם אספלט שהונח יותר מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עבור עבודת המישקים בין האספלטים לא ישולם בנפרד ותמורתו תיכלל 
 במסגרת ביצוע שכבות האספלט.

 אספלטית מקשרת מתערובת אספלטית מסוגס"מ שיכבה  5 0090 .51.04

 PG 68- 10אגרגט דולומיטי גס סוג א' וביטומן   25תא"צ   

 ס"מ שיכבה אספלטית תחתונה מתערובת אספלטית מסוג 7 51.04.0130

 PG 68- 10עם אגרגט גס דולומיטי סוג א'  וביטומן  25תא"צ   

 

 ס"מ שיכבה אספלטית נושאת מתערובת אספלטית מסוג 5 0300 .51.04

 PG 70- 10אגרגט דולומיטי גס סוג א' וביטומן   19Sתא"מ   

 ציפוי אספלט בשכבה נושאת מתערובת אספלטית מסוג 0310 .51.04

 PG 70- 10אגרגט דולומיטי גס סוג א' וביטומן   19Sתא"מ   

 

( כמצוין  בתוכניות )לאחר ההידוק כמתואר בסעיףהשכבה תהיה בעובי 
 ובפרטים. 

בקרת הביצוע של הייצור תתבצע במעבדת המפעל המספק את האספלט על ידי       
 הקבלן ועל חשבונו. 

המזמין רשאי להעמיד בקר איכות נוסף מצדו ועל חשבונו ולקבלן לא תהיה עילה 
 לביטול הבקרה על ידו או לתשלום נוסף כלשהו. 

של המפרט  51.04היקף בדיקות הבקרה לדרישות האיכות תהייה כמפורט בפרק        
 הכללי של חברת נתיבי ישראל )מע"צ לשעבר(.

של  המפרט  הכללי והביטומן יעמוד בדרישות  51העבודה תבוצע כמפורט בפרק 
 בר תוקף. 161התקן הישראלי 

טומן המדויקת . כמות הבי5.2%תכולת הביטומן המשוערת לצורכי תחשיב 
 . במפרט הכללי 510424תיקבע ע"י בדיקת מרשל כמפורט בסעיף 

  האספלט יושם באמצעות מגמר אלקטרוני בלבד.

מ"מ מהגבהים  8מ"מ ופלוס  0הסטייה המותרת )לגבהים( תהיה מינוס 
 המתוכננים. הקבלן יהיה אחראי על טיב הביטומן.

המרכיבים השונים בתערובת טיב וסוג האגרגטים סוג א'. דרישות האיכות של 
 של המפרט הכללי. 5104בהתאם לפרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ודרוגה בהתאם למפורט במפרט ות כמתואר בסעיף גודל הגרגר המקסימלי בשכב 
 .510422הכללי בסעיף 

במסגרת עבודת האספלט כלולה עבודת התאמת רומי תאים ושוחות והתאמת  
 ס"מ . 5רום פני הקולטים , עד +

יוחלט באיזורים בעייתיים בכלל ובאיזורי צמתים בפרט ייתכן ובמהלך הביצוע 
להשתמש במבנה כלל אספלטי ללא מצע או אגו"ם. השוני בכמויות או הדרישות 

לביצוע לא יהוו כל עילה להגדלה או תוספת תשלום לקבלן, רואים את הקבלן 
 כאילו לקח זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו.

 

חב המיסעה )חצייה( תשתיות מבטון במידה ועקב אילוצי בצוע מתוכננות לרו
ס"מ מרום סופי )קו אדום( אזי מומלץ להחליף בקטע זה את  50מזויין בעומק של 

. את ההחלפה יש לבצע על קטע 37.5שכבת המצע בשכבת תשתית אספלט "
מטר מציר השתית( כאשר המעבר למבנה רגיל יבוצע באופן  5מטר ) 10ברוחב 

מכל צד כלומר השינוי המבני יחול על קטע מטר  10הדרגתי לאורך נוסף של 
מטר. במקרה של תשתית אורכית רדודה ואו תשתית בעומק רדוד  30באורך של 

ס"מ מקו אדום יש להעביר את הנתונים הרלבנטיים למתכנן המבנה על  50 -מ
מנת לתת הנחיות ייחודיות למקרים אלו. עבור עבודות אלה ישולם לקבלן 

 ותן יבצע.בהתאם לסעיפי העבודות א

עבור ציפוי אספלט המדידה  : במ"ר מדוד תיאורטית עפ"י התוכניות.המדידה
 בטונות.

: כולל את כל העבודות המתוארות לעיל לביצוע המושלם של העבודה, התשלום
לרבות ניקוי השטח, ביצוע מישק ההתחברות כולל ניסור האספלט הקיים, ביצוע 

 שביעות רצונו של המפקח. התאמת מפלסי שוחות ומפלס קולטים. הכל ל

 כללי: ציפוי תחליב ביטומניעבודת 

 -האמולסיות תרוססנה ללא חימומן וכאשר טמפרטורת האוויר אינה נמוכה מ 
 מעלות צלסיוס. 10

לא תותר תנועה על השטח המצופה עד לכיסויו בשכבה, והקבלן יהיה אחראי  
עבודות הריסוסים לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיסויו באספלט. כל 

 .51בפרק  51.12.08.02יעשו בהתאם לסעיף 

 עבודת ריסוס כללי:

האמולסיות תרוססנה ללא חימומן וכאשר טמפרטורת האוויר אינה  
 מעלות צלסיוס. 10 -נמוכה מ

לא תותר תנועה על השטח המצופה עד לכיסויו בשכבה, והקבלן יהיה  
ויו באספלט. כל אחראי לשמירת שלמות ותקינות הציפוי עד לכיס

 במפרט הכללי. 510452עבודות הריסוסים יעשו בהתאם לסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 /מ"רליטר 1יעור בש   PCEציפוי יסוד 51.04.0380

יש להגיש את חומר הריסוס לאישור המפקח לפניי תחילת הביצוע. חומר  
 הריסוס יהיה אניוני.

ריסוס אחיד על על הקבלן להוכיח את תקינות כלי העבודה והדיזות ולהציג פיזור 
פניי השטח ללא יצירת שובלים ללא ריסוס או ריסוס עודף. על הנהג להיות מיומן 

ולהקפיד על אי חנייה בשטח בו מפוזר הריסוס ובעל כישורים לטיפול במכונה 
 ובדיזות לשם וידוא פיזור אחיד של הריסוס.

, בכמות עודפת או חסרה או השארת שובלים ללא ריסוס -ריסוס לא איכותי
לפי הנחיית  –יחייבו הפסקת עבודה וביצוע ריסוס חוזר או סילוק חומר עודף

 המפקח. לקבלן לא תהיה כל תלונה בנושא.

לא יאושר פיזור על הקבלן להקפיד על המתנה נאותה בין הריסוס ובין הפיזור. 
  אספלט עד לשבירת התחליב והפיכתו מצבע חום לשחור.

רנולרי לפניי הסלילה, יבחן ע"י המפקח לפי מינון הריסוס המיושם על החומר הג
 .51הנחיות מפרט 

כמו כן נדרש להקפיד על ניקיון השטח. על הקבלן להפעיל מטאטא כביש )בובקט( 
באופן שוטף לניקוי השטח לפניי הסלילה. אגרגטים ואבנים שיהיו בתוואי פיזור 

יבוצע  -לפי הנחיית המפקח שהאספלט יסולקו באופן שוטף מהשטח ואם יידר
 ריסוס חוזר. 

על הקבלן לבצע שתי בדיקות מעבדה להוכחת עמידות חומר הריסוס, לפי ת"י 
, במועד שייקבע ע"י המפקח. בדיקות אלה יהיו כלולות במחיר 2חלק  161

 היחידה של הריסוס. 

ס"מ  5את פני החיבור, בין רצועות סלילה סמוכות, לאחר חיתוך פס ברוחב 

( בכמות של TCEבאמולסיה ביטומנית )מסוג  מברשתבעזרת לפחות, יש למרוח 
ליטר למ"ר, ולחמם בעזרת מתקן לחימום תפרים בקרינה אינפרה אדומה  0.5

 מעלות צלזיוס, המורכב באופן קבוע ויציב על המגמר. 110-130לטמפ' של 

המשטח שיש לצפות ינוקה במטאטא מכני ובמטאטא יד מכל לכלוך וחומר זר 
 ט בלתי קשור.יגאי אגרויורחקו ממנו גרגיר

אשר תכונותיהן תתאמנה   PCEמסוג  תחליב לא מדוללציפוי היסוד ייעשה מ 
 למפרט היצרן המאושר.

ס"מ  10רוחב הציפוי יהיה כרוחב השכבה האספלטית שתונח מעליו בתוספת  
 מכל צד.

/מ"ר. הציפוי יבוצע לפחות יומיים לפני הנחת השכבה ליטר 1.0כמות הציפוי  
האספלטית )בחודשי הקיץ, במידה והמפקח יאשר זאת לפחות יום קודם לכן(. 

לא תותר כל תנועה על השטח בזמן זה. על פני השטחים, שבהם לא חדרה 
האמולסיה, יפוזר חול דק לספיגת עודפי האמולסיה, שיורחק )אל מחוץ לתחום 

 הדרך( לפני הנחת השכבה האספלטית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יהווה פיצוי למחיר  התשלוםהמרוסס.  : במ"ר לפי השטחלתשלום המדידה
הציפוי לרבות אספקת החומר, העבודה, הכלים האנשים, ניקוי השטח במטאטא 

הכל לבצוע מושלם של , ומכני וידני ספיגת עודפי האמולוסיה  והרחקתם 
 העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 / מ"ר  ליטר 0.25בשיעור  TCE ציפוי מאחה 51.04.0390

 / מ"ר  ק"ג 0.50בשיעור  TCE ציפוי מאחה 251.04.020

 

המשטח שיש לצפות יטואטא במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק לכלוך וכל 

שיעמוד בדרישות ת.י.    PCE תחליב ביטומני חומר זר. הציפוי המאחה יעשה מ
 מדולל במים בהתאם למפרט היצרן המאושר.לא ( 2)חלק  161

 שמעליו. רוחב הציפוי כרוחב השכבה האספלטית 

עד שעות לפני הנחת השכבה האספלטית  24הציפוי יבוצע שעתיים עד 
 הציפוי המאחה יונח רק באישורו של המפקח. התייבשות השטח.ל

 : במ"ר לפי השטח המרוסס.המדידה 

: יהווה פיצוי למחיר הציפוי לרבות אספקת החומר, העבודה, הכלים, התשלום
טא יד וכן ספיגת עודפי האמולסיה האנשים, ניקוי השטח במטאטא מכני ומטא

 בחול והרחקתם לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 תיעול ניקוז ומעבירי מים – 06.51פרק 

 

 בקוטרים ובעומקים שונים  הנחת צינור ניקוז מבטון  51.06.0540-0590

 כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, פריקה והנחת הצינורות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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.

 תאור העבודה

קרקעיות.  -מודגש בזאת שבאזורי העבודה הנ"ל עוברות מערכות תת
לפני תחילת העבודה יוודא הקבלן אילו מערכות עוברות באותו מקום 

 ויסמנן על גבי תכניותיו.

ז מצינורות בטון בקטרים, בסוגים העבודה כוללת הנחה של קווי ניקו

 , בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות.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 

 שתי אבטחות לפחות.נקודת גובה קבועה כולל  .2 

בדיקה של תכנית תאום המערכות, והמערכות שאותרו על ידי  .3 
 הקבלן מול תכנית הצנרת המוצעת.

על הקבלן לשמור נקודות סימון אלה בקפדנות. במקרה של פגיעה בהן 
 על הקבלן לשקמן מחדש.

 

 )מ'( עד עומק הצינור (דרגסוג הצינור ) קוטר הצינור )ס"מ( סעיף

51.6.0540 40 3 2.0 

51.6.0590 60 3 2.0 

51.6.0660 50 3 2.0 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 דרישות טכניות

 דרישות טכניות לגבי הצינורות א.

יוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי הצינורות יהיו חרושתיים, י

)במהדורתו המעודכנת( ובדרגות המתאימות של העומס כפי  27מס' 
שיפורט בתכניות ו/או בכתב הכמויות. הצינורות יהיו ללא חריצים, 
סדקים וכל פגמים אחרים. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים 

". כל משלוח 0מי "בהחלט. מחברי הצינורות יהיו באמצעות טבעת גו
צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת, המאשרת את התאמת 

 הצינורות לתקנים השונים הנדרשים לפי מפרט זה.

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 

 .27לבין הדרישות הטכניות במפרט הכללי, יקבע ת"י  27ישראלי מס' 

 3-5דרג  סוגי הצינורות יהיו

 הנחת הצינורות .ב

הצינורות יונחו על מצע חול כמפורט להלן ובהתאם לקווים והשיפועים 
להלן. העבודה תבוצע שבתכנית. הצינורות יעטפו בעטיפת חול כמפורט 

 שבמפרט הכללי. .57031בכפיפות לסעיף 

 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.

 ועטיפת חול )עבור כל הקטרים( תיאור ודרישות הביצועמצע חול  ד.

לאחר חפירת התעלה לצנרת הניקוז תפוזר על גבי קרקע היסוד 
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  10%עובי שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות 

ס"מ. רוחב שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים  -15לא פחות מ
 ובתכניות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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%מעל קודקוד הצינור. שכבת החול תהודקנה לצפיפות של ס"מ  20
 -מודיפייד אשטו. מצע החול ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד 

 מחירם יהיה כלול במחיר הצינור.

 מילוא חוזר לצנרת ה.

כדי להשתמש בחומר שנחפר בחפירה או בחפירה לצנרת לצורך מילוי 
כן באישור המפקח בכתב. חומר חוזר עליו לעמוד בדרישות דלהלן, ו

ס"מ ולא יכיל חומרים אורגניים  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 , 

למפלס  המילוא יבוצע לאחר הנחת הצינור ופיזור שכבות החול ויגיע עד

ס"מ מקודקוד הצינור לפחות או עד צורת הדרך בפני  -50הגבוה ב
השתית )הגבוה שביניהם(, אף באותם המקרים בהם פני עבודות העפר 

ס"מ  50בקטעי הכביש הסמוכים לצינור הינם במפלס נמוך יותר מאשר 
מעל לקודקוד המעביר )מילוא זה בא להבטיח מעבר הכלים הכבדים עד 

 מבנה הכביש(. לביצוע עבודות

 60-5המילוא יבוצע בו זמנית משני צדי המעביר. בניגוד לנאמר בדף 
בכרך מילואים של המפרט הכללי )החוברת הירוקה(, חומר המילוא 
לצנרת לא יימדד ולא ישולם בנפרד. מחיר המילוא הדרוש להשלמת 

מבנה הכביש מעל למפלס העליון של המילוא החוזר )מפלס הגבוה 

ס"מ מקודקוד הצינור( ישולם במסגרת פריטי התשלום  -50לפחות ב
 המתאימים של עבודות הסלילה במסגרת פרק 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
(, בין תאים בקצוות הצינורות לאורך הציר שלהם. עומק הצינור עומק 

לצורך תשלום יקבע כממוצע האריתמטי של העומקים בקצות כל קטע 
 תאים סמוכים. 2בין 

העומק יימדד מבפנים תחתית הצינור ועד פני הקרקע הקיימת בעת 
החפירה. פני הקרקע בעת החפירה יהיו צורת הדרך בתחתית שכבות 

ש, אלא אם כן נתנה הוראה מפורשת בכתב לבצע את חפירת מבנה הכבי
 התעלה לצינור מפני הקרקע הקיימים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תוספת הנאמר  57מחיר למ"א צינור יהיה בהתאם למפרט הכללי פרק 
להלן במפרט מיוחד זה. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת 

מובנים, הצינורות, הובלתם, הנחתם, וחיבורם זה לזה בעזרת אטמי גומי 
הנחת מצע חול, עטיפת חול, החציבה או החפירה, הידוק קרקע יסוד 

מקורית, הנחת הצינור והמחברים בהתאם לגבהים והשיפועים, המילוא 
 החוזר וההידוק עד פני השתית.

העבודה כוללת סילוק פסולת, ביצוע הסדרי תנועה ותמרור זמניים 
 לאבטחת המשתמשים בדרך.

צילום וידאו והצגת ממצאים טיפת לחץ , תיקון מפגעיםמחיר הצינור כולל גם ש
)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. 

 

 ניקוז  צילום צנרת  

 

  י כ ל ל 

 

 לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת ו/או השרוול בהתאם לנדרש במפרט הכללי .1
 ובמפרט המיוחד, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח,        

 לאחר סיום העבודות. הצילום ייערך באמצעות מצלמת טלביזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת  לכל אורכה.       

. צילום צנרת ניקוז לאחר ביצוע קווי ניקוז בא על מנת לוודא את טיב פנים הצינור, ניקיונו איכות חיבורי הצנרת 2
 ושיפוע הקו .

 ל במחיר עבודת הנחת הקו.. מפרט זה מהווה חלק מעבודות הניקוז וכלו3

 

 פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את  .4

 תקינות הבצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע. 

 

 ן לבצוע העבודה, לצורך צלום הקו רשאי הקבלן להעסיק קבלן משנה מיומן, בעל ציוד ונסיו .5

 שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  

 

 בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר  .6

 בצוע, ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד". 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בצוע העבודה    

 שטיפה א.  

 לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה  

 וחומרים אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.  

 הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך, הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט  

 המיוחד המשלים אותו.  

 לן לדאוג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי של באחריות הקב 

 הצינור יהיה נקי ושלם לכל אורכו. 

 בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים )חול, שאריות שונות וכו'(  

 ויסלק אותם לאתר שפיכה מאושר. 

  עיתוי העבודה ב.  

בהתאם לדרישות והשלמת  בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות, כסוי והידוק שכבות העפר  .1ב
 כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות. 

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו, הפקוח באתר והמהנדס. .2ב

 ימים  7על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום, לא פחות מאשר  .3ב

 לפני בצוע העבודה. 

 הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.  .4ב

 

   מהלך הבצוע ג.  

 הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלביזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם  

 לום.למגבלות הציוד. מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלביזיה במהלך בצוע הצי 

 

 תיעוד ד. 

 לשם רישום תמידי, וכן בעזרת  DVDאו  CDהצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור           

 תיעוד קולי בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בלווית הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'. 

 .DVDאו  CDבמידה והצילום יעשה על קלטת וידאו הקבלן ימירה לפורמט דיגיטאלי                 

 הצילום יתן מידע רציף לגבי שיפוע הקו בכל נקודה מצולמת. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  תיקון מפגעים ה.

 במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הצילום יתגלו מפגעים  .1ה

 ולחוות דעת המהנדס יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות  

 רצונו המלאה של המהנדס. 

 הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים. .2ה

 לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים. תהליך הצילום  .3ה

 "בצוע העבודה" .החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף  

  

 הצגת ממצאים  ו.  

 קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז, ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד  

 הצילום שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח.  

 ( דו"ח מפורט לגבי ממצאים.DVD  2או  CD( תקליטור 1תיעוד הצילום יכלול:               

 

   DVDאו  CDתקליטור .   7

 התקליטור ישאר ברשות המזמין ויכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, ויכלול זיהוי  

 שוחות.  פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע הצילום. 

   דו"ח צילום.     8

 במצורף לתקליטור 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:  * 

 מרשם מצבי )סכימה( של הצינור, שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות  א.

 יקומו. הבצוע, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומ 

 דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול:   קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע,  ב.

 הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה. 

 סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. ג.

 מסקנות והמלצות. ד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ת האופייניות.  תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך הדו"ח ילווה בתמונות של התקלו ה.

 הטלביזיה בעזרת מצלמה מתאימה.  

 

 אחריות הקבלן 

 בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני 

 פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. 

 

 במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל 

 עבודות אחרות הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן,  עלות הצילום הנוסף 

 .תחול על הקבלןבמידה ויתגלו נזקים הדורשים תיקון 

 

 .על חשבון הקבלןזמין המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המ

 

לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן כל זאת כפוף לתנאים הכלליים 
 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. של החוזה.  

 

 חיבור קו ניקוז בקוטר כלשהו לתא ניקוז קיים   תוספת עבור        51.06.0496

פי הנחיות המפקח, יבצע הקבלן חיבור צינור במקומות המסומנים בתכנית ועל  
 בקוטר כלשהו לתא בקרה קיים.

העבודה כוללת חפירה עדינה בידיים או בכל כלי מכני אחר בסביבות התא חיתוך  
במסור מכני )דיסק( או חיצוב פתח התא בזהירות בהתאם לרומים המתוכננים 

באופן שלאחר  וחיתוך מוטות הזיון הקיימים. הרכבת הצינור ואיטום הפתח
 ביצוע הטיח לא יבלוט הצינור לתוך התא.

כמו כן כוללת העבודה ביצוע עבודות טפסנות וברזלנות והשלמת יציקה בבטון ב 

, תיקון הטיח בפנים התא וסילוק הפסולת למקום מאושר ע"י המפקח. 30 -
הרווח בין הקיר והצינור ייסתם היטב בטיט מלט ומבחוץ יוסדר ראש בטון 

 ס"מ לפחות. 60ביב הצינור. אורך צינור החיבור יהיה משופע ס

מודגש בזאת שכל נזק שיגרם לתא שלדעת המפקח מערער את יציבות הבטון 
בתא מאפשר למפקח לדרוש מהקבלן להחליף את התא ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 לא תוכר כל תביעה או כל טענה כלפי החלטה זו של המפקח. 

 .יחידות: המדידה

 ווה פיצוי עבור כל העבודות, הכלים והחומרים המפורטים לעיל : יההתשלום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח. 

בעומקים     D 400 ס"מ כולל מכסה ב.ב. X 100 120תא בקרה טרומי במידות  1851-1850.06.51
 שונים

 רשתות כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל  2תא קליטה  06.2685.51

קומות המסומנים בתכניות יבצע הקבלן שוחות /תאי קליטה במידות במ
ובעומקים המצוינים. השוחות ותאי הקליטה יהיו טרומיים ממפעל מאושר 
ובעלי תו תקן. לא תתקבל כל טענה לגבי איכות השוחות ותאי הקליטה או 

תיקונים וסדקים שהגיעו מהמפעל. כל העבודה וכל המוצרים יהיו באחריות 
ן. השוחות ותאי הקליטה הטרומיים יעמדו בכל דרישות המפרט הכללי הקבל
יובאו לאתר כשהם שלמים וללא פגיעות. לא יותר כל תיקון באלמנטים  57פרק 

אלה. האלמנטים יהיו בגדלים ובמידות המתוארים בתכניות לרבות פתחים עם  

.I.L  .מדויקים 

 

 

 

 

 

 

 מכסה )מ'(עד עומק  מידות )ס"מ( מס' סעיף

51.06.1850 120  X   100 2.00 400 D 

51.06.1851 120  X   100 2.50 400 D 

51.06.2685 

קולטן ראשי וקולטן  
 משני

78  X 48   X2   120-1.40  רשתות ואבני  2 כולל
 שפה מיצקת ברזל

51.06.2910 

 קולטן שטח 
100  X 100   2.00  רשת ברזל  כולל

 מגלוונת ומסגרת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

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 

וורט( הצינור עומק השוחה יקבע מפני המכסה העליונים ועד לתחתית )אינ
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.

 .489ון לפי ת"י ט 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 

 ים הסופיים של הכבישים והמשטחים. יותאם לגבהים המתוכננ T.L  - ה 
ס"מ מפני הקרקע  20 -בשטחים הפתוחים יהווה רום פני המכסה גבוהים ב

 מסביב. 

עבודות תאי הקליטה והשוחות כוללת את עבודות העפר, המצעים, אספקת 
והנחת האלמנט. עיבוד הטיח סביב הצינורות מילוי חוזר מחומר מותר על פי 

כמו כן כוללת העבודה וק הפסולת לאתר שפיכה. המפרט הידוק המילוי וסיל

סביב השוחה או  CLSMבמידת הצורך ולפי החלטת המפקח מילוי בבטון 
 הקולטן.

מפעל \עבור קולטי השטח תסופק שוחה עם מסגרת ורשת ברזל מגלוונת מספק
 מאושר בעל תו תקן.

 : ביח' בהתאם לסעיף.המדידה

וע מושלם של העבודה ולשביעות : כולל את כל העבודות שתוארו לביצהתשלום
 רצונו של המפקח.

 

 בטון( ממולאת  40/10כוורת גאו ווב _)כוורת  3685.06.51

 כוורת גאו ווב תוספת מחיר עבור פיגמנט לבטון ל 51.06.3700

 

1 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עבודה זו מתייחסת לעבודות באזור מתקני הכניסה והיציאה ממעבירי המים 
במקומות המתוארים בתכניות ובהתאם להגנת תעלות ולחיפוי מדרונות רק 

להנחיות המפקח בשטח באמצעות כוורת גאו ווב ממולאת בטון או באמצעות 
 כוורת ממולאת אדמת חישוף.

 

 דרישות לכוורת: 

 כוורת צריכה לעמוד בדרישות הבאות: 

 40  מספר התאים למ"ר 

 ס"מ 7.5   גובה התאים 

 מ' X 6.1מ'  2.4  מידות יחידה פרוסה 

 מ"ר 14.86  י שטח )יחידה(כיסו 

 ק"ג 18.54    משקל היחידה 

 ק"ג 72.7   כוח הקריעה 

 מ"מ 1.2   עובי הדופן 

 במצב מקופל    הובלה 

 

 דרישות לביצוע: 

את השטח שעליו מניחים את יריעות הכוורת יש לחפור לגבהים סופיים פחות 
 גובה כוורת.על הקבלן להכין את השטח למצב הדרוש.

הכוורת יש לפרוס על פני השטח המהודק יריעות בד גיאוטקסטיל לא לפני הנחת 
 ארוג.

   

 נתוני היריעות של בד גיאוטכני יהיו כדלקמן: 

ק"ג לסמ"ר, הימתחות  33מ"מ, חוזק קריעה  1.6גרם למ"ר, עובי  200משקל 
ק"ג לסמ"ר. היריעה  58מ"מ(  20לפחות, חוזק לניקוב )ע"י יתד בקוטר  60%

היריעה חייבת להיות   UVסגולית -פני חשיפה לקרינה אולטרהתהיה מוגנת מ
מתוחה ומעוגנת לקרקע לפני הנחת הכוורת. חפיפה בין רצועות היריעות תהיה 

 מ' לפחות. 0.5של 

 

)כלומר,  2קו השוליים העליונים של היחידה יסומן על שטח ביתדות ברווחים של 
 לפי עבר התאים השני.כל תא שני(.  היחידה "תולבש" על היתדות ותמתח כ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן לקבוע יתדות לשוליים הנגדיים ולתוך היריעה כדי שהיריעה תקבל 

 מ'. כנ"ל במדרון השני. X6.1מ' 2.4צורה ומידה שדורש יצרן והיא 

 

היחידות תחוברנה זו לזו בצורה שיווצר עוד תא ולא על חשבון תא. החיבור 
ייעשה ע"י סיכות חיבור בעזרת מכשיר פנאומטי או דומה. הסיכות מגולוונות 

 או שווה ערך. SB 2/1מסוג  BOSTITCHמתוצרת 

 

ס"מ.  50מ"מ ובאורך  10יש להשתמש ביתדות מברזל פלדה לא מגולוון בקוטר 
היתדות בקרקע תעשה בעזרת פטיש עד לעומק שקצה עליון של יתד הנעיצה של 

 ס"מ מתחת לפני הכוורת. 2 -יהיה כ

 

 מילוי הכוורת בבטון 

 

. מילוי 4. שקיעת הבטון 20 -סוג הבטון למילוי "כוורת" עבור ייצוב תעלה הינו ב
 הבטון ייעשה בעזרת מערבל, ישירות או דרך משאבה עם החלקת הבטון.

הכוורת בבטון עד לקצה העליון ולהחליק את פני הבטון כך שיווצר יש למלא את 
 משטח אחיד וחלק.

 מ"ר ישאיר הקבלן תא ריק שימולא בחצץ 2כל כ  

  

 מילוי הכוורת באדמת חישוף 

במילוי של אדמת חישוף ניתן למלא בעבודות ידיים  או בעזרת כלי מכני. בביצוע 
ם ולמשוך חומר פנימה למילוי. עבודות ידיים ניתן לעמוד על התאים הריקי

בעבודה עם כלי מכני כבד יש לשמור על שלמות התאים. יש למלא את התאים 
 לגובה הדופן של כוורת.

 

 חגורת הבטון 

מסביב לכוורת  תבוצע חגורה מבטון מזויין כפי שמופיע בתוכניות. הבטון יבוצע 
ויין אחרת. אלא אם כן צ 40/20לפי הנחיות המפרט הכללי. מידות החגורה  

דרישות הטיב, איכות העבודה והחומרים בהתאם למפרט הכללי.הבטון יהיה 
. בדיקת החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחת 118לפי ת"י  -20מסוג ב

 (.4)לפי שקיעת קונוס של " 118הדגימות יהיו לפי ת"י 

ון אך לא מפותלים. מוטות הזי 739מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת לפי ת"י  
של המפרט הכללי. כיסוי הזיון על ידי  63יענו לכל הדרישות המופיעות בפרק 

 הבטון כמצוין בתכניות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מדידה              

המדידה תקבע לפי השטח במ"ר המיוצב ע"י כוורת בגבולות המצוינים 
 בתכניות ו/או לפי הערות המפקח.

 תשלום              

כוורת, בד גיאוטכני וכל החומרים הדרושים המחיר כולל אספקה, הובלה והנחת 
)סיכות, יתדות, בטון וכו'( ויהווה תמורה מלאה עבור הכנת שטח, עבודות העפר, 

הנחת יריעות בד גיאוטכני וכוורת, מילוי בבטון או באדמת חישוף, עבור כל 
הכלים והציוד וכל העבודות הכרוכות בכך כולל עבודות ידיים בשטחים צרים או 

 .משופעים

 ווב.-התשלום עבור חגורת הבטון ע"פ מטר אורך ועבור הפיגמנט לפי מ"ר גאו

 

 פתיחת כביש אספלט קיים ותיקונו לצורך הנחת קווי ניקוז          51.06.1765

כביש אספלט קיים עבור הנחת צנרת רצועת עבודה מתייחסת לפרוק והריסה של  
של המפרט הכללי.  51פרק ניקוז ובנית תאים. העבודה תבוצע בהתאם למפורט ב

ת אספלטים קיימים עבור הנחת קווים וביצוע תאי בקרה ותאי קליטה תיחפ
 לקווי ביוב וניקוז תמוין לפי הקבוצות הבאות.

אספלטים קיימים המתוכננים לעקירה וביצוע חדש בלי שום קשר לעבודת  .א
הצנרת. אספלטים אלו יעקרו ויסולקו במסגרת פרק עבודות הכנה ופרוק. 

 בודה זו לא תשולם במסגרת פריט תשלום זה.ע

אספלטים קיימים שיש להחזירם למצב הקיים לאחר ביצוע  עבודות  .ב
 הצנרת, התשלום עבור ניסור, פירוק וסילוק יהיה כפי שיפורט להלן.

 

לפני תחילת העבודה, יסמן הקבלן במדויק את הקטעים המיועדים להריסה 
כתב. לאחר מכן, ינוסר האספלט הקיים ופרוק, ויקבל עליהם את אישור המפקח ב

בגבולות הפרוק המסומנים, לכל עומקו, במשור מכני, לאחר הניסור יפורק 
בכל אמצעי מאושר אחר( לכל עומקו קירצוף או או  פרוקהאספלט )אם ע"י 

 בגבולות המסומנים. 

הקבלן בנוכחות המפקח ימדדו את מבנה הכביש הקיים ויקבלו את אישור 
 מבנה כזה. הרשות להחזיר

עבודת הנחת הצנרת או האלמנט בחפיר לא כלולים במסגרת עבודה זו. לאחר 
 הנחת האלמנטים יושלם המילוי ויוחזרו שכבות מבנה הכביש לקדמותם.

מודגש בזאת שכל החומרים , הכלים והדרישות לגבי טיב השכבות, חוזקן 
המצעים, הריסוסים, ודירוגן כפי שהוגדרו במפרט זה דהיינו המילוי החוזר, 

 מישקי ההתחברות והאספלטים יעמדו בדרישות מבנה הכביש.



233 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפי הטבלה כל האמצעים והסידורים לשמירת רוחב מוגבל לפתיחה וסלילה 
כגון תבניות, תמיכות וכו' יהיו על חשבון הקבלן. כמו כן כל האמצעים להלן 

ל אחריות התנועתיים הנדרשים להבטחת החפיר בפני המשתמשים בדרך הוא ע
 הקבלן.

מודגש בזאת שכל חפיר שכזה חייב להיות מתואם מבחינת המערכות הקיימות 
בשטח. רק לאחר שהקבלן וידא את סוג המערכות העוברות ומיקומן וקיבל 

 אישור על כך מהמפקח יותר לו להתחיל בעבודה.

 

 רוחב מכסימלי עליון לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים 

ם יחליט המפקח יבוצע המילוי החוזר עד תחתית המצעים עם בטון במקרים מסויימים עליה
CLSM .על כך ישולם בסעיף תשלום נפרד . 

 

של אספלט שפורק באתר בפועל, כולל ניסור כפול, אבל לא יותר מהמפורט  ר: תהיה במ"המדידה
בונו בטבלה שלהלן. כל פריצה ותיקון שיידרשו מעבר לערכים שבטבלה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חש

 ללא תוספת תשלום.        

: יהיה  עבור השטח שנמדד, יכלול כל האמור לעיל )כולל סילוק הפסולת מאתר  התשלום
העבודה( והחזרת המצב לקדמותו, ויהווה תמורה מלאה לכל העבודה, הכלים, החומרים, 

 ההובלה, הציוד ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.

 

קוטר הצינור 
 )הפנימי(

 (L.Iמ' מדוד מתחתית פנימית של הצינור ) -עומק התעלה ב

  2.26-3.25                    1.26-2.25                         1.25עד 

 עבור קווי תיעול מצינורות בטון / פלדה  ס"מ

40-30 1.10 1.40 1.70 

50-60 1.40 1.70 2.00 

70-90 1.70 2.00 2.30 

 2.80 2.50 2.00 90מעל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

מפרט טכני לפיתוח מרכז תרבות וחניון  -2פרק 
 תת"ק

 תנאים כלליים מיוחדים.

 תיאור העבודה 00.01.010

מסמך זה מסתמך על המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבין משרדית )האוגדן הכחול( על כל פרקיו 

כולל אופני מדידה המצורפים לפרקים הרלוונטיים כלהלן ומפרטים כלליים אחרים, בהוצאתם העדכנית, 

 אלה.

  מס' שם הפרק

 חשמל ותאורה 08
 שנה 

 2005 עבודות צביעה 11

 1991 עבודות אבן 14

  ריהוט חוץ 42

     גדרות ומעקות 44

 2014 כבישים ופיתוח 51

 מפרט טכני לעבודות אינסטלציה וכיבוי אש 57  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  08מפרט טכני מיוחד זה, בא כהשלמה למפרט   08 –רק פ
שבהוצאת הועדה הבין משרדית, לביצוע תאורה 

 בפתוח 

 

במהדורה  08ואינו בא במקומו של מפרט  מהווה השלמה בלבדהמפרט הטכני המיוחד להלן,  -
האחרונה והעדכנית שבהוצאת הוועדה הבין משרדית )משרד השיכון, הביטחון, התחבורה, 

 ומע"צ(.
ובמפרט ההשלמות המפורט מטה מחייב את הקבלן וכלול במחירי יחידה גם  08הנזכר במפרט כל  -

 אם אינו מוצא ביטוי בסעיפי המכרז הרלוונטיים.
 כמו כן, תבוצע עבודת החשמל בכפוף לחוק החשמל במהדורתו העדכנית ולפי כללי מקצוע טובים. -

 

 כללי 0800

 במע"ר מודיעין מבנה רב תכליתי/ חניון תת קרקעי. אורת פתוחלביצוע תמכרז/חוזה זה מתייחס             

ליזום פגישה  וקבלן החשמל מטעם הקבלן הראשילפני ביצוע העבודה הקבלן הזוכה )הראשי(  .1
במשרדי המתכנן דרך מנהל הפרויקט לצורך היכרות, מסירת הנחיות טכניות ומנהליות לביצוע 

 הפרויקט ומתן תשובות לשאלות הקבלן.
 

 בחירת קבלן משנה לחשמלהליך  .2
 

המשנה  תשומת ליבו של הקבלן הראשי מופנית למצוין לתנאי הסף לבחירתו של קבלן 2.1
 לחשמל ותאורה,.

 

 האישור יינתן לקבלן הראשי אך ורק על סמך פנייה בכתב למנהל  הפרויקט  2.2
 ועותק למתכנן תוך הצגת פרופיל החברה של קבלן המשנה לחשמל ותאורה
 המלצות, רישיונות מקצועיים, ניסיון בביצוע עבודות תשתית בתקופה של 

 שנים לפחות, רישום במסמכי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ובספר 10 -כ
 הקבלנים.

 

 תנאי הסף לאישור קבלן המשנה לחשמל  2.3
 

 קבלן המשנה יהיה רשום בספר הקבלנים כקבלן חשמל. 2.3.1
 

לפחות בביצוע עבודות תשתיות ויחויב שנים  10הקבלן יהיה בעל ניסיון של  2.3.2
 להוכיח זאת.

 

 כל הסיווגים ללא יוצאהקבלן )המשנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן: ) 2.3.3
 (.מהכלל
 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס'   2.3.3.1
 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס'   2.3.3.2
 קווי תקשורת. 250סיווג מקצועי מס'   2.3.3.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 להתאים להיקף העבודה. הסיווג הכספי של קבלן המשנה חייב 2.3.4
 

קבלן המשנה לחשמל ותאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן  2.3.5
קבוע באתר אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל רישיון חשמל תקף מסוג 

 מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(.
 

ויידרש להוכיח  9002קבלן החשמל והתקשורת חייב שיהיה בעל תקן איזו  2.3.6
 זאת.

 

הצוות באתר מטעם הקבלן משנה לחשמל אשר יעבדו בחשמל כל אנשי  2.3.7
בעבודות כגון: הנחת כבלים בתעלה הנחת גיד הארקה בתעלה, התקנת 

 הארקות יסוד,  בבסיסי העמודים והמרכזייה.
קילוף כבלים התקנת גופי תאורה, חיווט מגשי תאורה, הצבת מרכזיה, חיווט 

נהגים, טרקטוריסטים,  הכבלים למרכזיה וכו'... למעט פועלי חפירות,
 מנופאים פועלי צנרת תקשורת חייבים להיות בעלי רישיון חשמל עדכני מסוג

 עוזר או מעשי לפחות וצילום מרישיונם יועבר למנהל הפרויקט.
 

מודגש בשנית כי אין הקבלן הראשי רשאי להעסיק קבלן משנה לחשמל אשר  2.3.8
בכתב ע"י המזמין אינו עומד בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר לא אושר 

 ומתכנן החשמל והתאורה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלני משנה לחשמל ללא מתן הסבר 

לקבלן הראשי על פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה זכות ערר 
 על החלטת המזמין.

 

 הערות נוספות 2.3.9
עמודי על כל משלוח של ציוד כגון  COCחלה חובה על הקבלן לצרף תעודת  -

 מאור וכו'... התעודה הנ"ל היא תעודת התאמה.
OF -COMPLIANCE CERTIFICATE –  המאשר כי  –שבהוצאת המפעל/היצרן

המשלוח שהגיע הוא אכן מתוצרתם והם אכן מפעל העומד בפיקוח מכון 
סוג המוצר, כמות, שם  –יכלול את  C.O.Cהתקנים הפרוט בתעודת ההתאמה 

 הפרויקט.
 שם הקבלן המבצע. -
 תאריכי אספקה של העמודים, מספרי תווי התקן שאושרו למשלוחים ולציוד. -
לידיעתכם, אי מסירת תעודה כזו על כל משלוח לפיקוח ולמתכנן עלולה לפסול  -

 (.את הציוד )ראה טופס לדוגמא בסוף מפרט זה
 

 

כמו כן הקבלן מצהיר כי הוא משחרר את המתכנן מכל אחריות שהיא על כל  2.3.10
ן במישרין או בעקיפין למערכות, רכוש, או נפש אם עבד נזק שיגרום הקבל

בניגוד לנאמר בחוק החשמל, חוק הבזק, חוק הבטיחות והגהות, מפרט טכני 
 TVבזק, חח"י חברות  –, הנחיות ונהלים של כל החברות 08זה, מפרט טכני 

 כבלים, מקורות רשות מקומית וכו'... הנזקים יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 העבודה תאור .3
 

 :כללי
 בהתאם לחוקים ולתקנות להלן.ביצוע התשתיות למערכות חשמל תאורה כל העבודות תבוצענה 

 במהדורתו העדכנית. 1954חוק החשמל  -
שבהוצאת הוועדה הבין משרדית של משרד  08המפרט הכללי לעבודות החשמל פרק  -

העדכנית  השיכון משרד הביטחון, משרד התחבורה נתיבי ישראל )מע"צ( במהדורתו
 והוא הבסיס שעליו ייבדק הקבלן בעת ביצוע עבודתו.

 דרישות ותקנים של חברת החשמל. במהדורתם העדכנית. -
מהדורה  1081עד  1070דרישות ותקנים של חברת בזק. כולל מפרט תשתיות ממספר  -

 עדכנית.
 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קיבלה את הזיכיון באתר. -
 שות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה.דרישות והנחיות של הר -

 

חובה על קבלן המערכות להעסיק בשטח ככל שיידרש מודד מוסמך על חשבוננו  .1
הנ"ל ללא כל אשר יעבוד בתיאום מלא עם מודד האתר ויסייע למודד ח"ח 

 .תוספת כספית כולל במחירי יחידה
 

 שויות, חובה על קבלן המערכות לדאוג לביצוע תיאומים ככל שיידרש בין הר .2
 ח"ח, בזק, הוט  וכו' בכל הקשור למתן היתרי חפירה.

לא תשולם כל תוספת כספית בגין בכל הנוגע לעבודה באתר ולוחות זמנים. 
 .התיאומים כלול במחירי יחידה

 

מודגש בזאת כי יש לקרוא בעיון רב את ההערות הרלוונטיות להדגשה לכל סוג  .3
להערות המיוחדות להדגשה למאור  –של עבודה המופיעות במכרז זה הכוונה 

 רחובות, לעבודות חשמל, וכן ההערות הכלליות.
 

על הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיות מצב שהוא יצטרך לבצע את עבודתו  .4
 .על כל המשתמע מכךבמקביל לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים 

 

פיקוח כל הפיקוח לעבודה מטעם ח"ח , בזק, הוט  לצורך קבלת היתרי חפירה ו .5
 ללא כל תוספת כספית כלול במחירי יחידהעל העבודה הם באחריות הקבלן 

כולל הזמנת חוליית סימון הקווים הקיימים בשטח מהרשויות השונות 
והעלאתם ע"י מודד מוסמך ע"ג התוכניות הכל ע"ח הקבלן וכן ימסור הקבלן 

דש למתכנן לצורך בדיקה והתאמת התוכנית למצב הח 2007דיסקט באוטוקד 
 התוכנית חייבת להיות בתוך מסגרת קואורדינאטות שקיבל הקבלן מהמתכנן.

 

 אישורים לפני תחילת בצוע העבודה .6
יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצעת באזור ישוב פעיל עם תשתית  .א

קיימת של מערכות צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, ניקוז, ועוד לכן, 
ורמים ויתכן ויהיה חובה על הקבלן להשיג אישורי חפירה מכל הג

צורך לשנות תוואי או להעמיק את התשתיות החדשות בהתאם לצורך 
 תוך כדי ביצוע. –

מודגש בזאת לתשומת לב הקבלן כי בהתאם לחוק החשמל נאמר "לא  .ב
יעסוק אדם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו רישיון מאת 

 מנהל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה התואם לתנאי הרישיון
 ותקופת תוקפו של רישיון שתקבע בו".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

ייערך סיור באתר עם הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקירת הנזקים, הקבלן  .7
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.

 

 תאורת חוץ פירוט עבודות .8
ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור כבלי תאורת רחובות לרבות   8.1

ס"מ תוך הידוק מבוקר  20מילוי חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של 
לשביעות רצון המפקח עד כל תחתית  98%בהרטבה עד לצפיפות של 

המצעים. הנ"ל רק באותם מקומות שיידרש הקבלן לעשות כן כגון: 
 בישים, מדרכות מרוצפות וכו'... או לחילופין בכל שיטה . חציות כ

 

 P.V.Cביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת   8.2
קשיחה בכל קוטר כנדרש או לחילופין צנרת שרשורית מגנום מחוזק 

 אדום כולל כל המעברים מקוטר לקוטר.
 

יצוע אלקטרודות הנחת גיד נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וב  8.3
הארקה בסוף כל מעגל מאור וליד כל מרכזייה, לרבות ביצוע חיבורי 

CADWELD  08לחיבור גידי ההארקה החשופים ביניהם כנדרש במפרט. 
 

חציבת ו/או חפירת בורות ליסודות הבטון לעמוד התאורה בהתאם          8.4
ואישור המפקח בטרם  מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונולסימון 

 החפירה.
 

ופילוס ברגיי היסוד בגובה המתאים להצבת  30 -יציקת יסודות העמודים בטון ב 8.5
אומים + פלטת יסוד העמוד דסקיות ודסקיות קפיץ, כולל הוצאת קוץ מברזל  3

ס"מ  25מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת פרטים בגובה של  35*4מגולוון שטוח 
ות ברגיי יסוד כנדרש בפרטי הביצוע כולל הארכת לפחות מעל לפני היסוד לרב

ס"מ )לא ברזל מצולע( עד  5ברגיי היסוד בברזל בניין ע"י ריתוך בחפיפה של 
 ס"מ מקרקעית הבור. 5לעמוק של 

 

יציקת גומחת בטון למרכזייה כולל בסיס בטון למרכזייה ולגומחה בהתאם לפרט  8.6
ל חח"י באזור על מיקום בחוברת פרטים רק לאחר אישור מח' הרשת והחל"ב ש

המרכזייה )האישור יינתן בכתב( והקבלן יעדכן מידות את המתכנן בטרם יציקת 
 היסוד למרכזייה.

 

בדיקת מעבדה מאושרת לגבי סוג הבטון בבסיסי עמוד התאורה וכן, במילוי חוזר  8.7
 יחידה ללא תוספת מחיר כלול במחירישל התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל 

 ין בפרוגרמת הבדיקות.הבדיקה כמצו
הערה כללית: מודגש בזאת כי הקבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות כנדרש 

 בחוק כגון:
. כמתחייב בחוק הבטיחות והגהותשילוט גידור, תמרור, תאורה ושמירה 

 במהדורתו העדכנית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התחברות לעמוד מאור קיים ו/או מרכזייה קיימת, כולל חציבת היסוד והטמנת  8.8
הטמנת שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה וחיווט כבל  שרוולים,

 החשמל בעמוד המזין או במרכזייה לרבות תוספת מאמ"ת כנדרש.
 

תאום עם ח"ח בזק, טל"כ וכו'.. והזמנת פיקוח צמוד לרבות התשלום לפיקוח   8.9
במקרה שיש צורך לחפור על, או בסמוך, או לבצע חצייה של קווי תשתיות 

ת לקווי חשמל ת"ק או עיליים קיימים וכן הצבת עמודים מתחת חדשים מתח
 .הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידהלקווי מתח עליון ועל, 

 

תאום עם חח"י לגבי הטמנת שרוולי מעבר ע"י קבלן מטעמם בחפירות שיבצע  8.10
הקבלן מטעם הפרויקט, כמו כן לגבי מיקום גומחות הבטון לפילרי מונים ורשת 

 .במחירי יחידהכלול 
 

כאשר מחיר  יזמין בקורת מהנדס בודק לחשמל עם סיום העבודה הקבלן  8.11
 .כלול במחירי היחידה ולא ישולם תשלום נפרד הבקורת, 

 

חל איסור חמור להכניס מתח למתקן מכל מקור שהוא אפילו לבדיקה זמנית  8.12
 .ללא אישורו של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך על כל המשתמע מכך

 

 תיאום בנושא סוגי הגומחות ומיקומן עם נציגי מח' חל"ב של חח"י. 8.13
 

ביצוע הצטלבויות עם מערכות אחרות בינן לבין כבלי החשמל כמתחייב מחוק  8.14
 החשמל במהדורתו העדכנית.

 

משיכת שרוולים ממחסני חח"י והטמנתם באתר במידה ונדרש כך ע"י מנהלת  8.15
 הפרויקט.

 

 

 הערות לתשומת הקבלן.  9

 כל הפרק 08במפרט  08.01.08כנדרש בסעיף  – AS MADEתוכניות עדות   9.1
ממוחשבת ומשורטטת  AS MADEחובה על הקבלן בסיום ההכנות לח"ח ולתאורה למסור תוכנית 

בלבד כולל דיסקט של מיקום השרוולים שהוטמנו עבור ח"ח, בזק, טל"כ  2008בתוכנת אוטוקד 
של  בתוכנית ובשטח בצרוף רשימת קואורדינאטותכולל סימון קצוות הצנרת ומאור רחובות 

של משהב"ש. התוכנית חייבת להיות  G.I.Sסיום נקודות ההטמנה הכל לפי מפרט השכבות 
חתומה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן. העדכון יעשה על דיסקט רקע שיקבל הקבלן מהמתכנן, 

וערוך לפי הדרישה של  רק אם יימצא תקיןהחומר שימסור הקבלן ייבדק ע"י המתכנן ויאושר 

GIS  ,הקבלן יספק דיסקטים ופלוטים צבעוניים לאחר העדכון לבזק, ח"ח רשות מקומית, מתכנן
הנ"ל ללא כל תוספת כספית כלול סטים + דיסקטים  8פיקוח, משהב"ש וחברת הטל"כ. סה"כ 

 .במחירי יחידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .08028סעיפים  08לפי הנדרש במפרט    9.2
פותרת את הקבלן מסימון קצוות בשטח לפי פרט בחוברת פרטי זו  AS MADE -אין תוכנית ה

 ביצוע.
 

העבודה תבוצע על סמך תוכניות עם חותמת לביצוע חתומות ע"י ח"ח, בזק, והמתכנן, בשום    9.3
אופן אין אישור לעבוד בשטח עם תוכניות תאום מערכות או תוכנית חד קווית של מערכת של 

שהיא התוכנית הנ"ל לעזר בלבד, רק התוכנית הרלוונטית לכל מערכת חתומה כאמור לעיל היא 
 של אותה מערכת. התוכנית לביצוע

 

מודגש בפרוש כי הנחת כבלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרוולים ו/או צנרת המשמשת    9.4
כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול בשכבת דיונות נקי 

 ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה. 10ומנופה בעובי 
 

הניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך חול ולהרים את הצנרת או בשום מקרה אין אישור ל   9.5
 לעיל. 4-הכבל לצורך חלחול החול מתחת לצינור או הכבל אלא לבצע כנאמר בסעיף ג

 

 

כל הציוד שיותקן ע"י הקבלן יהיה אוריגינלי כנדרש במסמכי המכרז ולא חיקוי או מסוג    9.6
 יש לבצעם בדיוק כמצוין בתוכנית הפרטיםשאינו מצוין בכמויות וכל פרטי הביצוע מחייבים 

 

 המזמין רשאי לבטל פרק או פרקים מכתב הכמויות לחשמל ותאורה, כולם או מקצתם    9.7
 מהיקף העבודה. 40%של שאר הפרקים הנ"ל עד  ללא שינוי במחיר היחידה

 

מערכת תאורת הרחובות תתקבל ע"י מחלקת החשמל של הרשות המקומית ביחד עם נציג    9.8
 המתכנן ורק לאחר אישור של כל הצוות תעבור התחזוקה לידי הרשות המקומית.היזם ו

 

כל התיאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כנדרש הכל       9.9
ללא תוספת מחיר כלול יבוצע לפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה, ויהיו באחריות הקבלן 

 .במחירי יחידה
 

בכל מקרה ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת רשת חברת חשמל מתח מודגש לקבלן כי  9.10
 גבוה  ללא הנחיות והשגחה מחברת חשמל .

 

להלן כללי בטיחות והנחיות לביצוע לפי דרישת חח"י המחייבות את הקבלן ראשי וקבלן  9.11
 .המשנה לחשמל ותאורה

 

מתח עליון הקיימים בשטח יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי    -
 בהתאם להנחיות חברת החשמל במחוז/ אזור/ נפה הרלוונטיים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים ולהימנע         -
משימוש בעגורנים וכלים מכאניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים, יש לזכור כי השימוש 

 ול לסכן את יציבות העמודים ואת חיי העובדים.בכלים הנ"ל על

 

חח"י  השגחה צמודה ממשרדיאם יש צורך להתקרב למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין    -
. לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין הפיקוח כלול במחירי במחוז הרלוונטי

 היחידה.

 

 ה היא מבוצעת.העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומ 9.12
 

 הזמנת מפקח מבזק מחברת הטל"כ או מחברת החשמל או מהרשות המקומית או מכל  9.13
 רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן בהכנת תשתית חליפית לבזק 

 .הן באחריות הקבלן מבחינות הבאות
 

 תיאום מועדי הפיקוח. 9.13.1
ל גורם אחר בגין תשלום לבזק או לחברת החשמל או לחברת הטל"כ ולכ 9.13.2

 הפיקוח.
 .הנ"ל ללא תוספת כספית כלול במחירי היחידה 9.13.3

 

 

 

שום מקרה אין לעבוד ללא פיקוח אחרת יש מירב הסיכויים שהרשויות יורו על הפסקת  9.14
 עבודת הקבלן שיעבוד ללא פיקוח.

 

לפגיעה באחת ממערכות הנ"ל עלולה לשבש את מהלך החיים התקין של תושבי הישוב לגרור  9.15
 משפטיות כנגד הקבלן מבעלי אותה רשות של המערכת העילית או תת קרקעית. תביעות

 

בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התיאום עם    הרשויות  10
 הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן וללא לקבלת היתר חפירה מודגש בשנית כי 
 .כל תוספת מחיר כלול במחירי יחידה

 

 (08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה ניסיונית )כנדרש בסעיף  11
 בתום העבודה חייב הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך אשר יבדוק 

 את המתקן ויאשר בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.
 .ללא תוספת כספית כלול במחירי יחידה

 (.08מפרט ב 08.01.12)כנדרש בסעיף  –אחריות 
 

 הערות בטיחות 12
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי     12.01
 הגידור ותאורת התעלות יבוצע בתאום עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת הפרויקט.

אין להשאיר תעלות פתוחות בשטח ללא גידור ותאורה בשעות החשיכה, התאום לגבי  12.02
 התעלות יבוצע בתאום עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת הפרויקט.הגידור ותאורת 

בשום מקרה, אין לעבוד ללא היתר חפירה מכל הגורמים מועצה, בזק, ח"ח, משטרת ישראל  12.03
 חב' טל"כ, רשות מקומית בנושא פתיחת כבישים קיימים וכו'.

 בכל מקרה ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח. 12.04
ות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם הרשות אין אישור לנתק מערכ 12.05

 .שבתחומה מבוצעת העבודההמקומית 
אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל  12.06

 .בודק מוסמך ובין אם מקור המתח הוא מח"ח גנרטור, או אחר
ת והגהות, הכל בתאום עם כל יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחו 12.07

 הרשויות הרלוונטיות.
 

להלן ריכוז נושאים שעליהם לא תשולם בנפרד כל תוספת כספית בגין ביצועם ואשר הם כלולים  13
 .במחירי יחידה

 

שבהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית גם אם אין  08כל המצוין במפרט  13.01
 הכמויות והמפרט המיוחד.הדבר מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב 

ביצוע כל נושא המדידות בשטח ע"י מודד מוסמך וקביעת מיקומים לציוד שיותקן באתר,  13.02
 , תאורה.TVבנושאי חשמל, בזק 

 TVביצוע תיאומים שונים עם כל הרשויות שיידרשו כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית,  13.03
 ח, חפירות וכו'...כבלים, מקורות, קצא"א וכו'..בכל נושא שהוא, מיקומם, פיקו

 ביצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פיקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם. 13.04
 עבודות בשעות או בימים בלתי שגרתיים כגון שבתות, חגים, עבודות לילה וכו'.. 13.05

 הכל לפי הנחיות הפיקוח בכתב.
 ה.ביצוע ניסוי תאורה ככל שיידרש בשעות הלילה כולל עריכת תוכניות פוטומטרי 13.06
 ביצוע תוכניות ממוחשבות של פוטומטרית הפנסים והצגתם למתכנן. 13.07
 לבדיקה אצל המתכנן. G.I.Sערוכים לפי  AS MADEהגשת קבצים של תוכניות עדות  13.08
 TVהוצאת פלוטים צבעוניים של תוכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברת  13.09

 בצבע. ללא תוספת כספית.סטים  8כבלים, רשות מקומית, מנה"פ, יזם, מתכנן עד 
הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל מרכיביו  13.10

והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל הגורמים שלגביהם יורה הפיקוח, הדוח יאשר את 
תקינות המתקן החשמלי, עמידתו בחוק ובתקנים ואישור הכנסת מתח לתוכו, הכל 

 הגורמים.בכתב לכל 
מסירת רשימת קואורדינאטות לגבי נקודות סיום השרוולים בחציות או כל דבר אחר  13.11

תהיינה  AS MADEשידרוש הפיקוח ורישומן ע"ג תוכניות העדות, כאשר תוכניות העדות 
 חתומות ע"י מודד מוסמך.

בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הביצוע של עבודות הקבלן ע"י  13.12
עבדה מאושרת המדובר על בטונים, הידוקם, גופי תאורה, איכות הציוד המוצע ע"י מ

 הקבלן וכו'.
 מ"מ עובי לכל אורך הצנרת.  8איטום הצנרת בפוליאוריטן מוקצף והשחלת חוטי משיכה  13.13
שילוט כל גידי החיווט במרכזייה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות וביציאות  13.14

 סי המדקים.מהציוד במרכזייה ובפ
הוצאת פלוט מדיסקט של מתכנן והדבקת תוכנית חד קווית צבעונית במרכזייה על הדלת  13.15

 מבפנים של תחומי ההזנה של המרכזייה.
 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40תוספת סרט סימון לכבלים/צנרת ת"ק לכל  13.16
 כו'..ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפיקוח בעת העמקת החפירה ו 13.17
 ביצוע חפירה/חציבה ידנית אם יידרש ע"י הפיקוח. בנוסף למצוין בכמויות. 13.18
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

החלפת חלפים פגומים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי או  13.19
 משימוש בציוד קלוקל. )לא כולל שבר במזיד, או כח עליון(.

 ימי המתנה או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב.  13.20
קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה מכך יידרש הקבלן לתגבר את כמות  13.21

 .כלול במחירי יחידההעובדים באתר באישור בכתב מהפיקוח. 
קשיים מכל סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי שכבות סלע בכל עומק שהוא באתר  13.22

ת הקבלן לשטח בעת ביצוע החפירה. וכן קיום תקלות בתשתיות שבוצעו בטרם כניס
 ועליו להשתמש בהן.

הפעלת המתקן על כל מרכיביו ע"י מחולל )גנרטור( מכל סוג והספק שהוא לרבות חיבורו  13.23
ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת המתח  3והפעלתו והשארתו בשטח עד 

 הנ"ל רק באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.
לציודו בהתאם לצורך. בין אם הביצוע בתחומי הקו הירוק או אבטחה לאנשי הקבלן ו 13.24

 מחוצה לו.
 שמירה על אתר העבודה ומחסני הקבלן, אספקת מים, חשמל זמני, טלפון, וכו'.. 13.25
העמדת עמודים למאור לפי סוגי העמודים המצוינים במפרט עם סוגי גופי התאורה הכל  13.26

הרשות המקומית, מנה"פ, אדריכל מחווט ומוכן להפעלה ניסיונית לצורך הגעת המתכנן, 
 הנוף וכו'.. לבדיקה ואישור בטרם התקנתם באתר כולו ופירוקם לאחר מכן.

שילוט תמרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל בשכר ככל שיידרש כלול  13.27
 במחירי היחידה.

 שרוול זנד בעמוד כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי בכתב הכמויות. 13.28
 פתחי שרות בעמוד תאורה. כולל חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי פרט. 2כנ"ל  13.29
 מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד בעמוד כנדרש בפרטים. 13.30
נזקים מכל סיבה שהיא שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה ומסירתה  13.31

 למזמין.
 ות או הדבקת מספרים.מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י צביעה בשבלונ 13.32
 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 13.33
ס"מ קוטר  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דיסקית ברונזה  13.34

 וחריתה של ייעוד התא בפנטוגרף.
 תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה, תמרור ושילוט. 13.35
באורך של  812 –ד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן פס השוואת פוטנציאליים בעמו 13.36

 ס"מ. 10-11 -כ
 אמפר. 3*160ארון נפרד במרכזיית המאור עבור התקנת מוני חח"י לגודל חיבור של עד  13.37
ולא בשום שיטה אחרת,  CADWELDחיבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  13.38

 קע.החיבור יבוצע בחלל העמוד או קבור במישרין בקר
התקנת נקודות מאור במרכזיית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא ביטוי  13.39

 בתוכנית.
 שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזייה. 13.40
מ"מ קוטר )לא מצולע( עד לעומק  12או  10הארכת ברגיי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  13.41

זאת למרות שבתקן הישראלי לגבי אורך ס"מ לפני תחתית הבור של יסוד העמוד ו 5של 
 ברגיי היסוד מתיר אורך קצר יו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ חשמל וטלפונים

 

 מס' מכרז ___________________         תאור העבודה ___________________

 משהב"ש________________מחוז          מקום/אתר _____________________

 מס' חוזה ___________________         קבלן/חשמלאי מוסמך _____________

 מס' רישיון חשמלאי____________         מס' רישיון הקבלן________________

 חתימה _____________________         כתובת ________________________

 

הבודק  רותהע בדיקה תאור העבודה מס"ד
 וחתימה

 צינורות 1

צינור שרשורי דו שכבתי  .א
 מ"מ קוטר, לתאורה. 80

צינור פי.וי.סי קשיח  .ב
לתאורה עובי  4בקוטר "

 מ"מ. 3.5דופן 
עובי  4כנ"ל אך לחח"י " .ג

 מ"מ. 5.3דופן 
עובי  6כנ"ל אך לחח"י " .ד

 מ"מ. 7.7דופן 
עובי  8כנ"ל אך לחח"י " .ה

 מ"מ. 10.8דופן 
 

 

 

 

 

 

 

 תו תקן

 

 

 

 

 תקןתו 

 

 

מומלץ להשתמש 
בצנרת שרשור 

מגנום מחוזק אדום 

קשיח  P.V.Cבמקום 
כולל מעברים 

מקוטר לקוטר.      
 תוצרת אליהו 

 תעשיות חיפה

 

 

 

 

 

הצנרת שרשור  
כוללת מופות חיבור 
אוריגינליות לצנרת 

 שרשור 

 

 מפקח האתר

 

 

 

 

 מפקח האתר

 בסיס בטון 2

מטר ,  8לעמודים בגובה 

 

 לחוזה מתאים

 

  B - 30בטון 

 

מפקח האתר 
ומעבדה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מטר 5

 

 

 

בדיקת מעבדה 
מאושרת ע"ח 

הקבלן הבדיקה 
תילקח מכל יציקה 

 לפי תקן

 מאושרת

 כבלים במידות 3

 N2XY 25+16*3כבלים  .א
 N2XY 35+16*3כבלים  .ב
 N2XY 16*5כבלים  .ג
 NA2XYכבלים  .ד

240+120*3 
ממ"ר  CU 35גיד נחושת  .ה

גלוי טמון במישרין 
 באדמה. 

 
 

 

 

 

 תו תקן
כדוגמת הקיים 

 באזור

 

 לא יאושר

שימוש בכבלים 
 סקטוריאלים 

 

מפקח 
החשמל של 

 האתר 

 

 

 

 

 
 

הבודק  הערות בדיקה תאור העבודה מס"ד
 וחתימה

בדיקת בטון של כל היציקות  4
באתר, כגון גומחות יסודות 
לעמודים יסודות למרכזיות 

 וכו' לאישור.

 

 

הבדיקה ע"י 
 מעבדה מאושרת

 

 

 

הבדיקה ע"ח 
 הקבלן.

הבדיקה תילקח 
מכל יציקה לפי 

 תקן.

 

 

מפקח האתר 
ומעבדה 
 מאושרת

    גופי תאורה על עמודים 5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כמפורט בכתב כמויות .א
 

 

 

מתאים לחוזה 
כולל רשת הגנה 

כנגד ונדליזם אם 
 נדרש במכרז 

 

 

 

אישור לגוף 
התאורה ע"י 

המתכנן בכתב 
בלבד. הקבלן 

יציג למתכנן גוף 
 לאישור

 

 

מהנדס 
חשמל. על 

הקבלן חובה 
להציג תעודה 
מטעם היצרן 
על מקוריות 

גוף התאורה, 
ללא תעודה 

זו לא יתקבל 
 הגוף. 

ראה טופס 
לדוגמא 
מצורף 

 למפרט זה.

 

6 

 

 עמודים מפלדה מגולבנת

עמוד תאורה מפלדה  .א
מגולבנת בחתך עגול 
קוני עם )שרוול זנד( 
העמוד יהיה עם שני 
תאי אביזרים הפתח 

להארקות התחתון 
והעליון לחיבור מגש 

-הציוד גובה העמוד נטו
__ _ _מ' לעמוד תהיה 
אפשרות לחיבור זרוע 
כפולה בראשו כנדרש 
בכמויות. אשר תישא 
פנס תאורה בגובה של 

מ' מעל פני הכביש  12/8
 הסופיים.

 

 

 

 

 –תו תקן  (1
ישראלי 

במהדורתו 
 העדכנית.

כל העמודים  (2
 2יהיו עם 

פתחים האחד 
להארקות 
)התחתון( 

והשני העליון 
לחיבור 

החשמל במגש 
הציוד מסוג 
שייבחר ע"י 

הרשות 
 המקומית.

 

 

על הקבלן חובה 
להציג תעודת 

C.O.C  כנדרש
במפרט זה ללא 
הצגת התעודה 

לא יתקבל 
 משלוח הציוד.

ראה טופס 
דוגמא מצורף 

 למפרט זה

 

מפקח חשמל 
+ אחראי 

חשמל רשות 
 מקומית

 

 

 

הבודק  הערות בדיקה תאור העבודה מס"ד
 וחתימה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

7 

 

 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  .א
מאמ"ת דו קוטבי כולל 
ניתוק "אפס" המאמ"ת 

אמפר מיועד  6יהיה 
 10לזרם קצר של 

קילואמפר המגשים 
יהיו מיועדים לפנס 

אחד, שני פנסים 
 שלושה פנסים בעמוד.

במקרה של חיבור קיר  .ב
בעמוד יתווסף מאמ"ת 

נוסף דו קוטבי עם 
אמפר  16ניתוק "אפס" 

קילואמפר זרם  10
 קצר.

 

 

 מתאים לחוזה 

 ופרטי ביצוע

 

 

חובה לגשר 
בגישור מכני את 
כל המאמ"תים 

במגש הן של 
הפנסים והן של 

 חיבורי הקיר.

 

מפקח חשמל 
+ אחראי 

חשמל רשות 
 מקומית

 

 

מהנדס 
החשמל של 

הרשות 
המקומית 

רשאי לשנות 
את המגש 
המבוקש 

 לרגיל

 

 

 אם יש תו תקן או העבודה /מוצר מתאים לדרישות. V -.   יש לסמן ב1 :הערות

 אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -יש לסמן ב .2
 יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. Xבמקרה  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 השלמות והרחבות לסעיפי כתב הכמויות

 

 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  08צנרת כנדרש במפרט עבודות עפר והנחת 

 

 כללי .א
 

לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח חפירה גם חציבה 
 בכל סוגי עפר וסלע.

או לחציבה, או ביצוע עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה  לא תשולם כל תוספתכמו כן, 
. כל המידות לעומק החפירות הינו ממפלס פני ידיים. )אלא אם כן יצוין הדבר בכמויות( חפירת

ועל חשבונו ללא תוספת הקרקע הסופיים. הקבלן יבדוק ויתאם )באמצעות מודד מוסמך( מטעמו 
 את מפלסי הקרקע ויבצע את החפירה בהתאם. – מחיר

 

 תעלות .ב
ס"מ מהעומק המתוכנן להנחת הצנרת  10-חפירה ו/או חציבה של תעלות תעשה בעומק העולה ב

(INVERT LEVEL  וברוחב המינימלי הדרוש לצרכיי העבודה, כולל הידוק מלא ומבוקר של חול )
ס"מ חייבת להתבצע לפי הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות  20דיונות נקי בהרטבה בשכבות של 

אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת )כולל דיפון במידת הצורך(. כל תעלה של קו צינורות תיחפר בבת 
 הצנרת. תחתית החפירה תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח.

 .הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת ע"ח הקבלן
 

 אישור חפירה ואישור להנחת הצנרת  .ג
 לפני החפירה יקבל הקבלן בכתב אישורי חפירה מכל הגורמים          חובה על הקבלן -

 , בזק, טל"כ, רשות מקומית, מקורות, רשות העתיקות וכל גורם אחר שיידרש. ח"ח            
 .וללא שום תוספת מחיר כולל במחירי היחידהבאחריות הקבלן בלבד  הנ"ל            

 לפני הנחת הצנרת ירפד הקבלן את תחתית התעלה בחול ויקבל הקבלן אישור המפקח - 
 הרלוונטי ואישור מנהלת הפרויקט בכתב ביומן.             

 
 כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת .ד

ס"מ חול  10לאחר גמר החפירה וקבלת האישור על כך, יניח הקבלן שכבת ריפוד של  .1
דיונות נקי בתחתית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או טלפון, ו/או שרוולים 

 לצנרת חשמל וטלפון.
מילוי מוחזר בתחום הכבישים המדרכות והרחובות המשולבים יהיה ע"י חול דיונות   .2

ס"מ בהידוק רגיל עם הרטבה עד  20נקי מאושר ע"י המפקח מהודק בשכבות בעובי 
. ביצוע חול לכל החפירות המפורטות בכתב כמויותלרום פני התשתית סעיף זה מתייחס 

רת חשמל או כל חפירה אחרת שתבוצע ע"י מהודק נכון גם לגבי החפירה לכבלים של חב
 אחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עודפי עפר יסולקו בתאום עם מהנדס הרשות בגבולות שטח שיפוט הרשות ובאישור  .3
 המפקח.

 

 סימון תוואי החפירה .ה
על הקבלן לקבל אישור המפקח על תוואי החפירות לפני הביצוע ובאם יידרש גם מחב' הבזק, חב' 

ייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה שלפי דעת המפקח החשמל או חברת טל"כ. הקבלן יהיה ח
 נובעת מהזנחת סעיף זה. לא ייגש הקבלן לביצוע החפירות לפני אישור המפקח ביומן.

 

 ריפוד חול לצנרת .ו
הצנרת תונח על מצע חול נקי. החול יפוזר ויהודק היטב. הידוק החול החיוני, בין היתר כדי למנוע 

 העומס הנייד המתוכנן להימסר לצינור. מהצנרת שתמעך ממשקל הקרקע או
 

 בדיקת הצנרת .ז
הצנרת מתוכננת כך שניתן להניחה בקלות, שתהיה חלקה, אטומה ומאפשרת להשחיל בה כבלים 

שלא יינזקו בעת ההשחלה. בדיקת הצנרת לכושר השחלת הכבלים תיעשה בנוכחות נציגי המזמין. 
צנרת שרשורית ולא יתקבל אלתור  יש להשתמש אך ורק במופות מקוריות מיוחדות לחיבור

 בחיבור מלבד שימוש במופות מקוריות.
 

 חוטי משיכה .ח
בכל צינורות המעבר לחשמל יושחלו חוט פרלון שזור בקוטר כנדרש. חוטי המשיכה יהיו מחתיכה 
אחת, ללא קשרים או חיבורים ויצוידו בקצותיהם בידיות עץ עליהן ילופף חוט המשיכה. החוטים 

 יהיו בצבעים שונים לצורך זיהויים בנקל. T.V -צנרת הלצנרת הבזק ול
 

 סרטי אזהרה .ט
על מנת להבטיח שצנרת לא תיפגע בעתיד באם תתבצע חפירה בתוואי הצנרת, על הקבלן להניח 

ס"מ מתחת לפני הקרקע סופיים. הסרט עשוי מרצועת פי.וי.סי עם שילוט  30סרט אזהרה תקני 
 ס"מ. 16 שפות ברוחב 3-"זהירות כבלי חשמל" ב

 .הנ"ל ללא תוספת מחירס"מ של תעלה יש להטמין סרט נוסף  40על כל רוחב מעל 
 

 מפלסים ומיקום .י
על הקבלן להקים את המתקנים כגון: שוחות חשמל, צנרת ובסיסים לעמודי תאורה לפי 

המפלסים המסומנים בתוכנית הפרטים כל המתקן שיוקם בסטייה למפלס המתוכנן או ממיקומו 
 פורק ומתקן חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.המתוכנן י

 
קצוות הצנרת לחשמל ותאורה בתוך תחומי המגרש יאטמו  – קצוות צנרת בתוך תחומי מגרש

 .הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי היחידה –בפוליאוריטן מוקצף הכוונה לצנרת החשמל 
 

יסומנו בשלט סנדוויץ חרות ועליו רשום  המגרש קצוות הצנרת סימון קצוות הצנרת בתוך תחום
 – 50יעוד הצינור חשמל או תאורה ומספר המגרש אותו הוא מזין, השלט יותקן על צינור בגובה 

 ס"מ. 20*20*20ס"מ מפני הקרקע הסופיים על בסיס בטון  100
 

 
לים סימון קצוות השרוו הסימון ללא תוספת מחיר כלול במחירי יחידה לפי פרט בגיליון פרטים

ח"ח או  3*8לח"ח לפי פרט בגיליון פרטים ע"י כיתוב בצבע על אבן השפה בעזר שבלונות לדוגמא "
 .080283סעיף  08. כנדרש במפרט הסימון ללא תוספת במחיר כלול במחירי יחידהח"ח  4*6"
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן חייב אם יידרש למסור רשימת קואורדינאטות מדויקת על תוכנית הממוחשבת של תוואי  .יא
 .הנ"ל ללא תוספת מחיר כלול במחירי היחידהונקודות ההצטלבות  החפירה

 .080283סעיף  08כנדרש במפרט 
 

 תמיכות ודיפון .יב
את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך לכך, בשיטות  על חשבונועל הקבלן לחזק ולדפן 
 שיאושרו ע"י המפקח.

 

 החשמלכבלים באדמה ובהצטלבות עם קווי מערכות שונים בהתאם לחוק  .יג
 במקומות בהם מצטלבים קווי החשמל מתח גבוה ומתח נמוך עם מערכות אחרות כגון:

מים, ביוב, גז, ניקוז, טל"כ, בזק, או כל מערכת אחרת יש לשמור על מרחקים בהתאם לתוכנית 
 תאום מערכות והפרטים בגיליון הפרטים.

בלים באדמה. ראה מרחקי הבטיחות והעומקים לכבלי החשמל בהתאם לחוק החשמל התקנת כ
 בחוק החשמל במהדורתו העדכנית.

 

 תחתית תעלה חפורה המיועדת לכבל .יד
תחתית התעלה החפורה בעד כבל תהיה נקייה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבת 

 אחידה של חול או אדמה מנופה בעובי שלא יפחת מעשרה ס"מ.
 

 הנחת הכבל .טו
)של חוק חשמל(  74הכבל יונח ללא מתיחה בתחתית התעלה שהותקנה כאמור בתקנה  .1

 ס"מ.  15 -ויכוסה בחול דיונות נקי מנופה בעובי של לא יפחת מ
מעל שכבת החול או האדמה המכסים את הכבל יונחו חצאי צינורות אריחי בטון, לבנים  .2

 עות מכניות.או אמצעים יעילים ובני קיימא אחרים להגנת הכבל בפני פגי
 )רק לפי דרישה מיוחדת(.

ס"מ אלא אם כן יידרש אחרת  20התעלה החפורה תמולא באדמה ותהודק השכבות של  .3
 במכרז.

 

 הצטלבות מערכות .טז
 

בהצטלבות של קווי מתח גבוה או נמוך עם מערכות אחרון כגון: בזק וצנרת מים טל"כ  .1
 ק כמצוין וכו' יחצו קווי החשמל למתח גבוה מתחת לאותה מערכת במרח

בחוק החשמל כאשר כבלי המתח הגבוה יהיו בתוך צינור פי.וי.סי קשיח עם עטיפת בטון 
ס"מ מסביב כנ"ל גם במערכת הנחרצת שתהיה בתוך שרוול פי.וי.סי או פלדה  10בעובי 

 הגדול מקוטר הצינור המוליך את אותה מערכת.
 

 של ציר חצייה.מטר מכל צד  0.5אורך השרוולים בנקודת חצייה יהיה לפחות 
בהצטלבות עם קווי מתח נמוך אין צורך בעטיפת בטון כל החציות הנ"ל תבוצענה כאשר 

 .מתחת לאותה מערכתכבלי החשמל חוצים את קווי בזק או המים הטל"כ 

 

לאותה בהצטלבות עם מערכות עמוקות כגון ביוב, ניקוז וכו'.. תתבצע החצייה מתחת  .2
כאשר עומק כבלי החשמל בנקודת חצייה לא יהיו  מערכת מותנה בעומק אותה מערכת

 ס"מ נטו מעל פני הקרקע הסופיים. 0.8 -מ' או פחות מ 1.5 -בעומק רק יותר מ
 כולל גם עטיפת הבטון לכבלי החשמל.

עם  מעל אותה מערכתמ' עומק יחצו קווי החשמל  1.5 -במקרה והמערכת עמוקה יותר מ
טיפת הבטון ובלבד שעומק מרבי של כבלי שרוולים כמפורט בסעיף לעיל וכנ"ל גם ע

 מטר נטו. 0.8 -החשמל בנקודת החצייה לא יקטן מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יהיה בדיוק לפי הפרטים בתוכנית המצורפתביצוע העבודה בנקודות ההצטלבות  .3
המחייבים בפרטי הביצוע ולא יורשו שום שינויים ללא ידיעת המתכנן. נקודות סיום 

הסופיים בסימון בר קיימא ע"י יתד ושלט צנרת החצייה יסומנו מעל פני הקרקע 
כמתואר בפרטי הביצוע כדי שהקבלן ח"ח לא יחפור עם המחפרון ליד אותה מערכת 

קיימת אלא יגיע בחפירתו עד לשלט ויבצע את החצייה דרך השרוול שהוכן מבעוד מועד. 
+  2010ממוחשבת באוטוקד  AS MADEהקבלן ימסור לח"ח דרך המתכנן תוכנית 

ל נקודות שרוולי החצייה בהצטלבות כאשר מודגש בשנית כי אין תוכנית זו דיסקט ש
 פותרת את הקבלן מסימון בר קיימא בשטח של קצוות השרוולים.

 

לגבי חציות קווי גז או קווי דלק, תבוצע, החצייה לפי פרטי ביצוע ודרישת הרשות  .4
 הרלוונטית. אך לא בניגוד לחוק החשמל במהדורתו העדכנית.

 

 

 

 

 

( המחייבים את 2008) 08לן מספרי הסעיפים הרלוונטיים ממפרט לה
 הקבלן וכלולים במחירי יחידה

 

לעמודי  08.06.02.02עד  08.06.02סעיפים  08.06פרק  08יציקת בסיסים לעמודי תאורה כנדרש במפרט    -
 08.06.03.06עד  08.06.03אלומיניום סעיפים 

 

   08.06.02.02עד  08.06פרק  08ודי התאורה כנדרש במפרט ברגיי יסוד יצוקים בבטון בבסיסי עמ   -
 08.06.03.06עד  08.03.06לעמודי אלומיניום סעיפים 

 

 08.05.08עד  08.05.00סעיפים  08.05פרק  08הארקות כנדרש במפרט   -

 

 08.09.02.09עד  08.09.02.07סעיפים  08.09פרק  08מגש האביזרים כנדרש במפרט   -

 

  812ולעמודי אלומיניום  1לעמודי פלדה חלק  812עמודי תאורה וזרועות כנדרש בתקן ישראלי    -
 08.06.07עד  08.06.00סעיפים  08.06פרק  08וכן במפרט  2חלק 

 

 08.10עד פרק  08.09.04סעיפים  08.09פרק  08נורות לפי מפרט    -

 

 08.09.04עד  08.09.00עיפים ס 08.09פרק  08ציוד להתקנה בפנס לפי מפרט טכני    -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 08.07.15עד  08.07.06סעיפים  08.02פרק  08תאור מרכזיית הדלקה לפי מפרט טכני    -

 

 08.10עד  08.09.00סעיפים  08.09פרק  08גופי תאורה כנדרש במפרט    -

 

 

 

הגשת בקשות לשימוש בציוד שווה ערך, יש לקרוא בעיון רב את המצוין 
 :להלן

 

 להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה ערך לציוד המוכתב במכרז.הקבלן יוכל  .1
 

בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב ובשום  .2
 אופן לא לציוד אחר.

 

ההצעה לציוד שווה ערך אם אכן תהיה כזו, תמצא את בטויה במסמך נפרד שיוגש למתכנן  .3
לפיקוח ולמזמין ע"י הקבלן הזוכה תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק, 

 , ישראלייםכתובתו ארץ הייצור, עמידה בתקנים של ארץ המוצא ותקנים 
קטלוגים, נתונים פוטומטרים לפנסים או נתונים מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, 

אדריכליים, מכניים, חשמליים וכו'.. וכן מקומות שבהם מותקן הציוד הנ"ל בארץ ושנות הניסיון 
שיש עם הציוד הנ"ל במקומות שנעשה בו שימוש, עלותו, מידותיו, משקלו, שנות האחריות 

רבות שליחת ציוד לבדיקות מעבדתיות הניתנות ע"י היצרן וכן כל נתון נוסף שיבקש המזמין ל
 .הכל על חשבון הקבלןבכל מקום בעולם שיבחר המזמין 

 

 הכנת חישובי תאורה לפי הנחיות יועץ החשמל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או נתיבי ישראל. .4
 

הקבלן הזוכה רשאי להביא שווה ערך מאושר ע"י מתכנן הרשות המקומית ומשרד הבינוי  .5
 .דשיים מקבלת צו התחלת עבודהוהשיכון במשך חו

 

הינה ההחלטה אם אכן הציוד המוצע הינו אומנם שווה ערך או לא,  .6
של מנהל הפרויקט והמזמין, ולקבלן לא תהיה הבלעדית  בהחלטתם

 שום זכות ערעור על החלטה זו.
 

במידה והחליט מנהל הפרויקט לאשר לקבלן ציוד שלדעתו של מנהל הפרויקט טיבו או מחירו, או  .7
איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט או בכתב הכמויות, יהיה המפקח או מנהל הפרויקט 

את הקבלן בהפרש שבין  ולחייברשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור 



253 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ך הקבוע במפרט או בכתב הכמויות.ערך זה לבין ער
 

 

 קומפלטים

בכתב הכמויות בסעיף המצוין כי המדידה היא בקומפלט, פירושו ביצוע כל עבודות העזר הדרושות לביצוע 
מלא של הסעיף כולל אספקת כל הציוד הדרוש. והזמנת פיקוח מכל גורם, או תשלום בגין פיקוח לכל גורם 

 סעיף לרבות מתן אחריות של שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. עד להפעלה תקינה ותקנית של אותו

 

 

 הצהרות הקבלן למערכות 

 

עם חתימת החוזה רואים את הקבלן למערכות כאילו מסר למפקח הצהרה כתובה שהוא מתחייב  .א
ומקבל על עצמו את כל האחריות לכל תקלה ברכוש או בנפש אם וכאשר תקרה הנובעת במישרין או 

ציות להוראות הבטיחות כמתחייב מחוק הבטיחות והגהות שבהוצאת המודד בעקיפין מאי 
 לבטיחות וגהות מהדורה עדכנית ביותר אותה ישיג הקבלן מהמוסד לבטיחות וגהות.

 

הקבלן הראשי וקבלן החשמל תקשורת תאורה וטל"כ ומצהירים בזאת כי קראו את המפרט  .ב
ים המיוחדים כולל המפרטים המיוחדים המצורף למערכות החשמל ותאורה כולל ההערות וההדגש

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 ביקשו לדעת לגבי אופן ביצוע העבודה 

תאם לרשום במפרט הזה סוג החומרים אשר הם אמורים לספק ומתחייבים לבצע את עבודתם בה
ובמפרטים הטכניים של הועדה הבין משרדית של משרד השיכון משרד הביטחון, משרד התחבורה 

 ומע"צ.
 

שכל העבודה בוצעה  –ליזם, ולח"ח  –עם סיום העבודה ימסור קבלן המערכות הצהרה כתובה  .ג
ן משרדית בהתאם לחוק החשמל, למפרט הטכני להנחיות של המפרטים הטכניים של הועדה הבי

 כמו כן שכל הקווים והמערכות הונחו בעומקים הדרושים בהתאם לתוכניות ולפרטי ביצוע.
 הצהרה זו תהווה מסמך אחריות של הקבלן לגבי עבודתו עד למשך שנה מיום הוצאתה 

 

 

ואישורה ע"י מנהלת הפרויקט. הקבלן יחויב בתיקון כל תקלה שתתגלה במערכות התשתיות  .ד
ם יסתבר שאופן הביצוע נוגד את ההצהרה הכתובה שהגיש בחתימתו וכן את שביצע על חשבונו א

 .גם מעבר לשנת בדקהמפרטים הטכניים ואת חוק החשמל. 
 

הקבלן יזמין בודק מטעם ח"ח לבדיקת מערכות החשמל והתאורה במתקן, התשלום לבודק יבוצע  .ה
"ל גם בדיקות נוספות ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר. מחירי הבדיקה כלולים במחירי היחידה כנ

הנובעות מאי קבלת המתקן בבדיקה הראשונה, או לחילופין בודק מוסמך, 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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מצוין כי העבודה תבוצע ללא תוספת פים במפרט שבהם על הקבלן לשים לב היטב לגבי הסעי .ו
כספית ולכלול סעיפים אלה במסגרת מחיר היחידה. לא תתקבלנה כל טענות שהן הקבלן לא שם 

 .לב או לא קרא את המפרט הטכני
 

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות והערות מכל הגורמים להלן ע"י  .ז
בודק מוסמך ו/או חברת חשמל , המפקח, המזמין, נציג הרשות חשמלאי מהנדס בעל רישוי 

 המקומית היזם או בא כוחו והמתכנן וכן כל מי שיזם/המזמין ימצא לנכון.
 

 :אופני מדידה ותכולת מחירים

 

 08.00פרק  08כעיקרון יהיו אופני המדידה כנדרש במפרט 

 

 35*4גם קוץ הארקה מברזל שטוח  08.00.33היסוד יכלול בנוסף לאמור בסעיף                      יסודות:
מגולבן מרותך לברגיי היסוד ויחובר לפס ההשוואה בעמוד ע"י גיד הארקה עם 

 מעטה פי.וי.סי כנדרש בפרטי הביצוע.

 

וד גם מיקום תא   יימדד במסגרת העמ 08.00.32סעיף  08בנוסף לאמור במפרט  עמודי תאורה:
האביזרים בכל גובה נדרש לפי פרטי הביצוע וכן גם  יותר מפתח אחד בעמוד, 

 לרבות שרוול זנד.

 

יימדד במסגרת העמוד גם פס השוואה מנחושת  08.00.37בנוסף לאמור בסעיף  :מגש ציוד לוחון
 –המחובר לבורג הפליז שבעמוד ואליו יחוברו כל גידי ההארקה  40*4במידות 

 ס"מ. 12-10 -יהיה באורך של כ הפס

 

 עבודות צביעה – 11פרק 

 כללי 11.00

 , מפרט מיוחד זה וכתב הכמויות.11עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי הבינמשרדי פרק 

 בפרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 טיח חוץ. –צביעת קירות חוץ  -

 תכולת העבודות

כוללת העבודה גם את הנושאים הבאים ולא תשולם כל של המפרט הכללי  11בנוסף לנאמר בפרק 

 תוספת עבורם:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כל העבודות, לרבות עבודות ההכנה, הנדרשות לביצוע הצביעה. -

 ביצוע דוגמאות לשביעות רצון האדריכל. -

 התאמה מלאה לדרישות בנושא גוונים ולהנחיות האדריכל. -

 לתיקוני צבע שיידרשו לאחר התקנות כלשהן ובהתאם לדרישות המנה -

 תכולת מחירים

כוללת את הנאמר במפרטים, כולל מפרט יצרן הצבע, מפרט זה וכתב הכמויות, כאשר כל אלמנט גמור 

גלום במחירי  19, 06ומושלם לשביעות רצון המפקח. מחירי הצבע של פריטים המופיעים בפרקים 

 היחידה בפרקים אלו.

 אופני מדידה

 .מדידה נטו של שטחי הצביעהלפי מ"ר, 

 תדוגמאו 11.01

על המבצע להכין דוגמאות סופיות של כל מוצר, חומר ועבודה לאישור, שבועיים לפני תחילת היישום 

המלא של כל סוג עבודה/חומר. על המבצע לתקן את הדוגמאות ולהחליף הפרטים לפי הנחיות 

המפקח. דוגמאות מאושרות יישארו באתר בידי המפקח, עד לגמר העבודות. הבדיקה לגבי עמידות 

 מת הצבעים לדרישות השונות היא לפי שיקול דעתו של המפקח.והתא

 הנחיות כלליות לביצוע עבודות צביעה 11.04

 גימור וגוון  

הגוונים יהיו לפי בחירת האדריכל, לפי קטלוג ייצרן. הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד, בהתאמה 

הדוגמא שתאושר לדרישות האדריכל. הקבלן יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוון שעל פי 

באופן קבוע ואחיד לאורך כל ביצוע העבודה. האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקונים בגוון במהלך 

העבודה ועל פי דרישה זאת יבצע הקבלן דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר 

 אישור הדוגמא מחדש יוכל הקבלן להמשיך בצביעה.

 שכבות הצבע 

, הוא מס' מינימלי נדרש של 11פים השונים של פרק מס' שכבות הצבע שפורט בסעי -

שכבות צבע. בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוון אחיד על פני כל השטח. 

שטחים שגוון הצבע בהם לא אחיד ייצבעו על ידי הקבלן בשכבות נוספות, עד לקבלת 

ת. גוון אחיד. מודגש בזאת, כי דעתו של האדריכל או המפקח לעניין זה היא הקובע

 כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוון אחיד, יהיו על חשבון הקבלן.

יש להקפיד על מרווח הזמן הנדרש לייבוש בין השכבות. מספר השכבות הסופי יהיה  -

כנדרש להשגת הגימור באישור האדריכל. כיסוי הצבע )עובי השכבות( יהיה לפי 

 הנחיות היצרן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אחריות הקבלן 

עמידות עבודות צבע, וכמו כן לאי הופעת חלודה וקורוזיה אחרת כלשהי, תהיה אחריות הקבלן ל

 לשלוש שנים מיום קבלת העבודה על ידי המזמין.

 בדיקות הצביעה ושלבי הביצוע 

בכל שלב ושלב של עבודת הצביעה, במיוחד לגבי צביעת מסגרות פלדה, יעמוד הקבלן  -

ק באזור הצביעה מד עובי לרשותו של המפקח לצורך בדיקתה. על הקבלן להחזי

 מתאים, מאושר על ידי המפקח, אשר ישמש לבדיקת עובי השכבות.

בכל מקרה יש לצבוע את הקירות שכבה אחת עליונה, לצבוע את כל הצנרת הגלויה,  -

 לתקן קירות שנפגעו מעבודה זו, ולצבוע את שכבת הצבע העליונה השניה.

 

 הקפדה על ביצוע עבודות הצביעה 

 הקבלן עבודה קפדנית מעולה שתתבטא:נדרשת מן 

 בהכנת הרקע. -

 במילוי קפדני של תהליך השכבות והייבוש הנדרש, בין כל שכבה ושכבה. -

בהגנת המוצרים כגון: פרטי אלומיניום, מסגרות, נגרות, צנרת או כל אביזרים אחרים  -

את עבודות  שיוכנסו בבניין על ידי קבלני משנה שיעבדו בעת בעונה אחת בבניין בזמן שיבצעו

 הצביעה. הקבלן חייב לכסות כל פרט על מנת למנוע התלכלכות והיווצרות כתמים.

 העבודות תימסרנה כשהן גמורות ובמצב ניקיון למופת. -

 הקבלן חייב לנקות את הזכוכיות לניקוי מושלם, לשביעות רצונו של המפקח. -

 

 (צביעת בטונים )במקומות עליהם יורה המפקח 

 לסטי  "אמילקיר" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם.צבע פ –קירות בטון 

 צבע אקרילי מסוג "סופרקריל" שלוש שכבות עד לכיסוי מלא ומושלם. –עמודי בטון 

 טיח שחור ושליכטה רגילה בגמר צבע אקרילי מגורען 11.02.01

מסוג "סופר קניטקס" או ש"ע וגמר שליכט אקרילי צבעוני כדוגמאת "רב גמיש" או 

 ש"ע

 ק"ג/מ"ר 0.6: כמות  

 : לבחירת האדריכלגוון

 : לפי מ"ראופן מדידה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

: אספקת החומרים, יסוד לאימפרגנציה שקוף "קנדרי" או ש"ע, התזה תכולת העבודה

 על טיח חוץ )נמדד בנפרד(.

 

 עבודות אבן  - 14פרק 

 (.1991) 14פרק " מפרט כללי לעבודות בנייה"מפרט זה הינו השלמה לדרישות 

 ת המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט הכללי.כל דרישו

 

 כללי  14.00 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  14פרק 

 לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרלוונטיים של העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט 

 המפרט הכללי, הקשורים לביצוע העבודה, לפי הפרקים הסטנדרטים.

כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, אביזר או 

כל עבודה נדרשת  מחירב חומר הדרושים להתקנתם כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. כמו כן כלולה

 כדי לענות לדרישות מסמכי החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

 צמנט.-עבודות ריצוף כוללות שכבת חול וטיט

 באבני שפה וגן, העבודה תכלול יסודות ומשענת בטון ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.

החלקים והחומרים, הציוד , נדרש לביצועהעבודה תכלול אספקה של כל ה, אבןב חיפוי קירותב

 .2378לפי דרישות ת"י  ישום של גמר האבן הסופייוהאביזרים הדרושים ו

 

 במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות:

 לכל עבודת האבן    SHOP DRAWINGSהפקת  -

 חיפוי קירות באבן ביר זית  בעיבוד מוסמסם -

 קופינג מאבן ביר זית בעיבוד מוסמסם -

 ית בעיבוד מוסמסםחיפוי קירות באבן ביר ז -

 אבני פינה גושניות וחפורות ביר זית  -

 פאות 2מדרגות מאבן ביר זית בעיבוד מוסמסם  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 האבן סוג   

יהיה אחיד בכל השטח. דרישות לטיב האבן  . סוג האבןגיר קשה מסוג ביר זיתהאבן תהיה אבן 

  בהתאם להנחיות המהנדס ,עבודות אבן 14פרק  בהתאם למפרט הכללי

 להלן:וכמפורט 

מובחרות ללא פגם, ללא גידים, כתמים וללא חומר זר. אחידות בגוון ובצבע עם  תהיינההאבנים 

. לא יורשה שום תיקון של דבק באבן ורחוצה טונים לכאן ולכאן מותרים ואפשריים. האבן תהיה נקיה

 ל התקנים ברמה הגבוהה ביותר. כהאבן תעמוד ב לא יורשה שימוש באבן שפינתה פגומה.ו

אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח  .והמפקח אדריכלבנוגע לטיב האבן יהיו ה םהיחידי יםקובעה

בכל עת במהלך העבודה.  אדריכללא מצליחה לענות לדרישה זו, עלולה להידחות ע"י המפקח וה

 הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.

  גיר קשהבדיקות אבן לאבן  

 ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי המפקח וכדלהלן:-הקבלן יבצע בדיקות הקדם

 : ייצור-בדיקות קדם -

ייצור ממקומות שונים, באזור שממנו יש –יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם

כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור האדריכל. יש לבצע את הבדיקה הבאה 

 -כמפורט  וחוקיים ישראליים נוגעים 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 

 מ"ר של ייצור אבן, כדי לבסס את אחידות מקור האבן. 50אחת עבור כל 

 

 טים של בדיקהסטנדר 

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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 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

 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

 

 

 הבדיקות מעבד ( 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  (אותו גודל) יחידות 3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 C99מודולוס הפקיעה  מ"מ 60על  100על  200 יחידות 3

שקופיות במרחק שווה מחלקו העליון  4 

 והתחתון של בלוק האב

 (מינרולוגי)תיאור פטרוגרפי 

 

 

  האבןעיבוד 

יבוצעו ברמה גבוהה ביותר. בכל סוגי , ובהתאם למפורט בתוכניות ובמפרט והסיתות יהיהעיבוד ו

. ע"פ הנחיית האדריכל וכל הזויות ישרות עם פאזה מעוגלת,העבודות תהיינה השפות והפינות שלמות 

. האבן תהיה מעובדת מכל הכיוונים הנראים לעין כולל צדדי האבן )המימד הצר( לא תהיה זמלה

של אבן הנראה לעין. בכל סוגי הסיתות כולל עיבוד כל צד  במישקים(בחיבור עם האבנים האחרות )

כמו כן תהיה אחידות בעומק הגומות או הפסיקים ובצפיפות לכל  .וון אחיד לטיבוע או לקילוףייהיה כ

 שטח האבן, לרבות קרוב למסגרת האבן. 

 

 כיחול  

 הקבלן יבצע את הכיחול ע"פ כל השלבים הדרושים:

 ס"מ. 3ניקוי הטיט לעומק  -

 ס"מ באופן מכני ובעבודת ידיים בלחץ אויר ולאחר מכן שטיפה במים. 3מק ניקוי דפנות האבן לעו -

 סילוק כל החתיכות והפירורים. -

 .לפי הוראות היצרן הקפדה על המינון - הכנת החומר בצורה הנכונה -

יאושר ו אבן, תואם לגוון הצמנט לבןחומר על בסיס הכיחול יהיה עם  - התאמת הגוון לגוון האבן -

 .בטרם הביצוע אדריכלע"י ה

 המלט יכלול מוסף להגברת האטימות.  -חומר הכיחול  -

 מילוי לעומק של החלל ודחיסת החומר פנימה. -

"מ ס 0.5-1דחס את הכיחול ויאפשר גימור של משטח ישר ושקוע יגמר הכיחול ע"י מכשיר שי -

 מפני האבן.

 סדקים. תימתהכיחול ולס להידוקלעבור עם המכשיר פעם נוספת יש לאחר התייבשות  -

 תוך כדי כיחול יש לנקות את האבן משיירי לכלוך ומשיירי צמנט בטון. -

המישקים יוגנו מהתייבשות בגמר ביצוע פעילות מילוי המישקים, ותהליך האשפרה יתחיל מיד.   -

 ימים לפחות.  4המישקים יישמרו במצב רטוב במשך 

ניקוי דפנות האבן, לאחר ביצוע הכיחול יש להקפיד על הנושאים הבאים: ניקוי הטיט,  -

סילוק כל החתיכות והפירורים, דחיסה, סתימת סדקים וכל הנדרש על מנת לקבל גמר 

 באיכות גבוהה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טיב העבודה 

איכות האבן, איכות החיתוך, דיוק החיתוך,  :תהיה הקפדה על רמת ביצוע האבן על כל סוגיה כולל

כיחול, גימור יבש, ניקיון -רהסיתות האחיד, אי שימוש באבן פגומה, בנייה מדויקת, גימו

 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

 

 ודוגמאות הגשות   14.01

 יוגשו לאישור האדריכל הדוגמאות הבאות, צבע וגימור האבן בהתאם לכתוב ובאיכות 

 גימור טובה:

 אבנים 2 –אבן גיר קשה ביר זית בעיבוד מוסמסם לחיפוי  -

 אבנים 2 –קופינג מאבן ביר זית בעיבוד מוסמסם  -

 אבנים 2 –אבני פינה גושניות וחפורות מאבן ביר זית  -

 אבנים 2 –פאות  4מאבן ביר זית עיבוד  אבן פינה לקופינג -

 פאות 2מדרגות מאבן ביר זית בעיבוד מוסמסם  -

 

 

 ups) -(Mockדגמי דמי   214.0

 דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפורט להלן:

 מ"ר של חיפוי אבן גיר קשה ביר זית בעיבוד מוסמסם  3 -

 כולל אבן פינהמ"א קופינג מאבן ביר זית בעיבוד מוסמסם  3 -

 אבנים 2 –פאות  3אבן פינה למדרגות מאבן ביר זית עיבוד  -

 יםתוך הצגת תנאי חיבור ופרטי חלק כיוון הסיבים :כדי לדמות תנאים סופיים יורכבודמי הגמי ד

, חומר מילוי לחיבורים, תומכים, זוויות שחרור, עוגנים, לוחיות מרווח, שימוש בחלקי רווח, םייפינת

 .וכל המאפיינים של העבודה הסופית, 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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מפקח /שאושרו לביצוע ימצאו בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכלדגמי הדמי 

 ללא פירוקם או הזזתם. , לאורך כל זמן ביצוע הפרויקט

 למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור הדוגמאות, ועלותן כלולה במחירי היחידות.

 

 אבןבחיפוי קירות  14.01

 תכולת העבודה והמחיר 

כולל מוט קשירה  ,כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניותאספקת והובלת החומרים, 

מ"מ אופקי  150מ"מ מרותכים במרחק  5רשת מגולוונת ממוטות בקוטר , מגולוון לרשת מתכת

בבטון וביג'יבונד כמפורט, וכל עבודה הנדרשת   מנירוסטה, עיבוד סביב נקזיםקוצים , ואנכי

 .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(.

, פרק זה יתאר את חיפוי האבן בלבד. קיבוע האבן לקיר הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור

 ר ובהתאם לחוקים, לתקנות ולבטיחות.יבוצע לפי פרטי קונסטרוקטו

 .לאחר אישור בכתב מהמפקח ,הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות

  5וצינור הניקוז שקוע  ,ס"מ לכל גובה שורת האבן 2-3יהיו ברוחב  לניקוז פתחי המוצא

 באמצעות  . אטימת הרווח בין הצינור לחיפוי תבוצעס"מ לפחות מפני האבן בחזית הקיר

הצינורות יעוגנו בבטון מתחת לחיפוי האבן. לא יותר עיגון באמצעות קוצי פלדה, בטון וביג'יבונד. 

 קידוחים מבחוץ דרך חיפוי האבן אל הבטון, וריתוך הצינור לקוצים.

ראש הקיר יבנה ישר או בשיפוע לפי תכנית. יותרו קפיצות ודרוגים בהתאם למצוין בתכניות 

ינות והקפיצות יעובדו בפינות לפי פרט. נדבכי הקיר יבנו אופקית והשורה שלפני ובפרטים. כל הפ

האחרונה תספוג במידת הצורך את ההפרשים והחיתוכים. התקנת האבנים תעשה במרווח 

 ס"מ בין אבן לאבן. 1)"פוגה"( מקסימלי של 

 

 ביצוע העבודה 

 ביצוע החיפוי 

עבודת האבן  אופקיים כמסומן בתכניות.החיפוי יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או 

מישקים בעובי אחיד וכו'. על הקבלן  ,תשמר המשכיות של שורות ,תבוצע בדיוק מירבי

להיעזר בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, כולל שימוש בשבלונות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בטון יימדד בנפרד. פרטי קשירת האבן לרשת המתכת ובמכשירי מדידה אופטיים. 

 לעיל לפי קונסטרוקטור.המפורטת 

 מילוי גב האבן 

בהתאם  ,עם אגרגט דק 20 -טיט )מלט( שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב

 לעובי הנדרש של המילוי.

 תפרי הרפיה 

יבוצעו בבטון לפי הנחיות קונסטרוקטור ובמקומות המסומנים. בחיפוי שמעל לתפר הפוגה תהיה 

 הנחת האבנים תהיה בתצורת רוכסן זו על פתוחה ונקיה משאריות טיט, ו

 גבי זו.

 

 אבן גיר קשה ביר זית ב חיפוי 14.01.01

 ס"מ עובי 5ס"מ אורך,  25-55ס"מ רוחב,   30\26\23\21 -מידות משתנות : גודל  

 : מוסמסםעיבוד  

 : מ"ראופן מדידה  

: 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. 

 

 אבן גיר קשה ביר זית  קופינג 14.01.02

 ס"מ 50-66ס"מ, אורך משתנה  40ס"מ, רוחב  15גובה : גודל

 וס בפינותפאות, חיתוך ברדי 3: מוסמסם עיבוד  

 : מ"אאופן מדידה  

: אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד וכל עבודה העבודה והמחיר כוללים

פאות  4ף כולל אבן פינה בעיבוד מוסמסם הקופינגהנדרשת להתקנה מושלמת של 

 ובחיתוך רדיאלי בפינות.

 

 אבן פינה גושנית וחפורה מאבן ביר זית לקיר 14.01.01

 פאות, חיתוך ברדיוס בפינות 4 מוסמסם: עיבוד

 : מ"אאופן מדידה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אספקת והובלת החומרים, הדבקה בטיט, עיבוד וכל עבודה : העבודה והמחיר כוללים

 אבן.ההנדרשת להתקנה מושלמת של 

 

 מדרגות מאבן ביר זית  14.04.04

 ס"מ 15/36/40-60: מידות גודל

 פאות.  2: מוסמסם עיבוד

פסי  3-ס"מ לכל אורכה; החריצים ימולאו ב 4חב כולל של חריצים ברו 3-האבן תחורץ ב

 נירוסטה לפי פרט

 : מ"אאופן מדידה  

יסוד , מצע סוג א' מהודקהחומר והעבודה, : אספקת והובלת העבודה והמחיר כוללים

 )לפי הנחיות קונסטרוקטור(, שכבות הדבקה ויישור. בטון מזויין

 

 פיתוח האתר  - 40פרק 

 כללי 40.00

דצמבר  –במפרט הכללי )מהדורה חמישית  40מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק מפרט 

 (, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו,  בנוסף לכל עניין אחר הנאמר בו.2009

ם של המפרט ינטיואת כל הפרקים הרלו ויכללו העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו

 וע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. הכללי הקשורים לביצ

 ,העבודה תכלול אספקה של כל החלקים והחומרים, הציוד והאביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה

 וביצוע העבודה. הבהתאם למסמכי החוז

 

 המפרט המיוחד מתייחס לעבודות הבאות:

 ריצוף 

 ריצוף משטחים באבן משתלבת מלבן ע"פ מודול  -

 ריצוף משטחים באבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול  -

 ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"  -

 ריצוף משטחים באבן משתלבת סידרה לינראית "הקו השקט"  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ריצוף אבן "אורבנו" -

 ריצוף באבן שכבות -

 ריצוף בגמר "בטון סרוק" -

 ומעברי חציה אבן משתלבת עם בליטות בקרבת מדרגות פיתוח ריצוף ב -

 מעברי חציה בקרבת פסי הולכה אבן משתלבת עם ריצוף ב -

-  

 אבני גן -

 אבן גן "רמות" בגמר אפור -

 אבן גן לשבילי אופניים דגם "רמות" -

 אבן פינה לשבילי אופניים דגם "רמות"  -

 אבן גן מבטון ללא פאזה  -

 אבן שפה טרומה -

 אבן גן "עמית" -

 

 ותדוגמא  40.01

  יח' מכל סוג(: 2-)לא פחות מ לחומרים הבאיםאת הדוגמאות לאישור הקבלן יגיש 

 , צבע והגמר בהתאם לכתוב ובאיכות גימור טובה.הריצוףאבני כל סוגי דוגמאות של  -

 גמר בהתאם לכתוב ובאיכות טובה.והצבע דוגמאות של כל סוגי אבני הגן, ה -

 

 

 

 ( ובדיקותups -Mockדגמי דמי )  40.02

 רט להלן:דגמי הדמי החזותיים יבוצעו ויוגשו לאישור לפי המפו

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת מלבן ובאבן משתלבת "יתד" ע"פ מודול ופרט  3 -

 מ"ר ריצוף באבן משתלבת סדרה לינארית ע"פ פרט 3 -

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "רמות"   3 -

 מ"ר ריצוף משטחים באבן משתלבת דגם "אורבנו"   3 -

 מ"ר ריצוף משטחים בגמר "בטון סרוק"   3 -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מ"א אבן גן דגם "רמות"  3 -

 מ"א אבן גן מבטון ללא פאזה 3 -

 מ"א אבן גן עמית 3 -

 

דגמי הדמי יוקמו באתר הפרוייקט במקום שינחה המפקח. את דגמי הדמי ירכיב הקבלן בצורה 

 לדמות תנאים סופיים.  ביותר על מנתהמתאימה והשלמה 

  לאיכות עבור הפרויקט. האסתטיקהדגמי הדמי יקבעו את סטנדרט 

, ללא פירוקם או דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח, תשאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות

 . הזזתם

הקבלן לא יחל בביצוע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח לדוגמא שהכין, גם אם נדרש לחזור 

 ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח. 

 קבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.למען הסר ספק, לא תשולם ל

 

 גן אבני ו עבודות ריצוף  40.01

 תכולת מחיר לריצוף 

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, 

 שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי, חיתוך.

  גןתכולת מחיר לאבני 

 פיזור בשטח ע"פ התכניות, חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק,, החומרים אספקת והובלת

 וחגורה סמויה )לפי צורך( משענת בטוןו חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד

 

 

 ביצוע הריצוף 

 הנחת הריצוף  -

ביצוע הריצוף יעשה רק לאחר הצגת דגמי הדמי ואישור כיוון הריצוף ואופן הביצוע ע"י 

תחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום בקו הארוך ביותר תהנחת הריצוף דריכל. הא

"אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר  –האפשרי. באבנים שלמות 

אבן השפה הנגדית. יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה 

 לא יתקבלו אבנים בחיתוך משולש, אלא רק טרפזי.של האבנים(. במפגש עם קו לא מקביל 



267 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש להקפיד שהאבן  .עשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדתייחיתוך האריחים 

 החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת ישרה.

ות בהתאם למפורט בתוכניות, מצע סוג א מהודק, מצע חול בעובי יונחו על שכב אבני הריצוף

 ס"מ.  2צע טיט בעובי ס"מ ומ 3-4

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון אחד,  –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מקשר 

המצע יהיה מסוג א' . ס"מ כל אחת 20ונפסקים בכיוון שני. יבוצעו שכבות מצעים בעובי של 

 .2014, 51כמוגדר במפרט הכללי, פרק 

 

 סימון גאומטריה לריצוף -

 הגאומטריה של הריצוף ע"י מודד.יש לבצע סימון 

מ' מקסימום. יש להמנע מיצירת מקטעים ישרים  2קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 

 בגאומטריות קשתיות. גאומטריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח 

 טרם ביצועם.

 סטיות אפשריות -

 מ"מ. 2±סטייה ברוחב מישקים לא תעלה על 

 מ"מ. 2שכנתה לא תעלה על סטייה בין פני אבן לפני 

מ' ופלס מים.  3מ' תעשה באמצעות סרגל שאורכו  10בדיקת הסטיות בריצוף לאורכים עד 

 לבדיקת אורכים גדולים יותר יש להשתמש במכשיר מדידה אופטי.

 "מ.ס 1±לא תותר סטייה מהגובה המתוכנן מעל 

 

 ביצוע אבן גן 

לאחר הנחת  .מיושרים והדוקים מצעים גביהאבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל 

על דייס המישקים ימולאו ב ופילוס האבן יש לצקת גב בטון לתמיכה עד למחצית גובה האבן.

 האבן )לאישור האדריכל(.בגוון /אפור בסיס צמנט לבן

 

 אבן משתלבת "מלבן" 40.01.01

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1366מק"ט    

 ס"מ 7/15/30דות מי: גודל   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 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

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 חיתוך.בפלטה ויברציונית, 

 

 אבן משתלבת "מלבן" 40.01.02

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. הנחה ע"פ מודול. 1348מק"ט    

 ס"מ 8/10/20מידות : גודל   

 מקטלוג אקרשטיין או ש"ע 3020קוקטייל בהיר/כהה/צהוב מק"ט : גוון   

 : מ"ראופן מדידה

ניות, אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכ: העבודה והמחיר כוללים

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 

 אבן משתלבת "יתד" 40.01.01

 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, : העבודה והמחיר כוללים

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 אבן משתלבת דגם "רמות" 40.01.04

 רשטיין או ש"ע. תוצרת אק 1397מק"ט    

 ס"מ 7/8/8מידות : גודל   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 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 

 חיתוך.בפלטה ויברציונית, 

 

 להנגשה עם בליטותאבן משתלבת  40.01.05

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16971ומעברי חציה. מק"ט בקרבת מדרגות פיתוח    

 ס"מ 20/20/6 מידות: גודל   

 ע"ב מלט לבן, גוון לבחירת האדריכל: גוון   

 : מ"ראופן מדידה

"פ התכניות, אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע: העבודה והמחיר כוללים

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 בפלטה ויברציונית, חיתוך.

 

 פסי הולכה להנגשהעם אבן משתלבת  40.01.06

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  16981מעברי חציה. מק"ט בקרבת    

 ס"מ 20/20/6 מידות: גודל   

 גוון לבחירת האדריכלע"ב מלט 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.

 

 אקרסטון לבחירת האדריכל: גוון

 : מ"ראופן מדידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, : והמחיר כולליםהעבודה 

חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת חול ים, הנחת האבנים והידוק סופי 

 בפטיש, ספייסרים, חיתוך.

 

 אריח ריצוף בטון "אורבנו" 40.01.07

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.  128X66 129X66 127X66מק"טים    

 מ"מ בעזרת ספייסר. 1.5לרצף במרווחים של יש    

 ס"מ  40/60ס"מ+  30/60ס"מ +  30/30מידות : גודל   

 : מלוטשגמר   

 אקרסטון לבחירת האדריכל: גוון

 : מ"ראופן מדידה

אספקת והובלת החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, : העבודה והמחיר כוללים

ול ים, הנחת האבנים והידוק סופי חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, שכבת ח

 בפטיש, ספייסרים, חיתוך.

 

 יציקת שביל בגמר "בטון סרוק" 40.01.08

     

ס"מ עם זיון על פי הנחיות קונסטרוקטור ועל  15רצפת הבטון הינה רצפה מקשית בעובי 

ס"מ מינימום  5מטר על ידי פס אלומניום גובה  5גבי מצעים. יבוצעו תפרי התפשטות כל 

מר הבטון יהיה סרוק. סרוק הבטון יבוצע על ידי מטאטא כביש גס על גבי שכבת . ג

הבטון היצוקה לפני ייבושה המלא. כיוון הסירוק הוא לרוחב השביל. לאחר ייבוש 

ראשוני של הבטון תבוצע אשפרה על ידי תרסיס עדין מים ללא התזה ישירה או הזרמה 

שעות לאחר היציקה על מנת  48שך חזקה של המים. תבוצע הגנה פיסית ליציקה למ

ס"מ להגנה בנוסף לפי  5למנוע מעבר בעלי חיים ואנשים. כמו כן תפוזר שכבת חול בעובי 

דרישת המפקח בשטח. יש להתחיל את ביצוע היציקות באזורים יותר נסתרים ולהתקדם 

 משם לאזורים הנצפים. 

. 

 : מ"ראופן מדידה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

החומרים, פיזור בשטח ע"פ התכניות, אספקת והובלת : העבודה והמחיר כוללים

 חפירה, הידוק שתית, שכבת מצע מהודק, זיון, יציקת הבטון וסירוק.

 

 

 אבן גן דגם "רמות" 40.01.09

 תוצרת איטונג או ש"ע. 2280מק"ט   

  12.5/18.75/50מידות : גודל

 : אפורגוון

 : מ"אאופן מדידה  

חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד הובלה ועבודה,  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

  ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 

 אבן פינה דגם "רמות" 40.01.10

 תוצרת איטונג או ש"ע. לשבילי אופניים. 2281מק"ט   

  12.5/18.75/50מידות : גודל

 : אפורגוון

 : יחי'אופן מדידה  

בטון וחגורה סמויה יסוד ומשענת הובלה ועבודה, אספקה : העבודה והמחיר כוללים

 )לפי צורך(.

 

 אבן גן מבטון ללא פאזה תוצרת אקרשטיין או ש"ע 40.01.11

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע בגמר אקרסטון או כורכרית.   

  20/10/50מידות : גודל

 : אקרסטון או כורכרית ע"פ אדריכלגוון

 : מ"אאופן מדידה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וכי גרונג ברדיוסים, יסוד חיתהובלה ועבודה,  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

  ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(.

 אבן משתלבת סדרה לינארית "הקו השקט" 40.01.12

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע.    

 ס"מ 8/16/17,  16/16/7מידות : גודל   

 קוקטייל דוינה או אפור גרפיט לפי תכנית: 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.

 

 הנחה לרוחב –אבן גן דגם "עמית"  40.01.11

 ן.תוצרת איטונג או ש"ע. לערוגות עצים והפרדה בין ריצוף לגינו 11433515מק"ט   

 ס"מ 60/30/15מידות : גודל

 SW: כורכרי גוון

 : פאזה בחלק הרחבגימור

 : יחי'.אופן מדידה  

חיתוכי גרונג ברדיוסים, יסוד הובלה ועבודה,  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

 ומשענת בטון וחגורה סמויה )לפי צורך(

 

 פס נחייה לעיוורים מפלב"מ  40.01.14

 תוצרת יעד נגיש או ש"ע.               

 : יחי'.אופן מדידה  

הובלה ועבודה, חומר פולימרי וברגי נירוסטה  ,אספקה: העבודה והמחיר כוללים

 ייעודיים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 גינון והשקיה – 41פרק 

 כללי 41.00

פברואר  -מהדורה רביעית) במפרט הכללי 41פרק זה של מפרט טכני מיוחד זה, יקרא בצרוף לפרק 

 2001 )מהדורה ראשונה, 41.5והמפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה: אחזקת גנים, פרק (, 2009

מהווה הרחבה של העבודות בהתייחס (, ומשרד הביטחון/ההוצאה לאור -בהוצאת ועדה בין משרדית 

 לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות.

פקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה תכלול אס

 .העבודה בהתאם למסמכי החוזה

 על הקבלן לבצע בהתאם למפרטים הנ"ל וזאת באם לא נאמר אחרת במפרט טכני מיוחד. 

קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה לבין מספור סעיפי  בהכרחעל הקבלן לקחת בחשבון שאין 

  ים האחרים.המפרט

על הקבלן יהיה לתחזק את הגן מיום השלמתו המלאה לאחר קבלה סופית ולאחר שתילת שתיל 

חודשים לפחות. עבור תחזוקה זו לא ישולם בנפרד ומחירה כלול במחיר  תשעההאחרון לתקופה של 

 הביצוע.

 

 בטיחות ורישוי 

מחירי היחידה בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הדרושות בהתאם למפורט במפרט 

 המיוחד. 

יבוצעו ע"י אנשים  -חומרים כימים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים בעבודות 

 לביצוע עבודות בחומרים אלו.  מורשים

לשימוש בשטח  השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה בישראל, חומרים המורשים

 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 

לנטיעת עצים בשתי יתדות ולקבוצת צמחים בהתאם לתכנית בעזרת רצועות סיד כבוי. הקבלן 

יתחיל בחפירת בורות לפני אישור המפקח. כל שינוי מסיבה כל שהיא יחייב אישור האדריכל. א ל

 כן יסמן הקבלן את קווי רשת השקיה בהתאם למפורט במפרט לביצוע מערכת השקיה. כמו

 

 שמירה על עצים וצמחיה קיימים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בשוליו. עם חל איסור מוחלט על פגיעה בעצים וצמחיה ובשורשיהם הנמצאים בתחום העבודה ו

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 

השורשים ייעשו בנוכחות ובהנחיית פקח מטעם הרשות המוסמכת בשטח. לא תשולם לקבלן כל 

 ור עבודות גיזום וכריתה מכל סוג.תוספת עב

 

  שלבי ביצוע ואישורים הנדרשים במהלך העבודה 

גינון והשקיה פיתוח, לפני תחילת העבודה באתר על הקבלן לתאם ולהזמין את המתכננים: 

 והמפקח לקבלת הסבר כללי. 

על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל כמויות  העם קבלת תכניות לביצוע להזמין הצמחיי

 השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

ללא אישור . הקבלן המבצע אחראי לתאום ולקבלת אישורים מהמפקח גינון בשלבים הבאים

 בכתב לכל שלב, לא יוכל הקבלן להמשיך בביצוע השלב הבא:

 הדברת עשבים -

 סוח או בחישוף קל  לפני מילוי באדמת הגן.ניקוי  השטח בכי  -

 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 

 ועדת לשתילה וזריעה בשטח.ובצומח שמסביב או בצמחייה המי

 גמר הכנת קרקע. -

לפי המיקום,  ן,לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולים לצורך בדיקה מדידה וסימו  -

קוטר הצנרת ועומק ההטמנה הרלוונטי לכל קוטר, וסדר הפעולות שיורה המפקח 

או טמינה של מערכת ההשקיה, /יעשה מילוי הקרקע הגננית רק לאחר פרישה ו

 בים.והדברת עש

 בדיקת צנרת ההשקיה בלחץ מים ובספיקות מתאימות.  -

 אישור לסוגי העצים וטיבם לפני הוצאתם מהאדמה )במשתלה(. -

 אישור לסוג השתילים וטיבם בשטח לפני שתילה. -

 .גמר שתילה  -

על הקבלן לקחת בחשבון, כי עבודותיו תבוצענה בשלבים, בחלקי עבודות ובמקומות שונים תוך 

בודה בכללותה. לא תשולם כל תוספת בגין פיצול העבודה לעבודות חלקיות התחשבות בצרכי הע

 ובגין האמור לעיל.



275 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יתחזק הקבלן על חשבונו את כל שטחי הגינון המפקח באתר לאחר מסירת העבודה באישור 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור  בהתאם למפרט האחזקה הכללי.תשעה חודשים למשך 

זה עלויות המים הדרושים להדברת עשבים ולביצוע שתילה ואחזקה. אחזקת שטחי הגינון ובכלל 

 התשלום כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 

 

 

 דוגמאות 41.01

 אשר הצמחים וזני מיני לכל הקבלן, חשבון האדריכל, על לאישור דוגמאות לספק הקבלן על -

 .מהאדמה בוגרים-חצי כעצים או/ו במיכלים שתילה/לנטיעה צוינו

 עם מראש שיתואם בסיור האדריכל בפני יוצגו במטע  באדמה מגידול שאספקתם עצים -

 .הקבלן של ברכב  יקוים הסיור מועדו. לפני שבועיים לפחות האדריכל

 ליד למשמרת יישארו האדריכל י"ע ואושרו בכלל ועד ליטר 30 עד במיכלים הצמחים כל -

 .הקבלן ובאחריות בידי ומטופלים מגודרים המפקח משרד

 כעצי וסימונם אישורם לאחר יינטעו בוגרים-חצי עצים ליטר, 30 מעל במיכלים צמחים -

 .מאושרים דוגמא

 לנדרש. הצמחים זיהוי להתאמת אישור מהווה אינו הקבלן י"ע שסופקו הדוגמאות אישור -

 מסמכי לפי הנדרשים הצמחים את לחלוטין תואמים שישתלו הצמחים שכל אחראי הקבלן

 .המפקח הוראות ולפי החוזה/המכרז

 

 הכשרת הקרקע לגינון 41.02

 :תכולת העבודה 

מילוי אדמת גן, יישור תיחוח, סוח עשבייה, הדברת עשבייה, יניקוי השטח מפסולת וצמחיה, כ

 גנני, זיבול ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. 

 תכולת המחיר: 

גן, זיבול, דישון, סילוק פסולת  באדמת אספקה, פיזור קרקע גננית, חפירה, שתילה, מילוי בורות

למקום שיורה המפקח, וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה, בהתאם למפורט 

חודשים ממסירה סופית של כל העבודה  9אחזקת כל שטחי הגינון, כולל העצים למשך  ,במפרט

מצע לשתילה אדמת גן ו .41.5והמפרט הכללי לעבודות גינון פרק המזמין בהתאם לדרישות 

 .40יימדדו בנפרד בפרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כללי 

קווים מוליכים למערכות השקיה יוטמנו בקרקע לפני טיובה. פרישת קווי טפטוף עפ"י דרישות 

 אדריכל ההשקיה בצמוד או לאחר עבודות הנטיעה. 

 9 -וכל עלויות המים הדרושים לביצוע שתילה ואחזקה ל יםחודש 9אחריות לצמחיה למשך 

חודשים. בתקופת האחזקה נוכחות איש אחזקה על פי תיאום עם המזמין. מחיר אחזקה לפי 

 דונם.

היזם שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בסוג השתילים בסוג העצים, קוטר גזע וכמויות 

למות הפחתות מחיר או תוספות ישולמו )בהפרשים של מאות אחוזים( או ביטול סעיפים בש

 תקן שוהם.לקבלן בהתאם ל

עם קבלת תכניות לביצוע על הקבלן להזמין הצמחייה על מנת להבטיח אספקה סדירה של כל 

 כמויות השתילים, כולל תיאום מלא לאספקת העצים אשר הוכנו ונרכשו מראש.

לצורך  המדידה הראשונה למפקח, ולהראות את לפני ביצוע העבודות על הקבלן להתקין מוני מים

חודשי  9עד למועד מסירה סופית ובמשך היא עלות המים  .מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה

 ע"פ החלטת המפקח. –בגמר העבודות ישלם הקבלן תמורת המים ע"פ הנמדד במונה  האחזקה.

 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה 

בכל שטחי הגן המתוכננים בהם קיימת פסולת מכל סוג שהוא, על הקבלן לנקות את השטחים וכן 

 לחשוף את השטח מכל עשביה קיימת. 

 העבודה תבוצע בכלי מכני במידת האפשר בהתאם לתנאים הספציפיים של המקום. 

די הכלי המכני יהיה מהסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום והמאושר על י

מו כן, תבוצענה העבודות הנדונות גם בעבודת ידיים בכל אותם המקומות שלא ניתן כהמפקח. 

לבצע בכלים מכניים. עבודת הידיים הינה ללא הגבלה לכל הכמות הנדרשת, יישור השטח מהמצב 

. הרחקת כל פסולת אל מחוץ אדריכלהניקוי והחישוף ליישור סופי הנדרש בהנחיות השלאחר 

ר והטלתו לאתרי פסולת מאושרים, ע"י רשות מקומית או כל רשות מוסמכת לגבולות האת

אחרת. חובת תאום ותשלום אגרות למוסדות האלה בגין השלכת הפסולת חלה על הקבלן והוא 

 ישא בכל ההוצאות.ילבדו 

 

  עיבודי קרקע 

לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש 

 כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים.  ,ס"מ באמצעות משתת רוטט 50מק לעו

יד עד לקבלת פני שטח מגרפת או  קלטרתיישור השטח במילוי או בקרקע מקומית יעשה ע"י 

 חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצת, או יבשה, אך לא בקרקע בוצית. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מהשטח לאתר אשפה  יורחקובמהלך העבודה  ותגליס"מ אשר  5-ים מכל פסולת ואבן הגדול

 על חשבון הקבלן.  -מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה ולברזיות.

 

 הדברת עשביה  

 לאחר גמר עבודות ניקוי חישוף ויישור השטח, תבוצע בדברת עשביה באופן הבא:

עד להופעת עשביה  ,שבועות 3שה ימים במשך ולדונם כל שלמ"ק  15השקיית הקרקע בכמות של 

חד שנתית ורב שנתית אשר טמונה באדמה. במידת הצורך יפרוש הקבלן מערכת המטרה ניידת 

הם ירוססו  לאחר הופעת העשבים וקבלת עלווה מפותחת ורעננה לעידוד והנבטת עשבייה.

 .בהתאם להוראות המפקח כך שיבטחו השמדה מוחלטת של עשביה

אין לרסס צמחיה צמאה, אין לרסס בזמן רוחות וכן כאשר עלוות הצמחייה רטובה. בכדי למנוע 

בסביבה ישתמש הקבלן במשטח. במידה ולמרות זאת יש נזקים שנזקים לצמחיית תרבות 

 מריסוסים אלו יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו, הכל עפ"י הוראות המפקח. 

מרות תמותתה, אלא רק לאחר המפקח במקום וקבלת לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה ל

אישורו לתמותה מלאה והוראותיו לביצוע השלב הבא. לפי הצורך, העונה, סוגי העשבים, יעילות 

ההדברה, סוגי הצמחים לשתילה והנחיות המומחה יבוצע מחזור ריסוס נוסף. כיסוח עשבייה לפי 

 המפקח. על כךהנחיות יבוצע בכל שלב, תדירות ומקום שיורה 

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות משרד החקלאות והוראות היצרן. העבודות בחומרים כימיים 

 יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה בסוג הקרקע בצמחייה ובעלי חיים באזור. 

 עבודות הריסוס יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבודה בחומרים בהם מבוצעת העבודה. 

יש לבצע ריסוס נוסף. לאחר ההשקיה עפ"י ההנחיות לעיל, כלומר לאחר מילוי השטח באדמת הגן 

פעמים לפני ואחרי המילוי. בכל מקרה הקבלן אחראי  1-2טיפולי ריסוס העשבייה יבוצעו 

 להשמדה מלאה של העשבייה הרב שנתית. 

 

 תיחוח 

לאחר ביצוע העבודות הנכללות בסעיפים דלעיל ואישורן ע"י המפקח או בא כוח המזמין/אדריכל, 

 40על קבלן הגינון לבצע תיחוח לפני תחילת טיוב הקרקע. התיחוח ייעשה לעומק מינימלי של 

ס"מ בעזרת ציוד מכני מן הסוג המאפשר ביצוע תקין ובטיחותי לפי התנאים הספציפיים של 

כן, תבוצע העבודה בכל אותן חלקות או רצועות בודדות שלא ניתן לבצע בעזרת -המקום. כמו

 ציוד מכני בעבודת ידיים, הפיכת הקרקע בעזרת "קילשונים" מיוחדים או כל כלי אחר. 

 במועד זה יבוצעו קווים מוליכים למערכות השקייה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 זיבול ודישון שטחי גינון 

 ס"מ 30-70עומק : מידות

יאושר על סמך ו 801מפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי הקו: תכונות החומר

 בדיקת מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.

 -במ"ר בשטחי הגינון, שיחים ושתילים לפי מיכל ולכל עץ לפי יחידה, דישון  -: זיבול אופן מדידה

 במ"ר בשטחי הגינון ולכל עץ לפי יחידה, וכל המתואר בסעיף זה.

: הובלה, אספקה, ערבוב חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן, פיזור, תיחוח, מים המחיר כולל

 והשקייה וכל המתואר בסעיף זה. 

  :זיבול -

 מ"ק לדונם 20זבל כופתיגן/זבל קומפוסט מועשר,  –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

 נםק"ג אשלגן כלורי לדו 120 -ק"ג סופרפוספט לדונם, ו 100 – לשטחי גינון

 0.5בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה 

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה.

באותו יום שהובא ולהצניע בתיחוח באדמה ע"י  את הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע

זבל אחר  זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק כלים ידניים או במתחחת.

 תחתיו על חשבונו )וכן סילוק הזבל הקודם(.

מ' ו/או כאשר יש שתילת עצים בודדים פיזור הזבל  1.5בשטח בו מרווחי השתילה עולים על 

והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות שבועיים לפני מועד השתילה 

 30שור יש להשקות באופן חד פעמי לפי והנטיעה ולאחר הדברת עשבים. מייד אחרי ההצנעה והיי

בתהליך השתילה יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי  קוב לדונם.

 הבור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת הדישון 

 משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.

   נטיעה   41.01

בהתאם כל העבודות, החומרים והאמצעים הדרושים לנטיעת העץ, : והמחיר כולליםהעבודה 

של  חפירה או חציבהובכלל זה:  41,41.5למפורט בפרק זה ובמפרט הכללי לעבודות גינון פרקים 

מילוי בורות באדמת גן, זיבול, דישון, סימון, ביצוע סמוכות, הצבת העץ ונטיעתו, , בור נטיעה

השקיה )מים ע"ח הקבלן עד מסירה סופית(, אחזקה  ם שיורה המפקח,סילוק פסולת למקו

המחיר כולל כל  וכל העבודות הנוספות הדרושות לשם ביצוע העבודה.ואחריות עד המסירה 

וכל הטיפולים  הדברת מזיקי קרקע, דשני ראש לקומפוסט, -הטיפולים הנדרשים טרום שתילה

חפירת הבור והתמיכה לעץ יימדדו  ים ודישון.הידוק במעגילה, ריסוס -הנדרשים לאחר שתילה

  בנפרד.

 יח' )עץ(: אופן מדידה         

 לפי גשם, לאחר ימים 5 ועד גשמים בימי מקצתן או כולןהנטיעה  עבודות לביצוע איסור חל

 הפרעות או/ו גשמים הפסקת בגין היחידות למחירי תוספת כל תהיה לא. המפקח 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  41.01.01

 ס"מ או לפי תכנית.  150/150/100 מידות:  

 לפי יחי'. :אופן מדידה

 תכולת עבודה ומחיר:

סימון מיקום הבור ע"י : המחיר כולל גונניםחפירה לעצים בשטחים מ -

חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי הכמויות, פינוי החומר מודד, 

ק"ג לעץ, זיבול אדמת הגן  5החפור, בדשן בשחרור מבוקר לשנה בכמות של 

 30-70ליטר קומפוסט לעץ, הצנעת הדשן והזבל בשכבת קרקע בעומק  100-ב

שקית הנחתה, השקיית מים לרוויה ס"מ, מילוי הבור בעת השתילה, ה

והשקית העצים כל תקופת הביצוע בטפטוף בכל שטח הפנים של פתח 

 הנטיעה, עד למסירת העבודה בהתאם להנחיות מפקח מחלקת גינון. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות חפירה לעצים בשטחים מרוצפים -

פירוק ריצוף בהתאם לצורך, תיקון  - בתוספת הבאה לעילבהתאם לסעיף 

ריצוף כולל מילוי והידוק שתית ותשתיות, ביצוע חגורה סמויה סביב הגומה 

הצנעת מגביל שורשים במידה ומופיע אדריכל,  או אבן גן בהתאם לפרט

 מערכת ניקוז ואוורור קרקע עפ"י פרט אדריכל., והתקנת בפרט

שה עפ"י פרט האדריכל לבורות נטיעה מובהר בזאת כי הסדרת בורות הנטיעה לעצים תע

טרם חפירת ובהתאם למיקום הבור עפ"י התכנית, בשטחים מגוננים או מרוצפים. 

 מם.הבורות, על הקבלן לקבל את אישור המפקח למיקו

באחריות הקבלן לקבל אישור חפירה באתר הנטיעה עפ"י הנוהל הנהוג ככל שנדרש 

ו/או תת קרקעיות אשר עלולות להינזק. ולוודא שאין בשטח עבודתו תשתיות עיליות 

באחריותו לתאם עם כל הגורמים הנוגעים, כגון: חברת חשמל, בזק, כבלים, רמזורים, 

מחלקת מים וניקוז וכו'. במידת הצורך יבצע הקבלן חפירת גישוש. למען הסר ספק, 

 הכל כלול במחיר היחידה.

ם לשטחי הנטיעה, לרבות שעות לפני אספקת העצי 24בור הנטיעה יהיה מוכן לפחות 

 הכנה של אדמה גננית למילוי הבורות. 

מודגש בזאת כי בכל מקרה בו יאלץ הקבלן להשאיר בורות חפורים, עליו לגדר את 

הבורות כך 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 

ולערמה בסמוך לבור החפירה. יתרת החפירה במצע תעשה בעבודת ידיים  גןאת אדמת ה

או בכלי מכני ו/או ידני לפי אישורו של המפקח אשר יבטיח בור במידות מפורטות. כל 

למידות שלהלן יהיה על הקבלן להרחיק  העפר אשר מתחת לאדמת חמרה בהתאם

מהאתר לפי הוראות המפקח. הקבלן יספק את יתרת אדמת הגן הדרושה למילוי בור 

 .לצורך הנטיעה

 

 סמוכות לעצים 41.01.02

 או ש"ע לעצים בערוגות מוגבהות DEADMAN PLATYPUS  -פרט עיגון לעץ 

 : לפי יחי' אופן מדידה

 והצבת הסמוכות, השחלת שטיכמוס, קשירה לעץ.: אספקה העבודה והמחיר כוללים

מוטות הבמבוק איתם הגיעו העצים מהמשתלה )במידה ויש כאלה( יוסרו במועד עליו 

 יורה המפקח/האגרונום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יספק ויציב לכל עץ סמוכות לפי פרט האדריכל )בהתאם למיקום נטיעת העצים( 

 ובגובה הדרוש לפי מידות גזע העץ. 

ע"פ הוראות היצרן ע"י כבלי  בעומק טמנו בקרקעיעל ידי הקבלן י סמוכות שיסופקוה

 ומחברי נירוסטה לגוש השורשים של העץ.

 

   מגביל שורשים   41.01.01

 רוטקנטרול/רסיבלוק תוצרת דופון או ש"ע. 

 ס"מ 100: גובה מידות

 מחוברים ארוגים לא מסיבים: יריעת פוליפרופילן אפורה או ירוקה תכונות החומר

 .DIN4062בינלאומי  תקן לפי שורשים בחום. עמידה לחדירת

 : מ"אאופן מדידה

 : אספקה והובלת החומרים, התקנה לפי הוראות יצרן.העבודה והמחיר כוללים

 לגבי מפורשת בכתב הוראה תינתן אם אלא שורשים מגבילי יותקנו ככלל, לא

 לשתול שניתן באותם מקומות העצים צמיחת את להגביל לא כדי התקנתם. זאת,

 הארוך(. בבורות בטווח להתפתחות העץ השורשים )המפריעים מגבילי ללא עצים

 במקומות ורק אך -ומבנים  תמך לקירות הקרובים תשתיות, בעצים עם בתווך שתילה

 שורשים מגבילי יותקנו -ויועצי התשתיות  האדריכל עם בתאום המפקח, עליהם שיורה

לפי  תתבצע הנחיית המפקח. ההתקנה לפי ובקוטר בגובה ,עגולה או מרובעת בהתקנה

 מגביל אישור קונסטרוקטור להנחת את לקבל יש לקירות היצרן. בצמוד הוראות

 .השורשים

   תערובת מצע גידול לגג ירוק   41.01.04

"גג ירוק" תוצרת אבן ארי או ש"ע לרבות יריעת בד גאוטכני  0-8תערובת מצע גידול גרין              

 ובד סינון וחצץ ע"פ פרט

 : מ"קאופן מדידה

 ביצוע מערכות השקיה בגן הנוי  41.04

 כללי 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות המצורפים,  -

 להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע תקין.שנועדו 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  -

 ומאושרת על ידי אדריכל או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לומר תכנית , כAS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  -

 תוכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   מצב 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.

ן העבודה שינתנו על ידי המפקח, כך הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמ -

 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח  -

 על השלב המבוצע.

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא על ידי  -

 .41.03רק פ –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 -

 סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע על ידי מודד מוסמך על חשבון הקבלן   המבצע.  

 הנחת צנרת  -

לעומק המפורט במפרט משרד  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב 

, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות ןהביטחו

 לאחר תיאום עם המפקח.

מטר מהעץ  2.0המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק לצינורות  

 )מלבד לצינורות טפטוף(.

 

 מעברי שבילים, מדרכות, קירות וכבישים 

 : שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול. המדידה

התקנה, כל האביזרים,  פתיחת האספלט/הריצוף, הנחת השרוול, : אספקה,המחיר כולל

, החזרת להנחת שרוולים וכיסוי מלא ל העבודות הדרושותכואת  וחוט משיכהמחברים 

 .המצב לקדמותו

מעבר צר כביש וכו' יש לפתוח בהם ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל,  -

ואח"כ להחזיר אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ניסור  להנחת השרוול ע"י

דות השונות ולא תשלום את המצב לקדמותו. עבודה זו כלולה במחירי העבו

בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו 

 או אלמנטים חדשים, יהיה כלול במחירי היחידה השונים.

 ר מתחתיו הם מונחים. ס"מ  משולי המעב 50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  -

 יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע -

 .למים עמיד

 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. -

על הקבלן  לגלות את הקצוות  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח  -

ע"פ הנחיות האדריכל והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור 

השקיה במידה ואין. עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים 

 אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.

יהיה  מפי.וי.סי או מפוליאתילן ללחץ  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  -

או בהתאם לתכנית. ראש השרוול  10מ"מ דרג  110טר מינימלי מים בקו

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100בעומק 

 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.     -

עשויים  פוליתילן ללחץ מים           –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה  -

,     10מ"מ דרג  110י.סי ללחץ מים בקוטר או מפי.ו 6מ"מ  דרג  75-50בקטרים 

 בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות.

 ס"מ.         40ראש השרוול טמון בעומק  -

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח. -

   שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין -

 בתכנית.

 

 תאי בקרה 

 תא ומכסה –: יחידה אופן המדידה

 וכל העבודות הדרושות., מצע אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים המחיר כולל: 

 כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו   -

 המכסה בגובה הריצוף. תא הביקורת.  בתוך 

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום  -

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי  -

 ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות 20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך  -

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -המפקח, הבטון מסוג ב
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עם טבעת ומכסה דגם ס"מ  80ס"מ או  60בקוטר  בריכת בטון  –בריכה במדרכה  -

 ש"ע.  או וולקן של "מורן"

  עם טבעת ומכסה בטון. בריכת בטון –ריכה בשטח גינון ב -

 מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה". -

 

  פוליתילןצנרת 

 : צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.המדידהאופן 

 -חיבור : אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור, אביזרי מחיר היחידה כולל

מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה, בדיקת הצינורות בלחץ מים לפני 

לא ולא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור  הכיסוי.

נוספות בצנרת  תוספת עבור מחברים שיש להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות

צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול . ת הטפטוףובשלוחו

 והכל כלול  במחיר היחידה.

 פנימה. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך -

 קווי טפטוף המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן, למערכת המטרה, כל -

 . הכוללים טבעת אטימהכבישים וכו', יהיו חיבורים לריצופים,  או מתחת

 . אין להשתמש ם הכוללים טבעת אטימהחיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי -

 מחברי שן.ובתחיליות 

 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". -

 

 ת הצנרת וחיבורהשפרי 

 אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבה.: אספקת בריכה, מכסה, נעילה, המחיר כולל

צנרת תעבור בשטח מגונן )למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת שלא עוברת  -

 בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

צינורות זהים בקוטרם, יסומנו . צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  -

 בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 בקו הממטירים יסתיים במצמד הברגה עם פקק או בזוית וממטיר . קצה הצינור -

 מ"מ.  25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  -

ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת או ע"פ  -

 הנחיות בתכנית. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 או מתזים ממטירים           

 : יחידת ממטיר קומפלט.מדידהאופן 

סוג  לנדרש. תאםבה: אספקה, התקנה, אבזרי חיבור, הכל ממטיר גיחה כוללת מחיר יחידת

 הממטירים יאושר ע"י האדריכל או המפקח.

נגר ואחר הרכבת -נגר, פירוק ממטיר גיחה המורכב בשטח, הרכבת אל-: אספקת אלהמחיר כולל

 הממטיר מחדש.

 .ס"מ משולי הדשא 20ממטיר גזרה יונח במרחק מקסימלי של  -

 . כולל במחיר היחידה.נגר פנימי-וכולל אל יהיה ללא התזה אחורניתממטיר גזרה  -

 הנחייה ע"י הפיקוח להרכבת האביזר. לאחר  ןחיצוני יורכב, במידה ותינת-אל נגר -

 שהורכבו הממטירים בשטח ונוצרה נזילת מים הנובעת משיפועי גבהים.

 

 וףקווי טפט 

 : שלוחת טפטוף במטר אורך. אופן המדידה )לשיחים(

 חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  חיבור, : אספקת חומר, אבזרימחיר יחידה כולל

במידה ופריסת השלוחות  הכל בהתאם לנדרש. –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב ושלוחות הטפטוף 

במחיר  תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו תופס טיפה על יד כל צמח, כלול

  היחידה.

 יחידה.  -: טבעת טפטוף אופן המדידה )לעצים(

: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכבה וייצוב הטבעת סביב העץ, חיבורה בעזרת המחיר כולל

 מצמד לקו המים.

 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  -

 להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.כאן. מטרתו של סעיף זה 

 2 מ"מ ספיקת הטפטפת 16 לוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטרש -

    יטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור.ל

 עצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. הו יחיותהשבכל  -

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש. -

  ס"מ כשהם  30וים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק הקו -

  32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  צמודים לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.   

 מ"מ, אם לא נאמר אחרת בתכנית.  

 כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או -

ם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים בהתא במצמד+פקק,
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  _________________ 

 

קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול  יסתיימו במצמד+פקק ולא בקיפול הצינור.

  .קצה הצינור והידוקו ע"י סופית

 ס"מ מינימום, מסוג  30רטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר פ -

  המשווק ע"י "עומר" או ש"ע.

 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. -

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז. -

 יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם  :בשיחים -

הקווים יהיו ישרים ללא  ,צוין אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני

ת בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות האדריכל לפני חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכני

 הביצוע.

 מטר, הקו המחלק  100כאשר האורך הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד 

מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר המצוין  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל  והמנקז 

 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32)צינור בקוטר  ע"ג התכנית.

 טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה. המרחק בין

 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 

יל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. שלוחות הטפטוף יונחו במקב: בשטחים מדרוניים -

 במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל צמח.

 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.: לעצים -

לדקל אם לא  15 -טפטפות לעץ, ו 10הכוללת:  מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל

 יתדות כנ"ל.    3 - ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30 הגזע במרחק נאמר אחרת, המקיפה את

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.     

 הפיקוחמיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח ע"י 

 או בהתאם לתכנית תאום מערכות. 

לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך שרוול. ממנו תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד 

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16יצא צינור עיוור 

 

 )ראש מערכת )ראש בקרה 

 יחידה. –: ראש מערכת קומפלט מדידהאופן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וכו'(,  זרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופים, ווסתיםיכל אב] : אביזריםהמחיר כולל

, אביזרי חיבור, אספקה, התקנה, חיבור ראש מגוף הידראולי ראשי, [אלא אם צוין אחרת בתכנית

אחריות  ,המערכת למקור המים, למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח, התחברות לקו אספקת המים

 טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות.

 ם האדריכל.בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאים במקום ובתיאום ע

ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת )מז"ח( יורכב מעל פני הקרקע בהתאם  -

 לפרט בתכנית  )לא מחויב שהמז"ח יותקן בסמוך לראש המערכת(.                                   

           זרי              י, רקורדים, אב3/4מגופים בקוטר המז"ח, ברז גן " 2: מז"ח, המחיר כולל

חיבור, ארגז הגנה בהתאם למפורט בפרטים או בהתאם להנחיות הפיקוח,                         אספקה 

בדיקת המז"ח ע"י מוסמך מז"חים. הכל בהתאם לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חים   ,והרכבה

 שהוצא ע"י משרד הבריאות.

 ון במידת הצורך.מיקום הראש, צורת הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנ

לכל ראש  מד המים יורכב מחוץ לארגז ראש המערכת או בהתאם להנחיות הרשות המוסמכת.

 . 3/4יורכב ברז כדורי "

 ע"פ פרט בתכנית.אנכיים או מגופים הידראוליים יורכבו במקביל לפני הקרקע או  -

 , שסתום אנטי ואקום , עליהם מורכב ברזון תלת דרכיברונזהומעלה יהיו עשויים מ 1מקוטר "

 או בהתאם למצוין בתכנית.ורקורד  1/2"

 יחידה. –: מגוף אופן מדידה

: אספקה, הרכבה בראש מערכת חדש או קיים, אבזרי חיבור, חיבור לקו השקיה. המחיר כולל

במחיר פרט ראש מערכת או בסעיף נפרד,  למחירי מגופים הידראוליים לקווי ההשקיה, ייכל

 ב הכמויות.בהתאם למופיע בכת

 אתם יהיה באותו מפלס גובה, המסנן יורכב מאוזן ימסנן כניסת המים ויצב

 , או מורה סתימה בהתאם למופיע בפרט.לקרקע ויכיל מדכנים למדידת לחץ

 

  

  ראש מערכתארון 

 בהתאם למופיע בכתב הכמויות.  ,: קומפלט לארון ראש מערכת או לפי יחידהמדידהאופן 

אספקה והתקנה של הארון על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה, מנעול מסטר. שני : מחיר הארון כולל

 פסי מתכת פנימיים ותופסנת לתפיסת האביזרים לארון.

. הכל בהתאם למופיע ש"עאו עמיד לקרינת השמש  טרמופלסטימסוג  ארוןהראש יותקן ב -

 או ע"פ הנחיות הפיקוח.  בכמויות, בתכנית
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  _________________ 

 

 במקביל לאבן השפה או לקיר שלידם נקבע מיקום הראש.יונחו ון ראש מערכת והאר -

 לפחות אביזרי הראש יונחו כך שהמרחקים בין האביזרים לדפנות הארגז יהיו אחידים, -

 מהדופן.  ס"מ 10

 מקבילים לקרקע יהיו מפולסים ומאוזנים.ראש המערכת יהיו  אביזרי -

 .ארון יהיה בהתאם לאבזרי ראש המערכתגודל ה -

ריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארון, במקרה שמידות ראש על הקבלן חלה האח -

המערכת יהיו גדולות ממידות הארון, יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניהם, על 

 או בהתאם לנאמר בפרטים ובכמויות. חשבון הקבלן

 .MASTERראש בקרה ינעל במנעול מפתחות  וןאר -

 ח", בהתאם לדרישות מחלקת גינון.ברי-על הקבלן לספק מנעולים ומפתחות "רב -

 הדלתות.  ס"מ מאבן השפה ויאפשר פתיחה נוחה של 40 -הארון יהיה מרוחק כ -

 ס"מ. משני  10השטח שבין הארגז לאבן שפה  יכוסה בשכבת חצץ, או טוף בעובי  -

 שכבת החצץ תונח אבן גן שקועה בגובה הקרקע . אבן התיחום של הערוגה  צידי

 האדריכל.התאם לתכנית בתהיה 

ס"מ באורך ורוחב המתאימים למידות  50התקנת סוקל תבוצע על ידי חפירת בור בעומק  -

 הסוקל ופילוס האדמה בתחתית

הנחת הסוקל בקרקעית הבור וייצוב על ידי מעט אדמת מילוי בצידי הסוקל ופילוס  -

 הסוקל, יש להשתמש בבטון לייצוב הרגליות בצידי הסוקל.

וחיבורו על ידי ברגים וחיבור הצנרת לראש המערכת וקיבועם  הנחת הארון על גבי הסוקל -

 במקום המיועד לכך.

 יש לבדוק את פילוס הארון שוב. -

מילוי חלל הבסיס והבור באדמת מילוי תוך כדי הידוק. יש לפזר את המילוי בצורה  -

 אחידה מכל צידי הסוקל במקביל.

 

 ( מחשבבקר ההשקיה) 

 קומפלט. אופן יחידה:

חיבור לחשמל ע"י תקינה,  להפעלהוהדרושים ספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים : אהמחיר כולל

תקשורת בין יחידות המחשב בשטח למרכז, לרבות אספקה והתקנה של שקע חשמלאי מוסמך. 

ישראלי דגם לוח על פס דין וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרים ובתאום עם קבלן החשמל או בהתאם 

או בהתאם להנחיות  לשנה ותכלול אחריות היצרןע"י היצרן צע תבורכבה להנחיות הפיקוח. ה

 בכמויות. 

 .טרמופלסטיהגנה אטום למים  וןהמחשב יורכב באר -
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למי פיקוד הכולל ברז, מקטין לחץ  3/4בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר " -

או   ()לא מחויב שהמחשב יותקן בסמוך לראש המערכתמש.  150ישיר )גוף פליז( ומסנן 

חיבור צינורית מי פיקוד למגוף ההידראולי הראשי כולל התקנת  מסנן פומית בגוף 

 .המגוף

 יחידה.    –: סולונואיד אופן מדידה

: המחיר כולל אספקה, חיבור למגופים ולמחשב, הרכבה על פס סולונואידים, מחיר סולונואידים

         הכלול במחיר היחידה. הסולונואיד יהיה מותאם לסוג המחשב.  

 

 סיום עבודה 

        חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום  6לאחר תקופה של  -

   את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות 

 ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם  מהלךהמפקח. ב

 ביצוע.לשינויים שנעשו בשטח בזמן ה

ולהגיש הנתונים  כל קו השקיהובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה  -

 לאדריכל או למפקח.

 בדיסקט בתוכנת AS MADEבנוסף לאמור בתנאים הכלליים על הקבלן להגיש תכנית  -

 קטרים, צנרת תת שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות,תכנית בניר ובאוטוקד 

 ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה. קרקעית ותאי

 יום אחר גמר העבודה, לפני חשבון סופי.  14 -התכניות תימסרנה למזמין כ -

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל. -

 

 ריהוט גן  - 42פרק 

 כללי 42.1

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות  42פרק 

 ריהוט האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. מתקנים ו

ונטים של והעבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים הרל

 המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 

 במסגרת פרק זה נכללות העבודות הבאות:

 ריהוט חוץ 

 ספסלים -

 אשפתונים -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מתקני אופניים -

 ברזיות -

 

  דוגמאות  42.1

מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל 

 מהמוצרים המפורטים להלן 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. 

 

 ריהוט חוץ 42.1

ד ואביזרים הדרושים לשם , חלקים וחומרים, ציוהריהוטאספקה של כל : תכולת העבודה והמחיר

, וכן את התקנתו כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה והשבת ביצוע העבודה בהתאם למסמכי החוזה

  .ריצוף למצב קיים\חיפוי\הקרקע

: כל המתקנים יעמדו בתקנים ישראליים לבטיחות ולנגישות. המתכת תהא מגולוונת תכונות החומר

 נציה נגד חרקים ונגד אש לפי תקן; גמר בטון לפי המפורט. וצבועה בתנור; העץ מטופל באימפרג

ביסוס המתקנים ביסוד בטון וחיבור לשטח תתבצע בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, 

 לפני קיבוע אדריכלע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן. יש לאשר מיקומים מדויקים עם ה

 .והרכבה בשטח

 יחיד RIVAספסל ישיבה דגם  42.02.01

 או ש"ע METALCOתוצרת   

 מ"מ 750: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד ואביזרים החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

 

 ספסל ישיבה דגם "המכללה" 42.02.02
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תוצרת אקרשטיין או ש"ע. 78680115מק"ט   

 ס"מ 60/90/270: מידות  

 : יחי'אופן מדידה  

 

 

 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  

חומרים, ציוד ואביזרים החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

מתקן האופניים יצוק מברזל דוקטייל איכותי וחזק, העמיד בפני וונדליזם וניסיונות 

להשענת שני זוגות אופניים ובראש המתקן אייקון שבירה. מימדי המתקן מותאמים 

 .אשר מסמן את השימוש במוצר

 

 דגם ניופוט  -כד חרס עגול 42.02.01

 תוצרת סרולנגה או ש"ע .

 ס"מ 90/90: מידות  

 : יח'אופן מדידה  

חומרים, ציוד ואביזרים החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה העבודההדרושים לשם ביצוע 

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

 

 אשפתון מחזור לנייר/בקבוקי פלסטיק/פסולת כללית דגם "אריאל" 42.02.04

 תוצרת אי.אם שגב תעשיות או ש"ע 2024מק"ט   

 : מטאלי לבחירת האדריכל.גוון  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד ואביזרים החלקים ווהובלת כל האספקה : ה והמחירתכולת העבוד

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

 

 אשפתון מחזור לנייר/בקבוקי פלסטיק/פסולת כללית דגם "לילי" 42.02.05

 תעשיות או ש"עתוצרת אי.אם שגב  2031מק"ט   

 : מטאלי לבחירת האדריכל.גוון  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד ואביזרים החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה

 ריצוף למצב קיים\חיפוי\והשבת הקרקע

 

 קולר דגם "גולן"ברזיית  42.02.06

 תוצרת שחם אריכא או ש"ע  

 : גמר בטון צמנט אפור.גוון  

 : יחי'אופן מדידה  

חומרים, ציוד ואביזרים החלקים ווהובלת כל האספקה : תכולת העבודה והמחיר

, וכן התקנה כולל ביסוס עיגון לקרקע על פי דרישה הדרושים לשם ביצוע העבודה

 קייםריצוף למצב \חיפוי\והשבת הקרקע

 גדרות ומעקות – 44פרק 

 כללי  44.00

המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות  ,במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה 44פרק 

 גידור, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 

ונטים של המפרט ואת כל הפרקים הרל העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו ויכללו

 הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

למען הסר ספק, לא תכולת המחיר:  אספקה, הובלה, התקנה וביסוס לפי הנחיות קונסטרוקטור. 

 תשולם לקבלן תמורה כלשהי עבור דוגמאות שיכין ועלותה כלולה במחיר היחידה.

 :במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות

 מאחז יד מצינור מגולוון   -

 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 אחד 

 מהמוצרים לאישור האדריכל והמפקח.

הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. 

שנבדק ואושר. הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו. על הדוגמאות להישאר בשטח העבודה עד למועד 

 סיום העבודה.

 

 ( ובדיקות ups -Mockדגמי דמי ) 44.02

 כדלהלן:לפי הנדרש דמי חזותיים -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 -

 בדגם, במפרט ובגדלים כמפורט. מ' מעוגן בקרקע 1.1מעקה בטיחות מטר אורך של  2 -

 

במקום שיונחה על ידי  המפקח. את דגמי הדמי האלה  ירכיב הקבלן  הפרויקטדגמי הדמי יוקמו באתר 

 האסתטיקהבצורה המתאימה והשלמה כדי לדמות תנאים סופיים. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט 

 . לאיכות עבור הפרויקט

 דוגמא אשר תאושר לביצוע ע"י המפקח והאדריכל, תישאר באתר עד לגמר ביצוע העבודות.

לדוגמא שהכין, גם אם נדרש אדריכל וע העבודות הנ"ל בטרם קיבל  אישור המפקח וההקבלן לא יחל בביצ

 . האדריכללחזור ולעשות בה שינויים והתאמות עד לשביעות רצונם של המפקח ו

 כל הפרזול יהא עשוי מתכת מגולוונת לפי תקן, צבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית לפי בחירת האדריכל. 

  לא יותרו ריתוכים בשטח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות גידור ומעקות 42.01

: אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה, המחירתכולת 

 התקנה והרכבה בשטח בהתאם למסמכי החוזה. 

כל הנדרש להתקנת ועיגון האלמנטים לרכיבים הבנויים, כולל חיבורים לקיר בטון או : תכולת העבודה

לריצוף בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן עבודות הריצוף, בהתאם לתוכניות. לכל פרטי העיגון והביסוס 

נדרשים פרטי והנחיות קונסטרוקטור וכן חישובים סטטיים. על הקבלן להשלים את הקיר על חשבונו 

ריצוף  \חיפוי  \והתקנת המעקה פגעה בשלמות הקיר או בשלמות הריצוף, ולהשיב את הקרקע   במידה

 למצב קיים. 

בגוון לפי תקן וכל הגדרות והמעקות יהיו עשויים ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור : תכונות החומר

 לבחירת האדריכל.

 

 מאחז יד לאורך מדרגות מעוגן בקרקע  42.01.01

 ס"מ מקס' 150ס"מ, עמודים אנכיים כל  90מ"מ, גובה  40: קוטר מידות  

 : צביעה בתנור בגוון ע"פ אדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים : תכולת העבודה והמחיר

, השבת הריצוף/הקיר התקנה והרכבה בשטחביסוס, הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 קיים. שנפגע בהתקנה למצב

 

 מאחז יד כפול לאורך מדרגות מעוגן בקרקע  42.01.02

 ס"מ מקס' 150ס"מ, עמודים אנכיים כל  90מ"מ, גובה  40: קוטר מידות  

 : צביעה בתנור בגוון ע"פ אדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים : תכולת העבודה והמחיר

, השבת הריצוף/הקיר התקנה והרכבה בשטחביסוס, הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 מאחז יד לאורך מדרגות מעוגן לקיר  42.01.01
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ס"מ מקס' 150ס"מ, עמודים אנכיים כל  90מ"מ, גובה  40: קוטר מידות  

 צביעה בתנור בגוון ע"פ אדריכל: גמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים : תכולת העבודה והמחיר

, השבת הריצוף/הקיר התקנה והרכבה בשטחביסוס, הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 

 מ"מ 12וניצבים כפולים בעובי  מאחז יד המורכב משטוחי פלדה עליון, תחתון 42.01.04

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים : תכולת העבודה והמחיר

, השבת הריצוף/הקיר התקנה והרכבה בשטחביסוס, הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 מעקה הולכה דוגמת עיריית מודיעין 42.01.02

 לפי דוגמת הקיים :מידות  

 : לפי דוגמת הקייםגמר  

 : מ"אאופן מדידה  

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים : תכולת העבודה והמחיר

, השבת הריצוף/הקיר התקנה והרכבה בשטחביסוס, הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 שנפגע בהתקנה למצב קיים.

 

 ירמעקה בטיחות מעוגן בקרקע או בק 42.01.01

 ס"מ 110: גובה מידות  

 : מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל לפי פרט אדריכלגמר  

 : מ"אאופן מדידה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אספקת חלקים וחומרים ככל הנדרש, ציוד ואביזרים : תכולת העבודה והמחיר

, השבת הריצוף/הקיר התקנה והרכבה בשטחביסוס, הדרושים לשם ביצוע העבודה, 

 למצב קיים.שנפגע בהתקנה 

 עבודות סלילה - 51פרק 

 כללי 51.00

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות  51פרק 

 .הכמויות בפיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכת

ם של יונטיוהפרקים הרל ויכללו את כל העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו

. סעיפים המופיעים בכתב הכמויות המפרט הכללי הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים

 ואינם מופיעים במפרט המיוחד יש לבצעם עפ"י האמור במפרט הבינמשרדי.

 אם קיימת אי התאמה בין המפרט הבינמשרדי לבין המפרט המיוחד קיימת עדיפות למפרט זה.

תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה  העבודה

 בהתאם למסמכי החוזה.

 פרק זה מתייחס לעבודות הבאות:

 עבודות הכנה ופירוק -

 תכנית עדות

( של כל AS MADEבגמר העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, באמצעות מודד מוסמך תכנית מדידה )

וצעו על ידו למעשה. התכנית תסופק כסט תכניות על נייר ועל מדיה דיגיטלית. העבודות כפי שב

התכניות תוגשנה לבדיקת המזמין והאדריכל ועל הקבלן לבצע בהן את התיקונים וההשלמות שיידרשו 

 על ידם. אי מסירת תכניות עדות משמעותה אי סיום העבודה.

 

 עבודות הכנה ופירוק  51.01

, שונים, לפי הנחיות המפקח באתרה וההריסה רוקיפה ,הכנההעבודות : כל תכולת העבודה והמחיר

 פינוי לאתר ריכוז פסולת במקום שיורה המפקח בתיאום עם הרשות המקומית. וניקוי 

 : נטואופן המדידה

 ל עבודות ההכנה והפרוק יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן. כ -



297 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פסולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ לגבולות האתר  -

אגרות הלאתר פסולת מאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המוסמכות, כולל תשלום 

 תשלום בגין השלכת הפסולת לאתר הפסולת חלה על הקבלן. הנלוות.

קו היטב ע"י הקבלן. הניקוי ייעשה בטאטוא, קרצוף, שטחים שנחשפו לאחר הריסה או פירוק ינו -

שטיפה במים או בממיסים וכד', הכל לפי החומר שנהרס או פורק ובהתחשב באופן בו יחוברו 

 לשטחים חומרים או מוצרים חדשים.

 מחירי סעיפי הפירוק כוללים פינוי פסולת לאתר מורשה מחוץ לאתר העבודה. -

 

 עקירת עץ/גדם עץ 51.01.02

 י'יח: אופן מדידה

מקצועית, לרבות מנוף  כריתה/עקירה: כל הציוד הנדרש לצורך תכולת עבודה ומחיר

, תיאום וקבלת אישור תשלום אגרות עקירה עפ"י דרישת הרשויות, עבודה, ומשאית

פקיד היערות, ביצוע כריתה/עקירה לרבות שורשים, פינוי למיקום קבוע/זמני/מטמנה 

 בסעיף זה. מאושרת עפ"י הנדרש בתכניות וכל המתואר

ביצוע העקירה ייעשה לאחר קבלת אישור מפקיד היערות בכפוף להנחיותיו  -

 ובתיאום עם אגרונום.

 עץ שייעקר יחוייב בכופר תמורתו ע"ח המזמין. -

. בעיריה וכרוכה באישור מחלקת גננות 89בתיקון  כמוגדרנטיעת עצים חלופיים  -

סוגים, איכות, כמות, מועד מדויקות לנטיעה כוללות, כאמור בתיקון:  הוראות

 ומפרט טכני.

מחייבים התייחסות מיוחדת, והביצוע בכפוף להנחיות  פינוי והטמנת מינים פולשים -

 אגרונום ורט"ג.

 מפרט טכני לעבודות אינסטלציה וכיבוי אש   -57פרק 

 צנרת 57.1

 סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה 57.1.1

המחיר יקבע לפי סוג הצינור ואופן  יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן.

 ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

 הצינורות 57.1.2 

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם וליקוי. 

הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים 

אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת הצינורות, תמיכתם  הכלליים של הפרויקט,

וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות 
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תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר 

 אוורור וניקוז הרשתות.

 

 איכות הספחים  57.1.1 

 ם לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש איכות הספחים וסוגם יהיו זהי  

להימנע לחלוטין מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר במפורש.  

יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים 

 באתר רק במקרים חריגים, באישור מראש של נציג המזמין.

 חדירות 57.1.4

תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש.  חדירות דרך חלקי מבנה 

השרוולים יהיו מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפני ההתקנה( מבפנים 

ומבחוץ בפרוזין+ מיניום סינטטי+ צבע שמן סופי )או ציפוי ביטומני בהתקנה 

ס"מ  2 -תת קרקעית(. הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

 של אלמנט הבניה במצבו הסופי )כולל ציפוי האלמנט כגון טיח(. מכל צד

פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבניה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו  

ס"מ(  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2במסגרות עץ בעובי 

חדירות דרך קירות חוץ של מבנים יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים 

רטיבות, בהתאם לפרטים בתכניות, או בהעדר פרט ספציפי, ע"י אוטמים דוגמת ו

SEAL – LINK. 

 עטיפת בטון 57.1.5

במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע סביב  

ס"מ, בעלת  15בתבניות, בעובי מינימלי של  200-הצינורות עטיפת בטון מזוין ב

 צנרת תחת המבנה כוללת עטיפת בטון. חתך ריבועי. בכל מקרה

 רשתות הצנרת 57.1.6

רשתות הצנרת תכלולנה ציפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ללא  

תוספת מחיר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים 

במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות 

 א אם נדרש אחרת במפורש.אל
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 בדיקת לחץ 57.1.7

כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד  

שעות. צנרת שפכים ונזקים תעמוד  48אטמ', למשך  10בבדיקה בלחץ של 

 מטר עמוד מים למשך שעה אחת. 3בבדיקה לחץ של 

 צנרת פלסטית 57.1.8

ויה תחת תקרות או בפירים תקבל תמיכות לפי צנרת פלסטית לאספקת מים גל 

 המלצת היצרן ולפי אישור המתכנן, כך שהקווים יהיו ישרים ככל האפשר.

 

 אביזרי צנרת  57.1.9 

א. אביזרי צנרת )שסתומים וכדומה( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או 

מלא כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות. לצורך טיפול, החלפת 

לקים ו/או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה, ח

רקורדים קוניים כבדים, חצאי רקורדים, אוגנים ואוגנים נגדיים, ספחים 

 מאוגנים, דרסרים וכו'.

ב. אביזרי הצנרת  יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו 

ים יותאמו לתפקידי לחיבורי הצנרת הרשומים ברשימות הצנרת, האביזר

 הרשתות אותן הן משרתים ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.

ג. חיבורי אביזרים יבוצעו )למעט מקרים בהם נדרש אחרת במפורש( בהברגה. 

 אל חוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.

 קרקעית -התקנת צנרת תת 57.1.10

ס"מ נוספים  15סוג, תבוצע בעומק של קרקעית מכל -א. החפירה לצנרת תת

למטה מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה 

ובהתחשב בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(. במהלך החפירה תבוצענה 

הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' )ללא תשלום 

 רה(.נוסף מעבר למדידת האורך של החפי

ב. לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה 

 שונות. החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הביצוע הנדרשים.
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ג. כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות שפכים 

רה אחד למשנהו, ובהתאם וביוב יונחו בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בק

 לגבהים המסומנים בתכניות.

ס"מ. צינורות שפכים וביוב  15ד. הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי 

יצוידו בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפי הנחת מצע החול. לאחר 

 הנחת הצינורות וביצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, יונח סביב הצינורות ומעליהם

 ס"מ. 15דיפון וכיסוי חול, בעובי 

ס"מ תוך  30ה. מילוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של 

ס"מ מעל פני  15הרטבה והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 

 הקרקע הגולמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות תהיינה ללא אבנים.

בקרקע בלתי יציבה ו/או מילוי שאינו מהודק ו. הנחת צינורות שפכים וביוב 

ס"מ שמעליו יונח  50X 30 -כהלכה תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ

ריפוד החול כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת 

 נציג המזמין באתר, יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

ון כאמור לעיל תבוצע, בנוסף לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר ז. עטיפת בט

 יסומן בתכניות כדורש עטיפת בטון.

 

 התחברויות לצנרת 57.1.11

מחיר ההתחברות לצנרת קיימת יכלול את פתיחת הכביש, מדרכה וכדו', במידת 

הצורך, התחברות לתא העירוני, קבלת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות 

צוע החיבור והפעולות הקשורות אליו לרבות תשלום ו/או פיקדון הדרושים לבי

בגין הביצוע כלפי הרשויות )ח. חשמל, בזק, משטרה, שיפור פני העיר וכו'(, 

כיסוי ותיקון הכביש, האספלט והמדרכה והבאת החיבור למצב הדרש ע"י 

 .הרשויות ולשביעות רצונם המלאה כולל קבלת אישורם לגמר הביצע

רות כולל חיבור לצנרת קיימת, וכל האביזרים כפי שמופיעים מחיר ההתחב

 בתכניות, קבלת כל האישורים הדרושים לביצוע החיבור והפעלות הדרושות.

 ביוב וניקוז 57.1.12
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HDPE" לביוב ותיעול. 6הצינורות למערכות אלו יהיו צינורות פי. וי.סי "עבה  

  

 התקנה 57.1.11

רצף השיפוע, מהלכים ישרים ומניעת ההתקנה תהיה מדויקת, תוך שמירת 

 שקיעות.

 

 תאי ביקורת  57.2

 ביצוע תאי הביקורת 57.2 1.                        

תאי ביקורת יבוצעו במידות הרשומות בפרטים שבתכניות ולפי הוראות הל"ת 

, התאים יהיו בנויים מיחידות טרומיות עם זיון דוגמת "רייכרט" או, 1250ות"י 

, מיציקת בטון מזויין באתר. התאים לביוב ולניקוז יבוצעו באופן אלטרנטיבית

ס"מ  15זהה, למעט עיבוד קרקעית )תעלות( לתאי ביוב ותחתית משקעים של 

מ' ומעלה  1.00)הנמכת רצפה מתחתית הצינור הנמוך( לתאי ניקוז. תאים בעומק 

 יצוידו בשלבי יצקת ברזל להקלת כניסה ויציאה.

 מכסים לתאים 57.2.2

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן:  

 'ב עם טבעת ומסגרת יציקה. -מכסים טיפוס ב -בשטחי גינון, אדמה וכד

 (.103.3טון לפי ת"י  5)

 (.103.2מכסי יצקת בינוניים )למדרכה(. )ת"י  -בשבילים ומדרכות 

 (.103.1מכסי יצקת כבדים )ת"י  -בכבישים ודרכי רכב 

 כבדים בהתאם למיקום )מכסים בינוניים או  -מכסי שבכה לתאי ניקוז

 מיצקת(.

  1205קוטר הפתח )הפקק( יהיה לפי קוטר ועומק התא עפ"י ת"י. 

. 

 ארמטורות, וציוד בטיחות       57.1

א. כל האלמנטים המסופקים יהיו באיכות מעולה ומסומנים בתור שכאלה ע"י  

 היצרן )סוג(.

 .316ב. אלמנטים מאלחלד יהיו מפלדת אלחלד  
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ם מיצור מקומי יישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי, פריטים ג. פריטי 

 מיובאים יצוידו באישור מכון התקנים כפי שמתחייב מן התקנים שבתוקף.

 ד. פריטי הציוד כמפורט ברשימת סיווג בהמשך מפרט זה. 

 

 עמדות כיבוי אש כוללות 57.1.1

  מ' קוטר  25גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך

ריסוס טיפוס "שטורץ". לגליל המתכת תנועה  -, עם מזנק סילון3/4"

אופקית סביב ציר אנכי בנוסף לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי. 

חיבור ההזנה לתוף יהיה חיבור גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי 

 .1קוטר "

 (.2פה "ברז זווית עם חצי מצמדת "שטורץ". נושא תו תקן )ברז שרי 

  30ארון פח צבוע X 80 X 130 .ס"מ 

  20ובאורך  2ק"ג, צינור מאריג ניילון בקוטר " 6שני מטפי אבקה יבשה 

 . 2, כולל מצמדות שטורץ "2מ' ומזנק סילון ריסוס "

 )במחיר העמדה(.

  כל הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א ורשויות

 הכיבוי.

 ים וברזי הסנקהברזי שריפה חיצוני 57.1.2

ברזים מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות הכיבוי, בשני דגמים טיפוסיים,  

, דוגמת תוצרת "רפאל" או  4/ " 3/ " 4, וברז משולב "3ברז בודד בקוטר "

"פומס". כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ" מתאימה. ברזי השריפה יותקנו 

זקף החיבור לברז יצויד  ס"מ מעל פני הקרקע. 70בגובה )קצה עליון( של 

 ס"מ מעל פני הקר 20 -. גובה החיבור ב4באביזר שבירה בקוטר "

 רשימת סווג צנרת 57.4.

  

 הערות חבורים ספחים סוג הצינור יעוד

רשתות מים תת 

קרקעיות ורשתות 

 4מים מעל קוטר "

צינור פלדה שחור לפי 

, עובי דופן 530ת"י 

"32/5 SCH40 

ריתוך חשמלי.  פלדה

שימוש במשחת 

 סיליפוס

 דלי.א. צפוי פנימי של בטון קולוי1

עטיפת  -. צפוי חיצוני חרושתי2

קרקעית, צפוי  -בטון לצנרת תת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אביזרי צנרת 15.8.2

 שסתומי ויסות אל חוזרים מסננים שסתומים יעוד

ברזים  3עד קוטר " - רשתות מים

כדורים "שגיב" עם 

 רקורד.

"רפאל"  3מקוטר " -

תמסורת  B -3דגם 

חלזונית או שווה ערך 

 מאושר.

KIM 

ARMSTRONG 

מיציקת פלדה 

עם רשת אלחלד 

, או שווה 1/16"

 ערך מאושר

GESTRA DISCO 

RK 41/44  כולל

זוג אוגנים, או 

 שווה ערך מאושר

 

 

 

 

 

P.V.C .לצנרת בבנין 

רשתות מים עד 

כולל.  4קוטר "

 במבנה או גלויה

 40צינורות סקדיול 

 A120מגולוון ללא תפר 

ASTM-B88   

יצקת חשילה 

816.4 ANSI 

816.1 ANSI  

הברגה  2עד "

ריתוך  4" מעל

 חשמלי

יש לבצע הפרדה בין מתכות 

כאמור בצנרת נחושת. ריתוך 

צנרת מגולבנת יעשה 

 באלקטרודות ייעודיות.

צנרת זעירה לחלוקת 

 מים

אביזרים  SPצינורות 

מיוחדים 

 SPלצינורות 

מחברי לחץ עם 

אביזרי קצה 

 תואמים

 

 HDPEאביזרים  )גבריט( HDPE קווי דלוחין כללי

מיצרן 

 הצינורות

 התקנה לפי הוראות היצרן ריתוך

קווי שפכים תחת 

מבנה ובתקרות 

 כפולות 

HDPE  )אביזרים  )גבריטHDPE 

מיצרן 

 הצינורות

עם עטיפת בטון מזוין לפי  ריתוך

 המסומן בתכניות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 רשימת אביזרי עזר לצנרת 15.8.1

 נתונים, הערות דגם יצרן 

רשתות מיציקת ברזל כולל מסגרת לתעלות 

 ס"מ  30רוחב 

  ירדן וולפמן

תחום מדידה בהתאם למקום  -           מדי תע"ש מד לחץ

ההתקנה. חבור באמצעות 

"ספון" ושסתום רב מצבי. 

 -4לצנרת " 2חוגה בקוטר "

 לציוד. 3"

או שווה  L&G ברזי ניתוק חשמליים

 ערך מאושר

 ברז פרפר ממונע כולל מפעיל 

-B-750 "ברמד" שסתום מילוי מאגר מים

66 

"4 

 כולל צינור השואה ומצופים

או  BRAUKMAN ברזי אוויר אוטומטים

 שווה ערך

AE22 כולל ברז סגירה 

  S-FLEX מחברים גמישים למשאבות

 או שווה ערך

 מתאים לטמפרטורות עבודה 

או  DALMER קופסת ניקוז גגות

HARMER 
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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  

  _________________ 

 

 

 _________מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 1ג'נספח 

 

 בקרת איכות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בקרת איכות 1נספח  ג' 

 ברחובות הנביאים, שוק איכרים ומעבר תת"ק להולכי רגל לביצוע עבודות פיתוח

 במע"ר מודיעין 

 

 מבוא   1

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

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 

 הביצוע של הפרויקט.במערך הכולל המיועד להבטיח את איכות 

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום 

פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל 

 בנושא בקרת איכות. 02בדגש לפרק 

הל הפרויקט את המסמך הקובע. על הקבלן במידה שקיימת סתירה בין המפרטים הנ"ל יקבע מנ

 לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו.

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל ספקים 

וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצועם של כל סעיפי ההסכם 

 ך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.תו

מערכת האיכות נועדה להבטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי 

ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף 

צוע בכל אחד משלבי העבודה עד באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הבי

 לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.

בלתי נפרד ממערך הקבלן. המערכת  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

הטכניות המפורטות ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000תפעל על פי עקרונות 

 ה. בפרק ז

במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין מערכת הבטחת 

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת Assurance Qualityאיכות )

 האיכות. 

למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכי החוזה תהיינה 

 פי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן.תקפות כל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות כמוגדר 

 במכלול מסמכי החוזה. 

בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות 

יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך ביצוע ככל  שינויים ותוספות אשר

 שיידרש.

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה 

אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף 

ו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הביצוע של הקבלן ובתיאום עימ

 הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן .

הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול המערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

ת כלל מסמכי וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן יידרש לבצע בהתאם להוראו

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

טרתה לבקר, מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מ

לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת 

 להבטיח עמידה בדרישות ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.1

חברה כלכלית לפיתוח מודיעין אל מול מערך  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין 

נן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות בקרת האיכות ואשר מטרותיה הי

 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

מי העבודות בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחו

 המבוצעות בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט  2.6

 שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט" .

מערכת אינטרנטית לניהול פעילות בקרת האיכות בפרויקט. המערכת תסופק ע"י המזמין, כאשר 

ת כלל נתוני האיכות למערכת בהתאם למפורט בהמשך)בין היתר הכנסת תפעול המערכת, הכנס

 כול תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(, יבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו . 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

מעבדן מטעם "מעבדה מוסמכת" על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות או "מעבדה 

משרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים מאושרת" על ידי הממונה על התקינה ב

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

 .מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודיעין. 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 1

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות 

 והמפרטים.

כדי הקמה, ניהול מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך 

 ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח   3.1

תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד 

 בדרישות המפרטים.

של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם בניית תהליכי אישור   3.2

 עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר   3.3

 המוגמר.

 ת.קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמו

 שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות . 3.4

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות  . 3.5

המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי 

 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, 

עלת ניסיון מצטבר חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור וב

החברה  שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה. 3מוכח של 

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי  שתמונה על ידי הקבלן

עבודה בסדר גודל דומה לפרויקט עבודות פיתוח במע"ר, עם היקפי ביצוע וסוגי עבודה כגון 

 עבודות פיתוח וסלילה, עבודות בטון, חשמל , מערכות ותשתיות 

 תחומי מערך בקרת האיכות

נהל בקרת האיכות ובקר/בקרי שטח נוספים בהתאם מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול את מ

 לתחומי העבודה בפרויקט .

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.2

בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל 

 דו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. תחום פעילות בשטח יעמ

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. 

בקרת האיכות מראש לפני מינויים  מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את אנשי צוות

 ,מודגש בזאת כי הצוות הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 

פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה 

 . המתוכנן ע"י הקבלן

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת  1טבלה מס' 

 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 
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  _________________ 

גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר  גורם כאמור

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 

הצוות של אנשי 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(

 

1 

 

שנים לפחות  5מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

בביצוע עבודות עפר פיתוח וסלילה, עבודות חשמל 

, ועבודות תשתיות עם ניסיון בביצוע עבודת בקרה 

או הבטחת איכות  של פרויקט אחד לפחות 

 בפרויקטים דומים 

 מב"א

בזמן ביצוע  1

 עבודות עפר

 

שנים  3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

בקר עבודות עפר 

 וסלילה 

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של  1

לפחות בעבודות בטון מתוכם לפחות שנה בנושא  

 בקרת איכות.

 עבודות בטוןבקר 

בכל תקופת   1

ביצוע עבודות 

 גמר

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות גמרים בבניה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

 בקר עבודות גמר

משלב תחילת  1

 עבודות חשמל 

שנים לפחות  3מהנדס חשמל בעל ניסיון של 

 בבקרת איכות 
 מבא"ת עבודות חשמל 

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת נתונים  12 1

 ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

נתונים למערכת 

ממוחשבת לניהול 
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  _________________ 

 

מספר מינימלי 

הצוות של אנשי 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(

 האיכות בפרויקט

 2מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה .

ניסיון של שלוש שנים לפחות מודד מוסמך בעל   1

 מודד מוסמך 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 הפרוייקט ומנהל הבטחת איכות, יתגבר 

ו/או בתחומי בקרה  1הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 

 נוספים. 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה  1רה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המש

  מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי 

ה מנהל בקרת איכות )מב"א( יהיה גם בקר לעבודות בטון )בהתאם לניסיון ואיכות עבודת הבקר

 של מב"א ובהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(. 

באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את כמות 

ובהתאם להחלטתם  1צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

 ללא תשלום נוסף לקבלן.  הבלעדית להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א וכל זאת

 כתיבת מערכת איכות, נהלים ושלבי הבקרה בפרויקט 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את מסמכי  14

 תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

הר, כי תכנית עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מוב 3 -המסמכים ימסרו ב 

האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה 

הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בקרת איכות מאושר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית 

 יכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.בקרת א

מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד 

משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל אחת 

הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט, בנוסף יערוך 

פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי 

 ההסכם .

בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של 

, תשתיות וכו', כל הפרויקט כגון יועץ קונסטרוקציה, חשמל, מערכות אלקטרומכניות, איטום

זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן 

 הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות 

יכים וכן ברשימות תיוג לקביעת תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהל

פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את 

העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו 

את אופן העברת  בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם

 המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:  5.1

 .תיאור כללי של הפרויקט 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל

וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, פרוט הכפיפויות 

 מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.

 :פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו'( של 

 צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(. 

 הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי

 באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 .מודדים שיופעלו בשטח 

 :נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים 

תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ותרשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי  .1

קדמת דרך שלב הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המו

 הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 
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 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  .2

פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל גורמים  .3

 משתתפים בכל נקודה.

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 פירוט דרגות חומרה. .1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. .2

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה. .3

 נוהלי בקרה למדידות. .4

  פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט כולל כמות, סוג

 ותדירות הבדיקות.

  בקרת האיכות לבין נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת

שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט 

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.-מטעם המזמין ,המתכנן

  ,פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר

 רת מסמכים ומידע.טפסים מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בק

 .נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 

 

 שינויים במסמכי האיכות   5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר נהלי 

העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או גורמים לאי 

התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור 

 ב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. מראש ובכת

 בקרת מסמכים ומידע  5.1

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך כולל תוכניות 

מך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים לביצוע, הקבלן יוודא הפצת המס

 הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית,  וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, 

זמינים באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו 

והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי 

האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם 

 דכניים.מסמכים. יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא ע
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  _________________ 

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי 

 יישום הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 מוקדמת בקרה  5.4

 כללי  5.4.1

 העבודה במסמכי בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת לפני מוקדמת תבוצע בקרה

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג

 המוקדמת הבקרה נושאי  5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונהלי ההסכם, תוכניות דרישות של ולימוד קריאה 

בחינה של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר,  כולל האיכות

 צוותי עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

 לאתר )חומרי מילוי, כולל  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור

 כו'(.אישור המפעלים ו

 המפרטים. לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 

 

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע  5.4.1

 קטע .ניסוי קטע יבוצע ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 .מסמכי ההסכםבכלל  הדרושים והחומרים הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי

ניסוי,  קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין

 .הנדרשת האיכות להשגת עד

 72 לפחות האיכות מנהל הפרויקט והבטחת לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 ביחס המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן  בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד

המשנה ,  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של הרלוונטי ) מב"א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת יועץ בתחום הייעודי 

 האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי ותוך שלושה ימי עבודה, יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח 

 יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבאים:

 מה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.רשי 

 או \או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים לאלמנטים ו\אלמנטים, ציוד ו

 לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.

 .ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט 

 .שיטת הביצוע של קטע הניסוי 

 דיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.כלל הב 

 .ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית אליהם 

 .שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע 

 .מסקנות מקטע הניסוי 

 או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע והאופן \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 בה ניתן יהיה למנעה.

 אישור  5.4.6

 כדין ודינו השוטפת ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת"

 

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים מחוץ לאתר וכו'( 

באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה 

ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאם 

ייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע למוצג בנהלי הבקרה ה

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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 רויקט בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפ 

  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני

 המשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל במערכת ממוחשבת .

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 

 .התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

 ע השונים, בדיקת קרקע לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג הפעלת מעבדות בתחומי הביצו

וגבולות וכו'(,  200, קורלציה עובר נפה 100%ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע )

מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם 

 לדרישות במסמכי החוזה.

  המודד ,תיעוד כל סוגי המדידות ובדיקה כי כמות בדיקת מסמכי  –ביצוע בקרת מדידה

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.

  ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפעל ולבקר את 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 

פעילות שמירת רישום מסודר של כל עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג 

תהליכי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, והכנת 

 דוחות תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 .דיווח שוטף למנהל הפרויקט, ולמנהל הבטחת האיכות 

 .)הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה 

   מסירה.הכנת תיקי 

 

 

 אי התאמות  5.5.1

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 

בנושא יחד המתקנת הנדרשת, הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים 

עם אישורי המתכננים והיועצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים 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'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה 

 להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

כמו עיבוד חוזר או  אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים – 1אי התאמה מדרגה 

 תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או בתחום סטיות  – 2אי התאמה מדרגה 

 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חדש או סדרה חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע מ– 3אי התאמה מדרגה 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל 2מתמשכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

 הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת 

 3-ו 2י התאמות בדרגת חומרה איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי הקבלן. א

 ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או 

מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות 

 הבעיות.

ילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות תוצאות פע

מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן יטפל באי 

 ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

ידי  הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה על

 מנה"פ או מנהל הבטחת איכות.

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה הבלתי 

מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, 

על ביצוע רשאי מב"א להחליט על דרך הטיפול ולהורות  1-2במקרה של אי התאמה מדרגות 

 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 

ר ולא תתקבל העבודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימס

מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התאמות פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

ין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על מסמכי התיעוד יכללו, ב

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 

 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.-יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן עללעיל(, 

 נקודות בדיקה   5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של -נקודות

 מערך הבטחת איכות.

שעות  48הבטחת האיכות לפחות בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי -הודעה על קיומה של נקודת

 לפני התרחשותה החזויה.

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב 

 לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל  4דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 

בתוכנית בקרת האיכות המוגשת נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן  הקבלן להגדיר

בתחומים הנוספים )נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי 

 דרישתם.

למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן 

 כנקודות עצירה.

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין -נקודות

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך  48על התרחשותן 

 פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי נקודות עצירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, 

המזמין, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או 

, כל 3מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון, וכיו"ב.

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן -ות כעיתוייחלק מנקודות העצירה מוגדר

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 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות  שעות לפחות 72ולמנהל הפרויקט בהתרעה של 

העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן  4בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

מים הנוספים )איטום, מערכות להגדיר נקודות עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחו

אלקטרומכניות, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי 

 דרישתם.

המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור מנהל 

שים להודעה הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדר

מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת 

 לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : נקודות עצירה ונקודות בדיקה2טבלה מס' 

 

 פעילות 'מס

  

 םמתכנני

  

ור
ט

ק
רו

ט
ס

ונ
ק

 

 

כל
רי

אד
 

ץ 
וע

י
טי

ונ
לו

ר
 

 תנקודו תנקודו

 העציר הבדיק

      כללי 1  

 

 דיון ראשון בפרויקט

 

+ + + + 

 

 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות

 

+ + + + 

 

 3התאמה מרמת חומרה -אי

 

+ + + + 

      עבודות עפר 2

 

    +  במפרט נתיבי ישראל 00.02בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 

      בטוןעבודות  3

 

במפרט  00.02בפרק  00.02.02.02ע"פ התייחסות למבנים בטבלה 

 מעצ
 +    

      אדריכלות 5

 

 בתחילת ביצוע טיח
 

+  + 

 

 

 בתחילת ביצוע ריצוף וחיפוי
 

+  + 

 

 

 לפני סגירת תקרות מונמכות
 

+  + 

 

 

 בתחילת ביצוע חיפוי אבן
 

+  + 

 

 

    + ההסכם בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי

 

      חשמל 6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פעילות 'מס

  

 םמתכנני

  
ור

ט
ק

רו
ט

ס
ונ

ק
 

 

כל
רי

אד
 

ץ 
וע

י
טי

ונ
לו

ר
 

 תנקודו תנקודו

 העציר הבדיק

      בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ומסמכי ההסכם ובין היתר   

 

 +   +  אישור לוחות חשמל במפעל

 

 + אישור התקנת תעלות

    

 

 + אישור התקנת שרוולים

    

 

 אישור התקנת לוחות

 

+ 

  

+ 

 

 + אישור התקנת גופי תאורה

    

 

 + אישור התקנת אביזרי קצה

    

 

 אישור גנרטור והתקנתו בשטח

 

+ 

  

+ 

 

 אישור חדר גנרטור לאחר ביצוע בידוד אקוסטי

 

+ 

  

+ 

 

 בדיקה ואישור סופי למערכות חשמל

 

+ 

  

+ 

      איטום 7

 

 + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות

    

 

 פיקוח עליון 5.5.7

האיכות באמצעות תוכנת כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת 

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 

מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות במתכונת של "דרישת פעולה 

 בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

ן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל דוחות בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופ

 הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו.

 ישיבות שבועיות  5.5.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי 

נהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מ

 תחומים נוספים וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. 

 24כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של 

 שעות.

 קבלה בדיקות  5.5.9 

 הסופי השלב את מהוות כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי לקראת מסירת גם היתר בין הבקרה בתהליך

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 

 רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.ובין היתר 

 העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן

 .ים ישראליםההסכם ,דרישות המפרטים ותקנ במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת האיכות תגיש 

 לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

  העבודה דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי

 בהתייחס לכל סוג עבודה .

  .רשימות תיוג 

  .ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט 

  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

 .רשימת אי התאמות והליך סגירתן 

 .כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  הספקים השונים , תעודות אחריות , מספרי  התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות

 מוצרים וכדומה. 

( וכן מסמכי מקור  PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 ושלושה העתקים מודפסים.

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 5.6

ותתוחזק ע"י אשר תתופעל אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות  2מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי 

מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות 

 הוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.ההסכם, ל

 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: 

 עילויות אשר הסתיימו.תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופ 

 . שלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח 

  שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה ומסירה

 למזמין(, מיקומם וסוגם.

  ,)כולל סוגי כשל  תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים

ות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר תוצא

הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח 

 יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

  .תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 

 ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות מתקנות  פרוט עדכני של אי

  ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

 .הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות 

 .תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו 

  לכל חודש עוקב. 5אריך הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 דגשים מיוחדים לבקרת איכות הביצוע  6

בנוסף לנאמר בכלל מסמכי החוזה ובפרט בנספח בקרת האיכות, כל נוהל וכל רשימת תיוג תכלול 

 כמינימום התייחסות לנושאים הבאים : 

 לכל סוג החומרים של שתית מקומית. –בדיקות מוקדמות  (1

המוקדמות לכל סוג חומר מילוי מקומי או גרוס באתר או יבוצעו ויתועדו כל הבדיקות  (2

הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת וילוו בקבלת תעודת  -ממקור אספקה חיצוני 

+מערכת צפיפות CBRבדיקה המעידה על התאמת החומר לדרישות מסמכי החוזה. )

בוד + מיון החומר( . ורטיבות כולל קביעת צפיפות אופטימלית לביצוע ותכולת רטיבות לעי

 בדיקות מוקדמות אלו  הינן באחריות ועל חשבון הקבלן.

התייחסות בנוהל וברשימת התיוג לסוגי הציוד הנדרשים בהתייחס לסוגי החומרים )כדוגמא  (3

ביצוע הידוק שתית עם רגלי כבש בקרקע חרסיתית, סוג הציוד לגריסת חומר חצוב באתר 

 יטום וכו'(.והגדרות של מגרסה ניידת, ציוד לא

בקר האיכות יאשר כל סוג עבודה באמצעות חתימה על כל רשימת תיוג לכל סוג פעילות   (4

בנוסף לשאר בעלי התפקידים בפרויקט כגון אישור לביצוע והצלחת קטע ניסוי ובקרה 

מוקדמת, אישור ויזואלי של החומר, אישור ויזואלי של תקינות השכבה התחתונה לפני ביצוע 

אישור כי בוצעו כל בדיקות ,מדידות ו/או דרישות נוספות של מנהל שכבה שמעליה, 

 פרויקט/הבטחת איכות/פיקוח עליון וכדומה.

אישור וחתימה סופית של רשימת התיוג ע"י בקר האיכות תציין כי נסתיימה פעילות  (5

 מסויימת לפני תחילת ביצוע פעילות חדשה/שכבה שמעליה.

בכל אחת מהשכבות :  As-Madeביצוע מדידות רישום דרישות )כדרישות מינימום( של  (6

 60ס"מ( ,כל שכבה שלישית של חומרי מילוי )כל  100חישוף, עיבוד שתית, כל סוג חפירה )כל 

ס"מ( , או כל שינוי בחומר וסוף עבודות עפר . אישור המודד המוסמך כי כל שכבה נבדקת 

 תואמת את דרישת התוכניות ומסמכי החוזה. 

רישות איכות לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יינתן לאחר ביצוע אישור התאמה של ד (7

ניתוח בקרה סטטיסטית של תוצאות בדיקות של שיעור הידוק ורטיבות בהתאם לנאמר 

 עבודות סלילה". 51במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

ה יהיו בהידוק בניגוד לנאמר בכלל מסמכי החוזה כל שכבות המילוי בעבודות נשוא מכרז ז (8

 .מ"ס  7.5 מקסימלי של עד אבן בגודל יהיה מבוקר בלבד. משכך כל חומר המילוי

בכמות  FWDמודגש בזאת כי לכל סוג שכבה )שתית ועבודות מילוי ( יבוצעו מדידות  (9

עבודות  51ובדרישות איכות בהתאם לנאמר במסמכי מפרט הכללי לעבודות סלילה "פרק 

 סלילה".

לכל סוג שכבה הכולל תיעוד לכל שכבה של סוג הבדיקה שבוצעה )מיון הכנת מעקב שכבות  (10

, מדידת מודד וכו'( ,סטאטוס מעמד  FWDחומר, תוצאות בדיקות צפיפות ורטיבות, מדידות 

 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  (11

 החומרים/שכבה מבוצעת.

 

 מידע לפרויקטמערכת  7

 

 כללי    7.1

בפרויקט תופעל מערכת אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם המזמין. המערכת תשמש 

לביצוע ומעקב אחר התהליכים הקשורים לנושאי ניהול האיכות. המערכת תשמש לניהול האיכות 

בפרויקט במשך שלבי הביצוע השונים ובהתאמה לפרוגרמת האיכות שנקבעה לפרויקט. על הקבלן 

ל צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף את )באמצעות כוח האדם ש

מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך 

 כל תקופת הביצוע של הפרויקט. 

מודגש בזאת כי תפעול המערכת ממוחשבת, הזנת כלל נתוני האיכות למערכת וטעינת המסמכים 

 יבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, באחריותו ועל חשבונו. -כמפורט להלן  -רשים למערכת הנד

 פירוט המידע המנוהל במערכת  7.2

 ניהול המידע ותהליכי האיכות במערכת כוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

  הגדרה של פרטי הפרויקט, עץ המבנה, האלמנטים והפעילויות הנדרשות לביצוע לצורך

 השלמת הפרויקט.

 .הגדרת המפרטים החלים בפרויקט והדרישות עבור כל סוג חומר ובדיקה 

 ,קליטה של נהלי הביצוע והבקרה שיכללו בין היתר את מסמכי הנוהל עבור כל סוג עבודה 

 רשימות תיוג, הגדרת כמויות וסוגי בדיקות ומדידות נדרשות. 

 .הזמנות בדיקות מעבדה 

 ה המוקדמת.ניהול ותיעוד תהליכי הבקר 

 .ניהול ותיעוד תהליכי הבקרה השוטפת 

 .תיעוד של המסמכים והתכתובת בפרויקט 

 .תיעוד הדוחות השוטפים, הדוחות התקופתיים ותיקי המסירה 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת לניהול 

תוכניות, אישורי ספקים וקבלני משנה, אישורי האיכות הכוללים בין היתר, ולא רק, מעקב 

 מוצרים וחומרים, ביצוע קטעי מבחן וניהול הסמכות של צוותים,

ציוד ושיטות ביצוע, קליטת תוצאות הבדיקות והמדידות והקלדתן לתוכנה, תיעוד תעודות  

יעוד הבדיקה ומסמכי המדידה, ניהול רשימות התיוג, ניהול ומעקב אחר הטיפול באי התאמות, ת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ומעקב אחר סיורי פיקוח עליון והשלמת ההנחיות שניתנו בסיורים אלו הכל בהתאם לטפסים 

הייעודיים הקיימים במערכת הממוחשבת. כמו כן יעשה שימוש במערכת לצורך תיוק של יתר 

המסמכים הרלוונטיים הכוללים סיכומי ישיבות באתר ומחוצה לו, הנחיות שונות המתקבלות 

ים, דוחות שוטפים וכן כל יתר המסמכים, התמונות, הקבצים והטפסים מהמזמין והמתכננ

 הקשורים לפרויקט.

על הקבלן לוודא כי המידע במערכת מעודכן באופן שוטף וכי אין חוסרי נתונים, תוצאות או מסמכים 

 נדרשים במערכת. 

 

 הקמת הפרויקט במערכת:  7.1

המפרטים המחייבים המוגדרים על הקבלן לוודא כי המפרטים המוטמעים במערכת תואמים את 

על הקבלן לפנות בכתב  –בחוזה הפרויקט. במקרה בו נדרש שינוי או תוספת או גריעה של סעיפים 

 לתמיכה הטכנית של התוכנה לצורך ביצוע התאמות אלו.

לפני תחילת העבודות בפרויקט, על הקבלן להגדיר עץ מבנים לפרויקט באופן שיפרט כל 

מתוכננים לביצוע בהתאמה לתכנון הפרויקט. על הקבלן להעביר את עץ האלמנטים והפעילויות ה

המבנים שהוגדר על ידו לצוות התמיכה הטכנית של המזמין לצורך קליטת נתוני הפרויקט 

,על הקבלן לוודא כי עץ המבנים תואם את במערכת הממוחשבת  במערכת. לאחר קליטת הנתונים

 סוגי הפעילויות הנדרשות לביצוע בפרויקט. האלמנטים המתוכננים וכולל התייחסות לכל 

 הקבלן יתייק בספריות המערכת את הנהלים המאושרים לפרויקט.

במערכת על הקבלן לוודא כי כל הטפסים הדיגיטליים המשמשים לצורך ניהול האיכות 

, והכוללים בין היתר את ניהול הזמנות הבדיקות, אי ההתאמות, תוצאות הבדיקות הממוחשבת

 המדידות תואמים את הנהלים והדרישות המוגדרים בחוזה.ותוצאות 

את רשימות התיוג המאושרות לצורך  של המזמין על הקבלן להעביר לצוות התמיכה הטכנית

הגדרתן במערכת. על הקבלן לוודא כי כלל רשימות התיוג הוגדרו במערכת בהתאם לנוהל 

ישמשו לצורך ניהול  הממוחשבתמערכת המאושר. טפסי רשימות התיוג הדיגיטליים המוגדרים ב

 בקרת האיכות השוטפת.

את כל אנשי הקשר הרלוונטיים לפרויקט, כולל שיוך  מערכת הממוחשבתעל הקבלן להגדיר ב

 לחברה ופרטי התקשרות כגון דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.

 בקרה מוקדמת.  7.4

נותני השירותים לצורך תיעוד של פרטי הספקים, היצרנים והממוחשבת הקבלן ישתמש במערכת 

השונים הנוטלים חלק בפרויקט. תהליך אישור הגורמים המעורבים יבוצע באמצעות טפסים 

ייעודיים במערכת ויכלול פירוט של הגוף מספק השירות, אנשי הקשר ופרטי ההתקשרות. תהליך 

האישור יכלול צירוף של מסמכים נדרשים כגון הסמכות ותווי תקן וטעינתם למערכת. כמו כן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כלול התהליך הגדרה של תאריכי תחילת תוקף האישור וסיום תוקף האישור עבור כל ספק, יצרן י

 או נותן שירות. 

את כל נתוני החומרים והמוצרים בהם יעשה שימוש במסגרת מערכת הממוחשבת הקבלן יזין ל

מערכת הפרויקט. תהליך אישורי החומרים והמוצרים ינוהל באמצעות טפסים ייעודיים ב

ויכלול הזנה של פרטי החברה המספקת, פרטי המוצר ו/או החומר המסופקים,  שבתהממוח

העתקי מסמכים הכוללים אישורי עמידה בדרישות, תווי תקן והסמכות, והגדרה של טווח 

 התאריכים בהם קיים תוקף לאישורים אלו.

א כי כל ויווד מערכת הממוחשבתהקבלן יתעד את ביצוע קטעי הניסוי באמצעות טופס ייעודי ב

 הפרטים הנדרשים הכוללים תיאור של הביצוע, תמונות ואישורים מוזנים למערכת.

ערכת הקבלן ינהל את תהליך הזמנת הבדיקות המוקדמות לחומרים ולמוצרים באמצעות המ

. הקבלן יתעד את תוצאות הבדיקות במערכת באופן שיכלול את הערכים שהתקבלו הממוחשבת

תעודות הבדיקה הרשמיות. התהליך יתבצע באמצעות ממשק ניהול בכל בדיקה ובנוסף עותקים מ

הבדיקות הייעודי הקיים בתוכנה כך שיתאפשר שימוש בנתונים שהתקבלו מבדיקות אלו במהלך 

 ביצוע הבקרה השוטפת.

 בקרה שוטפת:  7.5

 :בדיקות מעבדה

המועסקות הקבלן יבצע ניהול ומעקב אחר הזמנות הבדיקות וביצוע הבדיקות ע"י המעבדות 

בפרויקט. התהליך יתבצע באמצעות ממשק ניהול הבדיקות הייעודי הקיים בתוכנה. תיעוד 

 הבדיקות יכלול את הפרטים והתהליכים הבאים:

 תאריך הזמנת הבדיקה.

 תאריך ביצוע הבדיקה בפועל.

 פרטי הספק / היצרן ומבצע העבודה.

 פרטי החומר / המוצר הנבדק וקישור לסעיף במפרט.

 יקה הנדרשת.שם הבד

 קישור לאלמנט במערכת המבנים עבורו מבוצעת הבדיקה.

 קישור לתעודת ייחוס במידה וקיימת.

. בהתאמה הממוחשבת הקלדת תוצאות הבדיקות לאחר קבלתן מהמעבדה לטופס ייעודי במערכת

 לסוג הבדיקה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מערכת סריקה והצמדה של תעודות הבדיקה הרשמיות של המעבדה, להזמנת הבדיקה שבוצעה ב

 הממוחשבת.

על הקבלן לוודא כי פרטי הבדיקות, תוצאות הבדיקות והנתונים הקשורים אליהן מעודכנים בכל 

עת במערכת. על הקבלן לוודא כי נציג המעבדה כולל את מספר ההזמנה ממערכת האיכות בדו"ח 

ה הבדיקה. תהליך הזמנת הבדיקות באמצעות המערכת והקלדת התוצאות ושיוך תעודות הבדיק

 יבוצע על ידי הקבלן או מי מטעמו, על חשבונו ובאחריותו.

על הקבלן לוודא כי שינויים במיקום ביצוע הבדיקה, היקף או נפח האלמנט הנבדק, תאריכי  

טרם יציאת המעבדה  מערכת הממוחשבתהביצוע, כמות וסוג הבדיקות המוזמנות, יעודכנו ב

תוכנה, על הקבלן להודיע טלפונית למעבדה לביצוע הבדיקות בפועל. בנוסף לעדכון הפרטים ב

 שלגביה חל השינוי על ביצוע שינוי בהזמנה.

 רשימות תיוג:  7.6

. מערכת הממוחשבתהקבלן ינהל ויתעד את כל רשימות התיוג שנקבעו לפרויקט באמצעות ה

התיעוד יתבצע על גבי טפסים דיגיטליים שהוגדרו בשלב ההקמה. במידה וטופס מסוים אינו קיים 

יעביר הקבלן איפיון של הטופס המבוקש לתמיכה הטכנית של המערכת. עד  ת הממוחשבתמערכב

לעדכון הטופס הנדרש במערכת יהיה על הקבלן להשתמש בטופס נייר ידני לצורך תיעוד הביצוע 

 בהתאם לנוהל ולעדכן את המערכת לאחר השלמת הטופס בתוכנה. 

 הטפסים הדיגיטליים יכללו את הפרטים הבאים:  7.7

 הנוהל / רשימת התיוג.שם 

 תאריך פתיחת הרשימה.

 עבורו מבוצע הנוהל. מערכת הממוחשבתקישור לאלמנט ב

 פרטי הספק / היצרן, סוג המוצר/ים המסופקים ומבצע העבודה.

 שלבי הבקרה בהתאמה לנוהל המאושר.

 קישור לתעודות בדיקה שבוצעו במסגרת הנוהל.

 . קישור לתוכניות האלמנט עבורו מבוצע הנוהל

 קישור למסמכים נוספים )תמונות, תעודות, סריקות וכו'(.

 .As-Madeקישור לקובץ מדידות 

באחריות הקבלן לוודא כי רשימות התיוג מוזנות באופן שוטף למערכת וכוללות את כל הנתונים 

הנדרשים. כל מסמכי העדות הרלוונטיים )לדוגמא: בדיקות, דפי מדידה, תמונות וכו'( יקושרו 

 . מערכת הממוחשבתהתיוג לרשימת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אי התאמות  7.8

הכולל תיאור של אי  מערכת הממוחשבתהקבלן ינהל את אי ההתאמות באמצעות טופס ייעודי ב

ההתאמה והתייחסות פרטנית לכל שלב משלבי הטיפול בה עד לסגירתה. טופס אי ההתאמה כולל 

 את הפרטים הבאים:

 מספר אי התאמה.

 חומרת אי ההתאמה.

 המדווח על אי ההתאמה.שמו ותפקידו של 

 תאריך ביצוע, תאריך גילוי ותאריך סגירה משוער.

 נושא אי ההתאמה ופרטים מלאים על מהות הכשל שהתגלה.

 קטגוריית אי ההתאמה.

 סעיף במפרט.

 גורם אחראי לליקוי.

 קישור למבנה רלוונטי ממערכת המבנים בפרויקט.

 ההתאמה.קישור לקבצים ותמונות הנדרשים לצורך תיעוד אי 

 תיאור של שלבי הטיפול, כולל תאריך פתיחת השלב, הגורם המטפל וסטטוס הטיפול.

 תאריך סגירת אי ההתאמה.

על הקבלן לוודא כי כל התהליך הקשור לפתיחת אי ההתאמה, הפעולה המתקנת, ביצוע התיקון 

 . על הקבלן לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לאימערכת הממוחשבתוהסגירה מתועד ב

ההתאמה לכל שלב משלבי הטיפול )דוגמת: תמונות, הנחיות מתכנן לתיקון, סקיצה לתיקון, 

 תעודות בדיקה מקוריות / חוזרות, מדידות וכו'(.

 נקודות בדיקה ועצירה  7.9

הקבלן ינהל תהליך נקודות העצירה והבדיקה באמצעות טפסים ייעודיים במערכת. הטפסים 

עצירה או הבדיקה ויקושרו לדוחות המתאימים המעידים יכילו את המידע הנדרש עבור נקודות ה

 על קיום כל התנאים להשלמת הדרישות. המידע בטפסים יכלול את הפרטים הבאים:

 פרטי האלמנט / מבנה עבורו הוגדרה נקודת העצירה / בדיקה.

 קישור הטופס לאלמנטים המתאימים בעץ המבנים.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ות הבקרה המוקדמת, כולל אישורי הספקים אישור על עמידת תהליך ביצוע האלמנט בכל דריש

 והחומרים וביצוע קטעי ניסוי.

 אישור על השלמת בדיקות המעבדה והמדידות.

 אישור על העדר אי התאמות פתוחות.

 אישור על השלמת כל רשימות התיוג לעבודות שבוצעו עבור המבנה / האלמנט.

 שם המאשר ותפקידו.

 תאריך האישור.

 ניהול מסמכי הפרויקט:  7.10

על הקבלן לוודא כי כל המסמכים והתכתובת הרשמית הנוגעת לניהול האיכות בפרויקט מתועדת 

. על הקבלן לתייק את מסמכי האיכות באמצעות שימוש בטפסים ייעודיים מערכת הממוחשבתב

 הקיימים במערכת ולמלא עבור כל סוג טופס את הפרטים הנדרשים הכוללים בין היתר:

 סוג המסמך.

 מסמך.תאריך הפקת ה

 ספרור גרסה.

 גורם מטפל.

 סטטוס המסמך.

 קישור המסמך לאלמנטים בעץ המבנים.

 טעינה וקישור לקבצים סרוקים, תמונות וכו' הנדרשים לצורך אשרור המסמך והפקתו כדוח.

יובהר כי על כל המסמכים הנדרשים לצורך אישורי האיכות, הדוחות השוטפים, הדוחות 

התקופתיים והפקת תיקי המסירה להיות מתועדים בצורה זו במערכת בצירוף כל הקבצים 

הרלוונטיים. מסמכים אלו כוללים בין היתר תיעוד של סיורי פיקוח עליון, הנחיות מתכננים, 

((, תכתובות רשמיות, דוחות שוטפים ותקופתיים RFIנוי בקשות מידע סיכומי ישיבות, בקשות שי

וכל סוג מסמך הנדרש על פי הנהלים או עשוי לשמש כמקור מידע לבחינת עמידת תהליכי הביצוע 

 והאיכות בדרישות הפרויקט.

בנוסף מב"א יהיה אחראי להעלאת תוכניות הפרויקט למערכת ועדכון גרסאות רציף של 

 כת הממוחשבת.התוכניות במער
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הפקת דוחות והעתקי מסמכים:  7.11

, בצירוף ריכוזי מסמכים וטפסים מערכת הממוחשבתעל הקבלן להפיק את הדוחות הנדרשים מה

 כפי שיוגדרו במסמכי החוזה. דוחות אלו כוללים בין היתר:

 דוח הזמנות בדיקות ותוצאות בדיקות, בצירוף העתקים של תעודות בדיקות המעבדה.

 ות הכולל את שלבי הטיפול, טפסי אי ההתאמה, תמונות ומסמכים נלווים.דו"ח אי התאמ

 דו"ח רשימות תיוג הכולל את טופס הרשימה החתום כנדרש.

 דו"ח מעקב אחר השלמת הנחיות סיורי פיקוח עליון והערות מתכננים.

נית על הקבלן לוודא כי הוגדרו עבורו הדוחות הנדרשים להפקה באופן שוטף, ויפנה לתמיכה הטכ

של המזמין במקרים בהם נדרש להגדיר דוחות נוספים. המשתמשים מטעם הקבלן יהיו אחראים 

 על הפקת הדוחות הנדרשים באופן שוטף ועל העברתם לגורמים בפרויקט.

 הדרכה על השימוש בתוכנה:  7.12

חלה חובה להשתתף במפגשי ההדרכה. הקבלן  מערכת הממוחשבתעל נציגי הקבלן המשתמשים ב

מול צוות  מערכת הממוחשבתשר מטעמו שירכז את הנושאים הקשורים בשימוש בימנה איש ק

התמיכה הטכנית של המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט 

 למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט . 

 במסגרת ההדרכה יבוצעו הפעילויות הבאות:

 .הממוחשבתלמערכת  רישום המשתמשים ומסירת פרטי כניסה

 סקירה כללית של חלקי המערכת והשימוש בטפסים השונים.

 , קישור מסמכים וטעינת קבצים.הממוחשבתהדרכה על אופן הזנת המידע למערכת 

 הגדרות עץ מבנים, אלמנטים ופעילויות.

 .הממוחשבתהפקת דוחות ומסמכים מהמערכת 

הקבלן ונציגי בקרת האיכות מטעמו, על ההדרכה תתבצע באופן מרוכז לכלל המשתמשים מטעם 

הקבלן לוודא כי כל המשתמשים מטעמו נוכחים במפגשי ההדרכה שיקבעו בתיאום עם איש 

 הקשר מטעמו.

מערכת שעות הדרכה בחינם לתמיכה ולימוד תפעול ה 20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. הממוחשבת
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  _________________ 

, מערכת הממוחשבתיתקשה בתפעול ה אחד מאנשיו בפרויקט או כי במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי

שעות הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין  20שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 פניות למרכז התמיכה הטכנית:  7.11

ה מטעמו לפנות אל מרכז התמיכה הטכנית בכל מקרה של על הקבלן, באמצעות איש הקשר שמונ

תקלה או בעיה בשימוש בתוכנה. פניות למרכז התמיכה יעשו בכתב באופן שיפרט את מהות 

 הפניה ואת דחיפות הטיפול הנדרש. 

 תנאי שימוש בתוכנה  7.14

 שימוש בתוכנה מהווה הסכמה לתנאים הבאים: 

( בע"מ היא בעלת התוכנה וזכויות היוצרים בה. לקבלן ניתנת רשות שימוש 2014חברת קיו. איי. אונליין )

בלבד ואין להתיר לצד שלישי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא. התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, 

האנשים  ניתנים למשתמש כמות שהם. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של הקבלן ו/או

הפועלים מטעמו. השימוש בתוכנה וביצועיה )שעשויים להשתנות במהלך העדכונים( וכן התאמתם 

( בע"מ 2014למטרות או שימושים מסוימים, הינם באחריות הקבלן ובפיקוחו בלבד. קיו. איי. אונליין )

נזק אחר הנובע  אינה אחראית באופן כלשהו לתוצאות השימוש בתוכנה, להפסד הכנסה אובדן רווח או כל

מכך. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי החברה לעניינים אלה. הרישיון לתוכנה ניתן להעברה רק 

במסגרת השרות לתוכנה. ברור לקבלן שהתוכנה שרכש הינה "תוכנת מדף" ושבמקרים מסוימים, התוכנה 

דרישותיו והוא מוותר על ו/או עדכון חדש עלול להכיל שגיאות או שינויים שלא תמיד יעלו בקנה אחד עם 

( בע"מ תפעל לתיקון תקלות/שגיאות בנות שחזור 2014כל טענה לחברה בעניין זה. קיו. איי. אונליין )

במהירות האפשרית או לחילופין תציע דרך לעקיפתן. בכל מקרה, תיקונים ועדכונים לתוכנה, יסופקו רק 

( בע"מ אינה אחראית להעדר 2014אונליין )למשתמשים הנמצאים בשירות בעת הפצת העדכון. קיו. איי. 

וירוסים במחשבי הקבלן, בעיות בחומרה, ברשת הלקוח או במערכת ההפעלה, ואינה מבצעת בהם שינויים 

או תיקונים. כמו כן, אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עקב התקנת התוכנה או עיכוב בהתקנת עדכון 

מ אינה מתחייבת להתאמת גרסאות ישנות של התוכנה לרכיבי עמדת ( בע"2014לתוכנה. קיו. איי. אונליין )

 או מערכות הפעלה מתקדמות. \עבודה מתקדמים ו

יובהר כי התוכנה המסופקת הינה אינטרנטית וכי ביצועיה תלויים ישירות בקיומו של חיבור 

ם אינטרנט בפס רחב הפועל בצורה תקינה. על הקבלן לוודא כי במחשבים וההתקנים המשמשי

 20לצורך הפעלת התוכנה קיים חיבור לקו אינטרנט מהיר שיאפשר הורדת מידע במהירות של 

MB\s  2לפחות והעלאת מידע בקצב של MB\s ( בע"מ לא 2014לפחות. חברת קיו. איי. אונליין )

 תהיה אחראית לשיבושים בהפעלת התוכנה במקרים בהם לא תתקיים דרישה זו.

 בדיקות מעבדה ומדידות 8

 מעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכותה 8.1

הלאומית להסמכת  המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע 
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ברשימת בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות 

 המעבדות המאושרות על ידי המזמין לצורכי בנייה.

מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם הרשות הלאומית 

להסמכת מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה 

ת הסמכה לביצוע שהמעבדה אינה מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעל

אותה בדיקה. במקרים יוצאי דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על 

 ידי גורמים אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת 

 מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.

מוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י מנהל כל הבדיקות : ה

 הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו באמצעות 

מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים לביצוע 

 ת השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .הבדיקו

"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות יהיה 

בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל 

 הבדיקות שהם מבצעים בפועל.

 יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת האיכות.הקבלן לא 

 דיגום ובדיקות  8.2

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה המפורטות 

בחלק מאצווה  בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון באזור מסוים, או

 העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, 

כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. 

דיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו ע"י היקפי הבקרה והב

 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 

 על פי הנדרש. הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקות ומיקום הדיגום

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות בדיקות 

 המצביעות על ליקויים או אי התאמות.
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 תוכנית ושכיחות הבדיקות 8.1

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים והמוצרים השונים ולבדיקת 

. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי טיב הביצוע

הבדיקות ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים ובתקנים 

 הענייניים.

כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, 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 ולמוצרים השונים הצפויה 

ד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות להתבצע בכל אח

 הנדרשת 

מוצרים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י נציג 

 הבטחת האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות  8.4

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 

 לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן. למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת

בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים 

התאמה לתקנים ולמפרטים -לערכים רצויים, זיהוי גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אי

 הענייניים.

 מדידות 9

 צוות המודדים  9.1

 יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.בראש צוות המודדים של הפרויקט 

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט 

פעולה הטעונה מדידה. נוכחות צוותי  מבלי לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים לביצוע כל 

 המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

דים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם שירותים למערך בקרת צוות המוד

 האיכות של הפרויקט.
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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.

 נוהלי ביצוע מדידות  9.2

בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם לדרישות  מנהל

מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות 

והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום 

 הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים וכלל המערכות . במרחב וסטיות מותרות בעבודות

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  9.1

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 להסמכת מעבדות וכל כלי -כויל עלכל מכשיר במעבדה יהיה מ

 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.

את תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות 

בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות ההדרכה ויהיה 

 רשאי להשתתף בהם.

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   10

 כללי  10.1

( Assurance Qualityהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

 ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  10.2

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 

 מערך בקרת האיכות:  ומול

 .לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין 

  בחינת כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד

 המיועד להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט.
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  הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות מובהר בזאת כי

בקרת האיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא 

 תשתלב בהקלדה ותפעול יעיל של המערכת הממוחשבת.

  .בחינת כוח האדם של המעבדה בפרויקט ומידת התאמתם לביצוע התפקיד המיועד להם

ך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט. הבטחת הלי

 האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות המעבדה.

  בחינת המבנה הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת היקף

ביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרוייקט מספיק ל

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.

 ערך בקרת האיכות של הקבלן, או לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מ

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 מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

 דיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך לדרוש מהקבלן לבצע ב

 בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

  מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות

 מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

 ך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהלי

במהלך ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ" נקודת 

 בדיקה" או לא הוגדרה כלל בנהלי העבודה של הקבלן.

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של קבלני

ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעיין ביומני הבקרה, טפסי  המשנה שלו. במסגרת

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

  לקבל או לדחות בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי

 צוות(.

  המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני

בדיקות מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה 

 באתר.

  לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרוש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת

 במפרטים.

 ערכת בקרת האיכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מ

 ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם

 ואופן בחינתו בקטע ניסוי. 

   .בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם 

  . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט 

   בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים המלווים בקרה זו, רשימת

 תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

   בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות

 ת התיקון הנדרש.ונוהלי המעקב עד להבטח

  .בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות 

  בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד בדרישות המפרטים  -מסירה

 והתוכניות הרלוונטיות .

  .בחינת אופן אישור ספקים 

  .בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות 

 יוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם.לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מ 

  לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי 

הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות 

ת הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכ

מעבדת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות 

וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה 

מביצוען נגרמים עיכובים בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי 

עבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של ה

 לפיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

קבלן התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי ה

לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי 

 מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא

 הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכללן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך הבקרה  כל

על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים ו/או 

 הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 11

 מ"ר. 20לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של  באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד



340 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 רשימת תכניות

 קנ"מ מהדורה שם תוכנית מס' תוכנית מס"ד
   חשמל ותאורה  

 7082/3-B 1:500 1 תכנית מאור רחובות 

 1:250 1 תכנית מאור רחובות 7082/3-12 

 1:100 1 תכנית שוק איכרים 7082/3-13 

 משתנה 1 תכנון לוחות 7082/12 

 1:100 1 הארקת יסוד שוק איכרים 7082/16 

 1:250 1 תקשורת עירונית 7082/8-12 

 LT-MD-04 משתנה 01 תאורת פיתוח מרכז תרבות וחניון תת"ק 

 הדמיה 1 1מדרגות  1מדרגות  

 הדמיה 1 5שצ"פ  5שצ"פ  

 1:75 1 תכנית חשמל -פיתוח -מרכז תרבות 37-106 

 37-106a 1:75 1 תכנית חשמל -פיתוח -חניון תת"ק 

   ופיתוחכבישים   

 3102/09/83 
תנוחת ניקוז שוק האיכרים חתך לאורך ופירטי 

 ניקוז
 שונים 1

 1:250 1 3תכנית גבהים מוצעת גיליון מס'  3102/02/123 

 1:250 1 4תכנית גבהים מוצעת גיליון מס'  3102/02/124 

 1:250 1 5תכנית גבהים מוצעת גיליון מס'  3102/02/125 

 שונים 1 כבישפירטי  3102/03/01 

 שונים 1 1פירטי ניקוז כבישים גיל'  3102/09/01 

 שונים 1 2פירטי ניקוז כבישים גיל'  3102/09/02 

 1:100 1 חתכים טיפוסיים לתאום מערכות 3102/07/01 

 1:250 1 3תכנית תאום מערכות גיליון מס'  3102/07/123 

 1:250 1 4תכנית תאום מערכות גיליון מס'  3102/07/124 

 1:250 1 5תכנית תאום מערכות גיליון מס'  3102/07/125 

 1:100 1 גליון פרטים -מרכז תרבות וחניון תת"ק 3102-03-751 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

   קונסטרוקציה

הארכת מעבר מתחת לרחוב ערוער תנוחה וחתכים  1495/14/950 
 טפוסיים

 משתנה 0

ופרט  2-2הארכת מעבר מתחת לרחוב ערוער חתך  1495/14/951 
 כלונס

 משתנה 0

הארכת מעבר מתחת לרחוב ערוער חתכים  1495/14/952 
 טיפוסיים

 משתנה 0

   אדריכלות נוף  

 L-434 L-400_RAMBLAS-SHUK 
 

1 1:250 

 L-435 L-400_RAMBLAS-SHUK AND MAAVAR 
 

1 1:250 

 LX-570 604-HASHLAMOT-436 
 

1 1:250 

 L-723 DETAILS-L-730 Shuk 
 

1 1:250 

 1:200 00 פיתוח תכנית 460 

 1:200 00 ריצופים תכנית 465 

 1:100 00 קירות פריסת 560 

 1:100 00 חתכים 660 

 שונים 00 ומדרגות ריצופים: פרטים 760 

 שונים 00 וריהוט קירות: פרטים 760 

 1:200 00 השקיה פרטים+ תוכנית 860 

 תוכניות צמחיה 960 
 

00 1:200 

   אינסטלציה וכיבוי אש  

 7A  1:100 03 1אינס' וכיבוי אש פיתוח 

 7B  1:100 03 2פיתוח אינס' וכיבוי אש 

   תכן מבנה  

 - 01 מרכז תרבות וחניון תת"ק -דו"ח תכן מבנה 1816593 

 - 01 הארכת מעביר תת"ק -פרוגרמת קידוחי נסיון 1414376 

 
 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=400_RAMBLAS&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=400_RAMBLAS&entry=gmail&source=g
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

  'ונספח 

 

נלווית  אוטונומיתערבות בנקאית נוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

"( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. __________________________על פי בקשת  .1
 :להלן(₪( חמש מאות אלף )במילים:  ₪   500,00 לאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

'  מס  פומבי מכרזשתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר   ,"(הערבותהסכום "
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. רעות-מכבים-מודיעין בעיר ר"מע בשכונת השלמות פיתוח לביצוע_____

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

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע  לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע
   בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שכל  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .1
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

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

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   הנקוב בסעיף זה לעילהרשום מטה עד ליום 

 ברה או להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להע .6

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

  'זנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ז'

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לאחר  _____________________________ *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

 3יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של לא הורשענו בשתי עבירות או  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר  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
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 

 

  1'זנספח 

 

 תצהיר הרשעות  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1'זנספח 
 תצהיר העדר הרשעות 

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  ר"מעבשכונת   השלמות פיתוח לביצוע _________מס'  מכרז פומבי 

 :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)
בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה  הליכים פליליים

 בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.

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

מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
כל עבירה, . ו/או 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג  לאיכות הסביבה כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות
 ברירת קנס, 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)
 הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.במרשם 

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ  (ד)
 הועדה. למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת

 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(1 לטופס 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
 מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל ענייןהינם מורשי חתימה   
 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.    

 נספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:אם ממלא ה

________________  _____________ ____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 קבועים בחוק, אםאת האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים ה

 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

  רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 

 2'זנספחים 

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2'זנספח 

 עובדיםתצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות 

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  .2

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית  .3

ר בעיר "השלמות פיתוח  בשכונת מע לביצועלפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' ___ 

 )להלן: "המציע"(.  רעות-מכבים-מודיעין

רת זכויות עובדים מפרישים ניכויים אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמי .4

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

 את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעשכונת ב

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר 
 

 

 

 2ח' – 'ח יםנספח

  

  קיום ביטוחים יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'חנספח 

י ח ו ט י ב ם  ו י ק ל  ע ר  ו ש י ן  – א ל ב  ק
 

 

 ביטוחים לקבלן קיום אישור -נספח ח' 

 עבודות תשתית ופיתוח שונות מע"ר, "שוק האיכרים", מודיעין

 : _____________ תאריך

 לכבוד

 "(                החברה" להלן) מ"בע העתיד עיר מודיעין לפיתוח הכלכלית החברה

 מודיעין

 בזאת מאשרים"(, המבטח" להלן) מ"בע לביטוח חברה, ___________  מטה החתומים אנו 
 להלן)  __________________________ מבוטחנו עבור ערכנו כי, כלפיכם ומתחייבים

עבודות פיתוח שונות, לרבות אך  בגין וזאת זה במסמך להלן המפורטים הביטוחים את"( הקבלן"
וכן עבודות נילוות  ____________________________________________לא מוגבל ל 

 בחוזה כמפורט"( הפרויקט" להלן)  11,000,000₪ -של  כ  ס"ע , בשכונת מע"ר, מודיעין, לכך
 : הקבלן עם שלכם' מס"( ההסכם" להלן)

  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

  תבניות, פיגומים, מתקנים, מכונות, עבודה כלי, קל עזר ציוד,  לכלים בזדון ונזק גניבה            
  וכן

     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         
 או/ו ו/או רשות מקרקעי ישראל החברה שם את לכלול יורחב ל"הנ בפוליסות המבוטח שם         

  עיריית
  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 ₪ 4,000,000 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           
 הפרויקט עבודות בביצוע הקשור בכל, מטעמם מהבאים מי כל של או/ו עובדיהם           

  פוליסה"ב
  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           
 חוזרת לעבודה כיסוי המחריג, זה פרק פי על בפוליסה הקיים חריג כל, ספק הסר למען           

  או/ו
  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       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

                     (.המוצר אחריות, מעבידים חבות, הנדסי מכני  ציוד       
 , מקצועית אחריות ביטוח נוסח לפי יהיה 1.7 בסעיף לעיל הנדרש לביטוח הפוליסה נוסח      

 מהדורה  העדכנית האחרונה של המבטח" או כל נוסח חלופי אחר שיוסכם.

  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
 אף, כאמור השירותים מתן תחילת ממועד למפרע המקצועית ואחריות המוצר חבות פוליסות

 .הביטוח תחילת לפני זה מועד חל אם

 החברה כלפי המבטח של( subrogation) התחלוף זכות על ויתור סעיף יכללו הקבלן ביטוחי  2.4
 המפקח או/ו מטעמם מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו רשות מקרקעי ישראל או/ו

 וכלפי מכוחם ולבאים  העבודות לביצוע הקשורים והיועצים המתכננים, המשנה קבלני וכל
 לא, לעיל האמור הוויתור. הביטוח מקרה קרות טרם בכתב החברה התחייבה שכלפיו מי כל

 .בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול

   לב בתום הפרתה או/ו הפוליסה מתנאי תנאי קיום אי פיו על, סעיף יכלל הקבלן בפוליסות  2.5
 או/ו רשות מקרקעי ישראל או/ו החברה של מזכויותיה יגרע לא, מטעמו מי או/ו הקבלן י"ע        

   מודיעין עירית
 .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

רשות  או/ו החברה של חבותה את לכסות יורחבו הקבלן ביטוחי פיו על סעיף יכלל( מעבידים       
 עליהן תחול אשר חבות בגין מטעמן מי או/ו  רעות מכבים מודיעין עיריית או/מקרקעי ישראל   ו

 מביטוח לגרוע מבלי וזאת  עבורו או/ו מטעמו הפועלים כל או/ו הקבלן של מחדל או/ו  מעשה בגין
 .רעות מכבים מודיעין עיריית או/ו רשות מקרקעי ישראל או/ו החברה כלפי הקבלן  חבות

 

  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       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 .הקבלן הסכמת ללא גם הקבלן ביטוחי פי על זכויותיו את לממש רשאית תהיה החברה 2.11

 –שעניינו "רשלנות רבתי" )או כל הגדרה אחרת בעלת משמעות דומה(  –אם קיים  –כל חריג  2.12
 בטל בזאת מבלי לגרוע מזכויות המבטח ומחובות המבוטח  על פי דין.

 ויות החברה בכל מקרה וענין.זכות הקזוז של המבטחת לא תגרע מזכ 2.13

פי -אישורנו כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על
 האמור 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  

  _________________ 

  1נספח ח'

 הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך :          
__________ 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                          "(החברה" :להלן)

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה ר"מעב השלמות פיתוח לביצוע חוזה  ______/____

בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדון בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו/או בשימושי הריני להצהיר  .א

 לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו/או מתקנים המשמשים אותי בביצוע העבודות בפרויקט שבנדון.

 על אף האמור בהצהרה זאת, הריני להתחייב כדלקמן: .ב

מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או  .1

אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או 

 לשם פעילותי, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

העבודות מכל אחריות  הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח .2

לגבי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על שיבוב כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או 

 עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 ולמעט כנגד חברות שמירה.

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מכל חבות בגין הנני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה  .3

נזק לגוף ולרכוש שלי ו/או מי מטעמי ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור 

לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמי או עבורי או לשם פעילותי באתר העבודות כל זאת 

 ת שמירה.ולמעט כנגד חברו למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדי ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי, בניגוד  .4

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הנני מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה לרבות 

מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם 

 הוצאות משפטיות.לרבות 

הריני להצהיר בזה כי אערוך ואחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  .5

לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת אחריות על פי  'חנספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

 החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.

_________________________                
                    חתימה ושם  הקבלן המצהיר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח ח'
 

 __________תאריך :        

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 

                                                 "(החברה" :להלן)

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכם על ידי ו/או כל הפועל מטעמי, מותנה בקיום  ,אני מאשר בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
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 

קים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים דלי
 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.

ופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב "צ .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.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הנני מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכם יוסיפו על האמור לעיל.

 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  

  _________________ 

 

 6/2018מס'   פומבימכרז 

 השלמות פיתוח לביצוע

 ר"מעב

 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ה

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ' טנספח 

. 

 
 :כללי .1

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. 1.1
הקבלן מתחייב למלא את כל ההתחייבויות בנספח זה,והן מהוות חלק  1.2

 בלתי נפרד מהתחייבויותיו על פי ההסכם.

התחייבות כלשהי מהתחייבויות הקבלן על פי נספח זה,ואשר כל הפרה של  1.3
לא תוקנה תוך התקופה שתקצב בהודעה בכתב של המזמין כי קיימת 

)שבעה( ימים ממועד משלוח  7ההפרה,ובכל מקרה תוך תקופה של עד 
ההודעה על קיום ההפרה,תחשב כהפרה יסודית של ההסכם,המזמין יהיה 

ות לו על פי ההסכם בין הצדדים ועל פי רשאי לקבל את כל התרופות המגיע
 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  6ה" עפ"י סעיף הקבלן הוא "מבצע הבניי .2.2
, עד השלמה סופית של הפרוייקט ואיכלוס  1988)עבודות בניה( התשמ"ח 

 או תעודת גמר(. 4)עד קבלת טופס 
בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרוייקט והוא ישא  .2.3

בכל החובות המוטלות בתקנות הבטיחות,ובכל תקנות או דין אחר כפי 
 תוקף מעת לעת.שיהיו ב

 אחריות מנהל העבודה: .2.4
  ישגיח,יפקח מבצע הבניה ימנה מנהל עבודה כדין. מנהל העבודה

ויהיה נוכח כל קיום ומילוי כל סידורי ונהלי הבטיחות באתר  ויוודא
 .שמבוצעת באתר עבודה זמן

 .מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה 
 ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות  אם תבוצע עב' לילה באתר

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 -מינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתר .3.1

 ביקורות בשבוע. X 2הנדרש הינו 
אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר ליועץ הבטיחות  .3.2

 להלן. 6של המזמין עפ"י סעיף 
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.  6המזמין,עפ"י סעיף  זה יועבר ליועץ הבטיחות של

 חובת ניהול הבטיחות: .3.4

בהיבטי שמירה על בטיחותם של העובדים ,ציבור משתמשי  1.4.1
 הדרך , עוברי אורח ואחרים .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .4
את  גם על מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת .4.1

 המרכיבים הבאים:
לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים הגדרת סמכויות ואחריות  .1.4.4

 באתר ובחברה.
פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת  .1.4.4

סיכונים הכוללות, לכל הפחות, פירוט של שיטות או נהלים 
לאיתור והערכת סיכונים )באמצעות סקירה מראש של סביבת 

העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור 
 .עיםמפג

ירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות פ .1.4.4
עבודה ו/או הוראות בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון 

 לבריאות או חיי אדם
פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה  .1.4.1

כולל נושאי שיתוף עובדים  –ומדריכים אותם לעבודה בטוחה 
ומבצעי  והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי ההדרכותבניהול הבטיחות 

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
 יצוע .סביבתיות לב

דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם  .1.4.4
חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי : נדרשות הסמכות, כגון

 . ,עובדים בגובה וכדומהעבודה
פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע  .1.4.4

 בטיחותי, תאונה, וכמעט תאונה.
ת באתר, ומועדי ביצוע פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחו .1.4.4

 מדווחים.   כולל למי –מדידות 
פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד  .1.4.44

פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של -להבטיח כי אף הם עובדים על
 מבצע הבניה.

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .1.4.44
באתר היא פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות  .1.4.44

 בהתאם לתוכנית הבטיחות.
 
 

 :מבצע העבודה מתחייב .4.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כי אם ביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית  .1.4.4
מורכבת,שיש בה סיכונים מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה 

בתכנית הבטיחות הכללית,תוכן תוכנית בטיחות נפרדת לאותה 
 משימה.

קונסרוקטיבית ,יועברו כי אם יתוכננו פתרונות הגנה היקפית  .1.4.4
תכניות אילו לאישורו של המתכנן ,יועץ הבטיחות של המזמין, וכן 

 מול רשות המקומית )באם ידרש לכך(
ימים  10להעביר העתק גם לידיעת יועץ הבטיחות של המזמין ,תוך  .1.4.4

 ממועד השלמתה. 
לעמוד בכל דרישות כל דין,ובדרישות תקנים מחייבים,ולעקוב  .1.4.1

 בדרישות רלוונטיות.אחר שינויים 
כי כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות  .1.4.4

יישמרו,יתועדו,ויהיו זמינים לבעלי עניין על פי הצורך 
באתר,והאחריות לכל אלה מוטלת במלואה על מבצע הבנייה 

 ומנהל העבודה,בהיותם אלו המטפלים בבניה באתר.
 
 
 
 
 
 
 

לו כל  בידי יועץ הבטיחות של המזמין ,הסמכות,אף שאין .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:

הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן בכל חלקי  הביצועים
 . 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  25אם מספר העובדים יעלה על 
 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  -אכילה מקום

 האויר לנוחות העובדים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 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(.
 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

 לרבות: לניהול הבטיחות
 ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה. .1.1.4.4.4
 מאווררים לייבוש ופיזור ריחות. .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.
 

וציוד כבוי מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית  .1.1.4.4
 אש תקין ותקני, עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.

 
 
 
 
 
 
 

 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
 בסעיף זה מתבססות על: הדרישות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה 
 .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.

מך ליועץ שימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוס .1.1.1.4
 הבטיחות מטעם קב' עזריאלי.

שכלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל  .1.1.1.4
 רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.

שכל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצוייד בהתרעה קולית  .1.1.1.1
 לנסיעה לאחור.

 

 תאונה,"כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד ויישום לקחים: .1.1.4
 זה:"תאונה" כוללת גם,לצורך סעיף  .1.1.4.4

 כל אירוע בו נפגע אדם  .1.1.4.4.4
 ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד. .1.1.4.4.4
 יש לדווח על תאונה לגורמים הבאים: .1.1.4.4.4

 .מיידית למנהלים האחראיים 
 .מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן 
 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 
 .לדווח בכתב לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת 

 
 "כמעט ונפגע": 4.4.5.2                             

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה  4.4.5.2.1                 
 פוטנציאל 

 לפציעה או לנזק.                                 
 יש לדווח לגורמים הבאים:

 .למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים 
 .לדווח בכתב ליועץ הבטיחות של המזמין 
 
 
 
 
 
 

 מערכת הפקת לקחים  4.4.5.3

ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם  4.4.5.3.1
מבצע הבניה יבצעו ניתוח אירוע, יאתרו את 

הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים למניעת 
 הישנות אירועים נוספים.

ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום  4.4.5.3.2
 הלקחים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 

 כללי: .1.1.4
 אינו גורע מאחריות מבצע הבניה לנושאים 4האמור בסעיף 

לרבות  הבטים הקשורים  באפשרות פגיעה בשלום נוספים,
 . האתר ובתוכו הציבור , משתמשי הדרך בסביבת

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
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.

אינו אחראי ולא יטפל בקבלנים אלו בכל הקשור לנושאי המזמין  .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 שהמזמין קבלנים כאמור יפעלו כקבלני משנה של מבצע הבניה 
יקבע כי יהיו קבלני משנה כאמור יכונו להלן "קבלני המשנה" או "קבלן 

 המשנה"(:
זהות קבלני המשנה ותנאי ההתקשרות איתם יקבעו בלעדית ע"י  5.3.1

 המזמין.      
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא מבצע הבניה אחראי             

 בלעדית וישירות 
עבודות קבלני המשנה ובכלל זה לעמידה בלוחות הזמנים לתיאום             

 שיקבעו  
 בהסכמים איתם ובהסכם זה.            
כן יהא מבצע הבניה אחראי לתקינות כל המערכות והמלאכות             

 שיבוצעו ע"י 
 קבלני המשנה.            

מבצע הבניה יספק לקבלני המשנה את כל השירותים הנדרשים  5.3.2
בודתם לרבות,אך מבלי לגרוע מכלליות לביצוע ע

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!
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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
ט,הוא מוצא כי קיימת סכנה במידה ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחל

 לפגיעה בבריאות או בחיי אדם.
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
ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות  –דו"ח חודשי  .4.4.4

 של מבצע הבניה ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.
פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית  –דו"ח חודשי  .4.4.4

 הבטיחות.
תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן  .4.4.1

 הטיפול בליקויים אם התגלו.
קרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות ניתוח אירועים במ .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 

עדו המזמין באמצעות מפקחי הבניה מטעמו / יועץ הבטיחות מטעמו ית .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 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
אמצעים הנדרשים עב' בגובה ללא נקיטת  3

 בתקנות למניעת נפילה.
500 ₪  

 פיגומים/טפסות שלא עפ"י התקנות 4
 

350 ₪  

 אי מניעת נפילת חפצים מגובה. 5
 

350  ₪  

 אי נוכחות מנ"ע באתר. 6
 

1,500  ₪  

טיפול וחיבור מערכות חשמל שלא עפ"י  7
 התקנות

 

350    ₪  

רשיונות/תסקירים/הסמכות שאינם בתוקף  8
לציוד מכני הנדסי, עגורנים,קולטי אויר 

 ומכונות הרמה.
 

350  ₪  

  ₪  500 אי ביצוע ביקורות ממונה בטיחות כנדרש. 9
 שימוש בכלי עבודה פסולים: 10

 )דיסקים/ערכות ריתוך/פטישונים וכד'(.
250  ₪  

 כלי צמ"ה: 11
 הסעת עובדים.-
 צופר התרעה.-

350  ₪  

 
                                            

 

 

 

 

 


