
 

 

 

 

 

  08/2019 מס'  פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019נובמבר 



- 2 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 
 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 נוף אדריכלות גרשטיין קרני    אדריכלות נוף
 08-9264507 :טלפון            

 

 מואב מעידי    קונסטרוקציה
 09-7996525 :טלפון     
  

 בע"מ פיקוח וביצוע –רייגן הנדסה     ניהול ופיקוח
 08-9711002 :טלפון

 
 הנדסה בע"מ מגן     נגישות

      
 

 אגסי רימון מהנדסים    יועץ קרקע
 077-2007672טלפון:      

 
 נדסת איכות ובטיחות בע"ממומנתקן ה    יועץ בטיחות

 03-9625552טלפון:      
 

 יעל ברנד    סקר עצים
 052-8715933טלפון:      

 
 



- 3 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 ד.א.ל הנדסה    כבישים ותנועה
 03-6366444טלפון:      

 
 

 פרץ סלע הנדסה אזרחית    יועץ ניקוז
 08-9212608טלפון: 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח עיר העתיד מודיעין בע"מ     מזמין
 2ליגד , 4המעיין    

 מכבים רעות הפארק הטכנולוגי מודיעין
 08-9707515טלפון 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 4 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

 להשתתפות במכרז ותנאי המכרזכללים נאים ת  
  

 הסכם  
  

  'טופס הצעת משתתף -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'נוסח המלצה – 2נספח ב   
  

 'דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט – 3נספח ב  
  

 'מוקדמות - 1נספח ג  
  

 'מפרט טכני – 2נספח ג  
  

 'מחירון -כתב כמויות  – נספח ד  
  

  'תצהיר עובדים זרים –נספח ו  
  

  תצהיר העדר הרשעות – 1ו'נספח  
  

  תצהיר זכויות עובדים – 2ו'נספח  
  

  נלווית להצעה להבטחת מילוי  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות הגשה  – 'זנספח
  תנאי המכרז

 

  

  על  מציעה התחייבויותהבטחת  אוטונומית ערבות בנקאית -ערבות ביצוע  – 'חנספח 



- 5 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

  הסכםהפי 
  

  מציעה התחייבויותלהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות בדק  – ט'נספח 
 בתקופת הבדק

 

  

  ביטוחי הקבלןאישור  - 'ינספח   

  ן פטור מאחריות.מתהצהרת  –( 1) 'ינספח   

  לעבודות בחום תנאים מיוחדים -( 2) 'ינספח.   
  

  נספח בטיחות -' יאנספח  
  

 טבלת קנסות –' בנספח י  
  



- 6 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

יר לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בע
 רעות-מכבים-מודיעין

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
 בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ בודות בנייה )להלן:"הספר הכחול"( כללי לעהמפרט ה

 בנוסחן המעודכן 1988נוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה ב ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

  מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
 

  להזמנת עבודה פרטנית  ותכנית שיצורפוכל מפרט 
 

  הידוע במועד פרסום המכרז –מחירון דקל בנייה ותשתיות 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



- 7 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

 

 
 

 ת במכרזנאים כללים להשתתפות
 ותנאי המכרז



- 8 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין

 08/2019מס'   פומבימכרז 

פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר ת לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
 רעות-מכבים-דיעיןמות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו 08/2019ס' מלמכרז פומבי 

 )להלן: "המכרז"(.  

ה, בניית קירות תומכים לרבות קירות שקיפיתוח, גינון, העפר, עבודות העבודות כוללות ביצוע עבודות  .1.2
 , ניקוז ותאורהוריצופים כבישים, ניקוז ואיטום, ()שדה רגילות, זוגיות שותקבורה, הכנת חלקות קבר חד

 "(. עבודות הפיתוח)להלן: "

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

 רזים ודירקטוריון החברה . מכ

  מהות המכרז .2

ת ת תחשב כהסכם מחירים למשך תקופהתקשרוהמכרז זה הינו מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לפיו  .2.1
המבוסס על מחירי העבודות ו/או המוצרים המפורטים  המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםההתקשרות 

ההתקשרות, בניכוי הנחת המציע המפורטת בנספח א' להסכם בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם 
שיכו המחירים המפורטים בכתב מובהר למען הסר ספק כי כל תקופת ההתקשרות, ימההתקשרות. 

 . הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם ההתקשרות, לעמוד בתוקפן

' להסכם דהמסומן כנספח אחוז ההנחה למחירים המפורטים בכתב הכמויות, המכרז הינו על  .2.2
  .ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, לכל פרק בנפרד

באמצעות הזמנות  במשך תקופת ההתקשרותעדי, , ע"פ שיקול דעתה הבלמפעם לפעםהחברה  תזמין  .2.3
 עבודה )המבוססים על כתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה( והתוכניות הנדרשות לביצוע העבודות

 .ויסומנו כנספח ה' להסכם ההתקשרות מהזמנת עבודה ציע שיזכה כחלקאשר יסופקו למ המוזמנות

מובהר בזאת כי  .עבודות שתוזמנההסופי של ה פןהיק מתחייבת לגבילמען הסר כל ספק, אין החברה  .2.4
כל עילה מציע שיזכה ואין לחברה ברשות ה בהתאם לתקציבים מאושרים שיהיותוזמנה עבודות ה

תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה העדר ענה עבודות בגלל וצתבתוזמנה ו/או לתביעה באם לא 
   סיבה.

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת נספחים והעל המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .2.5
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

  :   וכלליו ישיוזמנ מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות .2.6

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני  (א)
 סוג שהואעצים מכל שירותים ויו

דות לוואי וחמרי עזר, פחת ובכלל זה מוצרים מכאניים, עבוכל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות ה (ב)
 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 
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יזיה בכבלים ותיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלו (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

רבות סילוק מי גשם ושאיבת תקלות לפעילות הקיימת בפארק לאמצעי זהירות למניעת הפרעות ו (ד)
 מים.

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

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

 העבודה וממנו.   

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

ו של הסימון וכל מכשירי המדידה סימון לרבות פירוקו וחידושמדידה , ע"י מודד מוסמך, ו (ח)
 הדרושים לשם כך.

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

יצוף, הטיח, החיפוי, או הציפוי מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ולרבות כל הוצאות הר
 ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים.  

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

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

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

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

 וכו'.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יג)

 דמי בדיקות  (יד)

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

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

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו. (יז)

 רעות.   -מכבים-הוצאות הכרוכות במסירת החזקה במגרש לעיריית מודיעין (יח)

 כל מתקן אחרמבנים ארעים או  הוצאות בגין הקמת (יט)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות הפעלה, ספרי מתקן, הדרכות וכיו"ב.  (כ)

ות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם כל ההוצא (כא)
 ההתקשרות ונספחיו.

דק ותיקונים כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם ב (כב)
 בתקופת הבדק.
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 רווחי הקבלן. (כג)

רפו או לא צורפו(  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ) בין אם צו (כד)
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו  8.5% -ות לרבות פיקוח, תכנון וניהול העבודות השווה לצאהו (כה)
 לחברה מכל חשבון שיוגש.

 תקופת התקשרות  .2.7

או  "(/ תקופת ההתקשרות)להלן: "תקופת ההסכם מיום חתימת ההסכם שלוש שניםהינה לתקופה של 
  .מבניהם המוקדםכולל מע"מ,  לא₪  10,000,000עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל של 

    ת ההצעהשגה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  ם על הקריטריונים המצטבריםרשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עוני

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

רז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם ת במכמשתתפ (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 רשם  (ב)
 של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו 

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

ועד מועד סגירת המכרז עבודות פיתוח הכוללים: קירות קבורה בעלי כוכי  2016ביצע והשלים משנת  .3.2
אחת מוזמנת, וחלקות קבורה הכוללות  קברי שדה בודדים וזוגיים נפטרים לפחות בעבודה  50 -קבורה ל

 .לוש השנים האחרונות נת, בשקברים לפחות בעבודה אחת מוזמ 100בהיקף של 

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

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

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב הצהרה המסומנת (1
העבודה, המבנים אותם בנה, גודל המבנים, עלות כוללת מע"מ, שמו המלא של מזמין 

    שר.        המפקח/מנהל האתר וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת ק

גופים עליהם  המ ,להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2ח ב'בנספבנוסח המפורט ות המלצ (2
 להסכם . 1הצהיר בנספח ב'

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

 . 1/1/2016מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –ת כתבי כמויות המזמין לרבו חוזה חתום עם (א)

אישור , יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות, במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע
, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת ת המזמיןאכון למועד פרסום המכרז, מנדכני, ע

  המבנה.של המזמין בגין 
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מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  דהלת עבוצו התח (ב)
 . 1/1/2016לפני 

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

 אישור המזמין לסיום העבודה (ד)

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

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

 3כנספח ב'ן ם המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומדף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטי (1)
 למסמכי המכרז. 

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

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

 לפחות. 1ג 100- -ו 1ג' 200ג , מסוווג קבלני מתאים לביצוע העבודההינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סי .3.3
, תביא לפסילת אישור כאמורהאי המצאת   ף.בתוק למען הסר כל ספק, על המציע לצרף רישיון

   המשתתף.

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
(, שהוצאה על ידי בנק שקלים חדשים  אלף חמישים  במילים:) ₪ 50,000ע"ס  ,' למסמכי המכרזז

 .לבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 2020.31.03ת לעמוד בתוקפה עד לתאריך על הערבו

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,ל כ תתקבל

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

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

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

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

 החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

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

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

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 ת לביצוע ההסכם.  בנקאי
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ארכת תוקף הערבות הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 בהתאם.  ות ערבהידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

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

 תנאים כלליים

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

אישור תקף . על המציע להמציא ם גופים ציבורייםעפ"י חוק עסקאות עמנהל ספרים כנדרש הינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .גופים ציבורייםספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם   על ניהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

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

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

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

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

 . ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית ו/או  טשפלא הורשע בעבר על ידי בית מ (ה)
)עבירות שוחד( לחוק  290-297לפי סעיפים   פלילית עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלימשפט, 

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

ו/או נגד מנהל מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו  הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש
. לשם 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ממנהליו 

 1'ותצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא 
 .נפרד הימנו לפיור מהווה חלק בלתי למסמכי המכרז ואש

, כי כי המכרזלמסמ 2'ובנספח תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ו)
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

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

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

 .ףת המשתתד, עלולה להביא לפסילהפרויקט המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת (ח)
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מיומנות את עבודות שלגביהם נדרשת ללבצע בפוע

   להביא לפסילת המשתתף.

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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   אופן הגשת ההצעה : .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלי ל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולע .4.1
למעט מעטפת המכרז(  )מכרז המקוריים ה מסמכימלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

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

    את הפרטים הבאים:  ח א' למסמכי המכרזעל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספ .4.2

מויות המסומן על מחירי העבודות/ הפריטים המפורטים בכתב הכאחוז ההנחה )לא תוספת(   (א)
 .כנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

מובהר כי הואיל והמכרז הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב כהנחה ולא תהיה כל 
 לצד המספר. -סימון + או  משמעות ל

ם המחירים הנקובים בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי 
 .את כל החומרים ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודות ההתקשרות כוללים 

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

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

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

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

 ביטוחים: .4.5

 טוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרזלדרישות החברה לקיום בי תשומת לב המציעים מופנית (א)
 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

 לחוזה 14בסעיף בהתאם לתנאים המפורטים ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן (ב)
 ."(ןאישור ביטוחי הקבל)להלן: "לחוזה  'יבנספח " וי הקבלןביטוח"

ואת  המפורטות לעיל הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (ג)
התחייבות  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן והחוזה  המכרזכי מהות העבודות לפי מסמ

 .לעיל ולהלן כמפורטלערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

לא  בידי החברה ולהפקיד המכרז במסמכי דרשיםנה הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב (ד)
אישור ביטוחי הקבלן ' ייאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח 

 . תמבטחחברה ה)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי ה

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה  (ה)
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ מציא לה העתקיםבכתב י

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

'( יקיום הביטוחים )נספח  מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור
 ן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.החברה תתעלם מה
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, חתום אישור ביטוחי הקבלן' טנספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  (ז)
 ,פטור מנזקים –הצהרת הקבלן  (1)' ינספח  לרבות, )בנוסחו המקורי( כדין על ידי מבטחי המציע

למנוע ממנו את מועד תחילת  תהא רשאיתהחברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מהחתו
 .כנדרש עבודות בשל אי הצגת האישור החתוםהביצוע 

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, )ז'( 4.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ח)
לראות בקבלן ברה רשאית החלעיל, תהא  )ז'( 4.5כאמור בסעיף , אישור ביטוחי הקבלן )נספח ח'(

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

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

 .הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשיםות לגבי הסתייג

 

מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור 
רת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחב

ם המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחי
 ור יועץ הביטוח של החברה. לאחר ובכפוף לאיש

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות 5.1

    מוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז.התנאים ה (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 ההחוז (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

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

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)

  אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

    

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

     ;ם התאגידתמצית רישום מהרשם בו רשו .6

  ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו .7

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 תפרק המוקדמו (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 כתב כמויות (טז)

 רשימת תכניות ותכניות לביצוע (יז)

 ע"פ דין.  תם על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונוהירים המעידיאסמכתאות ותצ (יח)

 . המעטפ (יט)

בשעה  25.11.19 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  5.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   3,000 –וזאת תמורת   ,10:00

 ההצעה     .8

 כדלקמן: "( ההצעההצעתם )להלן: " מסמכי אתעל המשתתפים במכרז להגיש  .8.1

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

 כדלקמן:   המיועדים לכך,

ן את מס' המכרז, אליה יוכנסו שתי מעטפות להגיש במעטפה אחת, עליה יש לציי האת ההצע (א)

 כדלקמן:

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

 הכספית אליה .

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

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

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

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  ,המעטפות(ת שתי )המכילה א סגורההמעטפה  (ב)

במשרדי החברה בניין  15:00 בשעה 16.12.2019 א יאוחר מיוםחברה בנוכחות נציג החברה לה

 .מודיעין מכבים רעות  4שברח' המעיין  2ליגד 

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור ציע לקבלעל המ (ג)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

תישלחנה באמצעות מכשיר ישלחנה בדואר ו/או שלא תתקבלנה הצעות שת .8.2

הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה 

  .מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל

   םוסיור קבלני פגישת הבהרות .9

הרות עם ת הבפגישסיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  0010: שעהב 02.12.19ב'  ביום .9.1
   המציעים.

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .9.2
     .ייטול חלק בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

 –)אגף שמאל  2, בניין ליגד 4ברחוב המעיין , בות של החברהבחדר הישיהמפגש יתקיים  .9.3
   .רעות -מכבים-יןמודיע ( 1קומה 

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות,  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .9.4
   .הםההבהרות וההסברים הדרושים והנחוצים ל

נה ו/או , כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טעאתמובהר בז ספקלמען הסר  .9.5
ן המכרז ו/או בכל תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגי

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

 כאמור.

    ת ושינוייםהבהרו  .10

ז, להכניס שינויים רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכר חברהה .10.1
מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות ותיקונים במסמכי המכרז ובכל תנאי 

המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו 
-רשום ו/או בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר

      ידם.

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

   במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

משתתפי סיור תובא בכתב לידיעת כל  לעיל, כאמור יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .10.3
ושר טלפונית, לפי ה בפקסימיליה, שקבלתה תא, בדואר רשום ו/או בהודעהקבלנים

     ידם.-הנתונים שנמסרו על

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

    בחינת ההצעה .11

הנושאת את מס' המכרז המכילה  הצעתם במעטפה חתומה כאמור על המציעים להגיש  .11.1

  .2ומס'  1את מעטפה מס' 

 בשלב ראשון   (א)

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

 את הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.בשלב זה תיבחן עמידתו של 

תמו ויוחזרו לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב חי 2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה

 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

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

 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .11.2

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

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

 תוספת הנחהממוצע תבוצע ל 111.11111
הממוצע )להלן:"  3%של 

ההצעה הזוכה "( הקובע
תהיה ההצעה הקרובה 

ממוצע הקובע ביותר ל
או  מלמטה  תקבלשי

  מלמעלה

 להלן דוגמא מספרית 111.111.1
  :נהראשו

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ביותר  יקרהההצעה ה

 הנחה 42.2% –ביותר  זולהההצעה ה

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

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

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

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 

 גמה מספרית שנייהלהלן דו 1.1.111..

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
חוז הכספית )א

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ביותר  יקרהההצעה ה

 הנחה 44.5% –ביותר  זולהההצעה ה

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 

 .הנחה 26.7 ה:הינ מוצע הקובע ביותר לממכאן ההצעה הקרובה 

 5מס' ציע של מהיא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו,ה חברה .11.3
בניסיון קודם שלילי מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

, אם הייתה , בהתקשרות עם המציעחברהו/או מנהלת הפרויקט מטעם החברה של ה
רם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים שט –כזו 

ע, על טיב ו/או איכות העבודות צילמחברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברהה
ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,

 אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 שב:האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחמבלי לגרוע מן 

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.

קט לת הפרויו/או מנהחברה ל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכש
 .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

ות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת במקרים אלה, תינתן למציע זכ
 וף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. בכפ

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חברה ה .11.4
ובלבד  מונע הערכת ההצעה כדבעי חברהחוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת ה

ימה שימוע עם המציע בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי שחברה קי
 מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותרהחברה אינה 

ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים -או מי שיוסמך על החברה, .11.5
 הצעתו.על מנת לשפר את , משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", מנכ"ל החברהאו 

 (:החברה  י"ע) הבהרות בקשת .11.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות החברה רשאית
 כל לחברה את יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים

 תגובת. החברה כתובת לפי, בפנייתה החברה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

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

    :ההסכם .12

ים תאשר תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרז חברהה .12.1
 את הצעתו כהצעה הזוכה.   

 המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .12.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה . למען הסר ספק 

תשומות הסלילה ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד ד על הזוכה להפקי .12.3
לפי הנוסח ו (מאתים אלף שקלים חדשים  )במילים:  200,000בסך של  והגישור 

, לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט 'ח כנספחמסמכי המכרז המסומן המצורף ל
ה והמציע הזוכה במיד .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוך בהסכם

רשאית לחלט את  החברתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות בלא 
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לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע העבודה הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את 
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל  חברההזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

     סוג שהוא.

 .     תוארך על פי הצורך חודשים ממועד החתימה והיא 36למשך  עמוד בתוקפההערבות ת .12.4

או לא ימציא העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .12.5
)במילים: עשרים  21תוך  תלחברה אחד מן ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

קומית כאמור, רשאית החברה ואחד( ימים מקבלת ההיתרים הנדרשים מהרשות המ
אות ההסכם והיא תחלט את כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הורלראות בו 

לאחר עבודות לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע ה 10.3כאמור בסעיף ית, הערבות הבנקא
והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל 

 ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    טענה ו/או תביעה 
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מקבלת  10.5עיף הדרושים לאחר המועד הנקוב בס מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים .12.6
כיית המציע זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,ההודעה על זכייתו מה

על  ודעההזכאית החברה, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן  -במכרז 
 זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה  ןספק כי לעניימובהר בזאת למען הסר כל  .12.7
איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה בראייה להסכמת החברה לקבלם 

 יהווה הסכמה כאמור.     

ימים מקבלת ההודעה על זכייתו  (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .12.8
המצורף למסמכי המכרז והמסומן  יו המקורוסחבנאישור קיום ביטוחים, , חברהמה

בנוסף על ידי חברת הביטוח כדין חתום כשהוא  ,()אישור ביטוחי הקבלן ',יכנספח 
 מנזקים פטור הצהרת( 1' )יומבלי לגרוע מהאמור על הקבלן להמציא לחברה את נספח 

 .  כשהם חתומים כדין על ידי הקבלן בחום עבודות הצהרת( 2' )יונספח 

 לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .12.9
ה מראש ללא אישור החבר ובין אם במכתב לוואיהאישור , בין אם נעשו בגוף )נספח י'(

והחברה, על פי שיקול דעתה  תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות ההסכם,, ובכתב
לאחר, והמציע שיזכה ע"פ מכרז זה יר את ביצוע העבודות הבלעדי, תהא רשאית להעב

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

  כרזהוצאות המ .13

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

    בעלות על המכרז .14

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .14.1
    אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת חברה וראות כל דין, הבכפוף לה .14.2
ול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. ליועצים המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תח

הצעת המציע, אלא לצורכי היועצים המועסקים על ידי החברה לא יעשו כל שימוש ב
    מכרז זה.

 ן נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשו .14.3

 

 
 הבכבוד רב ובברכ         

 מיכל ענבר פרפרי, מנכלי"ת         
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 08/2019' מס  פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 
 

 הסכם 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 הסכם

 ________ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 כלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מהחברה הכל :בין
  71700רעות   -מכבים-מודיעין 4המעיין מרח' 

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן)להלן:" 

 מצד שני 

-מכבים-מודיעיןת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר עבודולהתקשר עם קבלן לביצוע מעוניינת חברה הו :הואיל
התאם ב במשך תקופת ההתקשרות , ע"פ שיקול דעתה הבלעדיתזמין מפעם לפעם חברהה אשר רעות

 .החברהברשות  לתקציבים המאושרים שיהיו

"מכרז המסגרת"( אשר במסגרתו נקבעה  )להלן: 08/2019ה פרסמה מכרז מסגרת, מכרז פומבי מס'  חברוה  והואיל:
 לביצוע העבודות נשוא הסכם זה.מסגרת  והקבלן הוגדר כקבלןהצעה הזוכה הצעת הקבלן כ

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

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

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

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

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 נספחים להסכם.ו .2

 נספח א'  - ויותמ/כתב כהצעת הקבלן 2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 '1נספח ב  -הצהרת ניסיון  2.3

 2נספח ב' –נוסח המלצה  2.4

 3נספח ב' –פרויקט כיסוי לכל דוגמה לדף  2.5

 1נספח ג' –מוקדמות  2.6

 2נספח ג' –מפרט טכני  2.7

 דנספח  –כתב כמויות  2.8
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 יצורף בעת כל הזמנת עבודה  –ה' נספח  –ותכניות תכניות רשימת  2.9

 נספח ו' – יר עובדים זריםתצה 2.10

 1ו'נספח  –תצהיר העדר הרשעות  2.11

 2נספח ו' – תצהיר זכויות עובדים 2.12

  זנספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז בות בנקאית תב  ערנוסח כ -ערבות הגשה  2.13

  חנספח  -ההסכם התחייבויות הקבלן בתקופת  להבטחתנוסח כתב  ערבות בנקאית  -ערבות ביצוע  2.14

 נספח ט' – תב ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדקנוסח כ –ערבות בדק  2.15

 .'י נספח - אישור ביטוחי הקבלן -  יםביטוחקיום אישור  2.16

 .(1' )ינספח  –הצהרת הקבלן פטור מנזקים  2.17

 . (2' )ינספח  –הצהרת הקבלן עבודות בחום  2.18

  'יאנספח  -נספח בטיחות   2.19

 ' בינספח  –טבלת קנסות  2.20

 .ותקופת ההתקשרות מהות ההסכם .3

בצע בלעדי, לל דעתה ההסכם "מסגרת" בו תהא רשאית החברה, בהתאם לשיקוהסכם זה מהווה  3.1
החברה מפעם לפעם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי במשך תקופת  אשר תזמין הבאמצעות הקבלן עבוד

ההתקשרות, כאשר מובהר בזאת כי ההתקשרות תחשב כהסכם מחירים למשך תקופת ההתקשרות 
ב כתבעל מחירי הפריטים ו/או העבודות המפורטות המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדים המבוסס 

, בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ד'כנספח  ת המסומןהכמויו
 ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  כתב הקבלן ב

בכתב הכמויות המסומן עבודות שתוזמנה על ידי החברה ואשר יכללו פרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות  3.2
יתומחרו הפריטים ו/או העבודות הנ"ל  על פי  להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,' דנספח כ

בניה –דקל והפריטים ו/או העבודות אינן מפורטות במחירון  15% בניה ותשתיות מינוס–דקל מחירון 
ח ט / המפקניתוח מחירים שיבוצע על ידי הקבלן, יבוקר על ידי מנהל הפרויקיתומחרו על פי , ותשתיות

 כתבהמפורטת בעל ידי החברה . המחיר יכלול עמלת ניהול ופיקוח ולא תחול עליו הנחת הקבלן  ויאושר
 .ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 

מתחייבת לגבי היקפן הסופי של העבודות שתוזמנה ו/או לקצב אחיד של חברה למען הסר כל ספק, אין ה 3.3
 תוזמנה בהתאם לתקציבים המאושריםעבודות על פי הסכם זה . מובהר בזאת כי בודותלביצוע עהזמנות 

המסגרת כל עילה לתביעה באם לא תוזמנה ו/או תבוצענה עבודות בגלל ן ואין לקבלחברה שיהיו ברשות ה
 העדר תקציב או במקרה של הפסקת עבודות מאותה סיבה. 

 תקופת ההסכם.  .4

/ תקופת )להלן: "תקופת ההסכםמיום חתימת ההסכם  ניםש ששלוה של תקופת ההסכם הינה לתקופ
 כולל מע"מ המוקדםלא ₪ מיליון  10,000,000או עד לביצוע עבודות בהיקף מצטבר וכולל של  "(ההתקשרות

  .מבניהם

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .5

 ביצוע העבודות שים לשםסיון, מומחיות ומיומנות הדרויידע, נ יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  5.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,בהיקף, ברמה, בשיטה המוזמנות על ידי החברה

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  את כל הבדיקות הנחוצות, הקבלן מצהיר כי בדק 5.2
נה ו/או על כל טעוהוא מוותר בזאת  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

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

, הדרושים כרזסמכי המלממפרטים  אשר אינם  מצורפים ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  5.3
 לביצוע העבודות. 
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בודות הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע הע 5.4
  ם זה.  מור בהסככא
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 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  5.5

 בתוקף.  1ג' 100 –ו  1-ג 200 בעל סיווג קבלני מסוגרישיון קבלן   (א)

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

   ות מע"מ.עם שלטונמורשה מטאישור עוסק  (ג)

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

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

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

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ו/או  שפטהורשע בעבר על ידי בית מלא הקבלן מצהיר כי  5.6
בגין עבירה שנושאה ת פלילי רהחקי ו/או נגד מנהל ממנהליוו/או לא מתנהלת כנגדו  אישום לבית משפט,

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

לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל הרלבנטי בעניין  העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או
חוק מניעת הטרדה צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

      .2001-, התשס"במאיימת

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 5.7
 ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.   

על פי הסכם זה ויפעל על  ודין במילוי כל התחייבויותיראות כל כפוף להוהקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל ב 5.8
 חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה. 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה והקבלן לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם תחילת ביצוע  5.9
או לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים ו/או  י החברה,עו על ידבמועדים שיקב העבודות המוזמנות

הנדרשים כאמור, יהווה הדבר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם  תהאישורים ו/או הרישיונו
ע להלן, לאלתר ותעביר את ביצו1  17.1 והחברה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, כאמור בסעיף

אחר  והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה ת לקבלן העבודו
 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  5.10
 תקשרות זה.  ל הסכם הה הפרה ש, יהוו1952 –

הסכם הקבלן מצהיר כי ידוע טיב ההסכם בינו לבין החברה וכי הסכם זה מהווה בנוסף לאמור לעיל, כ 5.11
 .   המתחילה מיום החתימה ע"י הצדדיםת ההתקשרות מחירים למשך תקופ

 , להסכם זהבטופס ההצעה המסומן כנספח א'  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אחוז הנחה הניתן על ידו 5.12
' להסכם זה והמהווה דהמסומן כנספח  בכתב הכמויות העבודות המפורטות הפריטים ומתייחס למחירי 

"המחירון"( וכי המחירון  )להלן:מהווה מחירון לביצוע עבודות עלפי הסכם זה חלק בלתי נפרד הימנו
 ימשיך לעמוד בתוקפו למשך כל תקופת ההסכם. 

מכרז את סוג העבודות הנדרשות, טיבם של העבודות הצעתו ל פני הגשתהקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק ל 5.13
והחומרים הדרושים לביצוע כל עבודה ועבודה, וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם 

  על פי הסכם זה. והשפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

, נקבע על המפורטות במחירוןהעבודות הפרטים ואחוז ההנחה שניתן על ידו על מחירי הקבלן מתחייב כי  5.14
ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות המוזמנות בהתאם 
לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת החומר והציוד, הובלה, תשלום שכר 

והוא מוותר  יות ביטוח וכן רווח קבלני סביר,שנה, עלולקבלני מותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים 
לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה  חברהבזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 הנקובה בהסכם זה להלן. 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  5.15
אמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד הקבלן כ רותיו שלהצה

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

   ק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.וע ומושתמנ

 סירת העבודה:  מ .6

עבודות עפר, עבודות פיתוח, גינון, השקייה, בניית קירות תומכים העבודות על פי הסכם כוללות ביצוע  6.1
כבישים וריצופים, ם, וז ואיטולרבות קירות קבורה, הכנת חלקות קבר חדשות )שדה רגילות, זוגיות/(, ניק

 )להלן: "העבודות/עבודות הפיתוח"(. ניקוז ותאורה 

פרק , בהתאם לבהתאם לשיקול דעתה הבלעדיבצע את העבודות שיוזמנו על ידי החברה, יהקבלן  6.2
כתבי כמויות ותוכניות שימסרו להסכם זה ו 2ג' -ו 1המסומנים כנספחים ג' טכניהמפרט ההמוקדמות, 

לעת ואשר יסומנו ויצורפו כנספחים להסכם זה ויהוו חלקים בלתי נפרדים  עתמ החברה לקבלן על ידי
 הימנו.

מפרט הפרק המוקדמות ולקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות המפורטות ב רומסתחברה ה 6.3
 הכמויות יובכתב להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו 2ג' -ו 1ג'המסומנים כנספחים  טכני

, לשביעות רצון החברה ו/או המפקח וימלא לצורך זה אחר לקבלן בעת הזמנת עבודהשימסרו  התוכניותו
כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם זה, ובין שאינן מפורטות בהסכם זה  ובלבד שהן 

  מתאימות לסוג העבודות נשוא הסכם זה. 

צמצם את היקף העבודות מרחיב או המ כל שינויעל החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  6.4
זמנו בשלבים בהתאם להוראות המפקח וקצב ובמסגרת הזמנת העבודה ו/או ביצוע העבודות שי פורטושי

מנוע ומושתק התקדמות העבודה בפרויקט והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והקבלן יהא 
   .בנושא זה וג שהואשה מכל סכל תביעה ו/או טענה ו/או דרי חברהמלהעלות כנגד ה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות, אשר יש בהן להשפיע על  (א)
להסכם זה, תבוצע אך בכפוף למתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל  10.1התמורה כאמור בסעיף 

  החברה לביצוע התוספות או השינוי. 

צמצם את היקף מרחיב או של כל שינוי המלביצוע התחשיב  כמו מובהר למען הסר כל ספק כי (ב)
תוספת ו/או בין אם הקטנת היקף העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר ליחידה , בין אם בהעבודות
 15בנייה ותשתיות בניכוי  –במחירון דקל שניתנה על ידי הקבלן או במחירון בניכוי ההנחה המפורט 

 . אחוז %

 ות המפרטים המפורטים להלן: אם להוראודות בהתאת העבלבצע הקבלן מתחייב  6.5

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

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

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( 2ג'המסומן כנספח  ט הטכניבמפר

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

 מכון התקנים   –תקן ישראלי  (2)

 .ות המסומן כנספח ד' להסכם זהתב הכמויוסס על כהמב כתב כמויות שיסופק על ידי החברה (3)

 .חברהתוכניות לביצוע שיסופקו על ידי ה (4)

 המפרטים אשר מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (ב)

 להסכם זה 1מסומן כנספח ג' – פרק המוקדמות (1)

 להסכם זה 2מסומן כנספח ג' –מפרט טכני מיוחד  (2)
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לכל הזמנה למתן הצעה צורף מיוחד שיהטכני ה מפרטים נוספים שיפורטו במסגרת המפרט (3)
 לביצוע עבודה.

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע ותיאום 6.6

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
  .  בנפרדשיקבע על ידי החברה ויפורט במסגרת כל הזמנת עבודה בהתאם ללוח הזמנים  ו/או המפקח

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

 זה.   

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

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

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם שיקבעו לביצוע עבודות ים חות הזמנר  כי לוהקבלן מצהי (ה)
 .   ותמתאימים לביצוע העבוד

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

 ליו.  ע

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

רוע מבלי לג )במילים: חמשת אלפים ש"ח( בגין כל יום איחור, וזאת₪  5,000מראש בשיעור של 
 ת החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.   מזכו

 לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ידאג הקבלן:   6.7

 ברורים לו. ביצוע העבודה וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים ללועבודה המיועד האתר סייר בל (א)

שטח כגון: קווי מים, ביוב, קיימים ברקעיים הק-קרקעיים והתת-בדוק את מיקום המתקנים העלל (ב)
 , תאורה וכו' בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים. כבליםתיעול, חשמל, 

שימוש לעשות קרקעיים או -כבלים תת/או חפירות לגילוי צינורות ובמידה ויידרש הקבלן לבצע 
אחריות הקבלן ועל ו ביהיאלו  , יבצע הקבלן חפירות גישושבמכשירים מיוחדים לצורך גילויים

בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם תוך כדי העבודה . חשבונו
 .סכם זהייפגעו שירותים כלשהם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן הכול בכפיפות לסעיפי ה

לרבות התוכניות, המפרט  ה פרטניתם המצורפים להזמנה לביצוע עבודמסמכיהאת לבדוק הקבלן מתחייב  6.8
את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות הטכני, כתב הכמויות ו

בכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט /או והטכני  במפרטו/או  או סתירה בתכניות
ה סופית, לא תתקבל כל תביעה ידון תהיהמפקח בנתבוצע העבודה. החלטת ו/או מפרט  לפי איזו תכנית

    מצד הקבלן על סמך הטענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  6.9
 ות. לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע העבוד -העבודות, הוראות משלימות 

אי ביצוע כלל ובכל חלק מהן, לרבות המוזמנות  הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בעבודותרה לחב 6.10
, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכל כפי שהוצאו לקבלןבתוכניות, ובכתב הכמויות העבודות המפורטות 

לן בכתב שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקב
 קודת השינוי"(. )להלן:"פ

הקבלן מתחייב לספק לחברה ו/או עירייה , למפקח ולמתכנן לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר  6.11
וכו'  I.L, הכוללות תיאור מדויק של כל העבודות כולל מידות, רומי קרקע, "(AS  MADE)"ביצוע 

התאם למפרטי משהב"ש, ובהעדר בהעירייה התוכניות יוגשו במדיה מגנטית או אופטית בהתאם למפרט 
 וכן עותק קשיח לכ"א מהגורמים.  
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על פי או יסופקו שלא  עבודות שיבוצעומובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ציוד ו/או מוצרים ו/או  6.12
. לעיל, יהא על הקבלן 6.2המצורפות ו/או המפרט הטכני ו/או כתב הכמויות כאמור בסעיף  תותוכניה

ו/או למפרט  תולתוכני םקן את העבודה על חשבונו ולהתאימ/או לתמוצרים וד ו/או הלהחליף את הציו
 מאושר. תוכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.ה הטכני ו/או לכתב הכמויות

, לפני קבלת ומרחציוד ו/או מוצר ו/או לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין הקבלן מתחייב לא  6.13
  . אישור המפקח

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח כי הסר ספק את למען מובהר בז 6.14
, קטלוגים, תוכניות מפורטות וכן את אישור םגראפיילרבות תיאורים טכניים,  /מוצר/חומרציודהמערכות/

   המסופק. /מוצר/חומרציודמערכות/התקנים הישראלים ל

  עבודה ללא דרישה מיוחדת.כל מהלך מציה על אינפורחברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  6.15

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  6.16
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי ה מבוצעת עבודה 

תקדמות פינוי פסולת, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי הל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  6.17
, משרד התחבורה,  כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה כן התקנתו

      .' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנויאומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה 6.18
   .עבודה

החומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא ו/או המוצרים ו/או את הציוד  ב להזמיןלן מתחייהקב 6.19
  .לביצוע העבודותלעכב את לוח הזמנים 

יהיה  /או המוצרים ו/או החומריםזמנים בשל פיגורים באספקת הציודהלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי  6.20
  באחריות הקבלן.

 דו.  ייצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על לצורך ב בעקיפין,ל ההוצאות הכרוכות במישרין או כ 6.21

 ופן ביצוע עבודות  א .7

הקבלן יספק על חשבונו את המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות לרבות הקמת מערכת הקווים  7.1
ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור 

   מוש בהם.מקור השיהאספקה ל

כמו כן הקבלן במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמנת עבודה לבצע עבודות גינון, יישא בעלויות המים 
)ג( להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, על חשבונו את כל 7.13במסגרת תקופת הקליטה כאמור בסעיף 

 הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו הסידורים הדרושים לכך לרבות התקנת

ביצוע כל פרטי העבודות לצורך ביצוע העבודות במקומם ובין היתר, לנכונותם של אחראי ל בלן יהיההק 7.2
הגבהים והמרחקים בעבודות מרגע קבלת האתר ועד למסירתו הסופית עם גמר ביצוע כל העבודות ע"פ 

 הסכם זה  לחברה.

עולים מדידה מ למכשירי כל ההוצאות לסימון במהלך העבודות יהיו על חשבון הקבלן. על קבלן לדאוג 7.3
 באתר שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון יהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי העבודות אשר   7.4
 בוצעו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. 

 מהנדס ומנהל עבודה 7.5

זרחי מנוסה ורשום )רשום דס אמהנ –ות לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבוד -הקבלן יעסיק  (א)
בפנקס המהנדסים והאדריכלים(, וכן מנהל עבודה מוסמך על חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת 

 הביצוע.

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוען  (ב)
דה במשך כל תקופת עות העבודה בכל ששל העבודות. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבו

 ביצוע העבודות .

בלי אישורו ל מקום עבודה אחר הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה מאתר העבודה א (ג)
 של המפקח.
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מינוי מהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או  (ד)
 לבטלו מסיבות סבירות.

קת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל ישה מנומלא כל דרהקבלן ימ 7.6
 7.5אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין  -לעיל. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 יפיןבעק

עירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי חברה ו/או הלן למלא אחר כל דרישות ההקבעל  7.7
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 

ור לעיל כוב. האמהיה ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת העבודות בתקופת העי
 בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו. 

מיום העמדת אתר עבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, ומסירת עבודות   7.8
שהובאו האחרים  והדברים לחברה, יהא הקבלן אחראי לשמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים

על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת חומרים 
וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של הקבלן ו/או הבאים 

נו הוא בהקדם האפשרי על חשבו את הנזק מטעמו לעבודות, ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן
 ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיו העבודות במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות הסכם זה.

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו  
 או הוראות כל דין. הסכם זה להוראות בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם

 בטיחות  7.9

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

 מקצועיים והולמים. כישורים יומנות ו"י אנשים בעלי מומחיות, מעהחברה, ולבצע כל עבודה 

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

 יקון הליקוי. פשרות לתהתראה ואהחברה ו/או המפקח לקבלן  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית

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

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  7.10
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה ניה בודות הבבמהלכן של ביצוע עכך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

 ניקוי אתר עבודה  7.11

מורשה  לאתר את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
העירייה, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך לרבות היטלים ואו ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

 ה לאתר לעודפי עפר / פסולת בניהדמי כניסאגרות , 

מתחייב לפנותם על הקבלן , שאינה פסולת גושית או פסולת בניין במידה וקיימים באתר פסולת  (ב)
 .העירייהבהתאם להנחיות המפקח והנחיות או אישור  לאתר מוסדר, חשבונו

דה, קני העבואת כל מתויסלק ממנו אתר העבודה את הקבלן ינקה ביצוע העבודות מיד עם גמר  (ג)
כשהוא אתר העבודה החומרים הטכניים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. 

 מתחילת העבודות ועד לסיומן. העבודה לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  7.12

ו/או המפקח ובתאום ואישור הגורמים ם החברה בתיאום עהקבלן מתחייב לבצע את העבודות  (א)
 המפורטים להלן: 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (1)
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ומחלקת התנועה של משטרת  העירייהמחלקת התנועה של  (2)
 . ישראל

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (3)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (4)

 חברת מקורות.  (5)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (6)

 ריית מודיעין. רה של עיהיתר חפיהועדה ל (7)

 . חברת חשמל (8)

 חברת בזק  (9)

 רשות העתיקות (10)

 בכבלים ההטלוויזי (11)

 איגד ערים לכבאות. (12)

 .העירייהכל גוף נוסף שיידרש על ידי  (13)

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במקרה ועבודות  יש בהן כדי  (ב)
מחלקת של  אישורןהקבלן לתאם ולקבל את באחריות הפרעה לתנועה הן בכביש והן להולכי רגל, 

 .   שלבי העתקות התנועה השוניםל ומשטרת ישראל רעות-מכבים-עיריית מודיעיןהתנועה של 

אמצעי בטיחות על פי תכנית הסדרי תנועה הצבת : כן, על הקבלן לנקוט באמצעים הבאים-כמו (1)
 . מעקותות המפקחאל והנחיבזמן ביצוע, הנחיות ועדת התרי חפירה, הנחיות משטרת ישר

  . בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר וכפוף לאישורו של המפקח בטיחות

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולמען הסר כל ספק, מודגש כי במידה וביצוע העבודות ידרשו  (2)
את התכנון הנדרש, קבלת  ביצוע העבודות, יהא על הקבלן לבצע במהלך זמניים תנועה הסדרי
 התרים. קבלת כולל הביצוע לגמר עד הזמניים התנועה הסדרי ועשים וביצרים הנדרהאישו

לצורך התחייבות  15%הסדרי תנועה יתומחרו על פי מחירון נתיבי ישראל בהנחה של עלות  (3)
 החברה לתשלום בהתאם לאמור להלן:

 ,לכלל הפרויקט₪  40,000לא עולה על לעבודה מוזמנת, במידה ועלות הסדרי התנועה  (א)
והחברה לא תידרש לשלם בגין  העלויות, לרבות תכנון ואישוריםן במלוא ישא הקבלי

 .הסדרי התנועה

מתחייבת  ,לפרויקט₪  40,000במידה ועלות הסדרי התנועה לעבודה מוזמנת יעלו על  (ב)
 לעלות בפועל.הראשונים ₪  40,000מעלות ההפרש שבין  50% – החברה לשאת ב

מעבר למועד הנקוב בהזמנת העבודה  ה תמשךוהעבודה במידמובהר למען הסר כל ספק כי   (ג)
 ,הוצאות הסדרי התנועהיחולו , חברהמסיבות שאינן תלויות ב ו/או בצו התחלת העבודה,

בתקופה שבין המועד שנקבע לסיום העבודות בהזמנת העבודה לבין מועד סיום העבודות 
 על הקבלן., בפועל

 ותקןליקויים ופגמים בטיב העבודות ו/או בציוד המ 7.13

במהלך המוזמנות  חברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/או העבודות וה היה (א)
עליו ידווח לו ו ו/או פגם כל ליקוילהחליף ו/או לתקן בתוך זמן סביר ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן 

לצורך , מובהר בזאת כי זמן סביר בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם  על ידי החברה
 שעות.    48נם יף זה היסע

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והפגמים ו/או הליקויים שהתגלו  (ב)
בציוד שסופק ו/או במהלך ביצוע העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על 
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ד החברה רישה כנגה ו/או דידי החברה בנסיבות אלו, יהיה הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענ
 בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

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

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

 השתילים חדשים. 

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

 הים ומלאכיוד חומרצ 7.14

שימסרו במפרט הטכני וכתב הכמויות אשר יפורטו את הציוד ו/או המוצרים מתחייב לספק הקבלן  (א)
חלקים בלתי נפרדים הימנו, ולספק יהוו להסכם זה ולו לצורך ביצוע עבודות ואשר יסומנו כנספחים 

ת ודוהעביצוע על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים לב
הסכם זה בהתאם להעבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע ביעילות ו

 .ונספחיו

וד ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או הציבמקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח,  (ב)
ו לקבלן שנמסראינו תואם את הנדרש ע"פ המפרט הטכני או כתב הכמויות הכלים או חלק מהם 

כנספחים להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, ו/או ות המסומנצוע העבודות לצורך בי
לספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הקבלן , יהיה על העבודותאינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 

על  הקבעהכל לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנ
יה ילסטהקבלן המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את ידי 

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי הציוד ו/או  (ג)
פי שלמה על תעודת ה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנהאתר העבודה רשאי להוציאם מהקבלן 

והמבנים המכאני  אך ורק את הציוד מאתר העבודה להוציא הקבלן הוראות הסכם זה רשאי 
 העפר בהתאם למפורט בהסכם זה ונספחיו .הארעיים השייכים לו ואת עודפי 

העבודה החומרים וקבלתם באתר הציוד ו/או המוצרים ו/או אחראי לבדיקת הקבלן יהיה  (ד)
הסכם והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע החומרים, הציוד והולשמירתם הבטוחה של 

 .זה

חומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור ציוד ו/או המוצרים ו/או הישתמש בהקבלן  (ה)
מתחייב שהמלאכה שתיעשה הקבלן במפרטים בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות. 

 תהיה ברמה משובחת.

בחומרים למיניהם שלא יתאימו לאמור ד ו/או במוצרים ו/או יובצ  תמשולא יש/או לא יובאו ו (ו)
  .הסכם זה ונספחיו ב

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

  זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת. הקבלן ידי המפקח כי נקבע על ובלבד ש המפקח,

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על העבודות מתחייב שלא ישתמש בביצוע הקבלן  (ח)
  ידי המפקח.

הבדיקות של  תו/או בהתאם לפרוגרממפרט הטכני הקבלן יזמין את כל הבדיקות המפורטות ב (ט)
הזמנתם מבעוד מועד של הגורמים  את, ולפי תנאי ההיתר, ויוודרעו-כביםמ-ודיעיןעיריית מ

 הבודקים לביצוע הבדיקות בשטח. 

כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר את מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח הקבלן 
   .אתר העבודהב בדיקותההאמצעים הדרושים לביצוע 

לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע  תרשאיחברה ההיה תות בגין הבדיק מהשילחברה היה וה
  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לק
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  אישור מוקדם (י)

בהם יש  ו/או מוצרים  למקורם של החומרים חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקחהקבלן 
ו/או  החומריםור לטיב משום אישהשתמש ולטיבם. אין באישור המפקח ספק או לבדעתו ל

והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים המוצרים 
 לפי שיקול דעתו מבחינת טיבם.

שעל הקבלן לנטוע במסגרת  סעיף מתייחס אף לשתילים ו/או עציםמובהר למען הסר כל ספק כי 
 הסכם זה.

    ח אדםוכ 7.15

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

 . "(כח אדם)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ב)
שיון או י, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זהתוך המועד הנקוב לכך ב העבודות ביצוע 

ן. להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי העניהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 
שיון יבעלי רעובדים מנוסים, מיומנים ולמען הסר כל ספק, עבודות חשמל יבוצעו אך ורק על ידי 

  ות חשמל.וק בעבודלעס

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

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

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

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

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

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

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

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

 . בים וכיו"מיס

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

סידורי נוחיות ומקומות העבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ח)
אות באופן נ יתוחזקו לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלואתר העבודה אכילה נאותים ב

  ושוטף.

יציין ביומן העבודה את מספר העובדים המקצועיים ואת  העבודותמתחייב כי במהלך ביצוע הקבלן  (ט)
  .העבודותמספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

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

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

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (יא)
הפרה יסודית של הסכם זה הווה כם זה, מנפרד מהס' והמהווה חלק בלתי יאהמסומן נספח 

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.  
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 תוכנת רמדור 7.16
 

כדי לייעל את העבודה נדרש מהקבלן להגיש את רויקט. בניהול הפהחברה עובדת בתוכנת רמדור ל
דיווח החשבונות, להגיש יומני עבודה ממוחשבים ולנהל את בקרת האיכות במערכת רמדור של 

 החברה.
חשבון / יומן עבודה / דוח בקרת איכות שיוגשו בפורמט אחר, לא יכובדו על ידי החברה ויוחזרו 

 לקבלן. 

 ( במודולים הבאים:(NAMEDימוש ישיון שלרכוש ר על הקבלןלצורך כך, 
 מודול הגשת החשבונות 

 מודול בקרת איכות 
 מודול יומני עבודה

 

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .8

שליטה  בלןתה לקילא הי מפקחע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת העבודות הנגרם עיכוב בביצוע  8.1
לאחר קבלת בקשת הארכת תקופת  מנכ"ל החברהיקבע  -וב את העיכ ות למנועתה לו אפשריעליהם ולא הי

מנכ"ל משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של  העבודות.שינוי במועד השלמת הקבלן ביצוע מ
 .החברה

כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל מובהר בזאת למען הסר ספק,   8.2
י והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים צב המדיננעוצה במהתפתחות אחרת ש

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

בלן ע"י הודעה בכתב לקהעבודות רשאי לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של מנכ"ל החברה  8.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.העבודות לביצוע ח הזמנים וללארכה  יה זו תהיה אישוריודח

, מבלי לגרוע מכל זכות מנכ"ל החברהרשאי  )א( לעיל,6.6סעיף בשנקבע כאמור זמנים המלוח  בלןקהחרג  8.4
להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה אחרת של 

  מפקח.מנכ"ל החברה וה

אחרת הרי שפיגור בלוח הזמנים אשר אינו מוצדק על פי תנאי הסכם זה, יזכה את  מכל זכותי לגרוע מבל 8.5
   החל מרגע הפיגור ועד להשלמת העבודה.  בעצירת ההצמדה למדדחברה ה

 קצב ביצוע העבודה 8.6

איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת העבודות המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
ינקוט בלן בכתב וקבלן יודיע המפקח לק -וך הארכה שניתנה להשלמתו וע, או תבזמן הקבהעבודות 

תוך זמן או תוך הארכה העבודות מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. ןשנקבעה להשלמת

ח את די להבטיפיקים בכ)א( אינם מס "קלפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ןבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהעבודות השלמת 

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

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קתו לפי סהתחייבו ימים אחר 7תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא בכל הקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת ו, כולהעבודות

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

זכות מלאה להשתמש בכל חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה להמגיע לקבלן 
  .אתר העבודההמתקנים והחומרים שנמצאים ב

, ישלם )א( להסכם זה6.6בסעיף תוך התקופה הנקובה ביצוע העבודות את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
)במילים:  ש"ח 5000הסכם זה  לתקופת הביצוע הנקובה ב גור מעברל יום פיבגין כ חברה להקבלן 

. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד לכל יום איחור₪ ( פים שקלים חדשים אל תחמש
 ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.

מים ך שבוע ילמש החברה או מי מטעמה רשאים להורות לקבלן על הפסקת עבודה מכל סיבה  שהיא (ה)
  רכת תקופת ביצוע.לא תחשב להא ,אשר
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  השלמה, ותיקונים .9

  תעודת השלמה לעבודה 9.1

העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ עבודותו הושלמ (א)
את הבדיקה תוך  םישלימפקח ימים מיום קבלת ההודעה. ה 7תוך שבוצעו והציוד/מוצרים שסופקו 

הסכם זה בתנאי  יםעומדהעבודות ו/או הציוד/מוצרים מצא המפקח את החל בה. ם מיום שיו 14
רשימת קבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן תן לי - וומשביע רצונונספחיו 

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם בלן תיקונים הדרושים לדעתו וק
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים בלן תת לקדעתו, ל פי שיקולהמפקח רשאי, על 

שיבצע וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים  הקבלןכנגד קבלת התחייבות בכתב מ
 המפורטים ברשימה האמורה. 

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות ל חלקי ל כ( שAS MADEעדות )

 התנאים הבאים:כל ת אם יתמלאו וכמושלמ נהת על פי הסכם זה, תחשבועבודה (ג)

כתב והתוכניות, המפרט הטכני  הושלמו לפיהן סופקו ווכל הקשור אליהעבודות הציוד/המוצרים 
הווים חלקים ם זה והמחים להסככנספ וצורפשנמסרו לקבלן לצורך ביצוע עבודה, ואשר הכמויות, 

 לוח הזמנים ויתר הוראות ההסכם.  לרבות נפרדים הימנו,

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

 ותיקונים תקופת אחריות 9.2

 ה בנפרדשל כל עבודיתחיל ביום המסירה הסופית אחריות ופת הנה של תק, מנייסכם זהלצורך ה (א)
 .הקבלן לחברה וקבלת אישור בכתבמ

שנה אחת  -מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי תקופת האחריות והתיקונים לצורך הסכם זה הינם 
 מתאריך מתן תעודת ההשלמה.

קלקול אשר לדעת  ק או, נזריותאחתוך תקופת הות ו/או בציוד ו/או במוצרים ה/בעבודנתהווה  (ב)
עבודה לקויה או שימוש טיב העבודות ו/או טיב הציוד/המוצר שסופק ו/או המפקח נגרם כתוצאה מ

חומרים מוצרים או באו בבציוד , בלןבחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק
פי דרישת ו, הכל לעל חשבונלתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הקבלן שסיפק, חייב 

    המפקח ולשביעות רצונו של המפקח.

, כולה או מקצתה, לתיקון להלן 17.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ג)
 .    פגמים ו/או נזקים בתקופת האחריות  שהאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה

 התמורה   .10

העבודות שהוזמנו על ידי החברה כפי הנדרש על פי הסכם ם ביצוע יותיו לשתמורת ביצוע מלוא התחייבו 10.1
לסכום המהווה מכפלת הכמויות בהתאם זה, תשלם החברה לקבלן עבור כל עבודה שהוזמנה בנפרד, 

ים מחירהשיורכב על בסיס בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות 
אשר שיצורף להזמנת העבודה, בניכוי ההנחה ד' להסכם זה, ן כנספח ות המסומהכמויהמפורטים בכתב 

שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק 
 בתוספת מע"מ בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(.ובלתי נפרד הימנו, 

 נקובות בכתב כמויות הן אומדן בלבדכמויות ההחברה, המובהר בזאת כי כל עוד לא נאמר אחרת על ידי  10.2
של הכמויות הדרושות לביצוע הזמנת העבודה, ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, 

 לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה.

ת ע העבודומובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע כל העבודות הדרושות לביצו 10.3
 חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:   על כל 

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים למתכננים,  (א)
 נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

לוואי וחמרי עזר,  , עבודותם מכנייםכל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרי (ב)
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 הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  

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

לות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת לות לפעירעות ותקאמצעי זהירות למניעת הפ (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.  

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

 העבודה וממנו.      

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

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

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של הציוד לפי התוכניות,  (ט)
לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים 

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

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

חר גמר יטולן לאהכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וב (יא)
 יצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמני. ב

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

עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים חומרים )ל השארת וכיוצ"ב, הטיפו
 למעבר צינורות, כבלים, תעלות או לקביעת דלתות, חלונות מעקות וכו'. 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות   (יד)

 ו, אגרותמכס, בל דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, (טו)
 והיטלים מכל סוג שהוא. 

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

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או החומרים המוזמן על פי הסכם זה לחברה ו/או לעיריית  (יח)
 ת.    רעו-כביםמ-מודיעין

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

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

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

  הקבלן.רווחי  (כב)

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

ר ישולמו הכולל אשים מהסך אחוז 8.5%  -הוצאות לרבות פיקוח, תכנון וניהול העבודות השווה ל (כד)
 לחברה.

 או המרחיב  צמצםעל כל שינוי המהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת למען הסר כל ספק,  10.4
בין אם על ידי הוספה או הקטנת כמויות לפרטים  על פי הסכם זהוזמנת המה הפרטנית עבודהאת היקף 

כי במידה ותבחר , מובהר בזאת  .ניתודה הפרטקיימים או הוספת פרטים שלא נכללו במסגרת הזמנת העב
החברה לצמצם או להרחיב  את היקף העבודה הפרטנית המוזמנת כאמור, תקטן או תגדל התמורה 

לעלות למחיר ליחידה המפורט במחירון בניכוי אחוז ההנחה שניתנה על ידי הקבלן במסגרת  בהתאם
 נו. נפרד הימהצעתו המפורטת בנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי 

עבודות שתוזמנה על ידי החברה, בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר למען הסר כל ספק כי ה (1)
יכללו פרטים ו/או עבודות אם במסגרת הזמנת עבודה ובין במסגרת הרחבה של הזמנת עבודה, 

ון משרד השיכיתומחרו הפריטים ו/או העבודות הנ"ל על פי מחירון  ,שאינן מפורטות במחירון
 .15%מינוס  כן המעוד

תשולם התמורה בגין  במידה והפריטים ו/או העבודות אינם מפורטים במחירון משרד השיכון,  (2)
 15%אותם פרטים ו/או עבודות עפ"י מחירון דקל מינוס 

בגין תשולם התמורה  , בשני המחירונים הנ"לים מפורטם במידה והפריטים ו/או העבודות אינ (3)
/  הפרויקט מנהל ידי על יבוקר, הקבלן ידי על שיבוצע חתונילאחר  אותם פרטים ו/או עבודות

  ההחברה. ידי על ויאושר המפקח

שהוצעה  יכלול עמלת ניהול ופיקוח ולא תחול עליו הנחת הקבלןשיקבע לעבודות הנוספות המחיר  (4)
על ידי הקבלן והמפורטת בכתב ההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק 

 .ימנוי נפרד הבלת

אשר יש בהן ה מוזמנת מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל תוספת או שינוי בביצוע עבוד (5)
, תשולם אך ורק המקורית כפי שנקבעה במסגרת ביצוע הזמנת העבודה להשפיע על התמורה

בקשה במידה וניתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או השינוי. 
 עודי של החברה. יטופס היעל גבי הה יבוצע לאישור עבוד

התמורה בגין כל הזמנת עבודה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודה המוזמנת, בהתאם  10.5
 למפורט בכתב הכמויות ובאופן המפורט להלן: 

  חשבונות חלקיים (א)

בודות לחודש, בגין אותם חלקי הע 5 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (1)
 ידו  בפועל במסגרת הזמנת עבודה. וצעו על שב

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

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  (3)

לכל חשבון יצורף לוח זמנים עדכני עם סימון התקדמות על גבי לוח הזמנים הבסיסי שאושר  (4)
 בתחילת הפרויקט.

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelבקובץ  לדפי המדידה יצורף חישובים (5)

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות שצורף להזמנת העבודה לבין  (6)
 יש לצרף את טפסי העבודות נוספות/חריגות שאושרו. עבודות נוספות ו/או חריגות.

ה כגון באמצעות תוכנ מרשתתב תבמידה והחברה תידרוש הגשת חשבונות בצורה דיגיטלי (7)
. הקבלן מרשתת" או תוכנה אחרת הקבלן יהיה מחויב להגיש חשבונותיו בטטרנדקל באינ"

 במידה וידרש. מרשתתישא בעלות ההתחברות שלו ל

יום מיום הגשתו לחברה,  14המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל , ויקבע בתוך  (8)
דרי החולף ודש הקלנד סוף החאת התמורה המצטברת עבור העבודות שבוצעו על ידי הקבלן ע

 "(, וקביעתו תהיה סופית.החשבון המאושר" -)להלן 
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החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (9)
 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

שבון על ידי המפקח אישור החהתמורה. כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון  (10)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 
התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 

עות וזה לשביהחברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי הח
 ם של המפקח והחברה.רצונ

 מיום אישור המפקח לחשבוןיום  60כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן בתום  (11)
 "(.60)דהיינו: "שוטף +

 חשבון סופי  (ב)

יום  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י הזמנת עבודה, ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך  (1)
של הזמנת העבודה, על יסוד  י מצטבר,שבון סופמדרישת המפקח, יגיש הקבלן לחברה ח

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

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

 ( תוכניות עדותAS-MADEותיק )ור במפרט .התאם לאמי מתקן ב 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

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

 בספר הקבועים המדידה לאופני בהתאם, לעיל כאמור, הסופי החשבון את יבדוק המפקח (2)
 העבודות עבור המצטברת התמורה את, לחברה הגשתו מיום יום 45 בתוך בעויק הכחול

 .סופית תהיה וקביעתו"(, הסופי המאושר החשבון" - להלן) הקבלן. ידי על שבוצעו

 לפי, תיקונו או/ו אישורו ולאחר המפקח י"ע אושר אשר, החשבון הסופי את תבדוק החברה (3)
 .להלן שנקבעו התשלום דיועבמ מאושרהסופי ה החשבון סכום את לקבלן תשלם, דרישתה

 כלשהי הודאה יהוו לא החברה ידי על ותשלומו והחברה המפקח ידי הסופי על החשבון אישור (4)
 באופן בוצעו או/ו החברה ידי על נתקבלו שהעבודות לכך החברה כאישור או/ו המפקח מצד

 המפקח של רצונם לשביעות החוזה לפי התחייבויותיו בכל עמד שהקבלן או/ו מושלם
 .חברההו

 אישור המפקח מ יום 90 תוך לקבלן  ישולם, המאושר הסופי החשבון (5)

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  10.6

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  10.7
 חברה.   שהי על החובה כל בכך כדי להטיל אחריות ו/או

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  10.8
 העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  10.9
    עצמאי.  ידו מעצם היותו קבלן

המפורטות המוזמנות מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותנית בביצוע השלמת ביצוע העבודות   10.10
בתוכניות, המפרטים בין אם צורפו או לא צורפו וכתב הכמויות המסומנים כנספחים להסכם זה ומהווים 

 חלקים בלתי נפרדים הימנו, על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בכל שלב ושלב.  

ות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום וע מזכוימבלי לגר  10.11
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 

 ל. למרות)כד( לעי10.3חלה על הקבלן, לרבות הוצאות, פיקוח, תכנון וניהול העבודות כאמור בסעיף 
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עיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את האמור ל
 ימים ממתן ההודעה.   3הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה  10עולה על שאינו יגור בתשלום פמובהר בזאת, כי   10.12
 יצוי.   פלא תהא חייבת ב

 קנסות .11

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

צוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם ו/או לא ילא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לב 11.1
יקון כפי שנקבע על ידי המפקח תוך פרק הטעון ת הקבלן אתלא תיקן ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

' בייצויים קבועים ומוסכמים בהתאם לנספח פהזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
מדד תשומות הסלילה והגישור, החל מיום צו להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.    לת או די להפחיהתחלת עבודה בפועל. אין בתשלום זה כ

כל סכום כסף שיגיע לחברה מהקבלן בגין פיצוי ע"פ הסכם זה, תהא החברה רשאית לקזז וזאת מבלי   11.2
לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת על פי הסכם זה. כמו כן, תהיה 

 הקבלן שברשותה. נקאית שלערבות הבהחברה רשאית לחלט את ה

 י קיום יחסי עובד ומעביד    א .12

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה 12.1
הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 חברה לבין מי מעובדיו.  יד בין הובד ומעבליצור יחסי ע

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  12.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, 12.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,או עשוי עביד חב שמ

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

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

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, ונה,שתה הראשד עם דרימיי הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, 12.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו

 חריות א .13

 אחריות הקבלן לנזק 13.1

הציוד/מוצרים הקבלן אחראי לשמירת  ההיימיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה,  (א)
יצוע התחלת ב זה ו/או עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכםו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

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

 ימות בכלהשלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתא
  להוראות החוזה.פרטיהן 

מציוד/מוצרים לקויים שסופקו על ידו ו/או היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)

של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום  ו. אחריותותלקויות עבודמ
מאחריות לנזקים כאמור  העירייהו/או  . הקבלן פוטר את החברהסמוכים לאתר העבודההשטחים ש

כתוצאה ו/או בקשר מי מהן  על כל תביעה שתוגש נגד העירייהו/או  שפה את החברהילעיל, הקבלן 
 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. ילאמור וכן 
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( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)

 .לישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון/או צד שובדיהם וו/או ע

לקבל  העירייהו/או  אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא  העירייהו/או  רהועבור נזקים שהחב העירייהו/או  החברה
 העירייהו/או  יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה

 תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.מי מהן  וקביעת

  אחריות לגוף או  לרכוש 13.2

זק ו/או אובדן ו/או חבלה ית לכל נראי בלעדהיה הקבלן אחי – העירייהו/או  ביחסים בין הקבלן לחברה
ו/או תאונה כל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה 

רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים  ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לכל עירייהו/או ל
ו/או עבודה  ו/או כל מבנה ההמצוי באתר העבודד ו/או ציואו מוצר ו/או עבודה ו/האחרים ו/או לכל מבנה 

המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד  ו/או מוצר ו/או ציוד
, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי ולזיהום ולנזקים ו/או מפגעים סביבתיים מאלה

ו/או כתוצאה מכל מעשה  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו שלוחי/או ועובדיהקבלן  ו/או על ידי 
ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי ולרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדי

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל י. הקבלן בתקופת האחריות
היה הקבלן אחראי יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן ו ו/או יוא שיוטלשה

לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין 
ן בלהק ודות.ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העב עירייהו/או ל אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה

 העירייהו/או  את החברה ומתחייב לשפות מאחריות לנזקים כאמור לעיל העירייהו/או  פוטר את החברה
שא בהוצאות יכתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן מי מהן  כל תביעה שתוגש נגדנזק ו/או הפסד כאמור ועל 

 .ההגנה המשפטית ובקשר לכך

  אחריות לעובדים 13.3

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד ול עובדישל כ טחונםילבהיה אחראי לשלומם ויהקבלן 
ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 

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

  אחריות לרכוש ציבורי 13.4

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

ראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש גרמו באקהקלקול נתוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או 
, באופן יעיל ביותר ולשביעות ותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונילביצוע העבודות. הקבלן 

פול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן ישל החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הט הרצונ
קרקעיים העוברים  -עדכניות על כל הקווים התת תכניות  המוסמכותלדאוג מראש לקבל מהרשויות 

 באתר העבודות.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן 13.5

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

 דלעיל. 13.4 - 13.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

במידה ויתבעו ביחד  םו/או שלוחיה םו/או עובדיה העירייהו/או הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה  (ב)

ו/או הוראות כל דין, לרבות  הסכםו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה
 דלעיל. 13.4 - 13.1ם בסעיפים ר הנזכרייות האמוומבלי לגרוע מכלל

 העירייהו/או הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה  (ג)
בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים  םו/או שלוחיה םו/או עובדיה

הזדמנות קבלן ל ד שניתנה"ד, ובלבאשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו
 הודעת צד ג' באותה תביעה. ולהתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אלי

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה (ד)
ן היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בייצו מאת בית המשפט,  העירייהו/או 

של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים  ו, וזאת מבלי לגרוע מחובתבין עקיףישיר ו
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.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או  העירייהו/או ת החברה ולשפות אכמו כן, מתחייב הקבלן לפצות  (ה)
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם 
ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

ו/או  עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה בות שכ"טדין, לר המפורט בחוזה ו/א קבוע בכל
 במלואן. העירייה

ו/או  םלתקן בעצמ םרשאייהיו  העירייהו/או  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה (ו)
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, 

הוצאות כלליות של  20%ון הנזקים האמורים בתוספת כות בתיקאות הכרושא בכל ההוציוהקבלן 
 .העירייהו/או  החברה

כדין  וחויב העירייהו/או  היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברהיכל סכום שהקבלן  (ז)

 , מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כלםרשאי העירייהו/או  החברהיהיו לשלמו, 
יהיו מאת החברה בכל זמן שהוא וכן קבלן ו לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לבותו ו/אדין, לג
 .הסכם זה"לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות ל םרשאי

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

 .ביטוחי הקבלן .14

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ 14.1
: חילת העבודות נשוא חוזה זה )להלןלפני מועד תלערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו מתחייב הקבלן 

בין מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ לשהו באתרי העבודה על ידו ו/או"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כ
, בהתאם לתנאים המפורטים להלן יצוען של את הביטוחיםשני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ב

למסמכי המכרז   'נספח ילזה )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן  בחוזההמפורטים 

)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח  כים אלוסמממחלק בלתי נפרד  המהווה והחוזה
 :("ביטוחי הקבלן" -קראו להלןשכולם יחד י) בישראללפעול מורשית כדין ה

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 14.1.1

 , פרק א' ביטוח העבודות (א)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

ו/או הציוד וכל רכוש אחר בבעלות , עבודותההמבטח במלוא ערכן את  (כו)

, זה חוזה נשוא עבודותהקבלן בביצוען של האת  הקבלן המשמשבאחריות 
 פתאומי ובלתי צפוימקרי, בפני אובדן או נזק פיזי 

 , אחריות כלפי צד שלישי' ביטוח בפרק  (א)

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

 , חבות מעבידים' ביטוח גפרק  (ב)

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

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

  יטוח אחריות מקצועיתב 14.1.2

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

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

חודשים לאחר תום  6 כלול בין היתר תקופת גילוי שלמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח ת
 תקופת הביטוח. 

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

  ור בסעיף זה.הביטוח כאמ

  צרמוהיטוח חבות ב 14.1.3

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

 "(. המוצר"

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

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה הקבלן מתחייב
פוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע. ותהעבוד

 .ביטוח כאמור בסעיף זהה

 

 :ב וציוד הנדסייטוח כלי רכב 14.1.4

השגחתו ב  /אושבבעלותו ו ההנדסיד קבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוה (א)
גין פגיעה בו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין 

 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי ענזק לרכוש צד שלישי כלשהו 
 .יטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוחף הבבענ

 ,בין היתר ,כוללהסי מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדכ (ב)
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן לביטוח 

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר  600,000סך של בהנדסי בגבול אחריות ו/או ציוד 
כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או ת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו לתקופ

 .ת קבלניותעקיפים בקשר לביצוע עבודו

  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם (ג)
( 1' )י( לנספח 4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  לעיל)ב(  14.1.4 בסעיף )כמפורט

 נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול פטור מתן לע הצהרה
 .גינו"ב הביטוח

בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי הינו הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב"  מעןל (ד)
 ., על תיקוניה1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  רכב מנועי

בונו הוא למשך כל זמן טח על חשהקבלן יבומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 14.2
 תקנים וכל רכוש אחר שהובאביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המ

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

יכסו זה,  14כאמור בסעיף  הקבלןעל ידי שי וחבות מעבידים הנערכים פי צד שליאחריות כלי טוחבי 14.3
)בביטוח אחריות משנה  קבלנים וקבלנית אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי בין היתר גם א

ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את עובדיו( כ שייקבעומעבידים ככל 
בגין כל מעשה ו/או העבודות מטעמה מפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או עובדיהו/או מנהליה  חברהה

 "(.יחידי המבוטחמי מטעמו )להלן: "גין במחדל של הקבלן ו/או 

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  14.4
אחריות מקצועית וחבות  יביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 

לכל פעילות אשר  יןדהעל פי  קיימת לקבלן אחריותבתוקף כל עוד המוצר על הקבלן להחזיק 
 .נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו

, יכלול ויתור על כל זכות )פרק א' העבודות( לעיל)א'(  14.1.1סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  14.5
מפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהן כלפי התחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבל

בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם  , ובלבד שהאמורהעבודות מטעמה
 . זדוןבלנזק  

לסעיף "אחריות  כפופה הנערכת על ידי הקבלןכלפי צד שלישי פוליסת האחריות מוסכם בזה כי  14.6
 יחידי המבוטח.יטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מצולבת" על פיו יראו את הב

כאמור ל ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות האחריות הנערכות עביטוחי פוליסות  14.7
ם העבודות מטעממפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהלשפות את ה וורחבי
על מי  שתוטלבגין אחריות  (עבודות מטעמםלמעט אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח ה)

הקבלן  יל כמפורט באישור ביטוחוהכ –מו משנה מטעו/או קבלני  למעשי ו/או מחדלי הקבלןמהם 
 .('נספח י)
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שבו פועל הקבלן,  חברההכי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ 14.8

, )א( לעיל בפרק א' ביטוח העבודות( 14.1.1לסעיף אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם 
הנמצא ורכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של  ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה

  .בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן

הקבלן למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל 
למעט אותו חלק של  , בכפוף לאמור לעילכרכוש צד שלישי וע העבודות יחשב גם כןסגרת ביצבמ

 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןוש שבו פועל הקבלן רכוה

הקבלן ימציא  זה, חוזהביצוע העבודות נשוא  כתנאי לקבלת צו לתחילתזה,  חוזהמועד חתימת ב 14.9
על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  ('י פחנס)את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל

המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה  מוסכם בזה כי מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )
 .על נספחיו חוזהתנאי יסודי לקיום ה

מועד חתימת מיאוחר , לא חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב 14.10
צהרה לפטור מאחריות הזה, מכתב  חוזה תנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואוכ זה חוזה

בהתאם לנוסח לנזקים  העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהה
, המקורי( הסח)בנו 1 'נספח יכ נתומסומזה  חוזהל פתצורמה", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "

 כדין על ידי הקבלן. מהא חתויכשה

מועד חתימת מ, לא יאוחר חברההנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב 14.11
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע 

כשהוא   ,קורי()בנוסחו המ 2 'נספח יכומן זה ומס חוזהעבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף ל
 חתום כדין על ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה  14.12
זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן 

ות בהתאם לתנאים ולסכומים בהתאם למפורט בחוזה זה לרבהמשנה תהיינה פוליסות ביטוח 
 (.'נספח יהנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

ו/או מנהליה ו/או  חברהלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי ה 14.13
א העבודות נשו ן שלמעשה או מחדל בביצועבגין  העבודות מטעמהו/או מנהל ו/או מפקח  עובדיה

משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות קבלני השר יבוצעו על ידי חוזה זה, לרבות עבודות א
בגין כל אובדן ו/או  העבודות מטעמהו/או מנהל ו/או מפקח  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהאת ה

ה, נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנ
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. כאמור מכוסהבין אם אובדן ו/או נזק 

הקבלן אשר נערכות כמפורט  ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוח הקבלן 14.14
ו/או  חברההפעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל  14.1בסעיף 

כדי לממש את זכויותיהם על פי  עמהות מטהעבודו/או מנהל ו/או מפקח  מנהליה ו/או עובדיה

ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברההלתביעה של  ותנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות
 .ם, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידהעבודות מטעמהמנהל ו/או מפקח 

איזה על פי קרה ביטוח פחיו, מוסכם כי בעת קרות מזה ובנס חוזהבלי לגרוע מהאמור במבנוסף ו 14.15
מתחייב הקבלן לפנות באופן  ,י הקבלן(על יד )ביטוח 14.1לסעיף הביטוחים הנערכים בהתאם מ

מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי 
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וח ולסייע לו ככל ל פי הוראות נציג חברת הבטלאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול ע

 רבות להעביר לו כל מידע שידרוש.הנדרש, ל

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו ב 14.16
בכל לשאת  במתחיילרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחמייד לאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום לה תייבמתח חברהוהת המצב לקדמותו ההוצאות שתידרשנה להשב
שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל 

וכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .ההוצאות כאמורלקבלן כל תשלום לכיסוי חייבת  תהאלא  חברהה

 'פרק אעל פי האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח י לגרוע מנוסף ומבלב 14.17
, אלא אם היא חברהלישירות לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו פוליסה ב

ן זה. פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניימוסכם בזה כי ה אחרת בכתב למבטח. תהור
מנהל ח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון ק המכוסה לפי פוליסת הביטותיקן הקבלן בעצמו נז

תשלום עבור העבודה שניזוקה ,  חברהמה, או שטרם קיבל חברהמטעם ה המפקחהעבודה ו/או 
לידי הקבלן עד ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  חברהה  תמתחייב

 .ם קימום האבדן או הנזקלסכום הדרוש לש

 14.1בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, וסבנ 14.18
ו/או  חברהה ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב חברהליודיע הקבלן על כך בכתב  לעיל

, ד את אינטרס הקבלןככל שהדבר אינו נוג בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהמי מטעמם 
 ה.לנהל המשא ומתן בעצממטעמה ו/או מי  חברההת יוע מזכובלי לגרווזאת מ

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן לעיל ולהלן  זה חוזהבלי לגרוע מהאמור במ 14.19
 חברהמוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ה

 .מפקח העבודות מטעמםל ו/או מנהו/או 

ו/או מנהליה  חברההפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה 14.20
 חברהל, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או עובדיה

פן מלא ובלעדי ולא תהיינה באו ,העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה
והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה,  הםמי מ כספיות או אחרות, כלפי לו כל תביעות  ו/או טענות,

 כאמור.

בדבר עלות תיקון  העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  חברההל מחלוקת בין הקבלן לבין כ 14.21
ת הנזקים אאשר יבדוק  נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי

 חברת הביטוח. מטעם

ו/או מנהליה  חברהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את ה 14.22
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם  העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או עובדיה

על ידי  טוחביה פוליסותמ איזונאי מתנאי ת ה ו/או אי קיום שלמהפרעקב אי כיסוי ביטוחי הנובע 

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

ידי  - עלנערך הלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי 14.23
בר שיתוף ביטוחי בדו/או תביעה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה  חברהה
 1981 –ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59בסעיף   כאמוראו זכות ו/כל טענה בות , לרחברהה
 .הימבטחכלפי ו חברההכלפי  "ביטוח כפל" תטענ כל לרבותו
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( יכללו תנאי מפורש על פיו 'נספח יהקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )ביטוחי  14.24

ביצוע במשך תקופת  ותם לרעהו/או לשנאת היקפם  םצמצל ואינו רשאי לבטלם ו/א המבטח
, הודעה ולקבלן חברהל תישלח, אלא אם כן "(תקופת הביטוח)להלן: " זה חוזההעבודות נשוא 

וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 
ו/או מנהל  הו/או עובדי ו/או מנהליה חברההלו לגבי שכא  לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או 

 (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  העבודות מטעמהמפקח ו/או 
 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

 כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם חברהקבלן וללבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  14.25
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו  14.24 בסעיףאו מבוטל, כאמור ו/ הבהיקפו ו/או משונה לרע

עד למועד הביטול או השינוי לרעה ) אישור עריכת ביטוח חדש, חברהלהביטוח מחדש ולהמציא 
 .לעיל ביטול הביטוח כאמורשינוי לרעה או הצמצום או הלפני מועד   .(בביטוח כאמור לעיל

ו/או מנהליה ו/או  חברהעה כנגד הטענה ו/או דרישה ו/או תבי הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל 14.26

, או שהיה זכאי בגינובגין נזק שהוא זכאי לשיפוי  העבודות מטעמהו/או מנהל ו/או מפקח  עובדיה
לאישור עריכת ביטוחי הקבלן )ביטוח העבודות(  1על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף בגינו לשיפוי 

 נדרשל בהתאםביטוח חסר ו/או  ל ו/אוות הנ"הפוליסאיזו ממתנאי  או הפרת תנאי(, ו/'נספח י)
העבודות ו/או מנהל ו/או מפקח  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהבזאת את ה פוטרבחוזה זה והוא 

 ובלבד לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, מכל אחריות לנזק כאמור מטעמה
 .זדוןאדם שגרם לנזק ב חול לטובתשהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא י

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר מוסכם בזה כי  14.27
. העבודות מטעמהו/או מנהל ו/או מפקח  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהפטור מאחריות כלפי ה

ודות לנזקים הנעוצים בביצוע העבמתייחס ( 14.27)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כי
 מטעמו.שבא הקבלן ו/או כל מי נושא חוזה זה על ידי 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות  14.28

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי מטעמה ו/או על מי  חברהכלשהי על ה
 וזה זה או על פי כל דין. על פי ח של הקבלן ו/או התחייבויותיואחריותו מלצמצם 

הקבלן לחזור ביטוחי הקבלן, מתחייב איזה מתקופת ( ימים ממועד תום שבעה) 7 -לא יאוחר מ 14.29
בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, , לעיל 14.9בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

מדי תקופת ביטוח  הנקובים,במועדים ור ביטוחי הקבלן, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את איש
 .על נספחיו חוזהעל פי ה יםביטוחבעריכת ה מחויבהינו וכל עוד 

על ידי מבטחי הקבלן חתום כדין  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה 14.30
 כאמורל ידי הקבלן, והצהרות חתומות ע ,14.29  -ו 14.25 14.9,מקורי( כאמור בסעיפים ה ונוסחב)

 עריכת ביטוחים ובהעדר קיום אישור ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 14.11 -ו 14.10ם בסעיפי
תחילת ו/או את למנוע מן הקבלן רשאית תהייה  חברה, החוזהו/או הצהרות כאמור בהתאם ל

 .ו הדיןעפ"י החוזה א חברהוזאת בנוסף לכל סעד השמור ל זה, חוזהנשוא עבודות הביצוע המשך 

( ו/או בבדיקתו ו/או 'נספח י) י הקבלןביטוחעריכת ור כי אין בהמצאת אישמוסכם בזה במפורש  14.31
אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם 

על  ו/או חברהאו היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על ה
 .מטעמהמי מהבאים 
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תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן ר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח הס מעןל 14.32

, לרבות, ומבלי לפגוע על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן עללא תגרע מאחריותו של /או  יובהתחייבויות
את כל התחייבויותיו בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים 

בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיחוזה גם אם ינשוא ה
האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או 

 לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.

)ביטוח העבודות(  1סעיף פי -ח הנערך עלן את סכום הבטוח בגין הבטוקבלן מתחייב לעדכה 14.33
של השווי , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('נספח י) באישור עריכת ביטוחי הקבלן

  .זה חוזהבקשר עם  יםהמבוטח החומרים/או הציוד וו/או הרכוש העבודות ו/או 

הביטוח גבולות האחריות ו/או תנאי סכומי הביטוח ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת כי   14.34
בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על  המתחייבים מן האמור

גבולות סכומי הביטוח ו/או ת ולקבוע את יוחבונזקים ולהקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו ל

יה מנוע מלהעלות כל טענה האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יה
בכל הקשור  מטעמה מיו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהכלפי הו/או תביעה /או דרישה ו
 גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.סכומי הביטוח ו/או ל

לן שיומצאו על ידי הקבהבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימטעמה מי ו/או  חברהה 14.35
על מנת להתאימם על ידי החברה ינוי או תיקון שיידרש יב לבצע כל שוהקבלן מתחי כאמור לעיל

 .על נספחיו זהבחוזה כאמור בסעיף הביטוח  להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח  המטעממי ו/או  חברהקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה 14.36
, אינה ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל הקבלן ן אישור ביטוחילבדוק ולהורות על תיקו םוזכות

מור, כאלביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  המטעמו/או על מי  חברההמטילה על 
שהיא  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .א כל דיןונשו המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה

ערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח תנאי פוליסות הביטוח הנהקבלן מתחייב למלא אחר  14.37
במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף )הפרמיה( 

, לדאוג ולוודא כי דמי הביטוחאישורים על תשלומי  בכתב, חברההלבקשת  ,להמציאהביטוחים ו
ו התחייבותו ל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/אביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כפוליסות 

 . על נספחיו חוזהעל פי ה

ו/או אי בתום לב  הפרהכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 14.38
לא  ליו ו/או עובדיומנההביטוח על ידי הקבלן ו/או ת ופוליסשל תנאי מתנאי איזו מבתום לב קיום 
לקבלת  העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברהה בזכויות יפגעו

 על פי ביטוחים אלו.שיפוי ו/או פיצוי 

או  במלואםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  14.39

ין, או על פי ד לפי חוזה זהה בזכויותימבלי לפגוע , ותאך לא חייב, תרשאי חברהה תהא, בחלקם
תחתיו ולשלם את דמי )בהתאם להחלטתה של החברה(  חלקם מלואם או בבלערוך את הביטוחים 

יום מראש  14לעשות כן  הלקבלן על כוונת ההודיע חברההביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שה
 השתעל פי דרי חברהלכאמור יוחזר מיד  בתשלומו האו התחייב מהשיל חברהשהכל סכום ובכתב. 

לנכות  תהא רשאית  חברההעל פי סעיף זה, ה חברהלחילופין ומבלי לפגוע בזכויות ה הראשונה.
לגבותם מהקבלן סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית 



- 48 - 
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 .אחרתבכל דרך 

ב הקבלן סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייבנו 14.40
ממלכתי וכל הצווים,  למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
ו בכל עת באופן מקרי או זמני, יהינשוא חוזה זה, שיועסקו בביצוע העבודות  שליחיוועובדיו  שכל

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

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 14.41
וכל הצווים, /או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ווהוראות 

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםתקנו לפי החוקהתקנות וכדומה, שהו
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי  א חוזהנשו עבודותבאופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

 הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  חוזהופת תק או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל
 .ה זהשר עם העבודות נשוא חוזוכל הוראות חוק אחר בק

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  14.42
ו/או ת הסביבה ו/או המשרד לאיכווהתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

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

מפקח ו/או מנהל ו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה חברההשל  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב 14.43
/או לא תיפגע עקב העדר רישוי וו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי  העבודות מטעמה

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

 העבודות מטעמהמפקח ו/או מנהל ו/או  חברההקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות ה 14.44
חר מסירתן לרבות ובמפורש ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לא

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

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע  14.45
 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  14.46
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מסירתן, 
זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים  חוזההעבודות נשוא  מתבצעות

להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות  תמתחייב  חברה. החברהשנחתמו בין מי מהם לבין ה
 כנ"ל.

טוחים הביטוח בגין הבי דמיזה במפורש כי האחריות לתשלום מוסכם ב למען הסר כל ספק 14.47
בכל מקרה נזק ו/או תביעה ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות ) הז 14הנערכים על פי סעיף 

יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על  כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו
  .הו/או על מי מטעמ החברה

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות  14כל הוראה בסעיף כי  בהר בזאתומ 14.48
יפים אחרים בחוזה זה בר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעהחוזה בד

 ו/או על פי הדין.

כל סכום לו לעכב תהא רשאית  חברההאמור לעיל, מוסכם בזה כי הכלליות בנוסף ומבלי לגרוע מ 14.49
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 בכל הקשור הקבלןדת לזכות מוהעזה )סעיף ביטוח( מהתמורה  14על פי תנאי סעיף  תכאיז והינ

מוסכם . )שבעה( ימים מראש 7על כך לקבלן, בכתב,  הובתנאי שהודיעחוזה זה, קשר עם בעבודות ב
כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על  החברהבזה על 

)באם נגרמו( בקשר עם  לחברההסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו , יושב לקבלן החברה
 .ביטוח, התביעה לתגמולי ה

על )ביטוחי הקבלן(, זה,  14מובהר בזאת ומוסכם כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן סעיף  14.50
תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי תתי סעיפיו הינם סעיפים יסודיים

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

1970. 

 יטול ההסכם.   ב .15

להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 15.1
ההסכם  את יראו כזה במקרה)במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

 /הנקוב למועד עד מראש נחתם כאילו

על ידו   וסופקבוצעו ו/או עבודות והציוד שא הקבלן זכאי לתמורה בגין הנתנה החברה הודעה כאמור, יה 15.2
 עד מועד סיום ההסכם כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו  15.3
 באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. 

 מיידי ןבאופ ההסכם את לבטל רשאית החברה תהא כי הצדדים בין סכםהאמור לעיל  מומבלי לגרוע מן  15.4
 :הבאים במקרים

 .זה הסכם להוראות בהתאם העבודה את ביצע לא הקבלן .א

 או יותר אחת הפרו מטעמו מי או/ו שהקבלן , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .ב
במועד שנקבע על ידי הסכם  ההפרה את תיקנו ולא וובמסמכי בהסכם זה הכלולות מההתחייבויות
 .זה ו/או המפקח

 , או מקצתן כולן , ידיהם על המבוצעות העבודות כי מטעמו מי או/ו בקבלן התרה המפקח כאשר .ג
 ביצוע נאותים לשיפור צעדים זו התראה קבלת עם מייד נקט לא והוא רצונו לשביעות אינן

  .העבודות

 .הסכם זה בביצוע בזדון מתרשל שהקבלן הבלעדי דעתו שיקול י"פע , סבור כשהמפקח .ד

 ציוד שאינם או/ו בחומרים משתמש הקבלן כי , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , בורס כשהמפקח .ה
 .בחומרים הדרושים או/ו בציוד משתמש אינו או/ו העבודות בביצוע ראויה באיכות

 נענה המפקח ולא הוראות את ממלא אינו הקבלן כי , הבלעדי דעתו שיקול י"עפ , סבור כשהמפקח .ו
 .ההוראה נותן י"ע לכך שנקבע הזמן ךתו או/ו סביר זמן תוך לדרישותיו

 לגביו תאגיד ניתן הינו באם - או , רגל כפושט הוכרז או/ו , דין כל מכוח נכסים כונס לקבלן מונה .ז

הורשע  או , אישום כתב נגדו הוגש או פלילית חקירה נפתחה ממנהליו מי או הקבלן נגד  ;פירוק צו
 ;קלון עמה שיש עבירה בבחינת הנה לגביהם שהרשעה למעשים בנוגע

   ;מרמה מעשה בכל או , שוחד בלקיחת , בגניבה נחשד או נתפס מטעמו מי או הקבלן .ח

 , טכנית ,כספית , בריאותית מסיבה ההסכם בדרישות לעמוד מסוגל אינו הקבלן כי לחברה  הוכח .ט
 ;אחרת סיבה מכל או
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רשימה  ינם בבחינתא , ההסכם ביטול כעילות לעיל המנויים המקרים אין כי , בזאת מובהר בהר .י

ובכלל  , שבדין עילה כל מכוח ההסכם לבטל העירייה מזכות לגרוע בכדי במנייתם אין וכי ,סגורה
 .הקבלן ידי על הפרתו עקב ההסכם לבטל זה

חברה עפ"י הסכם זה לות ו/או תרופה אחרת שיש מען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכל 15.5
 לעיל.  15.2ו/או  15.1גין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים ו/או עפ"י כל דין לרבות ב

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ 15.6
הסכם, נזקים הלביטול  מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס ולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או

 לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   שנגרמו 

, כולו המגרשלתפוס את מקום  תרשאיחברה הלעיל, תהא  15.2ו/או  15.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  15.7
, לפי הענין, לא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ממנו ולהשלים את הקבלן או חלקו ולסלק את ידו של 

 .או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת הבעצמ

 רת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה  עבה .16

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה 16.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   

סיווג המתאימים לביצוע יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה  16.2
 נדרשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל ותאורה(.העבודות  ה

מודגש ומובהר כי עבודות עפר, חציבה ופינוי חומרי החציבה, פינוי פסולת ,הקמת קירות תמך ובביצוע  16.3
אי הקבלן להעביר לקבלני משנה אלא אם יקבל משק תת קרקעי )עבודות ניקוז, ביוב, מים( לא יהא רש

 ראש ובתנאי שקבלן המשנה עומד בכל תנאי הסף אשר נדרשו למכרז. סכמת החברה לכך בכתב ומהאת 

העביר הקבלן את ביצוע העבודות לקבלן משנה שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהווה הדבר הפרה יסודית  16.4
ימים מיום  7אשר ישולמו לחברה תוך ₪  300,000ך של בגינה יהא הקבלן חייב בפיצוי מוסכם לחברה בס

 דבר ההפרה. בו גילתה החברה את 

 .בנוסף תהא רשאית החברה לחלט את הערבות הבנקאית על פי הסכם זה 16.5

גילתה החברה כי הפר הקבלן את הוראות סעיף זה, יפעל הקבלן לאלתר לסילוק ידו של קבלן מהשנה  16.6
 לעיל. 15לפעול בהתאם להוראות סעיף  הא רשאיתוהחברה ת מהאתר בו מבוצעת העבודה 

מהתחייבות או אחריות  קבלןשל קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה להעסקתו חברהסכמתה של הה 16.7
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה כלשהי כלפי ה

קבל על הקבלן לקבלני משנה יהא  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק 16.8
 .קבלת הזמנת העבודה מיוםבוע תוך שמתעתד להעסיק,  את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא

המעידות כי  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן  16.9
 ר.פירוט אנשי קשוהמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

לחוק  6כם, כהגדרתה בסעיף סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההס 16.10
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

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

  ערבויות .17

כולן או חלקן, ימציא הקבלן  גמר עבודות"(, ביצוע ונשוא הסכם זה )להלן:"  תחייבויותיולהבטחת מילוי ה 17.1
 .הסלילהתשומות  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדהסכם לחברה במעמד חתימת 

וסח הערבות מצורף (. נ שקלים חדשים אלףמאתים במילים: )ח ש"  200,000 סךעל גובה הערבות יהא 
  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'חומן כנספח לחוזה זה, מס

מובהר כי ערבות זו תשמש הן ערבות וביצוע והן ערבות בדק לעבודות שהוזמנו וביצוען הסתיים בטרם 
 תום תקופת ההסכם.

 ם זה.     חודשים מיום חתימת הסכ  39למשך תוקף הערבות  17.2



- 51 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

תהא רשאית לעיל,  14.2ור בסעיף מובהר בזאת כי במידה ועבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמ 17.3
חודשים )במילים: שישה( בכל פעם עד גמר  6 -לעיל ב 17.1להאריך את הערבות המפורטת בסעיף החברה 

 ביצוע עבודות נשוא הסכם זה.  

לעיל, תשמש גם  17.1כל ספק כי הערבות כאמור בסעיף מבלי לגרוע מן האמור לעייל, מובהר למען הסר  17.4
 .ביצוע כלל העבודות על פי הסכם זהכערבות בדק עד גמר 

 ימציא הקבלן, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד  ,על פי הסכם זה העבודותכלל עם גמר ביצוע  17.5
 תשומות הסלילה.

וסח הערבות מצורף נחדשים (. קלים אלף שחמישים במילים: )ש"ח  50,000 סךעל גובה הערבות יהא 
 ק בלתי נפרד הימנו. ומהווה חלט' כנספח לחוזה זה, מסומן 

      .של העבודה אחרונה על פי הסכם זה מיום קבלת תעודת ההשלמה חודשים 12למשך תוקף הערבות 

 

   להבטחה ולכיסוי של:כפיצוי מוסכם ו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות 17.6

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

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

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

בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, 17.7
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .18

העבודות לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה מתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י ם שהאדהמפקח" לצורך הסכם זה  18.1
 .הןאו כל חלק מי הסכם זה כולן על פ

הקבלן יציב על חשבונו משרד עבור המפקח, באתר הבנייה, לא יאוחר משבועיים לאחר קבלת צו התחלת  18.2
  עבודה וזאת במידה וחברה תדרוש זאת.

העבודות, המוצרים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע אם אתלתו להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  18.3
 תועבודהבביצוע הקבלן מרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי החוהמסופקים וטיב 

וראות ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את האתר העבודה והכל בין ב
 הוראותיו.  , את הוראות המנהל ואתהסכם זה ונספחיו

  עשות כדלקמן:רשאי המפקח ל. לעיל 18.3סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב 18.4

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

ש . עבודות בהם יהקבלןחשבון יום וכל ההוצאות תהינה על  14הליקויים תוך המפקח ולתקן את 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

מתאים, וכן  חומר, הנראה לו כבלתימוצר ו/או ציוד ו/או  עבודה ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל (ב)
מתאימים במקום אלו צרים ו/או ציוד ו/או מו הבאת חומריםביצוע חוזר של עבודה ו/או ל להורות ע
  שנפסלו.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את עבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  (ג)
 ת המהנדסהוראואו ל הטכני כתב הכמויות  בהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה דעתו אין 

 . וכתב הכמויות  הטכני מפרטהיות, תכנהמוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט באין ו/או 

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

הוראותיו ולא יטיל על בהתאם להעבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןאת 
 המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.
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יתן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו הקבלן  (ה)
דונה. במקרה שלא תתקבל לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנ

מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי 
 .הקבלןחשבון 

דרישות כספיות או  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
עה י המפקח אזי תועבר ההכר, ואלו לא נתקבלו על ידהעבודותדרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 למנהל ואם לא נתקבלו על ידי המנהל.

 בודהיומן הע .19
 לימוד כולל רמדורנט מסוג החברה ובשימוש הקיימת פרויקטים ניהול במערכת להשתמש יידרש הקבלן 19.1

 .עבודה כיומן ממוחשבת במערכת לשימוש רישיון חשבונו על ורכישת המערכת פרטי בוריה על
 

 פרטים בדבר:המפקח ירשום ביומן  19.2
 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותהמפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  כל דבר אחר שלדעת (ב)
 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן חתם כל יום על ידי יהיומן י 19.3
ימים מיום ציון  7ם בו תוך או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומי בלןלק 19.4

 ם ביומן.ירש בלןקה המפורט ביומן. דבר הסתייגותו של

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  19.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ום, רואים ימים מעת הריש 7תוך  19.4סעיף בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור ב ואהקבלן לא הודיע  19.6
  אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

ישמשו כראיה בין  19.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן רישומים ביומן, פרט לאלה ש 19.7
הסכם שלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ההצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כ

 . הזה

אתר כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת ל יאפשר ויגיש אתהקבלן  19.8
וכן לכל מקום שממנו מובאים  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.זם סכחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

 י:   ללכ .20

חה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנסה 20.1
 תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל 20.2
קלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים הגות זו הלמוד מהתנל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 בהסכם זה.  וסמכויות המפקח כמותנה

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים 20.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

נעשה כן, לא חלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא כם זה או בשינוי בהס לכ 20.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא 20.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

 לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות ר כל ספק וזאת מבלימובהר בזאת למען הס 20.6
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

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

 הן כמפורט במבוא להסכם זה.   הצדדיםתובות כ 20.7

יום מסירתה משעות  72ל פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים עכ 20.8
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  20.9
 הכתובות החדשות.
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 החתום :  הצדדים על לראייה באוו

 
 

 ________________                                                       __________________ 

 קבלןה                           חברה ה            

 

ות דלעיל וכי חתימ קבלןאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של ה
 לכל דבר ועניין. קבלןמחייבות את ה

 

       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

 

 

 'בנספח 

  

 

 

 הצהרת הקבלן
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 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 ריך:______תא           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4' המעיין רח
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 רעות-מכבים-מודיעיןלביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר   08/2019 מס'פומבי מכרז  ון: דנה
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  תת א, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודיאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר שכלולים בו א

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

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

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

 )א(6.5ף ים בסעיהמפורט כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
-ידיעה ו/או אי-/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אילהסכם, הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו

 .רהבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו

ז והנני מקבל דרישות שבמסמכי המכרעתי זו עונה על כל הצ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 המכרז.   תנאים שבמסמכילעל עצמי לפעול בהתאם 

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

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

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

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנואו לשיעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול צה .8

 יני לביניכם.  בים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ני מסכים כי תהיו זכאנה .9

שקלים  אלף חמישים)במילים: ₪  50,000 להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .10
 חדשים(. 

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7, אני מתחייב כי תוך י תתקבלה והצעתיה .11
 דעה על זכייתי במכרז. וימים ממועד הה 7להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  17.1כאמור בסעיף 

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

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

מן והציוד הדרוש לביצוע ורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המילי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישו שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

צעה, אני זכאי לחתום בשם בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הה הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בדין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ול פי כל התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, ע

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

ו/או נגד מנהל  ינגדו/או לא נפתחה או מתנהלת  /או נגד מנהל ממנהלי כתב אישום לבית משפט, הוגש נגדי ו/או  אל .16
לחוק )עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   ין עבירה שנושאה פיסקליבגחקירה פלילית ממנהלי 

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -העונשין, התשל"ז
נטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש עושק( ו/או בעניין הרלבלחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ו 438עד  414

, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת על פי ו/או נגד מנהל ממנהליו מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
  .2001-התשס"ב

ם חובות בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלויצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2כך, בהתאם לסעיף תי להמציא לחברה אישור בר תוקף על , וביכול1976 -מס(, תשל"ו 

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

חום נשוא המכרז, ואנו צל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתמסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל א יאנ .19
ים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע מוותר

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

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

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

ת פיתוח וע עבודוביצ  , שייחתם עמי כנגדהמסגרת , מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכםאהיה זכאי לכל תשלום
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות ת רעו-מכבים-מודיעיןלהרחבת בית העלמין בעיר 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -שיחולו עלי על

 :2019_ לחודש __________ אייה באתי על החתום ביום _________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

 ד.חתום ולהתחייב בשם התאגילהמפרט מי הזכאים אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד להצעה של כל תאגיד יש לצרף 

 

 

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  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 1'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 _____(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ __________ )ת.ז. _______1

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

עת הקבלן אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ במסגרת הצ .3
 08/2019 'מסלמכרז 

 :הלן הפרטים הנדרשיםללתנאים הכלליים  3.2בהתאם לנדרש בסעיף סיון מוכח יהריני להצהיר שיש לי/לנו נ .4

  : בית העלמיןשם  .2  : בית העלמיןשם  .1

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  :הרכב העבודות   :הרכב העבודות 

  :ודותעלות העב   :עלות העבודות 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  המזמין:שם גוף    שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  : בית העלמיןשם  .4  : בית העלמיןשם  .3

  מקום הפרויקט:   מקום הפרויקט: 

  :בודותהרכב הע   :הרכב העבודות 

  :עלות העבודות   :עלות העבודות 

  סתיים:השנה שה   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  : בית העלמיןשם  .6  : בית העלמיןשם  .5

  :פרויקטמקום ה   מקום הפרויקט: 

  :הרכב העבודות   :הרכב העבודות 

  :עבודותעלות ה   :עלות העבודות 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

 

 ___חתימה: _______________       

 אישור
______ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ______

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 
 פני.נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה ב

 חתימה: __________________       



- 59 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 2ב'נספח 

 

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      עות המציעמצבא
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל מטעם המזמיןשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

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

 
 העבודותפירוט  שם הפרויקט

 
 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות בוצעו  – 1

לשביעות רצוננו 
 המלאה

העבודות בוצעו  – 2
 לשביעות רצוננו

העבודות בוצעו  – 3
לשביעות רצוננו 

 קיתהחל
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

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

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד ) ספק יובהר, כי חשוב: למען הסר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 3ב'נספח 

 

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 __________מס' ___ שם הפרויקט ____

 הגורם המזמין: _________________

 ________ תאריך חתימת חוזה: _____

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

 מועד סיום: ____________________

 האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

 תאריך ביצוע הגדלות: _________________

 היקף כספי כולל מקורי: ________________

  ר הגדלות: __________כולל לאח היקף כספי

 גודל המבנה: ___________________

 

 רוט המסמכים המצורפים:פי

 חוזה חתום. 1

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

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. בונות חלקייםחשבונות סופיים מאושרים או חש. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7____._ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 מוקדמות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 1נספח ג'

 פרק המוקדמות

שונות כגון קירות כוכים, קבורת ת ויטשבביצוע חלקות קבורה  -כללי של הפרויקטתיאור  00.01

הינו מכרז מסגרת. העבודות יבוצעו בהתאם לפרטים  כרזמ. הועוד בודדים וזוגייםשדה 

המצורפים למכרז. לפני כל עבודה במסגרת מכרז זה, יוגדרו העבודות וימסרו לקבלן תכניות 

עבודה אשר תבוצע   לביצוע ו/או כתב כמויות. צו התחלת עבודה יצא בנפרד עבור כל עבודה.

יחידה ובתנאי שהיא בוצעה  באותו אתר עבודה, גם אם תבוצע בשלבים תחושב כעבודה

 ברצף.

 תכולת עבודה 00.02

עבודות  עפ"י הגדרתה בתחילת העבודות לרבות: כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה

ש, עפר, עבודות בנייה, עבודות בטון, איטום, חשמל ותאורה, עבודות אבן, מסגרות חר

ילוט, גידור, אלמנטי כלונסאות, עבודות פיתוח, ריצופים ,גינון, ריהוט חוץ, קירות תמך, ש

 קבורה, ניקוז, סלילה ותשתיות . 

 עבודות התארגנות מיוחדות.  00.03

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

 בגין עבודות אלו .

 זמן הביצועמודד באתר ומדידות ב 00.04

ישות המפקח והחברה. לא פק מודד מוסמך לביצוע כל העבודות הדרושות עפ"י דרהקבלן יס

 ביצוע מדידות בזמן הביצוע. רתשולם תוספת עבו

 היתרים ואישורים 00.05

בתחילת כל העבודה הקבלן נידרש לקבל היתרי חפירה/עבודה ) גם במקרים בהם אין  

 וחברות התשתית השונותרעות, –מכבים  -דיעיןעבודות עפר בתכולת העבודה( מעיריית מו

רים מחח"י, בזק והוט. לא שוהסר ספק הקבלן נדרש לקבל אי לצורך ביצוע העבודות. למען

כמו כן באחריות הקבלן תיאום , תשולם כל תוספת,  בגין הוצאת אישורים והיתרים

והתקשרות מול רשות העתיקות , רשות הטבע והגנים וקק"ל.
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 חשמל חיבורי מים ו 00.06

" ולחברו באתר חילת העבודות באתר על הקבלן לרכוש מונה מים מ"מי מודיעיןלפני ת

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

 אצלם שעון המים.

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

 קווים ופריסת הרשתות הנחוצים לשם כך, ויעשה על חשבונו את כל הסידוריםמערכת ה

 הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם.

 4תיק מסירה/ טופס  00.07

לפי  -GISבסיום כל עבודה הקבלן נידרש להכין תיק מסירה הכולל תכניות עדות  ותכניות ל

את חתימת המתכננים על תכניות העדות.  רעות. חובה לקבל -מכבים –נוהל עיריית מודיעין 

בעבור הכנת תיקי המסירה ו/או תכניות העדות ן/או  יות שאינן חתומות.לא יתקבלו תכנ

 לא תשולם כל תוספת. 4טופס

 תוספת קבלן ראשי 00.08

לא תשולם תוספת קבלן ראשי  בגין עבודות הכלולות במחירון, לרבות בסעיפים בהם 

 שנה.המחירים הנקובים הם של קבלני מ

 תוספות למחירון משהב"ש 00.09

 התוספות המוגדרות במחירון מבוטלות. 

 ם לדוגמא/ דוגמאות באתרפרטי 00.10

 יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח.

 שמירה על איכות הסביבה בזמן הבנייה 00.11

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

 לא תשולם תוספת בגין עבודות אלו.-מגודרמערומים כלשהם מחוץ לאתר העבודה, ה

פעיל. על הקבלן להקפיד על ניקיון יומיומי של סביבת  אתר העבודות בצמוד לבית עלמין

 העבודה ומניעת הפרעות לתפקודו הרגיל של בית העלמין.

 הגשת חשבונות 00.12

 בהתאם לרשום בהסכם. 

 שימוש במפרטים סטנדרטיים 00.13

שיוכנו ע"י המתכננים . בהיעדר מפרטים מיוחדים כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים  

 ספר הכחול".ה"מפרט הכללי ו בהתאם להעבודות יבוצע



- 66 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 אחזקת גינון 00.14

בעבודות בהן יש עבודות גינון הקבלן יישא בעלויות אחזקת שטחי הגינון, לרבות מים,  

 חודשים מיום מסירת הגינון לעירייה בה יוגדר מועד תחילת האחזקה. 3במשך 

00.15  

 זמניים תנועההסדרי  00.16

ה לביצוע העבודות במגרש על הקבלן לתאם עם גורמי העירייה והמשטרה את הסדרי התנוע

וכן למלא אחר כל דרישותיהם בקשר לנקיטת אמצעי זהירות ובטחון להגנה על הולכי רגל 

 וכלי רכב הנעים במרחב הסמוך לאתר העבודה.

הצעת הקבלן ולא תשולם בגינה הכנת תכנית הסדרי התנועה ואישורה כאמור לעיל כלולה ב

 תוספת תשלום.

 מנהל פרויקט מטעם הקבלן 00.17

לצרכי תיאום וניהול של כלל מרכיבי התכנון , הביצוע והמסירה מנהל –לן יעסיק הקב

 מהנדס או הנדסאי אזרחי מנוסה ורשום )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים( -פרויקט
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 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר עבודו לביצוע
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 2'גנספח 

 

 מפרט טכני
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 תאור העבודה

 בבית עלמין מודיעין, מכבים רעות. וגינון פיתוח עבודות לביצוע מכרז/חוזה זה, מתייחס:

 

כוכים, העבודה כוללת: עבודות עפר, בניית קירות, בניית יחידות קבורה, בודדות, כפולות וקיר 

כל שיידרש בתוכניות, בפרטים, ריצופים מסוגים שונים, ריהוט גן, גדרות ומעקות גינון והשקיה ו

 בכתב הכמויות ובמפרט במיוחד.

המפרט המיוחד שלהלן בא בנוסף וכהשלמה לתכניות ולפרקים הרלוונטיים המופיעים במפרט 

אי התאמה בנושא עבודות הפיתוח הכללי לעבודות בניה )האוגדן הכחול(. מודגש כי בכל מקרה של 

 עדיפים הפרקים שבמפרט זה.

 לעיל מהווים ביחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. כל המסמכים ד

 עיליות בתשתיות פגיעה למנוע מנת-על הדרושים האמצעים בכל לנקוט הקבלן על                     

    .התכנית לגבול שמחוץגובלים  שטחיםוב לשימורשים הנדר קיימים עציםב קרקעיות, -ותת

1.  

 כניסה לאתר לפני – לעבודה שטחים מפת .2

 

 המצב את המתארת, מוסמך מודד י"ע מפה חשבונו על יכין הקבלן העבודות התחלת לפני .3

,  גדרות,  מבנים, מדרכות , כבישיםמיקום ומפלסי עצים קיימים, הקרקע מפלסי של הקיים

 . למהנדס ולמתכננת לאישור הויגיש' וכד מעקות

הנדס והמתכננת יסמן הקבלן בשטח את לאחר הגשת תכנית מצב קיים ואישורה ע"י המ .4

השבילים, הרחבות, המשטחים והקירות המתוכננים לרבות הגבהים המתוכננים ויזמין 

 לשטח את המהנדס והמתכננת.

ן ם שהוגשה לו ובין תכנית מצב קייבאחריות הקבלן להודיע למפקח על כל אי התאמה בי

 המדידה שביצע בפועל!

וח בהתאם למדידות שהועברו ולמצב בשטח ויסומנו בשטח, במידת הצורך תעודכן תכנית הפית

ע"י הקבלן,  העצים הנדרשים לעקירה והעצים הנדרשים לשימור והגנה, בסמוך לשטחי עבודה 

 מתוכננים.

 בהתאם לסקר עצים שיוכן בנפרד. –הנחיות לשימור עצים 

 

רש ובכתב הקבלן יחל בעבודה בשטח רק לאחר ביצוע העבודה הנדרשת לעיל ואישור מפו

 מהמהנדס.

 :בין השאר את העבודות הבאות תוכולל ות הפיתוחעבוד 

 עבודות חפירה וסילוק מהאתר, מילוי בחומר מקומי ומילוי מובא.                    .א

מילוי בין אלמנטי  פיזור והידוק מצעים, הנחת אלמנטי הקבורה השונים, .ב

ן טבעית, בניית מדרגות באבנים משתלבות, באב הקבורה, הנחת אבני שפה, ריצוף

 סלילת שבילים  ורחבות מאספלט וכו'.
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 בניית קירות תומכים וקירות כוכים  .ג

 הספקה והתקנת ספסלים, אשפתונים,  מעקות אחיזה, מעקות בטיחות  .ד

 עבודות גינון והשקיה. .ה

 

ל המפרט הבנמישרדי על כ –במפרטים כללים לעבודות בניה  ות הפיתוח כמפורטכל עבוד             

 פרקיו

 ובמיוחד:  םהרלוונטיי              

 עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

 עבודות אבן – 14פרק 

 פיתוח האתר – 40פרק 

 עבודות גינון והשקיה - 41פרק 

 סלילת כבישים ומצעים – 51פרק 

 

  אבןעבודות  14 -פרק  

 

 . אבן לקירות 1

ביצוע חיפוי האבן על  פגמים סדקים או שברים.ללא  חאמי לפי  בחירת האדריכל.  אבן סוג האבן, 

 . 1חלק  2378ותקן  378פי מפמ"כ 

 האבנים מעובדות מכל הכיוונים הנראים לעין, כולל צדי האבן.

עיבוד פני אבן הראש . "מס 6יהיה באבן ראש שלמה בעובי אחיד של  :חיפוי ראש הקיר )קופינג(

 יהיה עיבוד יהי ע"פ תכניות ופרטים. 

ס"מ מפני האבן )בשוליה(  1ס"מ, המישקים יהיו שקועים  1)הפוגות( יהיו ברוחב של המישקים 

 מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון. הטיט למישקים יהיה עם פיגמנט בהיר בגוון האבן.

 על פי התקן כמפורט לעיל. לקיר האבן ציפוי הקיר באבן כולל עיגון 

יש לבצע קטע קיר  מעובדת לפני ביצוע עבודות הציפוי.יש לקבל את אישור האדריכל לדוגמת אבן 

מ'  לדוגמא לאישור האדריכל. הקבלן ימשיך  2מ' וקטע קיר ישיבה באורך של  3 -באורך של כ 

 הישיבה לדוגמא. בעבודות חיפוי האבן רק לאחר אישור בכתב של קטע הקיר ו/או קיר

 האבנים תאושרנה אחת לאחת ע"י המפקח לפני הנחתן.

 ה לתשלום:מדיד

 ימדדו במ"ר שטח גלוי -אבן חיפוי לקירות בטון 

 תמדד במ"א בהתאם לסוג הקופינג הנדרש בכתב הכמויות. -אבן קופינג 

 

  פיתוח האתר     40.0

 

 עבודות עפר 40.2
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לת עשביה ומזיקים.  מית, תהיה נקיה מכל פסואדמת הגן מסוג אדמה מקו–אדמת גן  .1

מ' לכל היותר.  יש לקבל  1.0ים ומשכבות עליונות ועד לעומק האדמה תילקח ממקומות מאושר

אישור מוקדם מהמפקח למקור וטיב האדמה.  בדיקת טיב האדמה בהתאם להוראות המפקח 

.  במידה ויידרש טיוב קרקע תיעשה ע"י הקבלן ללא כל תוספת מחיר - 41.2ולמפורט בפר'ק נטיעה 

ללא כל תוספת מחיר. )פירוט  –ה ע"ח הקבלן ייעשה הטיוב בהתאם לתוצאות בדיקת טיב האדמ

 (. 41.2ראה במפרט הנטיעה, פרק  –נוסף 

 המחיר:  מ"ק אדמה נטו 

 

 ריצופים ומדרגות 6.40 

 

 –כללי  .1

תון בכתב הכמויות הגימור העליון בשבילים המרוצפים ובאבני השפה יהיה בהתאם לנ 

 ובכל מקרה ללא פגמים.  

באם רוחב לא יותר שימוש בגליוטינה.  ק ע"י ניסור מרצפות.  השלמות לריצוף ייעשו אך ור 

ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר בדוגמת הקיים. בכל סעיפי העבודות  2-פחות מ      ההשלמה 

וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף במרצפות מסוג כלשהו יהיו כל החיתוכים   שיש בהם שימוש

 בין גוון לגוון ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו' ינוי כיוון דוגמת הריצוף, במעברבקווי ש

הריצוף הקיים.  גובה במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים יש להתאים את הריצוף ל 

 טח חלק, ישר ואחיד.במקומות החיבור יש להחליף מרצפות שבורות בהתאם לצורך ולקבל מש

ה, להכין דוגמאות בהתאם לפרטים על הקבלן להביא לשטח דוגמאות לריצופים ואבני השפ 

 תחילת העבודה . לפניולקבל אישור המתכננת לדוגמאות 

 

 –אבני שפה וגן .2

כלשהו ישתמש הקבלן בזווית שלמה )יחידה  /דגםמסוגואבני צד לביצוע זווית כלשהי באבני שפה 

 90-45ל או יבצע כל זווית ש ור של יצרן אבני של אבני השפה ומאותה סדרת ייצור,אחת( מייצ

 המרבימעלות משלושה חלקים שווים במידותיהם ומנוסרים בדייקנות ומעוגנים באופן שהמרווח 

 מ"מ.  5בין אבן לאבן לא יעלה על 

אבנים  מדויק בניסור –חובה על הקבלן להכין -לביצוע אבני שפה לשולי שבילים מסוג כלשהו

 8בין אבני שפה לא יעלה על  מרבירוחב מישק )פוגה(  באורך שווה ואחיד לכל קשת/קטע מעגלי.

 מ"מ.

 . 20-אבני שפה יש להניח ע"ג יסוד ותושבת ליסוד מבטון ב

 כנדרש בתוכניות ובפרטים. –המחיר כולל שימוש באבני פינה בזויות וברדיוס  

 המדידה: מ"א אבן שפה/גן נטו 

 

 אבן שפה  למדרכות            .3

 פ"י  המפרט הכללי  מיחידות בטון טרומיות.ס"מ   ע  17\20\25אבן שפה תהיה במידות 

 אבני השפה תונחנה בהתאם לתוכנית .

 מדידה ותשלום
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אבן השפה תימדד במ"א בהתאם לאורך שיבוצע. המחיר כולל אספקה ,הובלה, הנחה, תושבת  

 ות והמפרט הכללי ולשביעות רצונו של המפקח. , הכל לפי התוכני 20-בטון ב

 

 ומיות.            מדרגות טר4

 .30-מדרגות טרומיות יונחו ע"ג יסוד מבטון מזויין ב               

 המדידה: מ"א מדרגה נטו 

המחיר כולל: המדרגה, עבודות העפר, המצעים, יציקת היסוד והמשולשים, הברזל וכל הנדרש 

 בפרטים.

 

 ותשונ 8.40

 

 –מוצרי מסגרות  .1

עדכניים.  בהעדר תקן ישראלי כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים ה 

יעמדו החומרים והמוצרים בתקנים הבריטיים המתאימים או בתקני ארץ המקור של החומר או 

" חדשה, חסרת פגמים, חופשית מקליפה וחלודה.  החיבורים יהיו ע"י 37המוצר.  הפלדה "פלדה 

העשוים פרופילים  יתוך וחיבור בצורה נקיה וכל הזויות מדויקות המתאימות לתכנית.  בפרטיםר

חלולים, הפינות יחוזקו באמצעות מילויים.  החיתוך יהיה חשמלי אך ורק ע"י רתכים מומחים.  

מבחינת המראה החיצוני יהיה החיתוך שווה ונקי ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות 

 שרופים.

ונדרש מגולוונים.  כל החיבורים ע"י ברגים מגולוונים ובמידה  -המסגרות וצרי כל מ 

בגוון "אוניסול"  יש לשייף ולצבוע הריתוך בצבע אבץ.  צביעת מתכות מגולוונות בתנור -ריתוך 

 שיבחר ע"י המתכננת.

 

  –עיגון וביסוס מסגרות  .2

ות.  במקרה של קירות בטון יש להכין כל מחירי האלמנטים כוללים עיגון וביסוס ביסודות או קיר

בטונים במרחקים בהתאם למופיע בפרטים.  במקרה של ת בזמן יציקת העוגנים ופלטקה ממתכ

בגודל בהתאם למופיע בפרטים או  30-ביסוס מחיר היחידה כולל חפירה ויציקת יסוד מבטון ב

 בהוראות היצרן.

 

 אופני מדידה למוצרי מסגרות  .3

וכו', ימדדו כיחידה קומפלט או לפי יחידת מדידה  גון גדרות, ספסליםאלמנטים מורכבים כ

ויין בכתב הכמויות ויכללו את כל המלאכות הנדרשות לצורך הספקה והתקנת המוצר בשטח, כמצ

 כולל עיגון, ביסוס וצביעה.

  

 –ריהוט גן )ספסלים, אשפתונים וכו'(  .4

י הוראות היצרן, ביסוס ביסוד המחיר כולל הספקה והצבת אלמנטים בשטח, עיגון לפ 

 עבודה.  ף סביב האלמנט בגמר המבטון ותיקון הריצו

 המדידה:  יח' קומפלט בהתאם למפורט בכתב הכמויות. 
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 –צינור "שרוול" להשקייה  .5

קירות  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ובמעברי צנרת תחת ריצופים,

עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול  ח,בשרוול. השרוול יהיה מחומר קשי ומתקנים,יש להגן על הצנרת

( ס"מ מתחת תחתית מצע -)10הנחת השרוולים בעומק  צינור המושחל דרכו.מקוטר ה

ס"מ משולי  20השרוול יבלוט  ( ס"מ מתחת פני הריצוף/ משטח.-)40הרצוף/משטח או בעומק 

ילוי מהודק זל. כיסוי השרוול בחומר מויסומן בשטח ע"י יתדות בר המעבר מתחתיו הוא מונח,

ס"מ  10חומר רך דוגמת חול בעובי  לעטוף השרוול ב"טבעת"באזורי סלעים ואבנים יש  בשכבות.

יש  הקבלן אחראי להכנת השרוולים ולהבטחת מעברי צנרת השקיה לכל אזורי הגינון. מכל צד.

 להעביר את הצינור טרם כיסוי השרוול.

 ע"י קבלן הגינון. –ביצוע רשת ההשקיה  משת שרוולי ההשקיה בזמןבאחריות קבלן הפיתוח הש

 : מ"א )אורך( צינור נטו.המדידה 

 

 .            אלמנטי קבורה6

אספקה והצבת אלמנטי הקבורה הן לקבורת יחיד והן לקבורה כפולה כולל כל העבודות 

 סטרוקציה.והחומרים הנדרשים בתכניות, בפרטים ובכתב הכמויות לרבות תכניות הקונ

 רה תוצרת מפעל טרומי מאושר.האלמנטים דוגמת דגם 'ברוש' תוצרת 'רדימיקס' או ש"ע ובכל מק

 באחריות הקבלן להציג כל האישורים הנדרשים.

 

 עבודות גינון והשקיה - 41פרק 

 

 : מפרט טכני לביצוע מערכת השקיה. 41.2פרק  

 

 .41פרק  יכל עבודות ביצוע צנרת השקיה כמפורט במפרט הבינמשרד

רני אביזרי השקיה. במקרה של חומר נוסף משלים מתואר בכתב הכמויות, בתוכניות ובהוראות יצ

נתן עדיפות לתכניות ולכתב הכמויות. להלן מספר השלמות יסתירות בין המסמכים השונים, ת

 ותיקונים.

 

 כללי 12.41.

אלא אם כן צוין  רכת,אטמוספרות לפחות בכניסה לראש המע 4התכנית מבוססת על לחץ של  א.

 אחרת בתכנית ההשקיה.

 יש לקבל אישור מחודש מהמתכנן. מר התכנון עד לתחילת הביצוע,באם חלפה שנה או יותר מג ב.

 כל תכנית שיצאה במסגרת מכרז חייבת לקבל אישור המפקח לביצועה.

בתקן תקינים ועומדים  הצינורות והחומרים יהיו חדשים, כל האביזרים, טיב החומרים: ג.

 )המכון הישראלי לאביזרי מים(. מכון התקנים ומיא"מהאחרון של 

 השימוש באביזרים/חומרים שאין לגביהם תקן כפוף לאישור בכתב של המפקח. ד.

 

 מדידה,סימון חפירה  22.41.



- 73 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע,כולל גבהים. התחלת הסימון  א.

 .מנקודת קבע בשטח

 ע"י אבקת סיד.קווי המים יסומנו  ברזים ומגופים יסומנו ע"י יתד. נקודות המטרה, ב.

 על כל סטיה בשטח מהתכנית יש לקבל אישור המתכנן. ג.

כולל מיקום מידות וסוגי צנרת,  - as madeבגמר העבודה על הקבלן לספק תכנית "עדות" ד.

 אביזרים ושרוולים לצנרת.

קוטר ומיקום מקור המים,  ה לראש המערכת,למדוד את הלחץ בכניס לפני תחילת הביצוע יש ה.

 תחילת הביצוע תהיה רק לאחר אישור המתכנן. טיה מן המתוכנן יש לדווח למתכנן.ועל כל ס

 חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תיעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים, ביוב, ו.

 טלפון או חשמל בתוואי חפירת הצנרת.

 הצינורות יוטמנו בקרקע בעומקים כדלהלן: ז.

 

 ורקוטר צינ עומק חפירה מינימלי

 מ"מ  40-50   ס"מ                        40  

 מ"מ ומטה       32            ס"מ               30  

 

ניתן להעביר באותה תעלה, אך אין להניחם  צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ח.

 יש לסמן בנפרד צינורות זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת. ג זה.זה ע"

קירות  מקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל ובמעברי צנרת תחת ריצופים,ב

עמיד לקורוזיה ובקוטר כפול  ומתקנים,יש להגן על הצנרת בשרוול. השרוול יהיה מחומר קשיח,

( ס"מ מתחת תחתית מצע -)10חת השרוולים בעומק נה מקוטר הצינור המושחל דרכו.

ס"מ משולי  20השרוול יבלוט  ( ס"מ מתחת פני הריצוף/ משטח.-)40הרצוף/משטח או בעומק 

ויסומן בשטח ע"י יתדות ברזל. כיסוי השרוול בחומר מילוי מהודק  המעבר מתחתיו הוא מונח,

ס"מ  10חומר רך דוגמת חול בעובי  באזורי סלעים ואבנים יש לעטוף השרוול ב"טבעת" בשכבות.

יש  ולהבטחת מעברי צנרת השקיה לכל אזורי הגינון. הקבלן אחראי להכנת השרוולים מכל צד.

 להעביר את הצינור טרם כיסוי השרוול.

 

 צנרת ומחברים 32.41.

 הנחת הצנרת תיעשה ביום החפירה ולכל המאוחר למחרת. א.

מילוי התעלה בחומר  גע עם עצמים קשים או חדים.יש לוודא שהצינור יונח בתעלה ללא מ ב.

 חרת בתכנית.מקומי אלא אם כן צוין א

 צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. ג.

אלא אם כן  במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר יש להעבירו בשרוול מתחת לקיר או דרכו, ד.

 צוין אחרת בתכנית.

 עטפויכל התברוגות הפלסטיות  בפשתן או בטפלון. יעטפוהצנרת והתברוגות בורי כל חי ה.

 לאחר שהצינור עבר את טבעת האטימה, את אביזרי החיבור הפלסטיים יש לסגור ביד, בטפלון.

 אם קיימת.
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כיסוי  אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצינורות. ו.

 מדידת הצנרת תיעשה לפני סגירת התעלות. המפקח.ה רק לאחר אישור התעלות יהי

 ואי החפירה תוך הידוק מתמיד עד לקבלת פני שטח ישרים.ווי סופי של תכיס ז.

 מ' מאביזר יציאה. 2מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב  ח.

 מחברי שן, אין להשתמש ברוכבים, כל המחברים יהיו מצמדים תוצרת פלסאון או ש"ע. ט.

הרוכבים  מ"מ ומטה. 20אביזרי שן יורשו לשימוש במחברים לטפטוף מקוטר  תחיליות חבק וכד'.

 מ"מ ומעלה. 25שימוש ברוכבים יורשה מקוטר  וטבעות אטימה. םמגולוונייהיו עם ברגים 

עם שארית צינור מקופל עבור  -Tקצות קווי השקיה העוברים צמוד לשטחי פיתוח יש לסיים ב י.

 תיד.המשך הקו בע

 

 מערכת בקרה  42.41.

הפעלה  רכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה,הה כל אביזרי ראש הבקרה יהיו קומפקטיים, א.

 ופירוק בצורה נוחה.

 מיקום מדויק של ראש בקרה יקבע בשטח בתאום עם המזמין והמתכנן. ב.

 ש בקרהלכל רא עם פקק. 90ע"י אביזר הסתעפות  יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים, ג.

 לצינור גומי. 300עם חיבור מהיר  4/3יורכב ברז חי בקוטר "

 סקלות ודרגות סינון. על קטרים, מרביתאביזרים יורכבו עפ"י הפרט שבתכנית תוך הקפדה ה ד.

 סדר הרכבתם עפ"י הפרט שבתכנית.

ל ובכל מקום בו עלו רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש הבקרה גם אם לא צוינו בתכנית, ה.

 ברזים וכד'. ,מד מים דוגמת מסנן, דרש פירוק בעתיד,ילה

 .או פוליאתילן p.v.cקשיחות מ תזוויוכבו כלפי מטה עם .הברזים יורו

 כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח או מברונזה. .ז

 הבקרה, בראש מוצאם קווי ברזי הגן יהיו "חיים", .6כל ברזי הגן בתכנית יורכבו על צנרת דרג  .ח

 המים. מדלפני 

כולל מכסה ומנעול, בגודל שיכלול דרת 'בלומגארד' ס "אורלייט"ראש הבקרה יוגן ע"י, ארגז  .ט

בהתאם  מידות הארגז תילקחנה לאחר בנית ראש המערכת בשטח, את כל פרטי ראש המערכת.

ידם נקבע מקום  הארגז יבנה במקביל לאבן השפה או הקיר שעל למידותיו ובתוספת מרחב עבודה.

 הרכבת ראש הבקרה. 

 

 טיפטוף 5.2.41

 הטפטוף. ם לביצוע צנרת והמטרה לגן נכונים גם לגבי מערכתייכל המפרטים הטכנ א.

ין אחרת בתכניות. הקווים וכל קווי הטפטוף הנושאים טפטפות יהיו עיליים, אלא אם כן צ ב.

 ים.יקרקע-המובילים יהיו תת

'ח'  תבצינורומ"מ מכופפים  8וון בעובי רקע ע"י יתדות ברזל מגולייצוב הקווים העיליים לק ג.

מ', בהסתעפויות, פניות, בתחילת כל קו  1.5-2.0ס"מ. הצבת היתדות כל  40ים לעומק ומוחדר

 ובסופו.

סוג וספיקת הטפטפות, מרחקים ביניהן ואורך שלוחה מכסימלי בהתאם לתכנית ההשקיה  ד.

 ולהוראות היצרן.
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ת יית שיחים יונחו לאורך השורות, טפטפת לשיח. קווי הטפטוף להשקיף להשקיקווי הטפטו ה.

 או כמצוין ע"ג התכנית, טפטפות נעץ, 8ן את הגזע ועליה ותת המקיפוטבע 2עצים יהיו בצורת 

 ס"מ. 30, טמונות בעומק ווים לייצוב 3כולל 

נור מנקז בקוטר ילצ שלוחות יש לחבר את קצות השלוחות 5-בחלקות מטופטפות בעלות יותר מ ו.

 פרט.הצינור המחלק שיסתיים בברז שטיפה בתוך בריכה לפי 

 

 מחשב 41.2.10     

המחיר כולל אספקת המחשב, הרכבה, כל האביזרים הנלווים להפעלה תקינה, כגון:     

חיבור לחשמל על ידי חשמלאי מוסמך. הרכבה על ידי היצרן ואחריותו לשנה. )אלא  סולונואידים,

 ן במפורש אחרת(.אם צוי

ט" על יציקת בטון מחוץ לארגז ראש המחשב יורכב בארגז הגנה אטום למים תוצרת "אורליי    

 המערכת.

למי פיקוד, הכולל ברז, מקטין לחץ ישיר )גוף פליז (  3/4בכניסה לראש המערכת יציאה בקוטר "    

 מ"ש. 150ומסנן 

 

 תשתית לאוטומציה 41.2.11    

 שמלי ( תבוצע על פי התכניות.יה )הידראולי או חתשתית לאוטומצ    

 וטומציה מתחת לפני הקרקע.אין לבצע חיבורי א    

הזנה מעמוד  תאורה + מטען,מצבר וכמפורט  ACהזנה עבור המחשב היא מרשת חשמל     

 בתכנית.

ס"מ מוגן בשרוול פוליאתילן בקוטר  50עומק חפירה להעברת כבל פיקוד יהיה מינימום     

 מ"מ + חוט משיכה 40נימום מי

 השרוול. יש לבצע בדיקת רציפות הכבל לפני כיסוי     

 אין לחתוך כבל פיקוד בכל שוחה,אלא להשאיר כבל עודף באורך כמטר ולהמשיך הלאה.    

 חיבור של חיתוך יבוצע בהדבקת אפוקסי למניעת רטיבות וקצרים.    

 ס"מ. 80בעומק ס"מ ו 60שוחת בקורת תהיה בקוטר מינימום     

במעברים/מדרכות. בכבישים ום טון מינימ 8 -נון וליג טון באזורי 5 -מכסה בשוחה יהי מחוזק ל    

 טון. 25 -יהיה מכסה מחוזק ל

 התקנת שוחה תהיה במקרים הבאים:     

 מטר. 90.  בקו ישר כל 1     

 .  משני צידי מעבר כביש ואם קיים אי תנועה באמצע.2     

 בכל עיקול חד..  3     

 .  בכניסה למבנה )צמוד אליו(.4     

 

 מדידהאופני    152.41.

כולל כל האביזרים המחברים וההסתעפויות , קווים עיליים ותת קרקעיים ימדדו לפי מ"א א.

 הנדרשים להתקנת הקו.
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ף ברזי גן וכו" ימדדו וישולמו בהתאם לגודל וסוג רק אם צוינו בסעי אביזרים כמו ממטירים,. ב

 מיוחד בכתב הכמויות.

מדד וישולם לפי יי ה לראש כמתואר בתכנית,לרבות כל אביזרי הראש וארגז ההגנ ראש בקרה, ג.

התשלום לראש המערכת כולל גם חיבור לרשת  יחידות מותקנות בשטח עפ"י גודלו ותכולתו.

 .הת ההשקיאלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות או בתכני )לא כולל שעון מים(, המים הקיימת

לת גם עבודות עפר לפני ואחרי העבודה כול שרוולים ימדדו וישולמו בהתאם לאורכם וקוטרם. .ד

 הנחה והידוק ו/או תיקון מצעים ומרצפים. תיקון, הנחת השרוול,

 

 מפרט עבודות הכשרת קרקע וגינון.   :41.3פרק 

 

דרת סטנדרטים וכן הג 41פרק  כל עבודות הכשרת הקרקע והשתילה כמפורט במפרט הבינמשרדי

 לשתילי גננות ונוף בהוצאת משרד החקלאות.

 פר השלמות ותיקונים.להלן מס

 

 כללי 13.41.

על הקבלן לקחת בחשבון שאין כל קשר בין מספור הסעיפים במפרט טכני זה, לבין מספור א. 

 זה.סעיפי המפרטים האחרים. סעיפים המפורטים בכתב כמויות מבוססים על מפרט טכני מיוחד 

חדש(,  - 1)סוג  3מספר  הגנן המבצע או מנהל העבודה בשטח, יהיה גנן בעל אישור תקף לגנן ב.

ובעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו. חוקים, תקנות, תקנים ופרסומים של משרדי 

החקלאות והפנים, בהתאם למצוין במפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה. הקבלן יוודא שנעשה 

ם המתאימים הפיקוח תאום מערכות תשתית בעירייה. לפני תחילת העבודה יתאם עם הגורמיע"י 

 ויקבל אישור בכתב לעבודה.

מיד עם קבלת צו עבודה ידאג הקבלן להזמין ממשתלות  .עצים ושתילים הזמנות לתשומת לב: ג.

בלן להציג מאושרות את העצים והשתילים ע"פ המפורט בתוכנית הצמחייה וכתב הכמויות. על הק

 למפקח אישור בכתב מאת המשתלות הנ"ל על ביצוע והזמנה.

ם חלפו שנתיים מיום התכנון למועד הביצוע יש להודיע למתכנן ולקבל אישורו לנכונות בא .ד

 התכנון.

ברורים בנושא סוג הצמחים,כלי קיבול ומרחקי נטיעה יש לקיים עם המתכנן לפני מועד הביצוע  .ה

ידו בכתב. על הקבלן לקבל אישור למקור השתילים ולשתילים עצמם.יחד עם וכל שינוי יאושר על 

את רשאי המפקח לפסול שתילים שלא מתאימים או כאלו שאינם נראים לו. לגבי כל סוג עצים ז

בוגרים מאדמה,יש לקבל אישור המפקח או המתכנן לכל עץ בנפרד עוד במקום גידולו וטרם 

 הוצאתו מהאדמה והובלתו לשטח.

בכל מקרה  ח.ינתן ע"י המפקיהקבלן להודיע את מועד תחילת הנטיעה והאישור לתחילתה  לע .ו

אין לשתול עצים מעל קווי תשתית תת קרקעיים)ביוב ,ניקוז וכו,( ו/או מתחת לקווי תקשורת 

 וחשמל עיליים,אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.

יום קבלת הגן,אלא אם כן צוין חודשים מ 3טיפול ואחריות לקליטת השתילים היא למשך  .ז

חודשים  12עצים הבוגרים מאדמה היא למשך ריות על קליטת כל האחרת בכתב הכמויות.אח
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חודשים.לגבי דשאים היא עד כיסוי  6מיום קבלת הגן.אחריות קליטה לגבי עצים מחביות היא 

 יום מיום קבלת הגן. -60מלא וכיסוח ראשון,אך לא פחות מ

חליף כל צמח שקמל ו/או לא נקלט קליטה ליטה על הקבלן להבמסגרת אחריות הק .ח

ן אפשרות לשתילה חוזרת של עצים בוגרים,יוסכם בין המזמין והקבלן על פיצוי מלאה.במידה ואי

 נאות.

העבודה כוללת: טיפול בעצים, גיזום לעיצוב צורת העץ, הסרת ענפים  - ר צמחייה קיימתשימו ט.

י רוחות, כוויות שמש ופגעי טבע אחרים. הגיזום יעשה בכלים וזיזים יבשים, דילול והגנה מפנ

יים מושחזים היטב. החתכים יהיו חלקים ללא קריעת רקמות. בעצים בהם נדרשת מכניים וידנ

ס"מ, יום לאחר  3מריחה במשחת עצים שתאושר ע"י המפקח, ימרחו החתכים שקוטרם עולה על 

 הגיזום.

 

 הכשרת קרקע ,זיבול ,ודישון 23.41.

 

 הכשרת הקרקעא. 

דברת עשבייה, יישור גנני, זיבול עבודות הכשרת הקרקע לנטיעה ושתילה כוללות: ה  -כללי  .5

ודישון, עיבודי קרקע ויישור סופי. הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע המפקח. מחיר 

 .הכשרת קרקע בכתב הכמויות, כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפים הבאים

ותיחוחה. בשטחים המיועדים למדשאות בהם הקבלן יוסיף   הפיכת קרקע העבודה כוללת .6

גננית, הקבלן יתחח את שכבת הקרקע העליונה המקומית ואחר יפזר את הקרקע. אדמה 

לפני פיזור האדמה יאשר המפקח בכתב את . אין לפזר אדמה גננית על קרקע מהודקת

 פעולות עיבודי הקרקע.

באתר מערמות שהובאו, על ה במקור האדמה וכן הבדיקות תבוצענ -  בדיקות קרקע .7

 3וין מיקום המדגם במדויק. מספר הדגימות הנדרש הינו הדגימות המובאות למעבדה יצ

מ"ק אדמת גן שתי דגימות במקור הקרקע הקיים בשטח ואחת מהערמות  400לכל מנה של 

י המעבדה. שהובאו לאתר. הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות, לפי הנפח הנדרש ע"

 תיקות תבוצענה במעבדפיצול הדגימה במעבדה לא יהיה במקום מס' הדגימות הנדרש. הבד

שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת. תעודות מקור של בדיקות הקרקע 

ימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור וקריא לחלוטין. הפרמטרים לבדיקות 

שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק מהשטח הקרקע: ראה טבלה מפורטת. אדמה 

קבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת ע"י הקבלן ועל חשבונו, ה

מחיר. עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם 

 כל תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל.
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 הדרישה הפרמטר 

כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני המיוחד  דרה של סוג קרקעגה 1

 "כתב הכמויות".בפרק 

)הרכב  % -חלוקת )שיעור( המקטעים ב 2

 חול, סילט, חרסית(-מכני

  35%א. שיור החרסית לא יעלה על 

 סילט לא יעלה על   + ב. שיעור החרסית

   50% 

שיעור האבניות )% האבנים לפי נפח ;  3

 ומעלה(  4מ"מ נפה  4קים מגודל מחלקי

       5א. הקרקע לא תכיל אבנים מעל גודל 

 ס"מ   

 10%ב. שיעור האבנים לא יעלה על 

4 ph )7.9מקס'  )חומציות הקרקע=ph  

גיר כללי וגיר פעיל )בדיקת גיר פעיל תבוצע  5

רק באם שעור הגיר הכללי בבדיקה עולה 

 ( 10%על 

 25%א. גיר כללי 

 8%יל ב. גיר פע

; במילימוס/ס"מ או e.cמוליכות חשמלית ) 6

 דציסימניס/מטר(

 מילימוס/ס"מ 2.0ות חשמלית מירבית מוליכ

)במ"ג/ק"ג; במיצוי  3noתכולת חנקן  7

 בתמיסה רוויה(

 מ"ג/ק"ג 30מקס' 

 מ"ג/ק"ג 15מקס'  תכולת זרחן )במ"ג/ק"ג(  8

תכולת אשלגן )מיצוי בסידן כלורי;  9

 מיליאק/ליטר(

 מיליאק/ליטר 10ס' קמ

 גר'/ק"ג 0.3מקס'  תכולת כלורידים )גר'/ק"ג( 10

 sar=7.9מקסימום  ; ביחידות(sarבדיקת נתרן חליף ) 11

; mg+caתכולת סידן+מגנזיום ) 12

 במיליאק/ליטר(

 מיליאק/ליטר. 5מקסימום 

 

משכבת הקרקע העליונה או בהתאם  הקרקע המקומיתמובאת, תהיה מסוג  - אדמת גן .8

חלקי שורשים ע תהיה מפוררת ונקייה מזרעים, פקעות ולהנחיות שינתנו ע"י המפקח. הקרק

של עשביה חד שנתית ורב שנתית. ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקים. האדמה לא תכיל 

. ph 7-8. דרגת החומציות תהיה 10%ס"מ ושעור האבן לא יעלה על  5אבנים שגודלם מעל 

ועל חשבונו למקום אחר הנ"ל תורחק מהשטח ע"י הקבלן אדמה שלא תענה על הדרישות 

 להביא אדמה בהתאם לטיב הנדרש, ללא תוספת מחיר. מאושר. הקבלן יחויב

ס"מ )לאחר נחיתה(. כאשר מוסיפים קרקע עד לעומק  30יהיה לפחות  - עובי שכבת הקרקע .9

פים ס"מ, יש להביא קרקע הזהה בהרכבה הכימי לקרקע המקומית. כאשר מוסי 30של 
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ה או קלה ס"מ, תהיה הקרקע שתובא אחידה בהרכבה, זה 30שכבת קרקע שעומקה מעל 

 מהקרקע הקיימת למניעת בעיות של השקיה, הזנה וגידול צמחים.

 טרקטור שרשרת עם כף פיזור ללא שיניים. -בסוללות ומדרונות כלי פיזור  -  פיזור הקרקע .10

יוון הפיזור יהיה מקביל לכביש ניצב ס"מ כל שכבה, כ 20-30בשכבות של  -אופן הפיזור 

הקרקע בערמות ופיזור תוך כדי נסיעת המשאית ים איסור מוחלט לשפיכת למדרון. קי

 בניצב לכביש. כל תנועה תעשה במקביל לציר הכביש.

לפני היישור יבוצעו ראשי מערכת וקווי מים ראשיים להשקיה,  -יישור גנני ראשוני  .11

ת הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או מעט לחה. יישור גנני בהתאם למפורט בהמשך. כל עבודו

לך העבודה לאחר תוספת קרקע. על הקבלן לעבד את השטח לפי של השטח יתבצע במה

השיפועים בתכנית, כך שיובטח ניקוז טוב. העבודה תתבצע בכלים מכניים וידניים. הדיוק 

 בר להמשך ביצוע הגן.ס"מ. יש לקבל אישור בכתב לסעיף זה, לפני המע -+/ 5הנדרש הוא 

ס"מ לפני היישור  2וטרן עולה על בשטחים אבניים המיועדים למדשאה יש לסקל אבנים שק

 העדין. יש להקפיד על יישור לצדי קירות מבנים ועצים.

 

             הקבלן אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב  -  הדברת עשביה  . 8

 שנתית.

 סוג ראונד אפ או ש"ע, וע"י חומרים מונעי הצצה. בשימוש"י קוטל עשבים מהדברת עשבי בר ע

בקוטלי מגע יש לרסס לאחר הנבטת השטח. יש לחזור על התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או 

שבועות  3אין להתחיל בשתילה אלא לאחר תקופת המתנה מינימלית של  עפ"י הוראת המפקח.

 מתום ריסוס אחרון.

 יל כלולים במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.המפורטות לעכל העבודות 

קוב לדונם מ/ 30ם בהפרש של שבועיים בכמות של יהקרקע להנבטת עשביה, תבוצע פעמי השקיית 

לכל השקיה. יום לפני הריסוס יושקה שוב השטח. לאחר הופעת העשבים ירוססו בחומרים 

שבייה רעננה ומפותחת. אין לרסס בזמן רוחות ובריכוזים שיקבע המפקח. הריסוס יהיה על ע

. הקבלן ימנע מנזקים לצמחיית תרבות, במידה ויהיו נזקים יתקן וכאשר עלוות הצמחייה רטובה

את הנזקים על חשבונו. לאחר תמותת העשבייה אין לסלקה, אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח 

אות והוראות היצרן. כל תכשירי הדברה יעמדו בדרישות של משרד החקל .לתמותה מלאה

אה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחייה ובעלי מיים יבוצעו תוך התחשבות מלהעבודות בחומרים כי

חיים באזור. מועד הריסוס יתואם עם המפקח. כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד 

 .בחומרים בהם מבוצעת ההדברה. הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני

עשה ע"פ שיפור קרקע )זיבול ודישון(. החלפת קרקע, תוספת מינרלים, ת -ישון ל ודזיבו.      9

הנחיות המעבדה לאחר בדיקת הקרקע. אם בדיקות הקרקע העלו כי יש צורך בשיפור הקרקע, יש 

להוסיף קומפוסט ודשן יסוד. כמויות מדויקות יקבעו על סמך בדיקת הקרקע שנעשתה או על סמך 

תינתן תוספת קומפוסט לשטח בכמות שלא תפחת מת. אם לא נאמר אחרת, הוראות לעבודה מסוי

. יש להשתמש רק בהמשךש פירוטיינתנו תוספות ע"פ הכמות בקוב לדונם ובנוסף,  10-מ

במקרה של נטיעת עצים או שיחים בודדים,  בקומפוסט ודשן שהמפקח אישר את הסוג והמקום.

ללא  וין במפרט. הקבלן יספק קומפוסט בשל,תהיה כמות הזיבול והדישון לכל סוג וסוג כמצ
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בעל תכולת רטיבות  ,נקי מזרעים, ממחלות ומזיקיםלחלוטין, ריח ס"מ,נטול 2 -גושים הגדולים מ

מילימוס/ס"מ. בנוסף, בזמן עיבוד  4,מוליכות חשמלית  5:15,יחס חנקן: פחמן  30%-40%

 100חודשים בכמות של  6 -בוקר לס"מ, דשן בשחרור מ 10הקרקע, יפוזר  ויוצנע בקלטור לעומק 

  .(N:P:Kלמנטים + מיקרוא   )  4-2-3ג"ר למ"ר לפי יחס 

 תכונות הקומפוסט בהתאם למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה.

דשן אשלגני ודשן זרחני בשכבה שווה ואחידה על כל  -לאחר פיזור הקומפוסט ודשן היסוד  

ס"מ. ההצנעה  20 -כ בשכבת הקרקע לעומק של את החומרים באופן אחיד השטח, יש להצניע 

זור ע"י כלים מכניים או כלי עיבוד ידניים. זבל שיישאר בשטח שעות ממועד הפי 24תעשה תוך 

שעות יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו )וסילוק הזבל הקודם(.  48 -יותר מ

. יש לפזר, לערבב, להפוך אדמה וליישר. הזיבול והדישון ייעשו על כל שטח השיחיות )ולא בבור(

  מ' בין השיחים, פיזור הזבל והדשן יהיה רק בבורות. 1.5על כל בשטח בו מרווחי הצמחייה עולים 

 בנוסף לזיבול כל  יסופק הזבל בבורות הנטיעה שיחיםובשטחי עצים  

 השטח ולא תשולם עבורו כל תוספת למחיר.

 יות כדלקמן.והזבל הנ"ל יסופק בכמ

 (ס"מ. 20מק יסופק רק לאחר קליטת העץ, כולל הצנעה ועידור לעו ליטר) 60 –עץ בוגר  -

 .ליטר 40 –ליטר ומעלה )חבית(  60עץ ממיכל -

 .ליטר 25 -ליטר 10-25עץ/שיח ממיכל -

 ליטר. 20 –ליטר  5שיח ממיכל -

 .ליטר 10ליטר ומטה  3שיח ממיכל -

מחים שבתכנית, כוללת אספקת אדמת גן הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה לכל הצ 

ס"מ( וחופשייה  30יה )מקסימום לעומק יה עליונה ופורה עם הזבל. האדמה תהיה משכבוערבוב

מאבנים, פסולת ועשבי בר רב שנתיים האדמה לא תהיה חרסיתית. על הקבלן לקבל אישור למקור 

 האדמה וטיבה.

 

עיבודי הקרקע וההשקיה, יעשה ל, הדישון, לאחר הזיבו ,לקראת הנטיעה - יישור סופי.     10

גז מיישר. עבודה זו תבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא יישור סופי במגרפות או ע"י אר

ימים לפניה. במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד במיוחד על שלב זה. בכל  5מוקדם מאשר 

 -י הקרקע בצמוד לשביל יהיה כהמקרים של מדשאה הגובלת בשביל, יש להקפיד על כך שגובה פנ

פי יהיה בגובה השביל, אלא אם צוין אחרת באחד ס"מ מתחת לשביל, כדי שגובה הדשא הסו 3-4

 ממסמכי המכרז.

 

 נטיעה ושתילה 33.41.

 

המפקח רשאי לדרוש  צמחים ובורות כמתואר בהמשך הן מידות מינימום. מידות מיכלים, א.

כ"כ רשאי לא לאשר שימוש בשתילים בשל אי  צמח.מידות גדולות מהמתואר בהתאם לסוג ה

 מחלות ומזיקים. גיל, איכות צמח, כל,התאמה בין גודל שתיל ומי

ליטר לפחות.  60עצים שגודלו במצע מנותק מסוג פרלייט או ש"ע במיכל  -עצים ממיכלי חבית  ב.

ם. גודל הבור מטר לפחות בן כשנתיי 3. העץ בגובה 2העצים מעוצבים על גזע אחד. קוטר גזע "
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ית + קומפוסט מטיב מאושר בכמות מ'. מילוי בור השתילה בתערובת אדמה גננ 0.75:*0.75*0.75

 2.5אדמה גננית. יש לתמוך בעזרת סמוכה מחוטאת עגולה באורך  70קומפוסט ו %  30של % 

 מטר.

תערובת אדמה מ'. מילוי בור השתילה ב 0.4*0.4*0.4הבור  -ליטר  3שיחים וצמחי כיסוי ממיכלי  ג.

 אדמה גננית. 70קומפוסט ו %  30ט מטיב מאושר בכמות של % גננית + קומפוס

 

 תמיכה וקשירת עצים 4.3.41

 אלא אם נאמר אחרת.היא כלולה במחירי היחידה תמיכת עצים צעירים תעשה בכל שתילת עץ, 

 

 סמוכות לעצים

גובה מ' גבוה מ 0.5מ' לפחות או  2.5הסמוכות תהיינה בגובה סמוכות.  2לכל עץ יש להציב לפחות 

, מקולפים ומחוטאים, יטמנו 2או מרובע בקוטר "העץ הנשתל, עשויות מעץ אקליפטוס עגול 

 –ס"מ משני צידי העץ ועליו מושחלות צינוריות שקופות  15-מ', ובמרחק כ 0.5בקרקע בעומק 

 אלסטיות )שטיכמוס(.

 

 סדר השקיה. 41.3.5

 י טבלת הפעלה.ם קטנות מספר הפעלות על פהמדשאות יושקו בכמויות מיא. 

 נתיים יושקו על פי טבלת הפעלה.. השיחים, העצים והפרחים העוב

 

 הטמנת גאופיטים 41.2.6

השבת גאופיטים לשטח )אספקת הגיאופיטים ע"י המזמין(, כולל הטמנה בשטח. צפיפות, דגם 

דומים ייטמנו כאשר החלוקה ושטחי השתילה ייקבעו בשטח ע"י אדריכלית הנוף. צמחים ר

מנת הגיאופיטים תתבצע החודשים ס"מ אדמה. הט 5-קודקוד הצמיחה כלפי מעלה, מכוסים ב

 ספטמבר, אוקטובר ונובמבר בלבד.

 

 אופני מדידה 6.3.41

יכללו בשתילה, לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד,  41.2.2א. כל עבודות הכשרת קרקע, כמתואר בפרק 

 ד בכתב הכמויות.אלה אם כן צוינו בסעיף מיוח

י כיסוי יעשה ע"י ספירה לאחר קליטה ב. מדידה ותשלום עבור עבודות שתילת עצים, שיחים וצמח

לפי יחידות וגודל מיכלים. שטחי דשא ימדדו במ"ר. העבודה כוללת את כל עבודות הכשרה 

נית הכלליות ועבודות ההכנה לשתילה ועבודות השתילה והתחזוקה, אלא אם כן צוין אחרת בתוכ

 ואו בכתב הכמויות.

יה ישולם ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לשלב תשלום עבור צריכת המים להשק -תשלום עבור מיםג.

המסירה הראשונה. בשנת האחזקה הקבלן ישלם עבור כל כמות המים העולה על כמות המים, 

בהתאם לטבלת מים שיקבל הקבלן ממתכנן ההשקיה )אחריות הקבלן לקבל תכנית הפעלה 

ינון בלבד, מויות מים להשקיה ממתכנן ההשקיה(. אם מונה המים שיותקן לא ישמש את הגוכ

 יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים בראש מערכת למדידת צריכת המים.
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 סטנדרטים לשתילי עצים עם גוש שורשים הנחפר מאדמה

 

 קוטר הגזע בגובה קוטר / עומק גובה השתיל

 -ס"מ החל מ 20

 כינוי

 טנדרט"(הגודל )ה"ס

 בגוש    7גודל  רגיל (1"-מ"מ )כ 25 ס"מ 35 ס"מ 170-250

  גדול (1.5"-מ"מ )כ 38 ס"מ 40 ס"מ 250

 בגוש 8גודל  רגיל (2"-מ"מ )כ 50 ס"מ 40 ס"מ 300-350

 בגוש 9גודל  רגיל (3"-מ"מ )כ 75 ס"מ 50 ס"מ 350

 בגוש  10גודל  רגיל (4"-מ"מ )כ 100 ס"מ 60 ס"מ 400-450

 בגוש 11גודל  רגיל (5"-מ"מ כ 125 ס"מ 70 ס"מ 450

 

 ת ונויסטנדרטים לשתילי גננו

 

 כינוי -נפח הכלי החל מ כלי גידול אופיניים

הגודל 

 )ה"סטנדרט"(

 1גודל  סמ"ק 100 תבניות תאים גדולים, כוסיות סטנדרטיות

 2גודל  סמ"ק 250 , שקית9-10כוסיות גדולות, עציץ 

 3גודל  ליטר 1 , שקית13-17ציץ ס"מ ומעלה, ע 11מיכל 

 4גודל  ליטר 3 קיתס"מ, ש 18ליטר סטנדרטי, מיכל  3מיכל 

 5גודל  ליטר 6 ליטר סטנדרטי, דלי קטן, שקית 6מיכל 

 6גודל  ליטר 10 דלי סטנדרטי, שקית

 7גודל  ליטר 25 ליטר ומעלה, שקית 25מיכל 

 , חבית8גודל  ליטר 60 מיכלים גדולים, שקית, חבית

 

 

 הערות:

 ס"מ מעל צוואר השורש. 20מדידת קוטר הגזע   -עצים  .א

 מ'. 1.80 -מ'  2.20גובה גזע עד התפצלות ראשונה  -עצים  .ב

 מ' ומעלה. 3גובה כללי  -עצים  .ג

 מגודל הכלי או הגוש.  1.5גודל בור נטיעה פי   -כללי  .ד

 קרקע. תוספת קומפוסט, אשלגן כלורי וסופר פוספט עפ"י תוצאות בדיקות -כללי  .ה

 במקום קומפוסט ודשנים, כבול בלבד. -ערערים  .ו
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 ןמפרט תחזוקת הג

 

יום( מיום מסירתו הסופית ועד להעברת  90חודשים ) 3הקבלן יחזיק ויטפל בגן לתקופה של 

 האחריות למועצה. 

 תחזוקה זו כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד.

 :בתקופה זו יבוצעו עבודות התחזוקה כלהלן

 

 תחזוקת מערכת השקיה .1 .12

 השקיה, כולל כמויות מצטברות של מים. א. על הקבלן לנהל רישום מסודר של לוח הפעלת

ב. הקבלן יתאם עם המזמין את שעות הפעלת מערכת ההשקיה. הרשות בידי המזמין לדרוש 

 הפעלת לילה.

י הקבלן ’יתוקנו עג. הקבלן אחראי לתפעול ולשלמות כל מערכת ההשקיה. כל תקלה ו או נזילה 

 מיידית ועל חשבונו.

 

 החזקת צמחייה. 2 .13

 י תכנית הגינון המקורית.אין לשנות את סוגי הצמחים,אלא באישור  "ייה עפא. החזקת הצמח

 מראש של המזמין או האדריכל.

ב. העבודה כוללת עידור ועישוב אחת לחודש, ניקוי השטח מפסולת ולכלוך. עשבי בר חד או רב 

הוראות ה ויו בריסוס או בעידור, ריסוס נגד מזיקים ומחלות. הכל לפי סוג הצמחישנתיים יודבר

 המפקח או המתכנן.

ג. צמחים מתים, חולים או שהתפתחותם איטית יוחלפו ע"י הקבלן בצמחים דומים מאותו סוג 

וגודל מיכל כמצוין בתכנית הגינון, החלפת ושתילת מילואים תרשם ביומן תחזוקה הגן ותשולם 

כירים לן בנפרד, אלא אם נעשתה במסגרת תקופת האחריות. שתילה חוזרת של עצים בלקב

 מחביות ואו אדמה תעשה רק לאחר תיאום וסיכום עם המזמין.

 3או ש"ע לפחות  20/20/20ד. הקבלן ידשן ויזבל את כל שטחי הגינון האינטנסיבי המושקה בדשן 

 פעמים בשנה. בכמות בהתאם להוראות היצרן ומזמין.

. גיזום ענפים יבשים ה. הקבלן אחראי לגיזום נכון של עצים ושיחים. כולל עיצוב ענפים ראשיים

חלשים ושבורים. קטימת פרחים שקמלו. הרמת צמרת עצים. הכל עפ"י הוראות המזמין ואו 

 המתכנן.

 

  קיוןינ . 3

 קיון כולל איסוף פסולת בכל שטחי הפיתוח.יא. הנ

שאינה בכמיות  ’י פסולת גזם וכון בתאום עם אגף הגינון. פינוב. הוצאת האשפה מחוץ לשטח הג

 דורשת פינוי והובלה מיוחדים תעשה ע"ח הקבלן ובאחריותו.מקובלות ו

המסוכנים לבני אדם ואו בעלי חיים מותר רק  ’ג. שימוש ברעלים, חומרי חיטוי והדברה וכו

הקבלן אחראי לתוצאות  לאישור המזמין. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים.

 העלולות לקרות כתוצאה משימוש בחומרים אלו.
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 אחריות לקליטת עצים . 4

חודשים  4הקבלן אחראי לקליטתם של כל העצים שניטעו על ידו בגן. אחריות זו חלה לתקופה של 

מיום מסירתו הסופית של הגן. בתום תקופה זו יבדקו כל העצים שניטעו ע"י הקבלן בגן וכל עץ 

ו במסגרת תקופת א נקלט או קליטתו הינה חלקית בלבד, יוחלף ע"י הקבלן מיידית ועל חשבונשל

 האחריות שלו.

חודשי הביקורת ולא בתום שנת האחריות. עצים שלא יוחלפו  4החלפת העצים תתבצע בתום 

במועד זה ע"י הקבלן יוחלפו ע"י המזמין במועד זה ותמורתם תנוכה מהערבות המוחזקת ע"י 

 ה לתקופת אחריות.העירי

 

 תוכן עינינים

 הוראות כלליות.1

 מפרטים כלליים  1.1

 ף המפרט המיוחדהיק 1.2

 תאור העבודה 1.3

 צנורות ומתקנים תת קרקעיים קיימים 1.4

 

 קווי מים,ביוב,תעול. 57

 כללי 57.1

 אספקת הצנרת ואביזרי הצנרת 57.2

 חפירה , ריתוך והנחת הצנרת 57.3

 מגופים 57.4

 ידרנט(ברז כיבוי אש )ה 57.5

 בדיקת לחץ 57.6

 שטיפת הקווים 57.7

 חיטוי הקווים 57.8

 נית לאחר ביצועתוכ 57.9

 אחריות 57.10

 אופני מדידה ותשלום 57.11

 

 הוראות כלליות  .1

 מפרטים כלליים  1.1

 מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרטים הכלליים הבאים: 

וונטיים שבהוצאת הוועדה המיוחד בהשתתפות המפרט הכללי לעבודות בנין על כל פרקיו הרל

-השיכון במהדורתו המעודכנת ביותר )להלן "המפרט הביןשרד הביטחון ומשרד הבינוי ומ

 משרדי",אינו מצורף(. 
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הקבלן יחזיק, במשך כל תקופת העבודה, במשרד האתר, עותק של המפרט הבין משרדי על כל 

 פרקיו הרלוונטיים למכרז/חוזה זה.

 (.התקנים הישראלים הרלוונטיים במהדורתם האחרונה )אינו מצורף כל -ראלים התקנים היש

 היקף המפרט המיוחד  1.2

המפרט המיוחד מהווה השלמה למפרט הכללי ולמפרט הבין משרדי, לתוכניות ולכתב הכמויות 

 ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה תמצא את ביטוייה במפרט המיוחד.

  תאור העבודה  1.3

נת אביזרי מתייחס לביצוע הנחת קווי מים במתחם בית העלמין במודיעין כולל התקזה  מפרט

 צנרת.כמו כן כוללת העבודה התקנת  אביזרים )מגופים, הידרנטים( על קווי מים קיימים.

 צנורות ומתקנים תת קרקעיים קיימים 1.4

לים והצינורות לפני תחילת העבודה יבדוק הקבלן ויוודא את מקומם של כל המתקנים, הכב

 . הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם

חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת 

מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת 

 הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף. הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים 

ים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על על הקבלן לשמור על שלמות המתקנ

 הקבלן ללא תשלום נוסף. 

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח 

 ים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. צמוד של מהנדס הרשת בחב' "בזק".  כל התשלומ

קרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. העבודות תבוצענה אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות ב

באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. 

 ילוי כבלים.כנ"ל לעבודות איתור תשתיות מים ראשיות בפיקוח "מקורות" ,ועבודות לג

העבודה ולדאוג שתימנע פגיעה  כמו כן, על הקבלן לדאוג לוודא קיומם של כל התשתיות במתחם

 כלשהיא בתשתיות הנ"ל ובפעולתן התקינה והרציפה.

קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, 

 הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

 וכרו כל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו או קו כלשהו בשטח. י לא

 

 

 קווי מים,ביוב ותעול -57פרק 

 כללי  57.1

המפרט המיוחד להלן מתייחס לעבודות הנחת צנרת מים, אביזרי צנרת ומתקנים כמפורט. כללית 

במפרט במפרט הבינמשרדי אלא אם כן  מפורט  57יבוצעו העבודות בהתאם למפורט בפרק 

הנדרשות , ותכולת  המיוחד שלהלן אחרת.הן זה מן ההכרח שבמפרט זה יפורטו כל העבודות

 העבודה מפורטת בתכניות ובכתב הכמויות ומחייבת את הקבלן.

כל העבודות המפורטות להלן כוללות: אספקה, הובלה לאתר,חפירה, הנחה,מצע, מילוי התעלה  

וכולל כל הנדרש בשלמות וכן כולל הבדיקות שיש והתקנת מתקנים כולל גם כל אביזרי העזר 

 לבצע כמפורט להלן.
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 הצנרת תתבצע ע"י קבלן מורשה מטעם יצרן  הצנרת ובנוכחות שירות השדה של היצרן.הנחת 

 אספקת הצנרת ואביזרי הצנרת  57.2

בקטרים המצוינים בתוכניות  16דרג PE100 הצנרת שתסופק ע"י הקבלן תהיה צנרת פוליאתילן 

יכות המאושר , תוצרת חברת "פלסים" או שווה א 4427תב הכמויות.הצנרת תהיה בעלת ת"י ובכ

 ע"י המזמין. פרטי היצרן, הצנרת והת"י יהיו מוטבעים ע"ג הצנורות שיסופקו.

כל אביזרי הצנרת  כגון קשתות, מחברים, אוגנים, רוכבים וכו' יהיו חרושתיים בלבד בדרג זהה 

 ים האביזרים תוצרת יצרן הצנרת  או שווה איכות מאושר ע"י המזמין.לזה של הצנור עליו מותקנ

 חפירה ,ריתוך והנחת הצנרת   57.3

 וכמפורט להלן: 6חלק  4427הנחת הצנרת תתבצע על פי המתואר בת"י 

ס"מ  20רוחב התעלה המינימלי  שייחפר לצורך הנחת הצנרת יהיה ברוחב קוטר הצנור בתוספת 

עומק החפירה יהיה בהתאם למצוין בתוכניות. תחתית התעלה תהיה  מכל צד של דופן הצנור.

 ס"מ. 5יציבה ולא  ימצאו  בה אבנים,שורשים,גושים ובליטות שגודלם עולה על מיושרת ו

 מילוי התעלה יבוצע כלהלן:

ס"מ מעל קודקוד הצנור  30הנמצאת בין תחתית התעלה ועד לגובה של  -שכבת המילוי הראשוני 

ים יהיה חומר המילוי :חול נקי מפסולת ,חומר אורגאני, עצמים קשים ,רגב -הבכל רוחב התעל

 מ"מ .  5שגודלם מעל  

השכבה בין פני השכבה הראשונית ועד גובה תחתית אספלט/אבן  -שכבת המילוי והכיסוי הסופי

ובהתאם לאישור  המפקח  1886משתלבת , חומר המילוי יהיה מצע סוג א' בהתאם לדרישות ת"י 

עד להשגת  ס"מ )אחרי ההידוק( שיהודקו בכלים מיכניים ותוך הרטבה 20צע בשכבות של ויבו

 פרוקטור תקני לפחות. 98%צפיפות של 

חיבור בחום. הריתוכים  -( Butt Weldingצינורות הפוליאתילן יחוברו באמצעות ריתוך פנים )

צרן הצנרת .הריתוך יתבצע יבוצעו ע"י  קבלן מורשה ע"י יצרן הצינורות ובפיקוח שירות שדה של י

, אוגנים וכד' שיהיו עשויים מחומר זהה לחומר מחוץ לתעלה. אביזרי הצנרת, הסתעפויות, קשתות

הצינורות, יחוברו לקו בשיטת ריתוך פנים כנדרש לגבי הצינורות. עבודת ריתוך הפנים והחיבור 

ושל עבודות הריתוך בחום של הצינורות והאביזרים יוזמנו אצל יצרן הצינורות והאביזרים 

 והחיבור, חתומות ע"י יצרן הצינורות והאביזרים.

הצינורות, לאחר השלמת הנחתם בתעלות וחיבורם, יבדקו ע"י נציג שרות השדה של היצרנים. כל 

הבדיקה תעשה לפי הזמנת הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יספק למזמין תעודות בדיקה החתומות ע"י 

 ת.שרות השדה  של יצרני הצינורו

נרת, עומקה הנחת הצנרת תהיה מלווה במודד מוסמך מטעם הקבלן שימדוד את תוואי הצ

 בהמשך(. 57.9וקוטרה  לצורך הכנת תוכניות לאחר ביצוע )ראה סעיף 

 מגופים  57.4

תוצרת "רפאל" או שווה איכות מאושר , בקוטר המצוין  TRLהמגופים יהיו מגופי טריז דגם 

ס"מ  60מגופים יותקנו בתא אביזרים מחוליות  בטון טרומי בקוטר בתכניות ובכתב הכמויות . ה

.התקנת  44/2מיצקת ברזל )"כבד"( הכל כנדרש בשלמות עפ"י פרוט בתכנית  מס'   עם מכסה

 המגוף תכלול גם התקנת  תותבי מעבר פוליאתילן /פלדה כמצוין בתכניות.

 חיתוך הצנרת הקיימת . התקנת מגופים על קו קיים תכלול בנוסף לעיל גם את עבודות

 ברז כיבוי אש )הידרנט(  57.5
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, כולל מתקן שבירה  4עם מחבר שטורץ מותקן על זקף " 3ה ברז בודד קוטר "ברז כיבוי אש יהי

. התקנת ההידרנט תכלול את כל הנדרש בשלמות  44/2, הכל כמתואר בתוכנית  מס'  4בקוטר "

 הנדרש ,קשת, וגוש עיגון. וטרבק Tכמתואר בתוכנית  הנ"ל ובכלל זה גם מסעף 

וכל הנדרש בשלמות  Tבודה גם התקנת רוכב מסעף עבור התקנת הידרנט על קוו קיים תכלול הע

 לצורך התקנת ההידרנט על הקו הקיים. 

  בדיקת לחץ  57.6

בסיום העבודה תתבצע ע"י הקבלן  בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת. הבדיקה תתבצע בנוכחות 

שה במי רשת שיסופקו ע"י ועל חשבון הקבלן. כן יספק הקבלן את הצנרת המפקח.הבדיקה  תיע

נית הדרושה להתחברות בין מקור המים לבין הקו,ואת הצנרת הדרושה לסילוק המים לאחר הזמ

 השלמת הבדיקה.

 16אטמוספרות.מכאן שעבור צנור דרג  18-מדרג הצנור ,אך לא יותר מ 1.3לחץ הבדיקה יהיה : פי 

 אטמוספרות. 18יה לחץ הבדיקה יה

 שטיפת הקווים 57.7

רים  וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני לאחר השלמת מערכת הצנורות והאביז

 -חיבור הצנרת לקו הקיים והפעלת המערכת , תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת

וט נקודות הכנסת הצנורות והאביזרים.הקבלן יגיש למפקח את תוכנית השטיפה שתכלול פר

 המים ,הוצאתם ,צורת סילוק המים וכד'.

י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות השטיפה תעשה ע"

 הנמוכות )דרך ברז שטיפה(.

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו של המפקח ,אך לא 

 פחות מאשר מחצית השעה.

 חיטוי הקווים 57.8

י יתבצע על פי הנחיות מעודכנות של משרד לאחר גמר ביצוע השטיפה יתבצע חיטוי הקווים. החיטו

 "הנחיות לניקוי מערכת אספקת מי שתיה" . –הבריאות 

מבצע החיטוי צריך להיות בעל היתר משרד הבריאות לביצוע חיטוי של מערכות מי שתיה .בסיום 

ורם שביצע את החיטוי מסמך המתאר את ביצוע החיטוי ,כולל: ביצוע החיטוי ינפיק הג

אורך צנרת,פרטי מבצע החיטוי כולל העתק הרשיון שלו. בנוסף יצרף את תעודות מיקום,כתובת,

 הבדיקה שהועברו למשרד הבריאות.

 תוכניות לאחר ביצוע  57.9

 כאמור הנחת הצנרת צריכה להיות מלווה ע"י מודד מוסמך.

ו ( .התוכניות יוכנAS MADEגיש למפקח תוכנית לאחר ביצוע )יה על הקבלן להבתום העבודה יה

-)שיכלול את כל ה DWGלפחות ויוגשו למפקח בקובץ  13בתוכנת "אוטוקאד" גרסא 

XREF הפונטים וכד'( .התוכניות יוכנו על רקע מדידת מצב קיים של השטח. התוכניות תכלולנה,

 את הפרטים הבאים: 

 תוואי מדויק של הצנור. -

 רום תחתית הצנור. -

 קוטר הצנור)מ"מ( ודרג הצנור. -
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 ן: שוחות מגוף, הידרנטים, תוך ציון הקטרים שלהם.מיקום מתקנים כגו -

 כותרת שתכלול :פרטים של המודד )שם,טלפון,כתובת,כתובת דוא"ל( וחתימת המודד. -

 

  אחריות 57.10

לצנרת לאביזרים ולמתקנים שסופקו על ידו  הקבלן ימסור למפקח את כל תעודות האחריות 

 .תעודות האחריות יוסבו ע"ש המזמין. 

 שנים מיום ביצוע בדיקת הלחץ באתר. 10חריות הנדרשת לצנרת הפוליאתילן היא:תקופת הא 

 עבור המגופים וברזי כיבוי האש: שנה מיום ההתקנה .

 אופני מדידה ותשלום 57.11

ונים יהיו על פי יחידות המדידה  המפורטות בסעיפים השונים אופני המדידה למרכיבי העבודה הש

 שבכתב הכמויות שיכללו את כל הנדרש בשלמות בכתב הכמויות ,בתוכניות ובמפרט.

עבור ביצוע בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי הקווים ,הכנת תוכניות לאחר ביצוע ומסירת תעודות 

 ירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בלן בנפרד ומחירם יהיה כלול במחהאחריות לא ישולם לק

 

 ניקוז

 

  3לפי ת"י  5/25פיזור והידוק חומר גרנולרי )חצץ( מדורג  גס רב גרגירי     01.002.0060

במקומות המסומנים בתכניות ובהתאם לפרטים ולהנחיות המפקח יפוזר בשטח חצץ גס מדורג רב 

ני הבאת החומר לשטח יש להעביר ליועץ . לפ25עובר נפה  100%עם  3ת"י  שטוף לפי 5/25גרגירי 

 או איפיון של החומר בטרם ישומו לצורך בחינת מקור וסוג החומר.\הקרקע תעודות ו

לפני תחילת העבודה יבוצע קטע ניסוי לצורך קביעת מספר מעברי מכבש דרושים להידוק החומר. 

ש הוא זה שלאחריו לא נהל הפרויקט. מספר המעברים הנדרהניסוי יבוצע בנוכחות יועץ הקרקע ומ

 מתקבלת שקיעה נוספת של החומר.

ס"מ ברוב השטח למעט  במקומות בהן קוטר הצינור גדול  20החצץ יפוזר בשיכבה אחידה של 

ס"מ מעל  5מינימום גובה חצץ:  ס"מ. 15במקומות בהם יתאפשר יבוצע הידוק בשכבות של .יותר 

התשלום עבור החצץ יכלול אספקה,  .מאבק יסופק יהיה רחוץ / שטוף ונקישץ ראש הצינור. החצ

פרטים, הידוק מבוקר. החצץ המובא לשטח יאוחסן במערומת הובלה לשטח ופיזור כנדרש ב

 נפרדת מהמצעים בשטח.

ותהווה פיצוי עבור כל העבודות  מחושבות תאורטית במ"קתהיה לפי כמויות  :המדידה לתשלום

 ולשביעות רצונו של המפקח.ורטים  לביצוע מושלם של העבודה והחומרים המפ

 חפירת מצע וחומרי תשתית קיימים מיון ושימוש חוזר במיטב החומר    01.001.0060

  החפור.  

במקומות המסומנים בתכניות ובהתאם לפרטים ולהנחיות המפקח תבוצע חפירה במשטחי 

 תשתית שהונחו והודקו בשלב קודם.\מצע

, בכלים שיאפשרו חפירה צרה ולעומק הנדרש שה בזהירות רק במקומות המסומניםהחפירה תע

תשתית \בהתאם לפרטים. הכף של הכלי תהיה ללא שינייים כדי לא לערער את שכבת המצעים

 שמתחת לזו הצריכה להחפר. חפירה מעבר לנידרש תושלם על ידי הרקבלן ועל חשבונו.
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כחלק מעבודות מערום חומר התשתית הקיים וישמש  \חומר התשתית יועבר למערום המצע\המצע

 חומרי התשתית. \המצעים 

ותהווה פיצוי עבור כל העבודות  מחושבת תאורטית במ"ק תתהיה לפי כמו :המדידה לתשלום

 לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.

 

 בהיקף תאים ולמילוי חפיר תשתיות. CLSMבטון מסוג    0111.001.02

הינו בטון בעל חוזק נמוך משמש  CLSM( controlled low strength materialטון מסוג )ב 

 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 

ו כעטיפה לצינורות בתעלות יעשה שימוש בבטון מסוג ים כשלא ניתן להדק את הקרקע , אקי

 . השימוש מותנה בהנחייה מפורשת של המפקח. 

החומר יהיה בעל המאפיינים הבאים עבידות ונזילות גבוהה דבר שיאפשר  .א

 מילוי והתהדקות עצמית בזרימה חפשית לפי הצורך.

 לה לאחר התקשות.חוזק נמוך שיאפשר חפירה ק .ב

 ליישום. חומר זמין ונוח .ג

מיוצר במפעל מוסמך ומאושר לייצור בטון מובא. החומר יגיע נוזלי לאתר בערבל בטון כדי 

 שיתאפשר לו להתפלס ולמלא את החלל באופן חופשי.

 לא יעשה בחומר שימוש כתחליף לשכבות מבנה מצעי המסעה.

 ילוי.אל הבור, הסדק וכד' הנדרשים למ ד. התערובת תיושם מיד עם הגעתה לאתר ישירות

מגה   0.9-1.2ימי אשפרה יהיה  28ס"מ( לאחר x10x10) CLSM 10ד. חוזק הלחיצה של קובית 

 פסקל.

 

ת בעל חוזק מופחת ועבידות גבוהה אשר לאחר התקשותו לא מפתח שקיעו ןהינו סוג בטו CLSM ה

ך רירוכה בקושי מיוחד בהיות החומר פהחפירה / חציבה בו אינה כ ן)בשונה ממילוי רגיל( כמו כ

 לפי מ"ק  םס המדידה לתשלו"מגפ  2שעות  6 ךובתו םיו 28 ךס בתו"מגפ 5דרישות חוזק  . יחסית

 שעות  2 ךמהיר התקשות שיביא את החוזק בתו ף תוספת עבור תוס

  . קצר ןזמ ךנדרשת הטרחת החומר תו םבה םס לפי דרישת המפקח במצבי"פמג  2ל 

 לפי מ"ק של םהמדידה לתשלו .שר יוצגו מראש למפקחא ןשה בו שמוש על פי נתוני היצריע ןהקבל

CLSM ף.התוס ף אליו נוס 

: החומר ימדד במ"ק והתשלום יהווה פיצוי עבור כל סוגי התוספים מדידה לתשלום 

שיידרשו להסמכת הבטון או לקשיותו ובכל האלמנטים והכלים שידרשו להעברת הבטון אל 

 ועד להשמתו.המקום המי

 

 מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים מבטון מזוין     57.001.0030

 תאור ודרישות הביצוע

 של המפרט הכללי. 02ולפי פרק  0.4הבטון יבוצע לפי הנחיות פרק  .1
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. בדיקות החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחות הדגימות 118לפי ת"י  -30הבטון יהיה מסוג ב

 מ"מS4 (91-115 .)חמיטה . דירוג הסומך בשיטת ה601, 118 ,26יהיו לפי ת"י 

 דרישות הביצוע .2

 דרישות הביצוע לגבי כל העבודות יהיו בהתאם למפורט במפרט הכללי.

מ"מ ובעלי רוחב שאינו עולה  25מ"מ או מלוחות עץ לבן בעובי  20התבניות יהיו מעץ לבוד בעובי 

 ס"מ, מהוקצעים בנגריה. 10על 

חות וכן על שני הצדדים הצרים שלהם שה על אחד הצדדים הרחבים של הלוההקצעה תיע

להבטחת עוביים האחיד וכן להבטחת המגע המלא ביניהם. השטחים הבלתי מהוקצעים של 

הלוחות יופנו לצד הבטון. הלוחות יונחו בכוון אנכי, הכל בהתאם למסומן בתכנית. כל הפינות של 

 .ס"מ 2x2הבטון יהיו קטומות בשיעור 

יגיש למהנדס האתר חישובים סטטיים  -תבניות או פיגומים  זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל

ותוכניות מפורטות, שיאפשרו למהנדס האתר לבדוק את הפיגומים, את הבטיחות ואת המראה 

הסופי של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת. תכניות התבניות תהיינה חתומות ע"י מהנדס 

 ה.מומחה בתחום ז

 הידוק קרקע יסוד .3

וע העבודה יחליט המפקח האם יש צורך בהחלפות הקרקע על פי הנחייתו תוחלף הקרקע לפני ביצ

. במידה ואין צורך בהחלפת קרקע יבוצע  100% -ס"מ בשכבת מצע סוג ב' מהודקת ל 20לעומק 

 .97% -הידוק לקרקע המקורית ל

 מעביר.ס"מ מתחום רצפות ה 10 -שתבלוט כס"מ  5בכל מקרה יש לצקת שכבת בטון רזה בעובי 

 תבניות לבטון גלוי .4

. התבניות יהיו מטפסות 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  א.

צדדים )הבאים  -3כפולות עשויות שתי שכבות. שכבות לוחות ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב

הכללי  הכל לביצוע מושלם כמפורט במפרט במגע עם הבטון( מחוברים על גבי שכבת דיקטים.

ובהתאם להוראות המפקח והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי בטון לגמרי נקיים 

 וחלקים, בלי פגמים כלשהם ואשר יישארו גלויים.

יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, בהתאם לתוכנית החזיתות  ב.

הגלויים ועיצוב החריצים ת הוורטיקליים או ההוריזונטלים ובהתאם לסדרי היציקה של הקירו

לפי דרישות המהנדס, בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת 

הכמויות, כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים ובכל הבטונים בחזיתות יעובדו ע"י סרגל משולש 

 יר היחידה.לים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחמ"מ ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים וסרג 15/15

 הפסקות יציקה תעשינה רק במקום בו מתוכנן סרגל הוריזונטלי שקוע.

במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס  ג.

כל  וללאוהמפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל לפי דרישתם 

 .תשלום נוסף

טון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני קורוזיה של מנת המים בב ד.

 הזיון.

 הצמנט צריך להיות מאותו מקור, ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחר. ה.
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 יש להקפיד במיוחד על נקיון האגרגטים. ו.

פקקים עגולים מבטון טרום  ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות ז.

 עים מאושרים אחרים.ובאמצ

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או  ח.

לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המפקח לפיה ניתן 

וש בבטונים גלויים. החורים לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימ

רים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים הזעי

 בטיט בשיטה מאושרת על ידי המפקח.

 תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. ט.

אטימה לשטח על מנת טפסים אופקיים הנצמדים לאלמנטים מבטון גלוי יצוק, צריכים ליצור 

על פני הבטון שכבר יצוק. הוראה זו כוחה יפה גם לגבי יציקה בשלבים. אטימות של  למנוע נזילות

מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל האמצעים 

י. כמו כן פני הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומנ

רי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן על שטחי הבטונים ינוקו אח

 הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבניין.

 אין לרטט את הבטון הראשון מעל הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות. י.

באמצעים מר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוג יא.

 מאושרים על ידי המפקח.

 תהליך היציקה .5

 על הקבלן לדאוג לכמות הבטון הדרושה כדי להבטיח יציקה רצופה אחת, ללא הפסקה.

על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות ובצורה שיאושרו  -כדי להבטיח מהלך יציקה תקין 

. הקירות יוצקו בעזרת שר ריטוט מבוקר של כל נפח הבטוןע"י מהנדס האתר על מנת לאפ

מ' מתחתית צינור המשפך. כמות הצינורות  1.50משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על 

והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה תאושר ע"י מהנדס האתר. על הקבלן לשים לב לדרישות 

 .מרחק מאושרים על ידי מהנדס האתרכסוי הזיון המופיעות בתכניות. יש להשתמש בשומרי 

 -"שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו"  - 26בדיקות הבטונים ייעשו על פי ת"י  .6

המעודכן.  -"בטון מובא"  - 601בהוצאתו האחרונה של התקן. הבטון המובא יענה לדרישות ת"י 

 יצור וחוזק הלחיצה"."בטון לשימוש במבנים: תנאי בקרה בי - 118כמו כן, יתאים הבטון לת"י 

 קורות השן למתקני הכניסה והיציאה ולמעבירי המים יבוצע כדלהלן:הבטון ב .7

יונחו תבניות בגובה הקורה, כאשר פניהן כלפי חוץ, כלומר המידה בין הפנים החיצוניות  (1

 של שתי התבניות צריכה להיות כמידת הרוחב ו/או האורך של הקורה.

או קרקע שהוחלפה ברווח  ס"מ, על קרקע היסוד המהודקת, 5 יציקת בטון רזה, בעובי (2

 שנוצר בין פני התבניות לקרקע הטבעית.

 הנחת הברזל וקשירתו. (3

 יציקת הבטון בקורת השן. (4

 פרוק הטפסות ואשפרת הבטון. (5

 1.5, בצורה מדורגת, כל 4בקוטר " P.V.Cבקירות הכנפיים יותקנו פתחי ניקוז מצינורות  .8

 ורי פתחי הניקוז יותקנו נקזים.מ'. מאח
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בכל מקום שבמפרט הכללי, במפרט המיוחד, בתכניות, בחוזה עם הקבלן וכו' מופיע סוג בטון 

ספרות, יש להשמיט את הספרה האחרונה וזאת בגלל המעבר בתקנים הישראלים  -3המוגדר ב

 מיחידת לחץ של ק"ג סמ"ר למגפ"ס )ניוטון/ממ"ר(. 

 (.-30יקרא ב -300)דוגמא ב

אך לא מפותלת. מוטות הזיון יענו לכל  739צולעת לפי ת"י מוטות הזיון יהיו מפלדה מ .9

 של המפרט הכללי. כיסוי הזיון ע"י הבטון יעשה בהתאם לתכניות. 63דרישות המופיעות בפרק 

 הפסקות יציקה ו"רולקות" .10

ריזונטליות )כגון תשומת לב הקבלן מופנית לזאת, שבמקומות בהן מתבצעות הפסקות יציקה הו

ות(, יש לסתת את פני הבטון הישן, לחספסו ולנקותו, ורק לאחר קבלת אישור בין רצפה וקיר

תקע, דהיינו יש -המפקח להמשיך ביציקות. הפסקות עבודה ורטיקליות תבוצענה בעזרת שקע

 להשאיר בעת היציקה מגרעות באלמנט שנוצק בשלב ראשון.

" משני הצדדים להבטחת דות ו/או הרצפות יבוצעו "רולקותבחבור בין הקירות האנכיים והיסו

 האטימות ולהגנת הזיון. ה"רולקות" יבוצעו לאחר פירוק התבניות )בהתאם למסומן בפרטים(.

עבור בצוע ה"רולקות" לא ישולם לקבלן בנפרד, ועליו לכלול את הוצאותיו במחירי היחידה 

 השונים.

לל כל העבודות תר מחושב תאורטית לפי הפרטים כו: לפי מ"ק בטון שנוצק באהמדידה לתשלום

וכולל פלדת , חפירה , מצעים, בטון רזה, עבודת איטום בטון הבא במגע עם הקרקע שתוארו לעיל 

 הזיון.

 

 

 כולל חגורותראפ(  –)ריפ ריצוף אבן לניקוז  57.001.0160 

 תיאור .1

ראפ -בירי מים בריצוף ריפעבודה זו מתייחסת לעבודות באזור מתקני הכניסה והיציאה ממע

 ת המתוארים בתכניות ובהתאם להנחיות המפקח בשטח.במקומו

 

 חומרים .2

 טון/מ"ק. 2.5האבן תהיה חזקה ועמידה במים, וצפיפותה המינימלית תהיה  2.1

מעובי השכבה הנדרשת בתכנית. הממד  3/4מהאבנים תהיינה בעלות ממד מינימלי של  2/3לפחות 

 של השכבה. העובי 1/2 -ואבן לא יהיה קטן מ המינימלי של כל אבן

 האבנים תהיינה שטופות ונקיות מאדמה, אבק וכל לכלוך אחר.

הדייס יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושלושה חלקים של אגרגטים דקים. האגרגטים  2.2

 -10%, ולא יותר מ16מהם את נפה מס'  100%הדקים יהיו בממדים כאלה, כשהם במצב יבש יעברו 

 6%לא יורשה שימוש בחול המכיל טין במשקל העולה על  .100משקלם הכולל יעבור נפה מס' מ

 ממשקל החול הכולל.

 דרישות הביצוע .3

ס"מ. על שכבת המצע תונח שכבת בטון מזויין מסוג  10ראפ יונח על שכבת מצע סוג ב' בעובי -הריפ

בצורה כזאת, שתשקענה לתוך  ועליה תונחנה האבנים 6@20ס"מ עם רשת זיון  12בעובי  -20ב
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ס"מ ומשקלן ירבץ על החומר הנמצא מתחתן ולא על האבנים הסמוכות. במדרונות  -6ן כהבטו

ובקטעים משופעים יש להניח את האבנים הגדולות ביותר בבסיס המדרון. העבודה תתחיל מ"רגל 

 -3מ, ולא יותר מס" -1המדרון" ותימשך לכוון "מעלה המדרון". החללים בין האבנים )לא פחות מ

 צמנט.-יסס"מ( ימולאו בד

 בגמר העבודה יטואטאו פני השטח במטאטא קשה.

 ימים אחרי מילוי החללים בדיס. 4ראפ יש לשמור במצב רטוב למשך -את הריפ

 צמנט.-יש להקפיד על נקיון האבנים, לפני ואחרי העבודה, ולמנוע לכלוכן בבטון או בדיס

 משכי לפי התכניות.דות האבנים כך שיתקבל קו ישר והבקצוות העבודה יש להתאים את מי

 חגורת הבטון .4

ראפ תבוצע חגורה מבטון מזויין כפי שמופיע בתוכניות. הבטון יבוצע לפי -מסביב לריצוף הריפ

 אלא אם כן צויין אחרת. 40X20הנחיות המפרט הכללי. מידות החגורה 

 כללי.דרישות הטיב, איכות העבודה והחומרים בהתאם למפרט ה

. בדיקת החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחת 118י ת"י לפ -30הבטון יהיה מסוג ב 

 (.4)לפי שקיעת קונוס של " 118הדגימות יהיו לפי ת"י 

אך לא מפותלים. מוטות הזיון יענו לכל  739מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת לפי ת"י  

 כניות.י הזיון על ידי הבטון כמצוין בתשל המפרט הכללי. כיסו 63הדרישות המופיעות בפרק 

ראפ או להיזהר מפני נזילת -יש לשמור בעת ביצוע העבודה שלא ללכלך את אבני הריפ 

 בטון.

 מדידה .5

ראפ המבוצעים בהתאם לתכניות ולפי דרישות מהנדס -העבודה תימדד במטר מרובע של פני הריפ

 האתר.

 תשלום .6

מרים, הציוד ויתר וה תמורה מלאה עבור העבודה, החוראפ יהו-מחיר הסעיף למטר מרובע ריפ

ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, כולל עבודות החפירה והמילוא, חומר המצע והידוק השתית 

כולל את החגורות מבטון מזוין התומכות את קצה הריצוף. כל העבודה תעשה לשביעות רצונו 

 המלאה של מהנדס האתר.

 

ומכסה מתכת מרובע  ס"מ X 100 120במידות  לבנית טרומיתשוחה מ   57.001.0040-0060 .14

 עם סמל הרשות וסוג התשתיות.   B125טון ממין  12.5ס"מ  60

   

 12.5ס"מ   60ומכסה מתכת מרובע  ס"מ X 120 140תא בקרה טרומי במידות    51.001.0070 .15

 עם סמל הרשות וסוג התשתיות.   B125טון ממין 

 

 

ס"מ  60"מ תקרה ופתח בקוטר ס 100בקוטר  20-ה יצוקה מבטון בשוחה עגול   57.001.0090 .16

 עם סמל הרשות וסוג התשתיות.  B125טון ממין  12.5
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ס"מ  60ס"מ תקרה ופתח בקוטר  125בקוטר  20-שוחה עגולה יצוקה מבטון ב   57.001.0210 .17

 עם סמל הרשות וסוג התשתיות. D400טון ממין  40או    B125טון ממין  12.5

 

 אבני שפה ל )לא צמודלמי גשם  מישני \אשירתא קליטה טרומי    57.001.0110-0120 .18

 .רשתות(  כולל ברזל  מיציקת .19

 

 B250 כולל מסגרת ורשת תקנית 60מכסה רשת עגול לשוחת ניקוז קוטר   57.001.0100 .20

 .489מברזל כבדה בכפוף לדרישות ת"י 

 

 

 

 מכסה )מ'( עד עומק מידות )ס"מ( מס' סעיף .21

57.001.0040 120  X 100   1.75 בעתשוחה מרו  - B125   60קוטר  

57.001.0050 120  X 100   2.25 שוחה מרובעת - B125   60קוטר 

57.001.0060 120  X   100 3.75 שוחה מרובעת - B125   60קוטר 

57.001.0070 140  X   120 3.75 שוחה מרובעת - B125   60קוטר 

 60קוטר   B125 - שוחה עגולה 2.75   100קוטר  57.001.0080

 60קוטר   B125 - שוחה עגולה 3.25   100קוטר  57.001.0090

 / 60קוטר   B125 - שוחה עגולה  5  125קוטר  57.001.0210

- D400   60קוטר 
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קומות המסומנים בתכניות יבצע הקבלן שוחות /תאי קליטה במידות ובעומקים המצוינים. במ

השוחות ותאי הקליטה יהיו טרומיים ממפעל מאושר ובעלי תו תקן. לא תתקבל כל טענה לגבי 

המוצרים שהגיעו מהמפעל. כל העבודה וכל  איכות השוחות ותאי הקליטה או תיקונים וסדקים

יהיו באחריות הקבלן. השוחות ותאי הקליטה הטרומיים יעמדו בכל דרישות המפרט הכללי פרק 

יובאו לאתר כשהם שלמים וללא פגיעות. לא יותר כל תיקון באלמנטים אלה. האלמנטים יהיו  57

 דויקים. מ I.Lבגדלים ובמידות המתוארים בתכניות לרבות פתחים עם  .

ל האביזרים הנלווים דהיינו תא בקרה, חוליות הגבהה תקרות עם פתח ל השוחות יסופקו עם ככ

כולל מדרגות   B125או  D400 מסוג  טון 40עד ס"מ, חוליות הגבהה ומכסה כבד  60בקוטר של 

 מ'.  1.2מברזל יציקה בכל שוחה שעומקה עולה על 

ך. תאי הקליטה ד לתחתית )אינוורט( הצינור הנמועומק השוחה יקבע מפני המכסה העליונים וע

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.

 .489לפי ת"י  בהתאם לרשום בעומס שלכל הרשתות )והמסגרות( יעמדו  

ס"מ. כל  5השוחות ותאי הקליטה יונחו על מצע סוג ב' מהודק ומיושר באמצעות בטון רזה בעובי 

צינור המחובר לשוחה או לתא הקליטה יוכנס עד הקיר הפנימי של השוחה ובמקום כניסתו יוסדר 

 קים ונקיים. כך שיתקבלו שטחים חל 1:2ויחולק בעזרת טיח צמנטי ביחס של 

 שוחות ותאי הביקורת יהיה כמפורט בתכניות המפלס העליון של ה

 יותאם לגבהים המתוכננים הסופיים של הכבישים והמשטחים.  T.L  - ה 

 ס"מ מפני הקרקע מסביב.  20 -גבוהים בהשוחה ה רום פני מכסה יבשטחים הפתוחים יה

ת המצעים, הבטון הרזה, אספקת והנחעבודות תאי הקליטה והשוחות כוללת את עבודות העפר, 

האלמנט. עיבוד הטיח סביב הצינורות מילוי חוזר מחומר מותר על פי המפרט הידוק המילוי 

 וסילוק הפסולת לאתר שפיכה. 

 : ביח' בהתאם לסעיף.המדידה

 : כולל את כל העבודות שתוארו לביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של המפקח.התשלום

 

 קיים ותיקונו שביל מרוצף\דרכה מרוצפתמ\פתיחת כביש אספלט         51.001.0080

  תשתיתלצורך הנחת קווי          

או מדרכה מרוצפת או שביל  עבודה מתייחסת לפרוק והריסה של כביש אספלט קיים 

של  51ובנית תאים. העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק  תשתיתעבור הנחת צנרת  מרוצף 

57.001.0110 76  X 37   1.10 ללא  רשתות ו כולל קולטן ראשי

אבני שפה מיצקת 

 ברזל

57.001.0120 76  X 37   0.65 ללא  רשתות ו כולל קולטן משני

אבני שפה מיצקת 

 ברזל
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נחת קווים וביצוע תאי בקרה ותאי קליטה לקווי י. פריצת אספלטים קיימים עבור ההמפרט הכלל

 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. 

 גרת פריט תשלום זה.עבודה זו לא תשולם במס

מים שיש להחזירם למצב הקיים לאחר ביצוע  עבודות הצנרת, אספלטים קיי .ב

 התשלום עבור ניסור, פירוק וסילוק יהיה כפי שיפורט להלן.

לפני תחילת העבודה, יסמן הקבלן במדויק את הקטעים המיועדים להריסה ופרוק, ויקבל עליהם 

ומנים, לכל האספלט הקיים בגבולות הפרוק המסאת אישור המפקח בכתב. לאחר מכן, ינוסר 

עומקו, במשור מכני, לאחר הניסור יפורק האספלט )אם ע"י חרישה או בכל אמצעי מאושר אחר( 

 לכל עומקו בגבולות המסומנים. 

עבודת הנחת הצנרת או האלמנט בחפיר לא כלולים במסגרת עבודה זו. לאחר הנחת האלמנטים 

 ת מבנה הכביש לקדמותם.יושלם המילוי ויוחזרו שכבו

את שכל החומרים , הכלים והדרישות לגבי טיב השכבות, חוזקן ודירוגן כפי שהוגדרו מודגש בז

במפרט זה דהיינו המילוי החוזר, המצעים, הריסוסים, מישקי ההתחברות והאספלטים יעמדו 

החלטתו  אם לא קיימת הנחיה יועבר הנושא להחלטתו של יועץ הקרקע. בדרישות מבנה הכביש.

 עירעור.תהיה סופית ולא ניתנת ל

בנושא עבודות הריצוף, יבוצע פרוק זהיר של הריצוף בגבולות הנדרשים ויאוחסן במקום, יחפר 

השטח עבור הנחת קו התשתית. לאחר הנחת הקו והמילוי החוזר עבור הקו )לא לתשלום במסגרת 

ר מקומי שנחפר, תונח שיכבת סעיף זה אלא במסגרת הנחת הקו( יושלם המילוי מעל הקו מחומ

ויבוצע ריצוף מאותם אלמנטים שפורקו ואוחסנו, יבוצע הידוק לריצוף ויושלם חול בין  חדשהחול 

 המישקים.

כל האמצעים והסידורים לשמירת רוחב מוגבל לפתיחה וסלילה כמצוין בטבלה כגון תבניות, 

תיים הנדרשים להבטחת החפיר תמיכות וכו' יהיו על חשבון הקבלן. כמו כן כל האמצעים התנוע

 המשתמשים בדרך הוא על אחריות הקבלן. בפני

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.

ילוי, אספלטים ריצופים, יהיו בהתאם נידרשות להידוק מצעים , חומרי ממודגש שרמות ההידוק ה

 לאיפיון החומרים ובהתאם להחלטת יועץ הקרקע המלווה פרויקט זה.
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 רוחב מכסימלי עליון לפתיחת כבישים ומדרכות סלולים 

קוטר הצינור 

 )הפנימי(

 (L.Iמ' מדוד מתחתית פנימית של הצינור ) -עומק התעלה ב

  2.26-3.25                    1.26-2.25                         1.25 עד

 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 

 

ול, כפאספלט ניסור העבודה כוללת באתר בפועל,  קו תשתית שהונח: תהיה במ"א של המדידה

שלהלן. כל פריצה ותיקון שיידרשו מעבר לערכים שבטבלה יבוצעו אבל לא יותר מהמפורט בטבלה 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו ללא תוספת תשלום.        

: יהיה  עבור השטח שנמדד, יכלול כל האמור לעיל )כולל סילוק הפסולת מאתר העבודה(  התשלום

ובלה, הציוד לכל העבודה, הכלים, החומרים, ההוהחזרת המצב לקדמותו, ויהווה תמורה מלאה 

 ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה.

 

 

 הנחת צינור ניקוז מבטון בקוטרים ובעומקים שונים  .22

 כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, פריקה והנחת הצינורות.

 )מ'(עד עומק הצינור  סוג הצינור )זיון( קוטר הצינור )ס"מ( סעיף

 2.00 3דרג  40 57.001.0170

 2.50 3רג ד 40 57.001.0175

 2.00 4דרג  50 57.001.0190

 3.00 4דרג  50 57.001.0180

 3.00 4דרג  60 57.001.0200

 

 

 כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, פריקה והנחת הצינורות.

 , הרשום בכתב הכמויותכל צינורות הבטון יהיו בקוטר פנימי לפי 

 כללי, ובעומק כמפורט בכתב הכמויות.במפרט ה 57ופרק  27כות לפי ת"י ויעמדו בדרישות האי

 או שווה ערך. F-153כל הצינורות יהיו אטומים עם אטם מובנה בפעמון מסוג הידרוטייל סוג  

 תאור העבודה

קרקעיות. לפני תחילת העבודה יוודא  -מודגש בזאת שבאזורי העבודה הנ"ל עוברות מערכות תת

 גבי תכניותיו. ות עוברות באותו מקום ויסמנן עלהקבלן אילו מערכ



- 98 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

הנחה של קווי ניקוז מצינורות בטון בקטרים, בסוגים ובעומקים אספקה חפירה העבודה כוללת 

העבודה כוללת גם  בהתאם לנדרש בתכניות ובכתב הכמויות.ומילוי חוזר , 27שונים, לפי ת"י 

 הדרוש.חיתוך של צינורות במידת הצורך כדי להתאימם לאורך 

 מדידה והתוויה

 דויק של קווי הניקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאושר ע"י המפקח. הסימון יכלול:המיקום המ

 הציר האורכי של הצינורות השונים. .1 

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות. .2 

ת בדיקה של תכנית תאום המערכות, והמערכות שאותרו על ידי הקבלן מול תכני .3 

 הצנרת המוצעת.

 נקודות סימון אלה בקפדנות. במקרה של פגיעה בהן על הקבלן לשקמן מחדש. על הקבלן לשמור

 

ישרים  וייה הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך  .

 לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור האנכי( הכיוון יישמר בעזרת חוט מתוח בכיוון מקביל

(, הרומים יישמרו על ידי בקורת מתמדת במאזנת.L.Iנור )יהצובגובה קבוע מעל לרום קרקעית  

  

  

הרומים הסופיים ייבדקו במאזנת בשני קצות כל קטע ובמספר נקודות ביניים.   

 ס"מ בנקודות הביניים. 1.0 -ו , ס"מ בקצוות 0.5הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן 

במקביל לו.  ישרות האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח ישרות הקו במישור   

 הקו במישור האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפנס.

 

 דרישות טכניות

 דרישות טכניות לגבי הצינורות א.

)במהדורתו  27הצינורות יהיו חרושתיים, ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס' 

כתב הכמויות. הצינורות עומס כפי שיפורט בתכניות ו/או בהמעודכנת( ובדרגות המתאימות של ה

יהיו ללא חריצים, סדקים וכל פגמים אחרים. שטח פני הצינור הפנימיים יהיו חלקים בהחלט. 

מובנית בפעמון מסוג הידרוטייל של אקרשטיין או מחברי הצינורות יהיו באמצעות טבעת גומי 

הצינורות מעבדה מוסמכת, המאשרת את התאמת . כל משלוח צינורות ילווה בתעודת שווה ערך

 לתקנים השונים הנדרשים לפי מפרט זה.

לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כלשהי, ותוקנו, בין ע"י היצרן ובין ע"י הקבלן או 

. בכל מקרה של סתירה או אי 27כל גורם אחר. על הקבלן להקפיד על הסימון, כמפורט בת"י 

 .27ישות הטכניות במפרט הכללי, יקבע ת"י לבין הדר 27שות תקן ישראלי מס' התאמה בין דרי

 3-5דרג  סוגי הצינורות יהיו

 הנחת הצינורות .ב

הצינורות יונחו על מצע חול כמפורט להלן ובהתאם לקווים והשיפועים שבתכנית. הצינורות יעטפו 

 שבמפרט הכללי. .57031בעטיפת חול כמפורט להלן. העבודה תבוצע בכפיפות לסעיף 

 חו מהנקודה הנמוכה לכיוון המעלה.נורות יוניהצ   
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  .מחברי הפעמון יונחו כלפי מעלה הזרם 

 

 אטימות החיבורים ג.

 מובנים בפעמון לאיטום חבורים שבין כל צינור לשכנו יש להשתמש אך ורק באטמי גומי

אשר יסופקו על ידי יצרן (   רךשל אקרשטיין  או מגנוקריט של וולפמן או שווה ע F-153)הידרוטייל 

 צינורות ולפי ההמלצות של יצרני האטם. האטמים יהיו אטימים בפני מים.ה

סיל של וולפמן או שווה ערך.על -האיטום בין הצינור לשוחה יעשה באמצעות איטוביב או קונטרא

 כך ישולם בסעיף נפרד של השוחות.

 דרישות הביצועמצע חול ועטיפת חול )עבור כל הקטרים( תיאור ו ד.

לצנרת הניקוז תפוזר על גבי קרקע היסוד המהודקת שכבת חול . החול יהיה  לאחר חפירת התעלה

 חול דיונות נקי, חופשי מגושים, אבנים, חרסית או חומרים אורגניים.

 עובר נפה %  נפה

 100   4מס' 

  0 5   200מס' 

ס"מ. רוחב  -15ור אבל לא פחות ממקוטר הצינ 10%עובי שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות 

 שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים ובתכניות.

 משני צדי הצינורעל ידי מילוי אחרי הנחת הצינור על שכבת החול התחתונה, תבוצע עטיפת חול 

ס"מ מעל קודקוד הצינור.  20ס"מ כ"א עד  20תפוזרנה ותהודקנה שכבות חול כנ"ל בנות  בהם

. מצע החול ועטיפת החול בהרטבה בלבד מודיפייד אשטו 95%ה לצפיפות של שכבת החול תהודקנ

 מחירם יהיה כלול במחיר הצינור. -לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד 

כתחליף   CLSMתשומת לב הקבלן שבמקומות שונים יוכל המפקח לדרוש שימוש בבטון מסוג 

 לחול הנ"ל.

 מילוא חוזר לצנרת ה.

וי חוזר עליו לעמוד בדרישות פירה או בחפירה לצנרת לצורך מילכדי להשתמש בחומר שנחפר בח

ס"מ ולא יכיל  8דלהלן, וכן באישור המפקח בכתב. חומר המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של 

  A-2-4,A-1ס"מ. החומר יהיה מסוג  10חומרים אורגניים או פסולת ולא גושי עפר שגודלם עולה על 

 א.ש.ה.ו., לפי שיטת המיון של א.A-6עד 

ס"מ מקודקוד  -50ת הצינור ופיזור שכבות החול ויגיע עד למפלס הגבוה בהמילוא יבוצע לאחר הנח

הצינור לפחות או עד צורת הדרך בפני השתית )הגבוה שביניהם(, אף באותם המקרים בהם פני 

ס"מ מעל  50עבודות העפר בקטעי הכביש הסמוכים לצינור הינם במפלס נמוך יותר מאשר 

 מעבר הכלים הכבדים עד לביצוע עבודות מבנה הכביש(. קוד המעביר )מילוא זה בא להבטיחלקוד

בכרך מילואים של המפרט  60-5המילוא יבוצע בו זמנית משני צדי המעביר. בניגוד לנאמר בדף 

הכללי )החוברת הירוקה(, חומר המילוא לצנרת לא יימדד ולא ישולם בנפרד. מחיר המילוא 

 -50מילוא החוזר )מפלס הגבוה לפחות בנה הכביש מעל למפלס העליון של ההדרוש להשלמת מב

ס"מ מקודקוד הצינור( ישולם במסגרת פריטי התשלום המתאימים של עבודות הסלילה במסגרת 

 פרק הסלילה.

 הסדרי תנועה ו.
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מאחר ובאזור עובדים קבלנים שונים מחובתו של הקבלן לאבטח ולהכין הסדרי תנועה נאותים 

העובדים השונים והמשתמשים בדרך לשביעות רצונו של  שילוט תמרור וצביעה, שיבטיחו אתכולל 

 המפקח.

 

 שטיפת הקווים בטרם מסירתם למזמין.ניקוי והקבלן יבצע   

 בצוע השטיפה יתואם עם נציג המזמין.  

 

בקצוות : הצינורות ימדדו לפי מטר אורך )לפי קוטר פנימי ולפי עומק (, בין תאים מדידה ותשלום

ם. עומק הצינור לצורך תשלום יקבע כממוצע האריתמטי של הצינורות לאורך הציר שלה

 תאים סמוכים. 2העומקים בקצות כל קטע בין 

העומק יימדד מבפנים תחתית הצינור ועד פני הקרקע הקיימת בעת החפירה. פני הקרקע בעת 

נתנה הוראה מפורשת בכתב  החפירה יהיו צורת הדרך בתחתית שכבות מבנה הכביש, אלא אם כן

 ת חפירת התעלה לצינור מפני הקרקע הקיימים.לבצע א

תוספת הנאמר להלן במפרט  57מפרט הכללי פרק הנחיות מחיר למ"א צינור יהיה בהתאם ל

מיוחד זה. התשלום יהווה תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות, הובלתם, הנחתם, וחיבורם זה 

ה או החפירה, הידוק קרקע הנחת מצע חול, עטיפת חול, החציב, מובנים לזה בעזרת אטמי גומי

יסוד מקורית, הנחת הצינור והמחברים בהתאם לגבהים והשיפועים, המילוא החוזר וההידוק עד 

 פני השתית.

 סילוק פסולת, ביצוע הסדרי תנועה ותמרור זמניים לאבטחת המשתמשים בדרך.כוללת העבודה 

תיקון מפגעים  , צילום וידאו ,חיתוך הצינור והתאמה למידות,  מחיר הצינור כולל גם שטיפת לחץ

והצגת ממצאים )קלטת( כחלק מביצוע העבודה ואחריות הקבלן וללא כל תוספת מחיר. הפרטים 

ההוצאות הכרוכות בהשלמת  וללכהמלאים מופיעים במלואם במפרט בסיום פרק הצינורות ,  

 המפקח.  העבודה וקבלת מוצר לשביעות רצונו המלאה של

 

 מ. 2.25עד  1.76-מ"מ מונח  בקרקע בעומק מ 315בקוטר  pe100ינור צ        57.001.0135

 

או שווה ערך  Simonaשל מנשה ברוך או  central tobiדגם  pe100צינור מחורץ         57.001.0140

 מ. 252.עד  1.76-עטוף בד גאוטכני מונח בקרקע בעומק מ sn16 cמ"מ חירוץ דגם  110בקוטר 

או שווה ערך  Simonaשל מנשה ברוך או  central tobiדגם  pe100ור מחורץ צינ         57.001.0150

 מ. 2.25עד  1.76-עטוף בד גאוטכני מונח בקרקע בעומק מ sn16 cמ"מ חירוץ דגם  160בקוטר 

 כללי

 צינורות ניקוז מחורצים או צינורות ניקוז עם חריצים יבוצעו במקום כמצויין

 ית הקברים.תחתוכניות וישמשו בעיקר לניקוז בת

 הצינורות יונחו עטופים בבד גאוטכני בקטרים ובעומקים המצויינים בתכניות.

שבהוצאת  DBS 918.064  צינורות ניקוז מחורצים צריכים לעמוד בדרישות שנקבעו בסטנדרט 

.Deutsche Bahn AG  

 כות ובעמידותכדי לעמוד בעומסים סטטיים יש להשתמש בצינורות באי

 .לן או מפוליאתילן כמפורט להלןגבוהות מפוליפרופי



- 101 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 :להלן מאפייני הצינורות המחורצים

 .יכולת לעמוד בעומסים סטטיים ודינמיים גבוהים  .1

 .עמידים לשבר בשל אי גמישות  .2

 .)בר 250עד )ניתנים לשטיפה בלחץ גבוה  .3

 .צינורותתנאים הידראוליים נוחים בשל פנים חלקות של ה. 4

 . UV -בעיה בשטח הפתוח הודות לעמידות לניתנים לאחסון ללא . 5

 .הנחה וטיפול נוחים עקב משקלם הקל. 6

 

 . DIN EN 13244-2 -הצינורות הינם עם קשיחות טבעתית גבוהה בהתאם ל. 7

 . DIN 4262-1צורת החריצים בהתאם לתקנים אירופיים  .8

  אטם )וצע ע"י ביצוע קדח בשוחות חיבור הצנרת לשוחות פוליאתילן יב .9

 .עפ"י הנחת יצרן השוחות והכנסת הצינור אל קדח זה )חדירה     

 ריתוךחיבור הצנרות בינם לבין עצמם יבוצע באמצעות  .10

 .שנה 100אורך החיים של הצינורות מעל  . 11

 

 
 

 במוטות ישרים בהתאם לקוטרם. כל הצינורות יהיו רקא. הצינורות יסופקו 

 .הטכני המיוחדבעלי דרג וסוג כמוגדר במפרט      

 ב. קשתות, הסתעפויות ואביזרים יהיו מתוצרת אותו יצרן, אותה שיטת חיבור

 אותו הרכב חומר ואותו חוזק של הצינורות. הקשתות, ההסתעפויות (בריתוך    (

 .והאביזרים יהיו חרושתיים בלבד     

 של בד גיאוטקסטיל לא ארוגיונחו בתוך שרוול  צינורות המחורציםהג. 

 .מ"ר שישמש להגנה בפני סחף וכמסנן של דקים\גרם   200צפיפות ב    

 

 

 

 

 



- 102 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 תשתיות חשמל ותקשורת

 

 תנאים כלליים מיוחדים 1 -מסמך ג'  

 

 המפרט  1.0

המפרט פירושו צירוף המפרט הכללי והמפרט המיוחד. המפרט מהווה תוספת לחוזה  

רח כי על עבודה המתוארת רט מהווה השלמה לתכניות ואין הכוחלק בלתי נפרד ממנו. המפ

 בתכניות, תימצא את ביטויה במפרט. 

 

  המפרט הכללי 1.1 

פירושו המפרטים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית   

 אגף תכנון -אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון  -המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון 

יל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין מע"צ. כל המסמכים דלע -והנדסה 

 שאינם מצורפים בזה, כשלמות אחת. 

 

  מפרט מיוחד 1.2

פירושו התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים ו/או המנוגדים ו/או   

 המשלימים את הכתוב במפרט הכללי. 

 

  ותהער 1.3 

למכרז ואינם ברשותו של  כלליים המצוינים לעיל שלא צורפוהמפרטים ה 1.3.1

הקבלן ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' ב'  

 אביב. -הקריה, תל29

מודגש כי העבודה תבוצע אך ורק ע"י קבלנים הרשומים בפנקס  1.3.2

הקבלנים )בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בניות 

קצועות: יו(, והמורשים לענפים ראשיים במעל תקנות 1969תשכ"ט 

 בסיווג כספי מתאים. 160חשמלאות בעל סימול 

 

 

 עדיפות בין המסמכים  2.0

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו  

ך מיד משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים עליו להודיע על כ

מהם תבוצע העבודה. אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא  למפקח אשר יחליט לפי איזה

אחר החלטתו, יישא הקבלן בכל האחריות הכספית וכל אחריות אחרת, עבור כל ההוצאות 

האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך הטענה 
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ין המידות שבכתב הכמויות לבין המידות ת הנ"ל, בכל מקרה של אי התאמה בשלא הרגיש בסטיו

 בשטח. 

 

 טיב העבודה  3.0

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי  

מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. הקבלן יעמיד מנהל עבודה קבוע אשר יהיה נוכח 

אישורו של המזמין: כלומר, המפקח יכול  קן. מנהל עבודה זה חייב לקבל אתקבוע בשטח המת

לפסול העמדת מנהל עבודה מסוים או לבקש החלפתו באחר במידה ולא יענה על דרישותיו. על 

חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר לדעת -הקבלן להיעזר בקבלני משנה ובבתי

סול כל עובד, יצרן רשאי המפקח לפ -במקרים מסוג זה המפקח אינם בתחום הרגיל של עבודתו. 

וכו', שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה. העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן 

בהתאם למפרט ולכתב הכמויות. כל סטייה מהמפרט או מכתב הכמויות תדרוש את אישור 

 ניות או למפרט, או במידה ויידרשהמזמין. במידה ויידרש מהקבלן לבצע דבר מסוים בניגוד לתוכ

מהקבלן לבצע דבר מסוים בניגוד לתוכניות או למפרט, או להוראות בע"פ, על הקבלן יהיה להודיע 

ייחשב הדבר כאילו  -מראש בכתב את הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע שינוי. במידה ולא דרש 

על העבודה אשר נקבע הוא עושה זאת במחיר של הסטנדרט הקרוב המתואר בתכניות. המפקח 

 יהיה הקובע היחידי. ע"י המזמין 

יש להשתמש בתקן הישראלי העדכני ביותר.  -ביחס לכל שאלה שתתעורר ובכל מקרה  

חוק החשמל, תקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית  -העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי 

ייב את הקבלן לבצע זאת, כך חשמל ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטייה מתקנות אלו תח

 ים לאמור. שיתא

 

ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי הכמויות, כאשר המפרט  4.0

מחייב את הקבלן. כן  -מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות וכל דבר הכתוב במפרט 

נו. ייעשה ביצוע העבודה בהתאם לתקנות מתקני חשמל, להוראות המפקח ולשביעות רצו

יתקן ויחליף הקבלן על חשבונו כל אביזר או חלק שלדעת  למרות כל האמור לעיל, יפרק,

 המפקח אינו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה ייחל אך ורק לאחר אישור סופי ע"י המפקח.

 

 

 אישור שלבי העבודה  5.0

תו אישור שלבי העבודה, אם יינתן ע"י המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריו 

 ב שאושר או לעבודה המושלמת או לכל חלק ממנה. המלאה והבלעדית של הקבלן לשל

 

 כתב הכמויות  6.0

כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות, ועל כן כל פריט המתואר בתכניות אינו חייב  

למצוא את ביטויו המלא והמפורט בכתב הכמויות ואף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר 

יאורים דומים ליתרים. הרשות בידי המזמין ב הכמויות אין הדבר מחייב מתן תפריטים בכת
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ללא הגבלה וללא שינוי   -לשנות, להגדיל, להקטין או לבטל סעיפים שונים מסעיפי כתב הכמויות 

 של יחידות המחירים הרשומות בכתב הכמויות. 

 

 

  מחיר מוצר שווה ערך 7.0

בכתב  מסחרי של החומר או המוצר, המחירבכל מקום שמצוין שם היצרן או שמו ה 

הכמויות מתייחס רק למוצר מסוים זה. חומר או מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן ו/או המפקח, 

מחירו יקבע בהתאם בין אם החומר או המצור הוחלף בשווה ערך ביוזמת הקבלן או ביוזמת 

קנים ומחירו זהה. המפקח. מוצר שווה ערך הוא כזה השווה לחלוטין ותואם לכל דרישות הת

 וה ערך ייעשה בכתב ע"י המתכנן ולאחר מכן ע"י המפקח. אישור מוצר שו

 

 אחריות  8.0

אם התגלו קלקולים או ליקויים בכל סוגי העבודות, בין אם בגלל עבודת הקבלן או  

כתוצאה משימוש בחומרים מטיב ירוד, לאחר מסירת העבודה, חייב הקבלן לתקן אותם ללא 

ה ויידרשו תיקונים תוך תקופת האחריות הנ"ל במשך שנה אחת מיום המסירה. במידתשלום נוסף 

עליהם להיות מבוצעים מיד. הקבלן יהיה אחראי גם עבור הנזקים אשר עלולים להיגרם לבניין או 

למזמין עקב התקלות. קבלת חלקי מתקן ע"י המפקח בשלבי הביצוע השונים ואף קבלתו הסופית 

 ת את הקבלן מאחריות זו. של המתקן אינה משחרר

 

 חירי היחידה מ 9.0

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי הכמויות יחשבו ככוללים עת הערך כמפורט להלן:  

 

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  9.1 

 נכללים בה( והפחת שלהם. 

 

תנאי החוזה: ייצור האלמנטים כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם ל 9.2 

על, אחסון לפי הצורך, הובלה לאתר הבנייה, התקנה בבניין וכל חומרי העזר והאביזרים במפ

 הדרושים לביצוע מושלם לשביעות רצון המהנדס. 

 

 המחירים  10.0

רואים את הקבלן כי התחשב בהצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה, בתכניות  

להלן ייחשבו כוללים את ערך כל  מדידה והתשלום. המחירים המוצגיםבמפרט ובאופני ה

ההוצאות הכרוכות והתנאים הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם. אי הבנה של תנאי כלשהו, 

אי התחשבות בו לא תוכר כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום 

 נוסף מכל סוג שהוא. 

 

 נטו  מדידה 11.0
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 אם לתכניות כשהיא מושלמת וקבועה במקומה. כל העבודה תימדד נטו בהת 

 

 פיגומים וגידור  12.0

על הקבלן להקים באתר פיגומים וגידור סביב העבודות, להגנה על בני אדם ולהגנה על  

 הרכוש. הכול בהתאם לחוקי הבטיחות, לפי תקנות משרד העבודה, ועל חשבונו. 

 

 העבודה ניקיון בגמר  13.0

ם העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין ולשביעות רצונו של על הקבלן להשאיר את מקו

 המפקח במקום. 

 

  מדידה 14.0

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות כמויות ו/או סעיפים ו/או להוסיף ו/או להחסיר  

כספית ולא תהא  פרקים מהמכרז ולא תהא לקבלן שום זכות ערעור בנידון הקבלן לא יפוצה

נות. הכמויות הכלולות ברשימת הכמויות נקבעו לפי אומדן. התשלום לקבלן לקבלן תביעות שו

ייעשה על סמך המדידות המדויקות שתעשנה תוך כדי ביצוע העבודה ועל סמך התכניות 

 המפורטות. שיטת המדידה מפורטת במפרט הטכני לעיל. 

 

 ( AS MADEתוכניות "כפי שבוצע" ) 15.0

 3ן סופי יהיה על הקבלן לספק למזמין סט של עם גמר העבודה, ולפני הגשת חשבו 

העתקים מכל התוכניות, כולל תכניות לוחות חשמל, רכזות וארונות, בהתאם לביצוע הסופי. לא 

עבודה זו נכללת במחירי היחידה המוצגים  -תשולם כל תוספת עבור הכנת תוכניות "כפי שבוצע" 

תעודת גמר. כל שינוי במהלך הביצוע  ת תוכניות אלה מהווה תנאי לקבלתבכתב הכמויות. מסיר

 יירשם בתוכניות ביום הביצוע, באישור המפקח. 

 צוות הקבלן  16.0

הקבלן מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הקבלן  

 להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן: 

 

חשמלאי בעל רשיון  -ת התשתית החשמלית מנהל עבודה במקום לכל עבודו * 

 "הנדסאי". 

 

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רשיונות לביצוע עבודות חשמל  * 

 של העבודות. 

 

במהלך העבודה זכותו של המפקח לפסול עובד מעובדי הקבלן ולדרוש החלפתו  * 

 באחר. 
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 לוח זמנים  17.0

רט לביצוע אשר יוגש ע"י המזמין במידה ויידרש הקבלן על הקבלן לעמוד בלוח זמנים מפו 

יוסיף צוותי עבודה כנדרש כדי לעמוד בלו"ז. סה"כ הצעת הקבלן כוללת עבודות בשעות בלתי 

שגרתיות לילה, חגים וכו'. כל סטייה מלו"ז זה יהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את המזמין 

 ים לפי החוק.בכל הפיצוי

 

  2 מסמך ג' 

שבהוצאת הועדה הבין משרדית, לבצוע  08: מפרט טכני מיוחד זה, בא כהשלמה למפרט 08 פרק

 הכנות לחברת החשמל ומאור רחובות.

 

 

 

 

 

 

080

0 

כלל

י 
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רז/ 

חוז

ה 

זה 

מתי

 יחס לבצוע תשתיות למערכת תאורת רחובות

 מ.ק" 2.2 -כ תאורה בכיכרות כביש בית עלמין מודיעין

 בות במיוחד:הערות חשו –לתשומת לב הקבלן 

 

 לפני מלוי המכרז יש לקרוא בעיון רב את המפרט הטכני הרלוונטי למכרז. .1

וכן את חוק החשמל במהדורתם העדכנית  08מומלץ לקבלן לרכוש את המפרט הטכני  .2

 למען הסר ספק במחויבותו כיצד לבצע את עבודות החשמל.

ן דרך מנהלת הזוכה ליזום פגישה במשרדי המתכנלפני בצוע העבודה חייב הקבלן  .3

הפרויקט לצורך הכרות, מסירת הנחיות טכניות ומנהלתיות לבצוע הפרויקט ומתן 

 תשובות לשאלות הקבלן.

בפגישה זו ישתתפו מלבד הקבלן הראש, גם קבלן החשמל מטעמו, המתכן, נציג ממנהלת  .4

 לת הפרויקט תחליט לזמנו.הפרויקט, נציג מטעם הרשות המקומית וכל נציג אשר מנה

 לתשומת לב הקבלן!!!

המפרט הטכני המיוחד להלן, מהווה השלמה בלבד ואינו בא במקומו של מפרט  -

)משרד השיכון, הביטחון, התחבורה  שבהוצאת הועדה הבין משרדית 08

 ומע"צ(1

 רטים מחייב את הקבלן וכלול במחירי יחידהכל הנזכר בשני המפ -

 גם אם אינו מוצא ביטוי בסעיפי המכרז הרלוונטיים1

במהדורתו העדכנית והאחרונה ובמפרט  08על הקבלן לפעול כנדרש במפרט  -

 השלמות זה1

באים להקל על  08חים ממפרט המספרים המצוינים בגוף כתב הכמויות והלקו -

הדן באריכות באופן הביצוע וסוג  08ט הקבלן לאיתור הסעיף הספציפי במפר

 הציוד הנדרש1

 081כנ"ל במפרט המיוחד להלן הבא כהשלמה למפרט  -

כמו כן תבוצע עבודת החשמל בכפוף לחוק החשמל במהדורתו העדכנית ולפי  -

 כוללי מקצוע טובים1
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 זו, אם יתאפשר, יקבל הקבלן סט תכניות חתומות לביצוע. בישיבה .5

 אין להתחיל את העבודה ללא קיום פגישה זו. .6

 להלן הליך בחירת קבלני משנה. .7

תשומת ליבו של הקבלן הראשי מופנית למצוין להלן: הליך בחירתו ואישורו של קבלן  7.1

 סף לבחירתו של קבלן המשנה.המשנה לחשמל ותאורה, דהיינו תנאי 

יום תנאי אחד ממכלול התנאים להלן יפסול אוטומטית את קבלן המשנה אי ק 7.2

 לחשמל ותאורה ולקבלן הראשי לא תהיה שום זכות ערעור על פסילה זו.

האישור יינתן לקבלן הראשי אך ורק על סמך פניה בכתב למנהלת הפרויקט ועותק  7.3

 בלן המשנה לחשמל ותאורה המלצות,למתכנן תוך הצגת פרופיל החברה של ק

שנים לפחות,  10 -רישיונות מקצועיים, ניסיון בביצוע עבודות תשתית בתקופה של כ

 רישום במסמכי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים ובספר הקבלנים.

ימי עבודה מתאריך קבלת מכתב  10התשובה תמסר לקבלן הראשי בכתב בלבד תוך  7.4

 קט.הבקשה ששלח, ע"י מנהל הפרוי

ה חייבת להיות בכתב כנדרש לעיל, אי שליחת בקשה לא יאושרו בקשות בע"פ, הבקש 7.5

תפסול אוטומטית כל קבלן משנה שיקבע ע"י הקבלן הראשי אשר לא פנה לקבלת 

 אישור של קבלן המשנה המוצע על ידו להעסקתו בפרויקט.

 להלן תנאי הסף לאישור קבלן המשנה: 7.6

 הקבלנים כקבלן חשמל. קבלן המשנה יהיה רשום בספר 7.6.1

שנים לפחות בביצוע עבודות תשתית ויחויב  10לן יהיה בעל נסיון של הקב 7.6.2

 להוכיח זאת.

הקבלן )המשנה( יהיה בעל סיווגים מקצועיים להלן: )כל הסיווגים ללא יוצא  7.6.3

 מהכלל(

 חשמלאות. 160סיווג מקצועי מס' 

 מאור רחובות. 270סיווג מקצועי מס' 

 להתאים להיקף העבודה. סיווג הכספי של קבלן המשנה חייבה 7.6.4

קבלן המשנה לחשמל ותאורה חייב להעסיק בין אנשי הצוות אדם אחד באופן  7.6.5

 קבוע באתר אשר ישמש מנהל עבודה ויהיה בעל הנתונים להלן:

 בעל רשיון חשמל תקף מסוג מוסמך לפחות )חשמלאי מוסמך(. -

ריון העבודה טיחות אתרי עבודה מטעם המכון לפרצוי שיהיה בעל תעודה לב -

והייצור )כנדרש ע"י מע"צ( צילום מהמסמכים והתעודות יועברו למנהלת הפרויקט. 

במידה ואין האחריות רובצת על הקבלן הראשי שחייב להעסיק בשטח עובד בל 

 הסמכה לבטיחות עם רישוי כנדרש.

 ויידרש להוכיח זאת. 9001יזו קבלן החשמל והתקשורת חייב שיהיה בעל תקן א 7.6.6

קבלן משנה החשמל מומלץ מאוד שיעסיק בחברתו חשמלאי מהנדס מן המניין )לא יועץ חוץ(  7.6.7

אשר יעבוד ישירות מול מנהלת הפרויקט והמתכנן וינחה טכנית ומקצועית את מנהל הפרויקט 

 מטעם קבלן המשנה לחשמל ותאורה.
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ות כגון: הנחת ן משנה לחשמל יעבדו בחשמל בעבודכל אנשי הצוות באתר מטעם הקבל 7.6.8

כבלים בתעלה, הנחת גיד הארקה בתעלה, התקנת הארקות יסוד, בבסיסי העמודים והמרכזייה. 

חיווט הכבלים למרכזייה וכו'... למעט, פועלי חפירות נהגים, טרקטוריסטים, מנופאים, פועלי 

 מסוג עוזר או מעשי לפחות וצילוםצנרת תקשורת חייבים להיות בעלי רישיון חשמל עדכני 

 מרישיונם יועבר למנהל הפרויקט.

מודגש בשנית כי אין הקבלן הראשי רשאי להעסיק קבלן משנה לחשמל אשר אינו עומד  7.6.9

בקריטריונים הרשומים לעיל ואשר לא אושר בכתב ע"י המזמין ומתכנן החשמל והתאורה. 

ראשי על שנה לחשמל ללא מתן הסבר לקבלן ההמזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול קבלני מ

 פסילתו של קבלן המשנה ולקבלן הראשי לא תהיה כל זכות ערר על החלטת המזמין.

 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 לתשומת לב הקבלן הערות חשובות 7.6.1

על כל משלוח של ציוד כגון עמודי מאור וכו'.. התעודה  COOקבלן לצרף תעודת חלה חובה על ה

 –שבהוצאת המפעל/ היצרן  CERTIFICATE – OF – COMPLIANCEהנ"ל היא תעודת התאמה. 

המאשר כי המשלח שהגיע הוא אכן מתוצרתם והם אכן מפעל העומד בפיקוח מכון התקנים 

 יכלול את: C.O.Cבתעודת ההתאמה הפרוט 

 סוג המוצר. -

 כמות. -

 שם הפרויקט. -

 שם הקבלן המבצע. -

 תאריכי אספקה של העמודים. -

 מספרי תווי התקן שאושרו למשלוחים ולציוד. -

לידיעתכם: אי מסירת תעודה כזו על כל משלוח לפקוח ולמתכנן עלולה לפסול את הציוד )ראה 

 טופס לדוגמא בסוף מפרט זה(.

את המתכנן מכל אחריות על כל נזק שיגרם ע"י  מו כן הקבלן מצהיר כי הוא משחררכ 7.6.12

הקבלן במישרין או בעקיפין למערכות או נפש אם עבד בניגוד לנאמר בחוק החשמל, חוק הבזק, 

, הנחיות ונהלים של כל החברות בזק, חחי" 08חוק הבטיחות והגאות, מפרט טכני זה, מפרט טכני 

 יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו. קורות רשות מקומית וכו'. הנזקיםכבלים, מ TVחברות 
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אי חתימתו של קבלן המשנה לחשמל תאורה ותקשורת על מפרט זה המעיד כי קראו  7.6.13

 והבינו, עלולה לגרום לפסילתו של קבלן הראשי. יש לקחת בחשבון על כל המשתמע מכך.

 

 

תאורה חתימת קבלן המשנה לחשמל   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  אריך:ת

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 הערות חשובות לכתב הכמויות 7.6.14

 תאורת חוץ 7.6.12.1

 כל המחירים כוללים אספקה, הובלה, התקנה ואחריות. -

ט המיוחד והמפר 08התיאור בכתב הכמויות הוא תמציתי בלבד ואינו גורע מהמפרט הטכני  -

 למכרז זה.

תב הכמויות וכן אפיוני הציוד והסברים מפורטים יותר, ראה פירוט במפרט הטכני השלמות לכ -

 הרלוונטי למכרז זה.

במהדורתו  08כל הצנרת בחפירה מוכנה כולל חוט משיכה וסרט סימון תקני לפי מפרט  -

 העדכנית.

מבטון מסוג בינוני קומפלט לפי  המחיר של תא בקרה לכבלים כולל חפירה/ חציבה, הנדסה -

 ולפי פרט ביצוע בחוברת פרטים. 08.03.09.02סעיף  08.03פרק  08מפרט 

 המחיר עבור מילוי כולל תשלום למעבדה מאושרת בגין ביצוע הבדיקות. -

המחיר עבור יסודות כולל חפירה ו/או החציבה של הבור, הכנת שרוולי מעבר לפי תכניות, כולל  -

ל שאר העבודות והחומרים הדרושים קומפלט. חוברים ומרותכים, הארקת יסוד וכברגיי יסוד מ

 סעיף משנה ד' ולפי פרט צבע. 08.06פרק  08לפי מפרט 

מטעם היצרן וחתומה על ידו, על כל  IC.O.Tותעודת  C.O.Cחלה חובה על הקבלן להציג תעודת  -

 משלוח של ציוד כנדרש במפרט הטכני.

מיצרן/ יבואן גופי התאורה המעידים ה על הקבלן להציג תעודות משלוח בעת רכישת גופי תאור -

 על רכישת גופי התאורה האורגינלים כנדרש במסמך זה.

כדוגמת מפרט  RALצביעת עמודי התאורה תעשה בתנור או בפסיבציה של עמודי התאורה בגוון  -

שראלי לרבות קבלה אפוקל של צביעת פוליאסטר טהור על פלדה מגולוונת, הצביעה לפי תקן י

 שנים בכתב על הצביעה ממועד המסירה. 5 -לתעודת אחריות 

לא כולל  NA2XYאו  N2XY( מסוג (XLPEהמחיר לכבל תת קרקעי טרמופלסטי רגיל או גמיש  -

 צינור, הכבל יסתיים בקצוות בשרוול מתכווץ בחום )כפפה( עם דבק.
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כל שרוול ע"י קיפולו ללא חיתוכו,  גיד הארקה יושחל לבסיס הבטון של עמוד התאורה דרך -

 .CADWELEDחיתוך הגיד מחייב את הקבלן לבצע חיבור ע"י 

 

 תיאור העבודה 08.3

 כללי

ביצוע התשתיות למערכות חשמל תאורה, הכנות לחברות בזק, חשמל והטל"כ כל העבודות 

 תבוצענה בהתאם לחוקים ולתקנות הנ"ל:

 במהדורתו העדכנית. 1954חוק החשמל  -

הוצאת הועדה הבין משרדית של משרד שב 08הכללי לעבודות החשמל פרק  המפרט -

השיכון משרד הביטחון משרד התחבורה ומע"צ במהדורתו העדכנית והוא הבסיס 

 שעליו ייבדק הקבלן בעת ביצוע עבודתו.

 דרישות ותקנים של חברת החשמל לישראל במהדורתם העדכנית. -

 מהדורה 1081עד  1070תיות ממספר דרישות ותקנים של חברת בזק כולל מפרט תש -

 עדכנית.

 דרישות ותקנים של חברת הטל"כ אשר קיבלה את הזיכיון באתר. -

 דרישות והנחיות של הרשות המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה. -

 המפרט הטכני שלהלן. -

חובה על קבלן המערכות להעסיק בשטח ככל שיידרש מודד מוסמך על חשבונו  .1

שמל מודד האתר ויסייע למודד חברת החאשר יעבוד בתאום מלא עם 

 __________ הנ"ל ללא כל תוספת כספית כולל  במחיר יחידה.

חובה על קבלן המערכות לדאוג לביצוע תאומים ככל שיידרש בין הרשויות חברת  .2

בזק וכו'. בכל הקשור למתן היתרי חפירה בכל הנוגע לעבודה באתר ולוחות זמנים. 

 ין התאומים כולל במחירי יחידה.לא תשולם כל תוספת כספית בג

תשומת לב הקבלן הראשי: חתימתו של קבלן המערכות על המפרט הטכני הינה  .3

הכרחית ומהווה הוכחה שקבלן המערכות קרא את המפרט הבין את תוכנו ביסס 

הצעתו על סמך המצוין במפרט ויפעל לפיו. לא יתקבלו כל הערות טענות ותירוצים 

 לא הובא לידיעתו.לו המפרט ו/או לא קרא אות ו/או מקבלן המערכות שלא נמסר 

מודגש בזאת כי יש לקרוא בעיון רב את ההערות הרלוונטיות להדגשה, לכל סוג  .4

להערות המיוחדות להדגשה למאור  –של עבודה, המופיעות במכרז זה. והכוונה 

 רחובות, לעבודות חשמל וכן הערות כלליות.

תו ת מצב שהוא יצטרך לבצע  את עבודעל הקבלן לקחת בחשבון כי עלול להיו .5

 במקביל לקבלנים אחרים כולל יזמים אחרים על כל המשתמע מכך.

כל הפקוח לעבודה מטעם חברת החשמל ובזק לצורך קבלת היתרי חפירה ופקוח  .6

על העבודה ם באחריות הקבלן ללא כל תוספת כספית כולל במחירה יחידה כולל 

ע"י בשטח מהרשויות השונות והעלאתם  הזמנת חוליית סימון הקווים הקיימים

מודד מוסמך ע"ג המפות והכל ע"י הקבלן וכן ימסור הקבלן דיסקט באוטוקד 
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למתכנן לצורך בדיקה והתאמת התוכנית למצב החדש התוכנית חייבת  2007

 להיות בתוך מסגרת קואורדינאטות שקבל הקבלן מהמתכנן.

 לתשומת לב: .7

ימת של עת באזור ישוב פעיל עם תשתית קיא. יש לקחת בחשבון כי העבודה מתבצ

מערכות צנרת חשמל, בזק, מים, ביוב, ניקוז ועוד לכן, חובה על הקבלן להשיג 

אישורי חפירה מכל הגורמים ויתכן ויהיה צורך לשנות תוואי או להעמיק את 

 תוך כדי ביצוע. –התשתיות החדשות בהתאם לצורך 

אם לחוק החשמל נאמר "לא יעסוק ב. לתשומת לב הקבלן!! מודגש בזאת כי בהת

דם בביצוע עבודות חשמל אלא אם יש בידו רישיון מאת מנהל המתיר לו ביצוע א

 עבודה מסוג זה התאם לתנאי הרישיון ותקופת תוקפו של רישיון שתקבע בו".

מומלץ כי קבלן המשנה לחשמל ישתתף בסיור הקבלנים להכרות השטח והבנת  .8

 הפרויקט.

ת הנזקים. הקבלן הקבלן הזוכה לבדיקת המצב וסקיר ייערך סיור באתר עם .9

הזוכה יערוך רשימת נזקים ויצלם את מצב השטח שנמסר לו. מרגע זה השטח 

באחריותו ולא יתקבלו כטענות ו/ או תביעות על נזקים שקרו מעבר לתאריך 

 מסירת השטח לקבלן.

 פרוט עבודות תאורת חוץ .10

כבלי תאורת רחובות לרבות ביצוע חפירות והנחת צנרת תת קרקעית עבור  10.1

ס"מ תוך הידוק מבוקר  20חול דיונות נקי ומנופה בשכבות של מילוי 

לשביעות רצון המפקח עד כל תחתית  98%בהרטבה עד לצפיפות של 

המצעים. הנ"ל רק באותם מקומות שיידרש הקבלן לעשות כן, כגון: חציות 

לפי  CLSMבכוון  כבישים, מדרכות מרוצפות וכו. לחילופין, בכל שיטה אחרת

 רקע והפיתוח.הנחיות יועץ הק

קשיחה  .P.V.Cביצוע שרוולי מעבר בכבישים לכבלי מאור רחובות. ע"י צנרת  10.2

בכל קוטר כנדרש או לחילופין צנרת שרשורי מגנום מחוזק אדום כולל כל 

 המעברים מקוטר לקוטר.

הנחת גיד נחושת חשוף להארקה בחתך כנדרש במכרז וביצוע אלקטרודות  10.3

ל מרכזייה, לרבות ביצוע חיבורי הארקה בסוף כל מעגל מאור וליד כ

CADWELD  08לחיבור גידי ההארקה החשופים ביניהם כנדרש במפרט. 

חציבת ו/או חפירת בורות ליסודות הבטון לעמוד התאורה בהתאם לסימון  10.4

 מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו ואישור המפקח בטרם החפירה.

סוד בגובה המתאים ופילוס ברגיי הי 30ודים בטון ב יציקת יסודות העמ 10.5

אומים + פלטת יסוד העמוד דסקיות ודסקית קפיץ, כולל הוצאת  3להצבת 

מ"מ להארקת יסוד לפי חוברת פרטים  35*4קוץ מברזל מגולוון שטוח 

ס"מ לפחות מעל לפני היסוד לרבות ברגיי יסוד כנדרש בפרטי  25בגובה של 
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ס"מ  5בחפיפה של  גיי היסוד בברזל בנין ע"י ריתוךהביצוע כולל הארקת בר

 ס"מ מקרקעית הבור. 5)לא ברזל מצולע( עד לעומק של 

יציקת גומחת בטון למרכזיה כולל בסיס בטון למרכזיה ולגומחה בהתאם  10.6

לפרט בחוברת פרטים רק לאחר אישור מח' הרשת והחל"ב של חח"י באזור 

והקבלן יעדכן את המתכנן  על מיקום המרכזייה )האישור יינתן בכתב(

 בטרם יציקת היסוד למרכזייה. במידות

בדיקת מעבדה מאושרת לגבי סוג הבטון בבסיסי עמודי התאורה וכן, במילוי  10.7

חוזר של התעלות הכל על חשבון הקבלן הנ"ל ללא תוספת מחיר כולל 

 במחירי יחידה. הבדיקה כמצוין בפרוגרמת הבדיקות.

חות קבלן חייב לנקוט בכל אמצעי הבטיהערה כללית: מודגש בזאת כי ה

כנדרש בחוק. כגון : שילוט גידור, תמרור, תאורה ושמירה כמתחייב בחוק 

 הבטיחות והגהות במהדורתו העדכנית.

התחברות לעמוד מאור קיים ו/או מרכזייה קיימת, כולל חציבת היסוד  10.8

והטמנת שרוולים. הטמנת שרוול ותיקוני בטון כולל השחלות חוט משיכה 

ו במרכזייה לרבות תוספת מאמ"ת וחיווט כבל החשמל בעמוד המזין א

 כנדרש.

 

 פרוט עבודות חשמל: .11

ביצוע חפירות לשרוולי מעבר והטמנת כבלי חשמל כולל ריפוד חול, סרט  11.1

ס"מ תוך הידוק מבוקר  20סימון תקני וכיסוי חפירה בחול בשכבות של 

 .98%לקבלת צפיפות של 

ות ל"כ וכו' והזמנת פיקוח צמוד לרבתאום עם חברת חשמל, בזק, ט 11.2

התשלום לפיקוח במקרה שיש צורך לחפור על, או בסמוך, או לבצע חצייה 

של קווי תשתיות חדשים מתחת לקווי מתח עליון ועל הנ"ל ללא תוספת 

 כספית כלול במחיר יחידה.

תאום עם חח"י לגבי הטמנת שרוולי מעבר ע"י קבלן מטעמם בחפירות  11.3

מחת הבטון לפילרי הפרויקט, כמו כן לגבי מיקום גו שיבצע הקבלן מטעם

 מונים ורשת כולל במחירי יחידה.

עם סיום העבודה ובטרם הכנסת מתח למתקן מכל מקור שהוא, חובה על  11.4

הקבלן כמתחייב מחוק החשמל, להזמין בדיקתו ע"י חשמלאי מהנדס בעל 

חשמל רישוי בודק מוסמך אשר יבדוק את המתקן בכללותו ועמידתו בחוק ה

ח בכתב על תקינותו של המתקן שבוצע ויאשר ובתקנים הנדרשים ויוציא דו

 הכנסת מתח לתוכו, וכלול במחירי יחידה.

לתשומת לב הקבלן!! חל איסור חמור להכניס מתח למתקן מכל מקור שהוא  11.5

אפילו לבדיקה זמנית ללא אישורו של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק 

 מוסמך על כל המשתמע מכך.
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 עם נציגי מח' חל"ב של חח"י. אום בנושא סוגי הגומחות ומיקומןתי 11.6

ביצוע הצטלבויות עם מערכות אחרות בינן לבין כבלי החשמל כמתחייב  11.7

 מחוק החשמל במהדורתו העדכנית.

משיכת שרוולים ממחסני חח"י והטמנתם באתר במידה ונדרש כך ע"י  11.8

 מנהלת הפרויקט. 

 

נה לחשמל תאורה חתימת קבלן המש  חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  :שם

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 הדגשים מיוחדים לתשומת לב הקבלן 8.4

 

 כל הפרק 08במפרט  08.01.08כנדרש סעיף  – AS-MADEתוכנית עדות  .1

ממוחשבת   AS-MADE חובה על הקבלן בסיום ההכנות לחברת החשמל ולתאורה, למסור תוכנית

בלבד כולל דיסקט של מיקום שרוולים שהוטמנו עבור חברת  2007כנת אוטוקד ומשורטטת בתו

חשמל, בזק, טל"כ ומאור רחובות כולל סימון קצוות הצנרת תוכנית ובשט בצרוף רשימת 

של משהב"ש. התוכנית  G.I.Sקואורדינטות של סיום נקודות ההטמנה הכל לפי מפרט השכבות 

טעם הקבלן. העדכון יעשה על דיסקט רקע שיקבל הקבלן ת להיות חתומה ע"י מודד מוסמך מחייב

מהמתכנן, החומר שימסור הקבלן ייבדק ע"י המתכנן ויאושר רק אם ימצא תקין וערוך לפי 

הקבלן יספק דיסקטים ופלוטים צבעוניים לאחר העדכון לבזק, חברת חשמל רשות  GISדרישה של 

סטים + דיסקטים הנ"ל ללא כל תוספת  8וח, משהב"ש וחברת טל"כ. סה"כ מקומית, מתכנן, פיק

 כספית כלול במחירי יחידה.

 .08028סעיפים  08לפי הנדרש במפרט  .2

זו פותרת את הקבלן מסימון קצוות בשטח לפי פרט בחוברת  AS-MADE -שים לב!!! אין תכניות ה

 פרטי הביצוע.

 צוע חתומות ע"י חברת חשמל, בזק,העבודה תבוצע על סמך תכניות עם חותמת לבי .3

המתכנן בשום אופן אין אישור לעבוד בשטח עם תכניות תאום מערכות או תכניות חד 

קווית של מערכת שהיא התוכנית הנ"ל הינו לעזר בלבד. רק תכניות הרלוונטית לכל 

 מערכת חתומה כאמור לעיל היא התוכנית לביצוע של אותה מערכת.

וולים ו/או צנרת המשמשת בלים לחשמל תאורה ו/או צנרת לשרמודגש בפירוש כי הנחת כ .4

כמוביל למוליכים תונח בתעלה אך ורק לאחר ריפוד קרקעית התעלה חול בשכבת דיונות 

 ס"מ לפחות ופיזורו ע"י מגרפה לכל רוחב התעלה. 10נקי ומנופה בעובי 
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ם את הצנרת בשום מקרה אין אישור להניח צנרת או כבל ללא ריפוד ולשפוך חול ולהרי .5

 לעיל. 4-החול מתחת לצינור או הכבל לא לבצע כנאמר בסעיף ג או הכבל לצורך חלחול

סטים לביצוע בגוונים שחור ולבן, במקרה שהקבלן רוצה תכניות  3הקבלן הזוכה יקבל  .6

 צבע, עליו לממן את עלות ההעתקות.

חיקוי מסוג  כל הציוד שיותקן ע"י הקבלן יהיה אורגינאלי כנדרש במסמכי המכרז ולא .7

 ת וכל פרטי הביצוע מחייבים יש לבצעם בדיוק כמצוין בפרטים.שאינו מצוין בכמויו

המזמין רשאי לבטל פרק או פרקים מכתב הכמויות לחשמל ותאורה, כולם או מקצתם  .8

 מהיקף העבודה. 40%ללא שינוי במחירי היחידה של שאר הפרקים הנ"ל עד 

ם נציג החשמל של הרשות המקומית ביחד ע מערכת תאורת הרחובות תתקבל ע"י מחלקת .9

 היזם והמתכנן ורק לאחר אישור של כל הצוות תעבור התחזוקה לידי הרשות המקומית.

כל התאומים בנושא חסימת כבישים וביצוע מעקפים כולל אספקת תמרור כנדרש הכל  .10

יבוצע לפי הנחיות משטרת ישראל מח' תנועה ויהיו באחריות הקבלן ללא תוספת מחיר 

 וכלול במחיר יחידה.

 כי בכל מקרה ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח. מודגש לקבלן .11

להלן כללי בטיחות והנחיות לביצוע לפי דרישות חח"י המחייבות את הקבלן הראשי  .12

 וקבלן המשנה לחשמל ותאורה.

יש לשמור על מרחק בטיחות מקווי מתח גבוה תת קרקעיים וקווי מתח עליון הקיימים  .13

 חוז/ אזור/ נפה הרלוונטיים.טח בהתאם להנחיות חברת החשמל במבש

בעת ביצוע החפירה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים ולהימנע  .14

משימוש בעגורנים וכלים מכאניים אחרים בקרבת קווי החשמל העיליים, יש לזכור כי 

 חיי העובדים.השימוש בכלים הנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואת 

למרחקים המפורטים להלן חובה להזמין השגחה צמודה ממשרדי  אם יש צורך להתקרב .15

ח"חי במחוז הרלוונטי, לרבות תשלום לחברת החשמל בהתאם לצורך בגין הפיקוח כלול 

 במחירי היחידה.

 העבודה תבוצע בתיאום מלא עם הרשות המקומית שבתחומה היא מבוצעת. .16

שות המקומית ו/או הטל"כ ו/או מחברת החשמל ו/או מרהזמנת מפקח מבזק מחברת  .17

מכל רשות אחרת לפיקוח על העבודות בקרבת תשתיות שלהן וכן בהכנת תשתית חליפית 

 לבזק הן באחריות הקבלן מהבחינות הבאות:

 תאום מועדי הפקוח. 17.1

 תשלום לבזק או לחברת חשמל או לחברת טל"כ ולכל גורם אחר בגין הפקוח. 17.2

 וספת כספית כלול במחירי היחידה.הנ"ל ללא ת 17.3

בשום מקרה אין לעבוד ללא פקוח אחרת יש מירב הסיכויים שהרשויות יורו על הפסקת  .18

 עבודת הקבלן שיעבוד ללא פיקוח. 

כל פגיעה מאחת מהמערכות הנ"ל עלולה לשבש את מהלך החיים התקין של תושבי  .19

שות של המערכת העילית או היישוב ולגרור תביעות משפטיות כנגד הקבלן מבעלי אותה ר

 עית.תת קרק
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בשום מקרה אין לחפור ללא אישור חפירה בכתב מאת הרשויות כל נושא התאום עם  .20

הרשויות לקבלת היתר חפירה מודגש בשנית כי הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן וללא 

 כל תוספת מחיר וכלול במחירי היחידה.

 (08במפרט  08.01.10בדיקת המתקן והפעלה ניסיונית)כנדרש בסעיף  .21

חייב הקבלן להזמין חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך אשר יבדוק את בתום העבודה 

 המתקן ויאשר בחתימתו ע"ג דו"ח טכני הכנסת מתח למתקן.

 ללא תוספת כספית כלול במחירי היחידה.

 .08במפרט  08.01.12כנדרש בסעיף  –אחריות 

 

 הערות בטיחות .22

 

ה בשעות החשיכה. התיאום ות פתוחות בשטח ללא גידור ותאוראין להשאיר תעל 22.1

לגבי הגידור ותאורת התעלות יבוצע בתאום עם מהנדס הרשות המקומית ומנהלת 

 הפרויקט.

בשום מקרה אין לעבוד ללא היתר חפירה מכל הגורמים: מועצה, בזק, חברת חשמל, משטרת  22.2

 שים קיימים וכו'.ישראל, חב' טל"כ, רשות מקומית בנושא פתיחת כבי

 ובכל תנאי חל איסור חמור לעבוד תחת מתח. בכל מקרה 22.3

אין אישור לנתק מערכות חשמל ותאורה או לפרק עמודי תאורה ללא תאום עם הרשות  22.4

 המקומית שבתחומה מבוצעת העבודה.

בודק  אין להכניס מתח לכל מתקן שהוא בין אם הוא קבוע או זמני ללא אישור מהנדס חשמל 22.5

 הוא מחברת חשמל גנראטור או אחר.מוסמך ובין אם מקור המתח 

יש לנקוט בכל אמצעי הבטיחות בהתאם לחוק הבטיחות והגהות הכל בתאום עם כל  22.6

 הרשויות הרלוונטיות.

 

 

לתשומת לב הקבלן, להלן ריכוז נושאים שעליהם לא תשולם בנפרד כל תוספת כספית  .23

 במחירי יחידה.בגין ביצועם ואשר הם כלולים 

 

שבהוצאת הועדה הבין משרדית במהדורתו העדכנית גם אם אין הדבר  08במפרט כל המצוין  23.1

 מצוין ומוצא ביטוי בסעיפי כתב הכמויות והמפרט המיוחד.

ביצוע כל נושא המדידות בשטח ע"י מודד מוסמך וקביעת מיקומים לציוד שיותקן באתר.  23.2

 ., תאורהTVבנושאי חשמל, בזק 

כבלים,  TVל הרשויות שידרשו כגון: חח"י, בזק, רשות מקומית, ביצוע תאומים שונים עם כ 23.3

 מקורות קצא"א וכו'.. בכל נושא שהוא, מיקומם, פקוח, חפירות וכו'.

 בצוע תשלומים לרשויות השונות בגין מתן פקוח צמוד בשטח ע"י נציג מטעמם. 23.4

לילה וכו'. הכל לפי  רתיים כגון שבתות, חגים, עבודותעבודות בשעות או בימים בלתי שג 23.5

 הנחיות הפקוח בכתב.
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 ות פוטומטריה.יבשעות הלילה כולל עריכת תכנ שיידרשבצוע ניסוי תאורה ככל  23.6

 בצוע תכניות ממוחשבות של פוטומטריות הפנסים והצגתם למתכנן. 23.7

 לבדיקה אצל המתכנן. G.I.Sערוכים לפי  AS- MADEהגשת קבצים של תכניות עדות  23.8

 TVהוצאת פלוטים צבעוניים של תכניות העדות לכל הגורמים כגון: חח"י, בזק, חברת  23.9

 סטים בצבע ללא תוספת כספית. 8כבלים, רשות מקומית, מנה"פ, יזם, מתכנן עד 

 הזמנת בודק מוסמך בעל רישוי מהנדס חשמל בודק מוסמך לבדיקת המתקן על כל מרכיביו 23.10

הגורמים שלגביהם יורה הפקוח, הדוח יאשר את תקינות  והוצאת דוח כתוב והפצתו בין כל

 המתקן החשמלי, עמידתו בחוק ובתקנים ואישור הכנסת מתח לתוכו, הכל בכתב לכל הגורמים.

מסירת רשימת קואורדינטות לגבי נקודות סיום השרוולים בחציות או כל דבר אחר שידרוש  23.11

תהיינה חתומות ע"י מודד  AS- MADEהעדות  ע"ג תכניות העדות, כאשר תכניות ורישומןהפקוח 

 מוסמך.

בדיקת הציוד המותקן ע"י הקבלן בטרם התקנתו וכן רמת הצוע של עבודות הקבלן ע"י  23.12

 מעבדה מאושרת המדובר על בטונים, הידוקם, גופי תאורה, איכות הציוד המוצע ע"י הקבלן וכו'.

 מ"מ עובי לכל אורך הצנרת. 8טי משיכה רת בפוליאוריטן מוקצף והשחלת חואיטום הצנ 23.13

שילוט כל גידי החיווט במרכזייה ע"י שרוולים מושחלים וממוספרים בכניסות וביציאות  23.14

 מהציוד במרכזייה ובפסי המהדקים.

הדלת ת חד קווית צבעונית במרכזייה על והוצאת פלוט מדיסקט של מתכנן והדבקת תכני 23.15

 המרכזייה.מבפנים של תחומי ההזנה של 

 ס"מ רוחב תעלה או חלק מהן. 40תוספת סרט סימון לכבלים/ צנרת ת"ק לכל  23.16

 ביצוע תמיכות ודיפון בחפירות בשיטות שיורו ע"י הפיקוח בעת העמקת החפירה וכו'. 23.17

 בכמויות. למצויןבצוע חפירה/ חציבה ידנית אם יידרש ע"י הפקוח, בנוסף  23.18

מים במשך שנת הבדק בכל תחומי המתקן כתוצאה מבלאי טבעי או החלפת חלפים פגו 23.19

 בשימוש בציוד קלוקל )לא כולל שבר במזיד או כח עליון(.

 ימי המתנה או הפסקת עבודה מכל סיבה שהיא באישור הפיקוח בכתב. 23.20

הקבלן לתגבר את כמות  קיצור לוח הזמנים שהוכתב במכרז ושכתוצאה מכך יידרש 23.21

 אתר באשור בכתב מהפקוח כלול במחירי יחידה.העובדים ב

קשיים מכל סוג שהוא בגין אי הכרות השטח או גילוי שכבות סלע בכל עומק שהוא באתר  23.22

בעת ביצוע החפירה וכן קיום תקלות בתשתיות שבוצעו בטרם כניסת הקבלן לשטח ועליו 

 להשתמש בהן.

טור( מכל סוג והספק שהוא לרבות חיבורו ן על כל מרכיביו ע"י מחולל )גנרהפעלת המתק 23.23

ימי עבודה בהעדר חח"י בשטח ההפעלה והכנסת המתח הנ"ל רק  3והפעלתו והשארתו בשטח עד 

 באישור בכתב של חשמלאי מהנדס בעל רישוי בודק מוסמך.

חומי הקו הירוק או אבטחה לאנשי הקבלן ולציודו בהתאם לצורך, בין אם הבצוע בת 23.24

 מחוצה לו.

 שמירה על אתר העבודה ומחסני הקבלן, אספקת מים, חשמל זמני, טלפון וכו'. 23.25

העמדת עמודים למאור לפי סוגי העמודים המצוינים במפרט עם סוגי גופי התאורה הכל  23.26

הנוף  כל'אדרימחווט ומוכן להפעלה ניסיונית לצורך הגעת המתכנן, הרשות המקומית, מנה"פ, 

 טרם התקנתם באתר כולו ופירוקם לאחר מכן.וכו'. לבדיקה ואישור ב
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כלול  שיידרששילוט תמרור גידור והכוונת תנועה ע"י שוטר משטרת ישראל בשכר ככל  23.27

 במחירי היחידה.

 בעמוד כלול במחירי היחידה גם אם אינו מוצא ביטוי בכתב הכמויות. מתכווץשרוול  23.28

 חיבורם לעמוד ע"י כבל פלדה מבודד לפי פרט.פתחי שרות בעמוד התאורה. כולל  2כנ"ל  23.29

 בעמוד כנדרש בפרטים. מיקום מוגבה יותר של פתח תאי הציוד 23.30

נזקים מכל סיבה שהיא שיבוצעו למתקן החדש או הקיים בטרם סיום העבודה ומסירתה  23.31

 למזמין.

 ם.צביעה בשבלונות או הדבקת מספרי מספור עמודי המאור לפי מעגלים ע"י 23.32

 השחלת חוטי משיכה בשרוולי מעבר בכבישים. 23.33

ס"מ קוטר  15סימון ייעוד תאי מעבר על מכסי הבטון של השוחות ע"י דסקית ברונזה  23.34

 וחריטה של ייעוד התא בפנטוגרף.

 וט.תיאום עם משטרת ישראל ומהנדס הרשות בדבר הסדרי תנועה, תמרור ושיל 23.35

באורך של  812 –ם בעמוד תאורה מחובר לבורג פליז כנדרש בתקן פס השוואת פוטנציאליי 23.36

 ס"מ. 10-11-כ

 אמפר. 160*3ארון נפרד במרכזית המאור עבור התקנת מונה חח"י לגודל חיבור של עד  23.37

 ולא בשם שיטה אחרת, CADWELDחבור גידי הארקה בכל חתך בנקודות החיתוך ע"י  23.38

 ור במישרין בקרקע.החיבור יבוצע בחלל העמוד או קב

התקנת נקודות מאור במרכזית תאורה כולל מפסיק גבול, גם אם הנושא אינו מוצא ביטוי  23.39

 בתוכנית.

 שרוול לגישור בין תא למוני חח"י והמרכזייה. 23.40

)לא מצולע( עד לעומק מ"מ קוטר  12או  10הארכת ברגי היסוד ע"י ריתוך ברזלי בניין עגול  23.41

פני תחתית הבור של יסוד העמוד וזאת למרות שבתקן הישראלי גבי אורך ברגיי ס"מ ל 5של 

 היסוד מתיר אורך קצר יותר.

 

 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 

 נים, הראשי והמשניים.תשומת לב מיוחדת של הקבל .24
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במקרה שבזק או חברת הכבלים או חברת החשמל מתכננות את התשתיות של עצמן  24.1

ת לביצוע בחתימתן, או מוסרות קובץ שלהן במדיה מגנטית לפי רקע וומוציאות לקבלן תכני

 ק אותה ביסודיות רבה.שקיבלו מאחד המתכננים, יש להתייחס לתוכנית בזהירות ולבדו

 

 ם אמורים:במה דברי

רמת הדיוק של תכניות אלה לוקה בחסר ובשום אופן אין להוציא קואורדינאטות מהקובץ  24.2

 ת שלהן לצורך ביצוע סימון בשטח.ושלהם או למדוד על תכני

ת חתך לרוחב של תאום שירותים שנערכה והסימון בשטח יבוצע אך ורק על סמך תכני 24.3

יש לקבל מהמשרד אשר מבצע את תכניות המערכות בלבד  ה על ידי כל צוות היועצים ואותהוגובש

 ולא מאף אחד אחר.

לא תתקבלנה כל טענות או תלונות תירוצים ותביעות על סימון מוטעה בשטח ע"י מודד  24.4

 .מטעם הקבלן, הן בגין טעות בסימון והן בשל הוצאת קואורדינאטות מקובץ שאינו ערוך כנדרש

על סמך החתך לתאום שירותים בהוצאת המשרד המתאם במקרה של טעות שלא בוצע  24.5

 מערכות יהיה התיקון ע"ח הקבלן על כל המשתמע מכך.

 

 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 

 כבלים ומוליכים:  8.5

 

 כבלים 8.5.1

 

 וליכי המיתקן יהיו בעלי חתך עגול )ולא סקטוריאלי(, מנחושת עם בידוד מ

אם  IEEE 383)ציון לעמידות באש( לפי תקן  FR(, מטיפוס XLPEפוליאתילן מוצלב )

 לא צוין אחרת. 

  "מערכת של שני מוליכים או יותר, מבודדים כל אחד בפני עצמו, ובנוסף  -"כבל

 שותפת. ודדים בשכבת בידוד אחת לפחות, ממב
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  כבל יהיה שלם לכל אורכו מנקודת המוצא ועד היעד הסופי, ללא מופות או אמצעי

 חיבור אחרים. 

 

 .חתך האפס בכבל יהיה שווה לחתך מוליכי הפאזות אלא אם נדרש אחרת 

 

 ראש כבל ונעל כבל 8.5.2

 

  מתכווץ עם מפצלת  ממ"ר יצויד בראש כבל 16קצה כבל בעל גיד בחתך העולה על

 גידים. ראה לדוגמא:בהתאם למספר ה

 

   

 

 

 

 

 

 ממ"ר יצויד בשרוול מתכווץ מבודד המכסה את קצה נעל  16חתך העולה על גיד  ב

 הכבל וקצה הגיד.

 

 מעברים לכבלים 8.5.3

 

  במעבר כבל דרך קיר או מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת מגן נוספת

 לבידוד המקורי שלו. לא יהיה מגע ישיר בין הכבל לדפנות המעבר.

 

 תקנת כבלים בתעלותה  8.5.4

 

 ני כבלים סמוכים בתעלה יהיה כקוטר הכבל הגדול משניהם.המרחק בין ש 

 

 התקנה סמויה של כבלים  8.5.5
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  של המפרט הכללי, כבלים בהתקנה סמויה בקירות  08.04.04בנוסף לאמור בסעיף

 או מחיצות יותקנו כשהם מושחלים במובילים.

 

 קרקעית של כבלים-התקנה תת  8.5.6

 

 קרקעית של כבלים -בהתקנה תתשל המפרט הכללי,  08.04.05סעיף בנוסף לאמור ב

נדרשת הגנה של אריחי בטון. הגנה זו אינה נחוצה כאשר נדרש בתוכניות שימוש 

 בצינורות.

 

 כניסת כבלים מלמטה:   8.5.7

 

  בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה

ה תהיה ו לאביזר, לקופסת חיבור או למבנבתוך מבנה, יותקן הכבל כך שכניסת

"מלמטה למעלה" באופן שיימנע את האפשרות של חדירת מים בזחילה לאורך 

 הכבל, גם אם נקודת החדירה אטומה כנדרש במפרט.

 

 שילוט מוליכים 8.5.8

 

  )בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול שילוט מוליכים בצד קצה המעגל )הנגדי ללוח

 המעגל, האזור המיועד והשימוש.את שם הלוח המזין, מספר 

  

 על גבי דגלון ייעודי, ולרבות הדגלון. השילוט ייעשה בעט בלתי מחיק 

 

  מרכזית הדלקה 8.6

 כללי  

 פרק זה מתייחס לייצור ואספקת מרכזיות הדלקה למתקני מאור בדרכים.  .1

גודל  .08מרכזיות ההדלקה יבנו לפי תכנית ולפי מפרט כללי למתקני חשמל מס'  .2

מרכזיית תאורה  16106-10תכנית  מספר ה והעומס לפי התכניות הנ"להמרכזיי

אמפר מחיר המרכזיה קומפלט בכתבי  160*3אמפר וכד' עבור  80*3עבור 

 .הכמויות

 .61439מרכזיית הדלקה תיור אצל יצרן לוחות מאושר תקן  .3

 ציוד מאושר לשימוש בלוח .4

 

 הציוד יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאים: -

o VDE 

o IEC 
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o UL 

 

 היצרנים הבאים:ן לבחירת המזמין מביהציוד יהיה  .5

 

-"ג'נרל LS  ,"ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", " -מא"זים  -

 .אלקטריק"

", LS""סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  –מאמ"תים ומפסקי אויר  -

"Eaton"  ,"ABB" "ג'נרל אלקטריק". 

 ".LS ,""Eaton"  ,"ABB""סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  -ממסרי זליגה  -

 .ABBטלמכניק", "סימנס", "מולר", " -מגענים  -

o  עם סלילים להקטנת זרם המיתוג ומגעים  –מגענים לקבלים

 לקיצור הסלילים.

 "טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פינדר". -ממסרי פיקוד  -

 "עוז און". –ממסר חסר מתח  -

"אלן ברדלי" או  "מולר" או "טלמכניק" או - MultiLEDמנורות סימון   -

 "איזומי".

 ".Ganzאו ""IME" או  "Saci" "ארדו" או  -מדידה  ציוד -

 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן". -מפסקים מודולריים  -

 סימנס, מולר, ברטר. -מפסקי פקט  -

", ABBאלקטריק", "סימנס", "-"טכנו -מפסקים מחליפים )הספק(  -

 "סוקומק".

שניידר אלקטריק", או "דהאן" או " –מגיני מתח יתר )פורקי ברקים(  -

 . 2או מדרג  Class 1)חד קוטביים, תקניים, מדרג )", LSאו ""פניקס", 

"פניקס" או "ווידמילר" או "וואגו" או  -מהדקים להרכבה על מסילה  -

 "ווילנד".

 ". SATEC" -מערכת קריאת אנרגיה  -

דגם "אמדר"  –יחידת פיקוד למערכת החלפה אוטומטית בין מקורות הזנה  -

530. 

 -" או "סימנס" או "סירקוטור" לElec Nicom"" או AEG" –קבלי הספק  -

 וולט. 460

" או "רודשטיין" או "סימנס" או AEG"אלנט" או "  –בקר כפל הספק  -

 "סירקוטור".

 

 :היצרנים הבאיםלבחירת המזמין מבין הציוד יהיה 
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 אירופאית או ארה"ב .-ארץ הייצור של כל מוצר תהיה מערב

יישאר סוג ציוד זה קבוע לכל לוחות החלוקה בפרויקט  בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, לאחר

 ולכל המערכות.

יהיה כל ציוד המיתוג של הלוח מתוצרת  –לאחר אישור שם של יצרן עבור ציוד מיתוג של לוח 

יהיו גם המאמ"תים, מפסקי הפקט,   -אושרה חברת "מולר" למא"זים  –אותו יצרן. לדוגמא 

 וציא חריגים מאושרים מראש על ידי היועץ.גענים וכיו"ב מתוצרת חברה זו לההמ

לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד קבוע לכל תחומי הזרמים של הנושא 

 המאושר, ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד, לדוגמא: 

כון לכל רמות הזרם החל יישאר סוג ציוד זה נ -אושר ציוד מתוצרת "סימנס" למאמ"תים 

 בודדים וכלה במאות אמפרים. מאמפרים 

 

  כללי .6

 של המפרט הכללי: 080700בנוסף לאמור בסעיף 

 .DINפוליאסטר תקן ון ארמ לוח יבנה

 צרן לוח יהיה רשום ומורשה לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר מנשוא עבודתו.י

 כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו יצרן.

נה, יגיש קבלן החשמל את המועמד לייצור לוח בלן החשמל יבצע לוח אצל קבלן משבמידה וק

לאישורו של המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע לוח אצל קבלן משנה שלא עומד בדרישות 

דלעיל ו/או שלא אושר על ידי המפקח. כל לוחות המתח הנמוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר 

 כאמור.

 

 בזו הלשון: על לוח תוטבע מדבקה .7

ובעל  מספר ......" 61439מפעל .......)יצוין שם המפעל( בעל הסמכה לת"ת "הלוח יוצר על ידי 

 .אישור סימון תו תקן בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי

 

 מרכזייהבדיקת  .8

של המפרט הכללי, יודיע הקבלן למפקח על מועד תחילת ייצור  08.07.00.02בנוסף לאמור בסעיף 

שיטות הבניה המיועדות של מבנה הלוח. המפקח מנת לקבל את אישורו של המפקח ל הלוח, על

 רשאי לבקר במפעל לצורך זה.

 

 עמידה בזרמי קצר ותקנים  .9

   לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם את מקום ההתקנה או

 מופיע בתוכנית, הגבוה מביניהם. 

 תוג הזעיר )מא"זים( בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המי

ק.א. כל ציוד המיתוג בלוחות  25 -ואילו זה של המאמ"תים מק.א.  10 -מ

 . IEC / EN 60947-2אלה יעמוד בדרישות תקן 

  .עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות 
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  יצרן הלוח יגיש למפקח לאישור, לדרישתו הראשונה, חישובי עמידות

 בזרמי הקצר הצפויים.  הלוח ופסי הצבירה

 

 

 לוחמבנה ה .10

  ,המרכזייה תעמוד על גבי בנוסף לאמור במפרט הכללי למתקני חשמל

 סוקל מקור של הארון ועל הקבלן לאטום לאחר ההתקנה.

 

  נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה

 תהיה מלאה לכל גובה התא.

 

  פתחים שאינם בשימוש יסתמו. שורות מא"זים תהיינה זהות, כאשר 

 

 תעפויות למא"זים תהיינה באמצעות מוליכים מבודדים ומהדקים הס

מגושרים, או באמצעות גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק 

 או הפסקה בשאר המא"זים. 

 

   ס"מ מהרצפה,  70פסי צבירה בלוח יהיו ממוקמים בגובה העולה על

 .L1, L2, L3, N וישולטו בשלטים חרוטים

 

 אמפר ומעלה יחוברו ישירות  63שיים לזרם של הזנות למפסקים רא

 למפסקים, ולא באמצעות מהדקים. 

 

  לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כניסה לאביזר, אלא אם המהדק

 תוכנן לכך. במידת הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים.

 

 גישה נוחה בכל עת לכל  תיעול פנימי של הלוח ייעשה בצורה כזו שתאפשר

חווט לכל אורכם. תעלות הכבילה יהיו עם גישה נוחה למכסים מרכיבי ה

 לצורך זה. 

 

  אלמנטים המורכבים עם גישה מהחזית יותקנו כך שלא תידרש החזקת

אומים או אמצעי חיזוק אחרים מהצד האחורי בזמן תחזוקה, הרכבה או 

 פירוק.  

 

 זרם נומינלי לפסי צבירה:  .11
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  יה בהתאם לטבלה המצורפת הנומינלי של פסי הצבירה בלוח יההזרם

של כל סוג של מפסק  הנומינלילהלן. המונח "מפסק ראשי" מתייחס לזרם 

יהיה זה מאמ"ת, מא"ז, מנתק הספק, מפסק בורר / מפסק מחליף או  –

 דומה, באחד מהשדות של הלוח.

 

גודל המפסק הראשי 

 )אמפרים(

זרם נומינלי לפסי 

 מפרים(הצבירה )א

 160 100עד )וכולל( 

 250 160)וכולל(  עד

 400 250עד )וכולל( 

 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 

 תשתיות  43 -פרק   .43

 

  תיאור העבודה 43.1 

 

ת המצורפות מתייחסים לבצוע עבודות מפרט זה, כתב הכמויות והתכניו 43.1.1  

במסגרת , הכנת מעברים לתשתיות הוט, הכנת מעברים לתשתיות בזק, תאורת חוץ תשתיות חשמל

 ק"מ. 2.2 -תאורה בכיכרות כביש בית עלמין מודיעין כ תשתיות תאורהפרויקט 

 

הדרושים להפעלה תקינה של מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים  43.1.2  

חשמל בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל מתקן ה

ולכל דרישות חברת 08, 43פרקים:  -למפרט הכללי הבינמשרדי העדכני ביותר  1954-תשי"ד  ,

פרק אופני  החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי אופני מדידה ותכולת מחירים ראה

 . מדידה מיוחדים בהמשך
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סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע  43.1.3  

 טכני וכלכלי רק אם ולאחר שיאושר ע"י המהנדס היועץ. 

 

 כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.  43.1.4  

 

 ים העיקריים הבאים: העבודה כוללת את המרכיב 43.1.5  

 

ק ופינוי ג"ת קימיים על עמודי חשמל חח"י, פינוי ג"ת פירו *   

 למחסן העירייה לפי הוראת המזמין.

 

פירוק ופינוי עמודי תאורה קיימים, פינוי למחסן העירייה לפי  *   

 הוראת המזמין.

 

תאורת  כמסומן בתכניות הספקה והתקנה עמודי תאורה *   

   – רחובות

 מיקום סופי בקורדינטות באישור המפקח או המזמין, תכניות עבודה                                        

 .מטר לכן על הקבלן לבדוק קורדינטות מדויקות 0.5ויש סטייה של  1:500                                       

 

לת השח, הנחת צנרת ווביטום יסודות ,ת תשתיותחפיר - ביצוע *   

 ר לעמוד, לפי תכניות חשמל. כבלים, הנחת גיד הארקה וחיבו

 

 חדשות כולל מערכתת תאורה ומרכזי 10 אספקה והתקנה של *   

  בקרה חיסכון באנרגיה, לפי תוכניות חשמל.                                       

 

 ביצוע ניסויי תאורה.  *   

 

 ע"י מהנדס בודק. הזמנה וטיפול בבדיקת מתקן החשמל  *   

 

 מסירת המתקן כולל אחריות לתקינות למשך שנה. הפעלה ו *   

 

 תיאום רשויות שונות. 43.1.6

  על הקבלן לקבוע פגישה עם מתכנן חברת חשמל לקבלת הנחיות, הכנת-  

 תשתיות, פילרים, מעברים.

   על הקבלן לקבוע פגישה עם מתכנן חברת הוט לקבלת הנחיות, הכנת-  

 , מעברים.תשתיות, פילרים
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 עם מתכנן חברת חשמל לקבלת הנחיות, הכנת  על הקבלן לקבוע פגישה-  

 תשתיות, פילרים, מעברים.

 אישורי היתרים לחפירה 43.1.7

  ,על הקבלן לקבל אישור להיתרי חפירה חברת חשמל, בזק, הוט, סלקום

 וכל הרשויות הנדרשות.

 הכנת פילרים  43.1.8

  תיאום עם חברת כל הפילרים רשת המסומנם בתכניות ב –חברת חשמל

 חשמל.

  פילרים המסומנים בתכניות בתיאום עם בזק.כל ה -בזק 

  כל הפילרים המסומנים בתכניות בתיאום עם הוט. –הוט 

 מהלך קוים  43.2

כל הקווים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לבצוע לדעת המפקח. צינורות וכבלים  

. אל ריםים בין קטעים אלו לא יהיו מאולתשיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבור

כתוואי וקיים מצבים שקיים יותר מצינור בתוואי על  סקו התאורה שקיים בתכניות יש להתייח

הקבלן יבצע הפרדה בר קיימא   הקבלן להתייחס למספר המעגלים הקיימים בתכניות.

 בהצטלבויות מרחקים לפי "חוק החשמל".

 

 כבלים ומוליכים לחשמל  43.3

. כבלים על XPLE -ו  NYYל הכבלים מטיפוס מפרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כ 

מ"מ ומעלה  50סולמות יחוזקו באמצעות חיזוקים דגם "אטקה" או שווה ערך. כבלים בקוטר 

יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל. נעלי הכבל יתאימו למוליכים: עגול לעגול, סקטורלי לסקטורלי 

טכנית בלתי נמחקת בה יצוין מס' הה ע"י תג פלסטי עם כתובת בדיו ללא אלתורים. כל כבל יזו

 מ' לערך.  12המעגל, תדירות ומתח, חתך ויעוד. התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל 

 4מ"מ יותקנו שלטי זיהוי מסנדביץ' חרוט בעלי גובה אותיות  40בכבלים בקוטר מעל  

 התאם. מ"מ לפחות ובצבעים לפי התדירויות של מתח העובר ב

וליכים מסוג "שזור" ולא מגיד יחיד. לא תותר התקנת מוטות ממ"ר יהיו המ 6מעל חתך  

חיבורים וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת. בכבלי אלומיניום ניתן להשתמש אך ורק 

 המיועדות לכך.  DIN 46329בנעלי כבל אלומיניום מובדל מיוצרות לפי תקן 

הכבל, ובחיזוק של  להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעלבכל חיזוק של נעלי כבל יש  

מספר כבלי נחושת לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות. כבלי פיקוד יהיו 

גידים  2ס"מ. כל שכבה יהיו  50ק"ו, הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים, ומדי  1לבידוד 

ממ"ר, יותקנו  50יהיו אפורים. לכבלי הספק מעל  סמוכים בעלי בידוד כחול וחום ויתר הגידים

הערה: אין להשתמש בכבלים סקטורילם מפלגות פלסטיות מתכווצות בחום בכל קצותיהן. 

 בפרויקט.

 צינורות  43.4
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צינורות פלסטיים שימדדו בנפרד )שלא במסגרת נקודות( כוללים גם: חוטי השחלה  (1

מ"מ  36קוטר ושחלים בהם מוליכים. בצינורות בממ"ר באותם מקומות שלא מ 3מניילון בקוטר 

 מ"מ.  8ומעלה המחיר כולל חבל שחלה בקוטר 

כבד( כוללים במחיריהם גם קופסאות -צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח  (2

 הסתעפות ומעבר משוריינות מג ולבונת, חוטי השחלה קשתות סטנדרטיות ומיוחדות לפי הצורך. 

אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים,  נים כוללים גם: תיקוני צבע עשירצינורות מגולוו (3

 חוטי השחלה, קשתות, מופות, ניפלים וכו'. 

כלול במחירי הצנרת לרבות  08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  (4

 סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פתחי מעבר בקירות. 

 

  ם אחריםתיאום עם גורמי 43.5

במפרט הכללי. על הקבלן לבצע את עבודתו 0048ת לסעיף  תשומת לב הקבלן מופני 

בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על ידי המזמין ו/או מטעמו, ועם כל 

גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. בין 

ובשיתוף פעולה מלאים, יהיו: המועצה  ר הקבלן יידרש לעבוד אתם בתיאוםהגורמים אש

האזורית, חברת החשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חב' מקורות, אגף העתיקות, משטרת 

ישראל וכיו"ב. לא ישולם בנפרד עבור התיאום בהתאם לסעיף זה. לפני תחילת העבודה על הקבלן 

 מים השונים. להשיג את ההיתרים הדרושים מהגור

 

  עבודהאישור שלבי  43.6

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין, טעון  

אישורו של המפקח לפני שכיוסה על ידי אחד השלבים הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי 

ת של הקבלן בהתאם לחוזה שלב כלשהו לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה מאחריותו המלאה והבלעדי

 ושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. לשלב שא

 

  מתקנים תת קרקעיים 43.7

במפרט הכללי. על קבלן לברר ברשויות ואצל 002תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף   

שמל, הגורמים השונים אשר להם מתקנים תת קרקעיים באתר כגון חב' "בזק", מת"ב, חברת ח

האזורית. חובת הקבלן לקבל אישור חפירה מהרשויות לפני תחילת מקורות ומערכות של המועצה 

ביצוע העבודה. גילוי המתקנים התת"ק ו/או העבודה בקרבתם ייעשו בתיאום מלא ובכפיפות 

מלאה לדרישות הסעיפים הנ"ל במפרט הכללי ולהוראות המפקח והרשויות הנוגעות בדבר. מודגש 

ל ותקשורת וכיו"ב. כל נזק שיגרם למתקנים אלה, תר, קיימים קווי ביוב, מים, חשמשבשטח הא

 יחול על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

 קבלת עבודה ע"י גורם שלישי  43.8

כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם לשטח וחזרה כגון חברת  

של וכיו"ב, לבדיקת חלקים מוגדרים  החשמל, חברת בזק, משרד התקשורת, משטרת ישראל
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עבודת הקבלן, תהיינה על חשבון הקבלן, הוצאות אלה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים 

 שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

 

 אישור ציוד ונתונים טכניים  43.9

יב על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח לציוד אשר הוא עומד להרכ 

ביזרים יהיו תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. עם במסגרת העבודה. כל הציוד והא

הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או 

ימים מיום חתימת החוזה 10האנגלית ותעודת בדיקה. הפניה למפקח באישור הציוד תהיה תוך  

א יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן תחלת עבודה, לפי המקדים. ציוד לאו לקבלת צו ה

למפקח לבדוק הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח אל אישורו לכך. אין אישור כזה 

מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר. הציוד שיאושר יהיה בהתאם 

רים על ידי המזמין. לצורך ת, אך בהתאם לתוצרת ולדגם המאושלמפורט במפרט ובכתב הכמויו

 הנ"ל הקבלן יביא הציוד למשרד המהנדס המתכנן לקבלת האישור. 

 

 אחריות  43.10

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי תהיה אחריות על 

 חומרים ועבודה לפי: 

 להפעלת התאורה.  חודש מתאריך אישור בכתב 12לנורות   .1

 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 5  לנטלים ומצתים .2

 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 5   מכלול ג"ת לדל .3

 שנים מתאריך הפעלתם. 2לנורות לד  .4

 (Heat Sinkמובנית ) קירור מערכת, בתנור פוליאסטר אבקת צבוע אלומיניום יציקת .5

שנים מיום קבלתם ע"י  40°C + –  10 עד - 30°C סביבה בטמפרטורת מירבי חום לפיזור

 מזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.ה

שנים מיום קבלתם  10  –מכניים  בכלים שימוש ללא ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת .6

 ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל סימן לחלודה.

 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 5 –אופטית  מע׳ .7

תוצרת  לדים הכוללת IP66 אטימות בדרגת,  Optic LightBAR מערכת:  LEDנורות  .8

PHILIPS LUMILEDS ,4000 ) אור צבעK (+/- 2 75K ) 4000, בפרויקט שלנו גוון הצבעK – 

 שנים מתאריך אישור הפעלתם. 2

 הספק במקרה הורדת מערכת, כפול בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת: דרייבר .9

 שנים. 120-277VAC, 50/60Hz – 5אוניברסאלי  הזנה מתח, יתר התחממות

שנים מיום קבלתם ע"י המזמין. בתקופה זו לא יראה כל  10עמודי תאורה וזרועות:  ל .10

 סימן לחלודה. 

שנים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. בתקופת האחריות לא יראה  10לפנסי תאורה:  .11

 מותו. כל סימן לכלוך מכל סוג  שהוא בתוך הפנס וכל סימן חלודה שהוא בפנס בשל
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 ות: שנה מיום קבלת המתקן ע"י המזמין. לכבלי חשמל, אונות ותשתי .12

בתקופת האחריות כל פריט אשר ימצא פגום יוחלף בחדש, ופריט אשר הוחלף, בחדש  

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט פגום  -תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה 

 י חול מיום מתן ההודעה. שעות בימ 48יוחלף וכל עבודה תתוקן תוך  

 

  סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה 43.11

באשור מפקח  על הקבלן לסמן את מיקום עמודי התאורה שיש להציב לפי מכרז/חוזה זה 

באמצעות סימון מוט בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה  , הסימון יהיהאו המזמין

אין לסמן עמוד במרחק  ירה את תוואי החפירה והקידוחים.ולסמן בעזרת יתדות על גבי מצע החפ

 מ' מציר קו מ"נ.  1.5 -מ' מציר קו מ"ג ו 6קטן מאשר 

 

 צינורות ושוחות  43.12

 במפרט הכללי( 08016)סעיף   

 

 צינורות עבור תאורה:  43.12.1 

 מ"מ.  5.4מ"מ בחציות יהיו בעלי דופן בעובי   110-220צינורות בקוטר   *

 ו/או שחור, "פד". מ"מ יהיו קשיחים  75רות בקוטר  צינו *

 קוברה דו יהיו מטיפוס " שרשורי מ"מ 50צינורות בקוטר   *

 ". שכבתי          

 

 מ"מ.  4ו/או  8ל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   43.12.2

 

  חת צינורותהנ 43.12.3 

ק המיותר של שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילו הנחת צינורות תעשה בתוך חפיר 

הפסולת במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצינור בחפיר תעשה על מצע חול נקי 

ס"מ לפחות. הצינורות יהיו משוקעים בשכבת חול ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי  10בעובי  

 כנ"ל ויונח בסרט סימון על פי פרט. 

 

 נורות חיבורי צי 43.12.4 

קרקעיים יחוברו בשיטת תקע ושקע האטימות תושג -תת(P.V.C) קטעי צינורות פלסטיים  

בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי 

 להבטיח אטימות. 

 

  כניסות לתאים 43.12.5 

בכבלים בעת המשיכה קצות כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה  

ת יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות הצינורו

 העלולות לפגוע בכבלים. 
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  חוטי משיכה 43.12.6 

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו בתוך  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון בקוטר  

לתוך הצינור. יש לוודא וט שתלופף על יתד למנוע החזרתו התאים או התעלות עם רזרבה של ח

 הישארות חוטי משיכה גם לאחר השחלת כבלים, בצנרת חשמל ותקשורת. 

 

  בדיקה וכיסוי 43.12.7

לפני סתימת החפירה יש לבדוק את כל הצינורות ולוודא שהם חופשיים מפסולת ומגופים  

של  צינורות היטב לצורך מניעת חדירהזרים. רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות ה

 רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

 

 סימון ומיפוי  43.12.8 

לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינטות והגבהים של פנים הצינורות במספר  

 . (AS MADE)נקודות כדי להבין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 

 

  מעבר, תאי ביקורת-בריכות, תאי 43.12.9 

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים.   

ס"מ או כפי שיסומן  100הבריכות ייבנו לפי תכניות פרט מצורפות ויכללו חוליות בטון בקוטר  

יב לצינור ולמכסה במידות בתכנית ובעומק הדרוש. מסביב לבריכה יש להתקין יציקה בטון מסב

ות בתכניות הביצוע. מכסה התא יהיה דגם כביש כבד אם לא סומן אחרת המכסה יעמוד המופיע

. החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה 103-1 מיון לפי תקן() 489טון לפי ת"י  25בעומס בדיקה של 

ס"מ ויצוידו  10ה  יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. התאים יוצבו על מצע חצץ בגוב

 ניקוז. במוצא למטרת 

 

  

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 לעבודות תאורת רחובות מפרט טכני מיוחד  - 72פרק 

 אור העבודהית 1
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תאורה בכיכרות כביש בית עלמין  תרחובוביצוע עבודות חשמל לתאורת מכרז חוזה זה מתייחס ל

 ק"מ 2.2 -מודיעין כ

 שכולל:

תאורה בכיכרות כביש  אספקה, התקנהכולל דקורטיבי ביצוע תשתית הקמת עמודי תאורת חוץ 

 ק"מ. 2.2 -כ בית עלמין מודיעין

 

 הנחיות ומפרטים משלימים: 

 ל המפרטים הבאים: מפרט הטכני המיוחד הנ"ל בא כהשלמה ש

 רה בין המפרטים הנ"ל לנדרש במפרט הטכני, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיהבמקרה של סתי

 זכות לערער על ההחלטה. 

 . 2002בהוצאת מע"צ 72מפרט כללי לעבודות חשמל בכבישים )פרק  ( .א

 . 1989מפרט מע"צ לייצור והספקת עמודי פלדה בהוצאת מע"צ אוגוסט  .ב

ם ים וזרועותיהם העשויילייצור ואספקת עמודים למאור דרכמפרט טכני מיוחד  .ג

  1989מאלומיניום או פלדה. הוצאת מע"צ אוגוסט . 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של המפרט 08פרק   -מפרט כללי למתקני חשמל  .ד

 הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונטית לעבודה זו. 

 הוצאת מע"צ.  ב 1990 בנה כבישים מהדורה ינוארמפרט כללי לעבודות עפר/ שרברבות מ .ה

 :פירוט סעיפי העבודה והבהרות 2

 העבודה במסגרת חוזה זה כוללת: 

 

 חפירת תעלות לצורך הנחת צנרת.  .1

 .  והשחלת כבלים להארקה מנחושת גידהנחת צנרת  .2

 ביצוע תאי מעבר הנחת שרוולי מעבר.  .3

 ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה.  .4

 . ספקה והשחלת כבלי חשמל בצינורותא .5

כולל התקנת זרוע עבור הפנסים,  מטר 5 אספקה, הובלה, הרכבה והצבת עמודי תאורה  .6

 והתקנה על יסוד בטון. 

 אספקה התקנה וחיבור מגשים ופנסי תאורה.  .7

 אספקה התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות.  .8

 אספקה והתקנה כולל חיבור של מרכזית תאורה.  .9

ת תאורה חדשות, העברת הביקורת הפעלת התאורה בור מתקן התאורה והזנתו ממרכזיוחי .10

 ומסירת המתקן למזמין.

עמודים הממוקמים בצומת דרכים. המחוברים אליהם יציאה להזנה שכונה פנימית. באותו  .11

  מגש אביזרים יותקן הגנה על קו הזנה שכונה פנימית, לפי תוכניות. 

ח"י, קצ"ה קו מוצרי המוסמכות: בזק, ח ה מכל הרשויותעל הקבלן לקבל אישור חפיר .12

הדלק רשות התעופה, כל נזק שייגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל יהיה על חשבון 
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הקבלן. כל ההוצאות הכרוכות בטיפולים הדרושים להשגת כל האישורים התעודות 

 ויות. שיונות הנ"ל כלולות במחירי סעיפי החפירות המפורטים ברשימת הכמיוהר

ולהתקין  המזמיןיאום מלא עם האחראי על הבטיחות של על הקבלן לבצע העבודה בת .13

 שילוט ותמרור לפי דרישותיו ולפי מדריך הצבת התמרורים על חשבון הקבלן. 

 על הקבלן לציין מחיר לכל סעיף בכתב הכמויות, ואין לציין שהמחיר כלול בסעיף אחר.  .14

צנרת וכיבוי( ושלב  שלב א' )חפירות, הנחת -י שלבים מודגש כי עבודות החשמל יבוצעו בשנ .15

 ב' )הצבת עמודים, הפעלה וכיבוי(. 

על פי הנחיות  החדשהתאורה  התחברות למתקןמתקן תאורה קיים וביצוע חיבור פירוק  .16

 . המפקח

 

 תנאים כלליים  72.1

 היקף המפרט  72.1.1

( מתייחס לביצוע מתקני המפרט הטכני לעבודות בכבישים בהוצאת מע"צ )להלן: המפרט 

ישים וצמתים עבור מחלקת עבודות ציבוריות והוא כולל דרישות ותיאורים טכניים של מאור בכב

המתקן על כל מרכיביו, הוראות והנחיות לביצוע, אספקה, הרכבה והפעלה ובכלל זה הוראות 

מוקדמות  00שדינן בנהלים. העבודות המפורטות בתכניות בכתב הכמויות ובמפרט זה. פרק  ,

 ל על פרק זה, אלא אם צוין אחרת. במפרט הכללי של מע"צ ח

 

 חוקים ותקנות 72.1.2 

כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד על כל ההוראות  

לעסוק בבצוע  ןרישיווהתוספות שבו. ביצוע העבודות יעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל 

עם הגשת ההצעה יש להציג צילום  .תרישיונותקנות בדבר  -ק החשמל עבודות חשמל בהתאם לחו

כשהוא בר תוקף. בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל,  ןרישיו

 המשטרה, משרד התקשורת, בזק וכו'. 

 

 מפרטים 72.1.3 

ס'  ולמפרט לתאורת חוץ מ 08מפרט זה בא בהשלמה למפרט הכללי למתקני חשמל   

  1982. בהוצאת משרד הביטחון משנת43

 

 תקנים 72.1.4 

העבודות תבוצענה לפי  43במפרט   43002 וסעיף   08בנוסף לרשימת התקנים במפרט   

 תקנים ישראלים קיימים ועדכניים, באין תקן ישראלי אספקת הציוד תעשה לפי תקן ארץ הייצור. 

 

 תנאי המקום והאתר 72.1.5 

ודה על מנת להעריך את מהותה ט יבדוק התכניות ויבקר באתר העבהקבלן יעיין במפר 

ומידתה. עליו להבהיר את תנאי המקום ודרכי הגישה אליו ועליו לקחת בחשבון את כל התנאים, 

המכשולים והמטרדים העלולים להשפיע על מהלך העבודה. הקבלן מצהיר בזה שבדק האתר 
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ביצוע מאת הקבלן הנובעת מתנאי המקום לכאמור לעיל ומוסכם בזה שלא תתקבל כל תביעה 

 העבודה. 

 תנאי המפרט 72.1.6 

מוסכם כי הקבלן בדק את תנאי המפרט בהם במחירי היחידה שהציג בכתב הכמויות  

 והמחירים בכתב הכמויות כוללים את כל התנאים המוצגים במפרט. 

 

 ציוד וחומרים 72.1.7 

וק ים מהסוג המשובח ביותר הנמצא בשחומרים, אביזרים, חלקי ציוד וכו' יהיו חדש 

ויתאימו לתקן הישראלי ולתקני חוץ המקובלים. הקבלן יאשר אצל המפקח והמתכנן כל סוג 

חומר, אביזר, ציוד או חלקי ציוד לפי התקנתו. המפקח והמתכנן רשאים לדרוש אשורים ו/או 

וא. כמו כן ברשותם בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך, שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו ה

 ר אביזר או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מיד ועל חשבונו. לפסול כל חומ

 

 אישורים 72.1.8 

כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין טעון את  

כוסה. אין באישור , שיהיה המפקח האחראי במקום העבודה, לפני שיהמזמיןאישורו של מפקח 

חר של המפקח לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב העבודה זה וכל אשור א

 ולביצועה הסופי. 

 

 תיאום 72.1.9 

הקבלן יתחייב לבצע את עבודתו תוך תיאום מלא ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים  

 ת", "בזק", וכו'. על הקבלן לתאםבדבר ובכלל זה משטרת ישראל, חברת החשמל, מ.ע.צ., "מקורו

את הביצוע וסידורי העבודה עם מהנדס האתר והמפקח בכל שלבי העבודה ולקבל אשור לכל 

 פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים. 

 

 ביצוע בשלבים 72.1.10 

ומהנדס על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה עלולה להתבצע בשלבים כפי שיקבעו המפקח  

סדר הקדימויות בכל שלב. הביצוע בשלבים ובסדר קדימויות לא יזכה האתר והללו רשאים לקבוע 

  את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת הביצוע. 

 זהירות מפגיעה במתקנים 72.1.11

הקבלן מתחייב שלא לפגוע ולא לגרום נזק למתקנים וציוד במקום על ידי חציבה, חפירה,  

שיגרם להם. הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות ה וכו' ולתקן על חשבונו כל נזק הריס

הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על קרקעיים ותת קרקעיים כגון: כבלים, קווי 

קרקעי על -תקשורת , צינורות ניקוז, צינורות מים, עצים, אבני שפה וכו'. עם גילוי מתקן תת

 יפול בו. למפקח ולקבל הוראות על אופן הט הקבלן להודיע מיד

 

 מניעת הפרעות 72.1.12 
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הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות וסדר במהלך הביצוע, בכלל זה מתחייב  

שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע תנועת הולכי הרגל וכלי 

ובתנאי שלא יפריעו חפירה והפסולת למקום אותו יבחר הרכב. כמו כן יעביר הקבלן את עודפי ה

לתנועה. הקבלן יישא בכל האחריות לנזקים שיגרמו למע"צ או לציבור בשל אי שמירת הסדר. 

במקומות בהם יש לבצע תיקוני מדרכות וכבישים יתוקן מיד אותו שטח הכביש או המדרכה 

 תוחים. באותו יום לא ישאיר הקבלן בשום מקרה תעלות או בורות פ

 

 קבלת המתקן 72.1.13

לחיבור ואחרי שימציא הקבלן אשור  מהנדס בודקחרי השלמת המתקן ואחרי בדיקת א 

 -, תיערך הפעלה ניסיונית של המתקן. בגמר הבדיקה ותיקון הליקויים על חשבון הקבלן המתקן

 ימסור הקבלן את המתקן לידי המפקח כשהוא פועל לשביעות רצונו המלאה. 

 

 אחריות 72.1.14 

ב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר הקבלן יהיה אחראי לטי 

פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת החל מיום אשור המתקן וקבלתו ע"י 

מע"צ. יוצאים מכלל זה אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת כמפורט 

 להלן: 

 

  72.2.2-3סעיף . 72.7ת שהאחריות עליהן כמפורט בפרק  נורו 1. 

 שנים. 10עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך   2. 

 : פנסי תאורה שהאחריות עליהם 3. 

 שנים. 10גוף התאורה למשך   -  

 .שנים 10למשך  מע' אופטית רפלקטור  -  

 : אביזרי תאורה 4. 

 ים. שנ5אחריות למשך   - LEDדריבר  -  

 שנים. 5 אחריות למשך  -עמעום   -  

 שנים. 5אחריות למשך   -מצתים  -  

 שנים. 5אחריות למשך   -קבלים  -  

 שנים. 5אחריות למשך   -משנקים         -                    

התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן   

/או חומרים בלתי מתאימים או ו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית והתאורה או בכל חלק אחר של

מאיכות גרועה יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו ואחריותו כל פגם כזה או מגרעת או קלקול וכן 

כל קלקול נוסף העלול להתהוות כתוצאה מהם, תוך הזמן הקצר ביותר שייקבע על ידי המפקח 

מפקח תוך פרק זמן ן כלשהוא שנדרש לעשותו על ידי הולשביעות רצונו. לא עשה הקבלן תיקו

המזמין רשאי  יהיהשנקבע בדרישה או עשה את התיקון, אך הוא אינו מניח את דעת המפקח, 

בעצמו או באמצעות קבלן אחר ואת ההוצאות הכרוכות  לבצע את התיקון על חשבון הקבלן
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יהיה המנהל זכאי לגבות מאת בתיקון )כפי שהן נקובות בחשבון המזמין ו/או הקבלן האחר( 

 ן, בין על ידי ניכוי הסכום מכל סכום כסף שיגיע לקבלן מאת המנהל ו/או בכל דרך אחרת. הקבל

 

 לוח זמנים  72.1.15

לוח הזמנים לא מאוחר משבעה ימים לאחר קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן  

 ית על ידי קבלני משנה שלו ועליולמפקח לוח זמנים לביצוע כל שלבי העבודה, כולל, העבודה הנעש

 לקבל אישור המפקח לכל שלב ושלב. לוח הזמנים יעודכן לפחות אחת לחודש. 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 

 קרקעית -תשתית תת72.2

 עבודות עפר 72.2.1 - 

 כללי  1

"עבודות  - 4302ל עבודות העפר יבוצעו לפי המפורט במפרטים הבינמשרדיים בסעיף כ 

(. 08במפרט הכללי לעבודות חשמל ) 0803(, בסעיף  43עפר" של המפרט הכללי לתאורת חוץ )

ה גם חציבה לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה, אי לכך יכלול המונח חפיר

כביש אספלט. כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים בכל סוגי עפר, סלע, 

שונים לחפירה או לחציבה ובכל האמצעים הדרושים כולל עבודות ידיים. כל המידות לעומק 

ללא תוספת  החפירות הינן ממפלס פני הקרקע הסופיים. הקבלן יסמן באמצעות מודד מוסמך

י התאורה, גובה הבסיסים והמרכזיות בתיאום את מפלסי הקרקע, מיקום עמוד ירהבמחיר חפ

 ואישור מפקח  והמתכנן. 

 

 טיב הקרקע והגבהים  2

הקבלן אחראי לבקר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו ויבדוק את מבנה הקרקע ואת  

 טיב הקרקע. סוגי הקרקע הקיימים. לא תוכר כל תביעה באי ידיעה, טעות באבחנה וכיו"ב של 

 

 ים חפירה להנחת כבל 3

קרקעיים תבוצע בהתאם למידות שבתכנית ובהתחשב -חפירה להנחת כבלים וצינורות תת 

 במרחבי העבודה הדרושים: 
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עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתחת  א. 

קבל אישור בכתב של מהנדס למכשול המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן ל

 המפקח. האתר ו

 

כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על   ב. 

 ס"מ למטר בצינורות. 10ס"מ למטר בכבלים ועל   20

 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים 40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה   ג. 

 כתוצאה מפתיחת כבישים. מקום העבודה את הפסולת המתהווה להיות ישרים ויש לסלק מיד מ

 

 הצטלבויות בין כבלים לשירותים אחרים יש להפריד עם מלחצה בר קיימא לפי "חוק  .ו

 החשמל".      

 ביצוע החפירה   4

כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת  

וחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל צינורות ו/או הכבלים. המילוי המלפני שיונחו בתוכה ה

העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי המוחזר 

ס"מ. אם ידרוש המפקח יהדקו את  20ייעשה בשכבות שעוביין לאחר ההידוק אינו עולה על  

מיוחד על הידוק יסודי במים בשיעור הדרוש. יקפד באופן השכבות במהדקי יד כבדים תוך הרבצה 

של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו. בקווי חפירה אשר מתחת למשטחי 

ס"מ 20-עד לגובה 20 -בטון או לשטחים מרוצפים, או לשטח כביש תמולא החפירה בבטון רזה ב

יבוצעו עו אך ורק ברשיון משטרת ישראל ומפני הכביש. חפירות וחציבות במשטחי כבישים יבוצ

 . המועצהבתאום ובפיקוח צמוד של מחלקת הכבישים של 

 

 אישור חפירה ומילוי  5

עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של  

 מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח בכתב. 

 

 דיפון ותימוך  6

דופנו ויסמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון בין אם המפקח דרש זאת החפירות י יצייד 

ובין אם לאו. הלוחות והתומכות יהיו חזקים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע 

מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. באופן אלטרנטיבי ואם תנאי הקרקע מתירים יוכל הקבלן 

 החפירות לפי השיפועים הטבעיים.  יציידקום לדפן ולתמוך, לעצב את במ

 

 אחריות ויציבות  7

ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות לביצוע כלליות. מילוי ההוראות אין בו  

כדי לפתור את הקבלן מבחינת החוק, והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות 
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בטיחות הדרכים הסמוכים לאתר, על דות העפר המתבצעות באתר, לרבות החפירות ולבטיחות עבו

 כל המשתמע מכך. 

 

 מפולת  8

במקרה של מפולת עקב תימוך בלתי מספיק או מכל סיבה אחרת יחפור הקבלן מחדש  

עקב המפולת לנפש  םלהיגרויתקן את הדיפון והתימוך, כמו כן יישא הקבלן בכל הנזקים העלולים 

 העלולות להתעורר בקשר לכך.  פוטר בזה את המזמין מכל התביעותולרכוש, והוא 

 

 ניקוז לצרכי הביצוע  9

כל החפירות המתוארות לעיל יוגנו מפני חדירת מי גשמים ע"י נקיטת אמצעים מתאימים  

כגון: חפירת תעלות ניקוז או יצירת סוללות עפר ארעיות. אם הצטברו בחפירת מי גשמים מי 

ן את המים מתוך החפירה ויניח לקרקעית ף האמצעים שנקט הקבלן יסלק הקבלשופכין וכו', על א

להתייבש במידה מספקת לפי ראות עינו של המפקח בטרם ימשיך בעבודה. הוראות אלה חלות גם 

על חפירה לצורך השאלה עבודות חפירה ומילוי וחפירה בשטחי השאלה וכד' יבוצעו בדרך 

לו עבודות כגון חפירת לבי העבודה. האמצעים לניקוז יכלשתאפשר ניקוז תמידי של המים בכל ש

 תעלות זמניות, הערמת סוללות, שאיבת המים, סתימת בורות וכד'. 

 

 מילוי  10

בהעדר אדמה מקומית מתאימה להשלמת העפר החסר לצרכי מילוי יובא מבחוץ עפר נקי  

המובא והמקור ממנו חפשי מאבנים, מטין, מחומרים אורגניים, וכל חומר מזיק אחר, העפר 

 המפקח.  טעונים אישור

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 

 עבודות צנרת ואינסטלציה חשמלית 72.2.2 

 צינורות  1

 כללי  א. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

על פי התוואי המוגדר ים יונחו בתוך חפיר שהוכן מראש קרקעי-הצינורות הם תת  

בתכניות הביצוע וברשימת הכמויות במידות ובמספר הקנים הנדרש בכל תוואי. הצינורות יהיו 

 מחומר פלסטי פי.וי.סי. או צינורות פלדה. 

 

מ"מ ולפי ת"י  3.2יהיו צינורות פי.וי.סי. קשיח בעובי דופן של  - צינורות פלסטיים ב. 

ה בל לפי סוג וקוטר דרוש כמסומן בתכנית וברשימת או צינורות שרשורים מסוג וולט858,

מ"מ וסוג 7.7מ"מ, בעלי דופן בעובי  160הכמויות. צינורות עבור חברת החשמל יהיו בקוטר  

 המאושר ע"י חברת החשמל. 

 

הנחת צינורות תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. לפני ההנחה  - הנחת צינורות ג. 

 ור בחפיר, בקרקעות למיניהן תעשה כדלקמן: לקו כל המים שהצטברו. הנחת הציניסו

 

ס"מ לפחות. הצינורות יהיו 10על מצע חול נקי בעובי   -בקרקע חרסיתית   

 משוקעים בשכבת חול כנ"ל ולאחר הנחתם יכוסו בחול בעובי הנ"ל. 

 

ת מורמות עד ס"מ לפחות עם שפו10על מצע מבטון רזה בעובי   -בקרקע סלעית   

נה אי הזזתו של הצינור בזמן הכיסוי, לאחר הנחתם, יכוסו הצינורות למחצית קוטרו שתבטח

 ס"מ לפחות. 10בחול נקי באופן שגם בצדדים וגם מעליהם תהיה שכבת חול נקי בעובי  

 

קרקעיים יחוברו בשיטת -תת( PVC)קטעי צינורות פלסטיים  - חיבורי צינורות ד. 

רכב בתוך החריץ של השקע ואשר תלחץ על ות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תותקע ושקע. האטימ

 קצה הצינור. יש למרוח את קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות. 

 

 כניסות לתאים  2

כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה קצות  

חילה מבליטות יר, התא או התעלה, ואשר ינוקו תהצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הק

 העלולות לפגוע בכבלים. 

 

 

 חוטי משיכה  3

מ"מ. קצותיו של החוט יסתיימו 8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון בקוטר   

 בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור. 

 בדיקה וכיסוי  4

הצינורות ולוודא שהם חופשיים מפסולת ומגופים  ני סתימת החפירה יש לבדוק את כללפ 

זרים. רק לאחר בדיקת חופש המעבר יסגרו קצות הצינורות היטב לצורך מניעת חדירה של 

 רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

 סימון ומיפוי  5
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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פר ות והגבהים של פני הצינורות במסלפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינט 

 .(AS MADE) נקודות כדי להבין מיפוי מדויק של קווי הצינורות לצורך הכנת תכניות הביצוע 

 מעבר, תאי בקרה -בריכות, תאי 6

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות  

פי שיסומן בתכנית ס"מ או כ80צינורות בטון בקוטר  תיבנינה לפי תכניות פרט מצורפות ויכללו 

ובאורך הדרוש. מסביב לבריכה יש להתקין יציקת בטון מסביב לצינור ולמכסה במידות המופיעות 

בתכניות הביצוע. מכסה התא יהיה דגם כביש כבד אם לא סומן אחרת המכסה יעמוד בעומס 

ה יעשה החיבור בין הצינורות לתאי הבקר103-1מיון לפי תקן  (489טון לפי ת"י ) 25בדיקה של  

ס"מ ויצוידו 10באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  

במוצא למטרת ניקוז. בתאי בקרה הנמצאים בשוליים לא סלולים יהיה מסביב לבריכה משטח 

ם אופן אין להניח את מבנה מ' ועד לגובה פני השטח. בשו2מ' *  2בטון יצוק מבטון מזוין במידות  

   ל גבי הצינור, לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצינור. התא ע

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 יסודות  72.2.3 

 מטר  12גובה עד יסודות לעמודים ב 1

תבוצע לפי מפרט כללי למבנים של מע"צ, ולפי תכנית פרט  יציקת בטון א. 

ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים 30) 300 -סטנדרטית. סוג הבטון ב

מ"מ מציר היסוד. מקום 5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על  3בין הברגים לא תעלה על  

מ"מ לגבי ציר היסוד. יציקת 10 -א יסטה יותר מספקה )במשטח המאוזן של היסוד( למעברי הה

 היסוד תהיה בהתאם לנדרש עם ברגים רגילים הביצוע יהיה לפי  תכנית מתאימה. 

ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי פח  4באמצעות   209.6סעיף  , 812הברגים לפי ת"י  , ב. 

ביצוע יציקת יסוד  ולבי היסוד יצופו בסרט דבק לפנימ"מ. הברגים בחלקם הגלוי של ל 30*5

 הבטון. 

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת בטון.  ג. 

מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו  ד. 

 אבן השפה הקיים או העתידי. 

ליסוד בחול ויהודק היטב בעזרת אחרי גמר יציקת היסוד ימולא החלל מסביב  ה. 

 לים מכניים לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. כ
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד כדי שיקל  ו. 

 להוציאה. 

 

 מערכת הכבלים  72.2.4 - 

 כללי  1

הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי בעלי עטיפה מחומר פלסטי )בידוד כפול(. סוג  

 547ל המצורפות ושאר מסמכי החוזה. ויתאימו לת"י  בלים יתאים למפורט בתכניות החשמהכ

בעדכונם האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן. הכבלים יונחו בתעלה על ידי 108,

גלילת הגליל עליו הם מלופפים או על ידי הנחתם על הקרקע בצד התעלה לכל אורכה, והעברתם 

מצעות תיל משיכה. בזמן ההנחה, יוקפד רור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באלתוכה. אסור לג

שלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל. דרך הנחת הכבל בתוך תעלה חפורה בקרקע תהיה כאמור 

לעיל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל. אין לבצע שום 

יר. ליד כל כניסה לעמוד וכן בודת ידיים לאחר שהונח הכבל בחפבכלי מיני או בע -עבודת חפירה 

על יד מרכז הדלקה, יש להשאיר רזרבה של כבל. כל כיפוף בכבל ייעשה ברדיוס מקסימלי אפשרי, 

אין לכסות כבלים או צינורות בטרם אושרה הנחתם . 108 אך לא פחות ממה שנקבע בתקן ישראלי

לתוך מרכז הדלקה,  כבלים, והכנסתם לתוך העמודים אועל ידי המפקח והמתכנן. בזמן הנחת ה

יאטום הקבלן את הקצוות בסרט בידוד כדי שלא תחדור רטיבות; יניחם בתוך רזרבה ויסמן את 

המקום לאחר כיסויו באדמה על ידי סימון בר קיימא. עם הצבת עמודים או מרכז הדלקה, יכניס 

דס האתר א תשלום נוסף. הקבלן ימציא למהנהקבלן את הכבלים לתוכם ויגמור ביצוע חיבורם לל

העתקים( סופיות של הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק 3תכניות ) 

ההתקנה. הקבלן ינקה את השטח מכל עודפי אדמה חפורה, חול, שברים וכו' מיד עם השלמת 

להשתמש בכבלים  איןהעבודה החלקית למקום שיבחר על אחריותו ולא יהווה מטרד כלשהו. 

 סקטורילים.

 חת כבלים הנ 2

ס"מ לפחות. על גבי המצע יונחו 10בתחתית החפיר יונח מצע חול, מנופה ומהודק בעובי   

הכבלים אשר יחוברו בתוך העמוד. אין לעשות שום חיבורים ומופות בתעלה או בתא המעבר מעל 

ת מעל הכבל. מעל שכבה זו ס"מ לפחו10הכבל המונח בתעלה תפוזר שכבת חול מנופה בעובי  

שכבת המגן בצורת חצאי צינורות, לבני סיליקט או פלטת בטון, במידה ותידרש. מעל תסודר 

שכבת המגן תמולא התעלה באדמת מילוי נקייה, אשר תהודק היטב. מעל שכבת המילוי בעומק  

ב עשוי ס"מ בצבע צהו16 -ס"מ, מפני הכביש, יונח סרט מחומר פלסטי לפי התקן ברוחב כ30

 שפות "זהירות כבל חשמל". 2-3כתוב  פוליאטילן לאזהרה ועליו 

 

 מעבר מתחת לדרך  3

מעבר כבל מתחת לכביש ייעשה אך ורק כשהכבל מושחל בצינור מגן. חוזק הצינור יהיה  

מספיק כדי לעמוד בפני הלחצים הסטטיים והדינמיים העלולים להופיע כתוצאה מתנועת כלי 

 תכנן לפני הביצוע. ית המעבר תוגש לאישור המפקח והמהרכב על הכביש. תכנ
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 סימון התוואי  4

ס"מ ברורים ובני קיימא הנושאים את 6*2תוואי הכבלים יסומן בעזרת שלטים פלסטיים   

מ"מ עובי עם סימון מס' המעגל, קוטר הכבל, מס' עמוד. 1האות בצבע אדום, או מפח מגולוון  

ללא טעויות. בנוסף על שאפשר לעקוב אחרי מהלך התוואי  המרחק בין שלטי הסימון ייבחר כך

כך, יהיה שלט סימון מיוחד מעל כל מקום הסתעפות ועל כל תיבת מעבר, וביציאת הכבל בלוח 

 חיבורים. 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  תימה:ח

   

 

 ם וזרועות עמודי 72.3

 עמודים וזרועות מפלדה  72.3.1 - 

 הערות: בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן.  

 והזרוע תהיה לפי תכנית מצורפת בעדכונה האחרון.  צורת העמוד 1

דר הוראה אחרת, בהוצאתו האחרונה( בהע812העמוד והזרוע יהיו לפי ת"י )  תכנון וביצוע 2

למהנדס גשרים ראשי לקבלת הנחיות. העמודים בין אם מיועדים לפנס אחד או על הקבלן לפנות 

מ"ר כל אחד לפחות 0.20פנסים לפחות בשטח  2יתוכננו ויבדקו לעומסי רוח הפועלים על   -לשניים 

היסוד לכל )שטח מלבני שווה ערך( וכן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי 

בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם מיועד לזרוע אחת או  עמד יוצבו ליחידה אחת

 לשתיים יותקנו שני פתחים. 

של העמוד, של הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים(  תכנית מפורטתעל הקבלן להגיש  3

חות הניסוי. רק לאחר כולל חישוב כו וחישובים סטטיים מפורטים,ושל יסודות הבטון לעמודים 

בכתב ממהנדס גשרים ראשי, רשאי הקבלן לבצע את העמודים ואת הזרועות  קבלת אישור

בתיאום מלא עם מפקח מטעם מע"צ. כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו על ידי 

 מהנדס וקונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק. 

ייבות וכל חלקי המתכת של ציפוי כל הברגים, האומים, הש - )קורוזיה( הגנה בפני שתוך 4

העמוד ושל הזרועות לסוגיהם, בין אם הם גלויים או מוסתרים )מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך 

 918היסוד, אותם אין הכרח לגלוון(. הציפוי ייעשה בטבילה חמה )גלוון( על פי התקן הישראלי 

רון לפחות )בנגוד לת"י  מיק 80פחים וכו': עובי הציפוי  )בהוצאתו האחרונה( בעוביים הבאים:

מיקרון לפחות. כל עבודות הריתוך 56מיקרון(. ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי  60הדרוש  918

 ייעשו לפני הגילוון. לא יורשה כל ריתוך לאחר מכן. 
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ים( מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראליים או אמריקא הקבלן ינקוט 5

ע"י העמקת התבריג וכד' ללא פגיעה  - ומים לאחר הגלווןלהבטחת אפשרות ההברגה של הא

בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר להסתפק בגלוון של החלק הבולט מעל 

ס"מ מאורכו המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש  5 -היסוד ובתוספת כ

יטת האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה את הברגים, האומים והדסקיות בש אפשר לגלוון

מיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו למע"צ מגולוונים כנדרש 56  -לא יהיה פחות מ

במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים מוברגים עד תחתית הבורג. מע"צ רשאית לדרוש בורגי 

מכון  -שורים של מעבדה מאושרת וד( במקרה כזה על הקבלן לספק אינירוסטה )פרט לבורגי יס

לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון. כמו כן גם אישורים  -התקנים, טכניון 

 8בורגי יסוד עם 4של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת  

א צוין אחרת בכתב יר כמסומן בתכנית המצורפת, אם לדסקיות לעמוד רגיל שב8 -אומים ו

 הכמויות. 

 

כל עמוד וכל זרוע יסומן במספר רץ  812נוסף לסימון לפי ת"י   סימון העמודים והזרועות: 6

 )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור. 

 לריתוכים: על הקבלן לעמוד בדרישות הבאות בנוגע  7

סד או וסד מאושר או מומחה לריתוך. המותהליך הריתוך יאושר על ידי מ א. 

 . המזמיןהמומחה ייקבעו על ידי 

 . המזמיןהקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של נציג  ב. 

המאשרת את התאמת  תעודה של מכון התקנים או הטכניוןעל הקבלן להביא על חשבונו  8

מפרט הזה. מועד הבדיקות ול 812מנת העמודים והזרועות המסופקים למע"צ לדרישות ת"י 

ם מהנדס גשרים ראשי או עם רמ"ד תאורת דרכים והן יערכו בנוכחות נציגם. במידה יתואם ע

וידרשו שינויים בתכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא 

 תשלום נוסף. 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  9

בתו. יש להבטיח ס"מ מפני הקרקע שבסבי7  -וגבה כיש להבטיח כי יסוד הבטון מ 

שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס וימנעו מגע 

הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות יסופקו למע"צ מנירוסטה 

ר כנדרש ולפילוס העמוד ישמשו מספ האומים המגולוונים מוברגיםכנדרש במפרט זה, כאשר 

דסקיות אשר גם הן יגולוונו. יש להבטיח חיוץ חשמלי בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות 

מ"מ לפחות 10וצינורות מפרטינקס או שווה ערך וטבעת גומי או חומר עמיד אחר בעובי של  

י הנחת הטבעות ס"מ לפחות, שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון. לפנ10ובקוטר של  

ח את הברגים, האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיבית מתאימה והדסקיות יש למרו

החיוץ ייבדק בבדיקת התנגדות DENSO. )מאושרת על ידי מהנדס גשרים ראשי( כגון של חב' 

חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן ועל חשבונו. בדיקת החיוץ תבוצע בנוכחות המפקח. לאחר 

מים במשחת אלסטקס )תוצרת אסקר פז או שווה ערך( ת החיוץ יש לכסות ולאטום את האובדיק

 ס"מ לפחות מכל צד. 2לעובי אספלט של  
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של העמודים והזרועות ולהימנע מחבלות,  יש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה 10

דים תעשה תמיד מנזקים ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע. הרמת העמו

 -כגון עם חגורות רכות ולא עם שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי ע"י מנוף מתאים, 

תותקן על חשבון הקבלן לפי הוראות המהנדס  -כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה והפריקה 

המפקח, אשר רשאי גם לפסול את העמודים, הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים 

 עיל. המתוארים ל

ים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות גליות ממושך של העמוד באחסון 11

בעמודים. העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות של עמודים תונח 

שכבה חוצצת. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה 

 אים בסביבה לאנשים הנמצ

  – רה מפלדה מגולווןצביעת עמודי תאו 12

  לפי בחירת המזמין, הצביעה תהיה אלקטרוסטטית בתנור.

 לפי מפרט הצביעה המפורט להלן:  -להשתמש בצבעי טמבור יש 

 אופן צביעה כללי  א. 

ניקוי השטח מתחמוצות אבץ ע"י מברשת פלדה. במקרה  - הכנת שטח 1  

מתוצרת כמיתע"ש ולשטוף היטב  175שחור( יש להשתמש במשחה מס'  של תחמוצת חזקה )גוון

 במים. 

 20שכבה אחת בעובי  842-030מ.ק.  ZNאפיטמרין אוניסל  - צבע יסוד 2  

 שעות מינימום.  16 -, יישום בהברשה. ייבוש 4-100מיקרון. מדלל מומלץ 

 30ובי שתי שכבות בע XXX-430"איתן" בגוון הרצוי מ.ק.  - צבע עליון 3  

 24 -שעות, ייבוש  16-24. יישום בהברשה, המתנה בין שכבות 18מדלל  -מיקרון כ"א, מדלל מומלץ 

 שעות. 

 פירוט תהליך הצביעה  ב. 

ניקוי משמנים, חלודה וכל חומר זר אחר.  - הכנת השטח ומערכת הצבע 1  

יש  -חמוצת אבץ מתוצרת כמיתע"ש. ת BC-70או בדטרגנט  G-551מומלץ לנקות בממיס ארדרוקס 

 מתוצרת "כמיתע"ש".  175שחה להסרת תחמוצות אבץ מס להסיר באמצעות מ

: בעבודות גדולות, מומלץ לבדוק התחברות הצבע אל סוג הגלוון, הערה 2  

 לפני תחילת העבודה. 

 שיטת הצביעה  3

 מדלל  קוטר הנחיר  לחץ )אטמ'( אופן הצביעה 

 כמות דילול בנפח )%(  

  4-100     3-4  הברשה/גלילה 

 3-5%  

  4-100     4-5  גילההתזה ר 

 15-20%  

-0   4-100 0.019-0.021    התזת איירלס 

9%  

   4-100  מדלל לניקוי 
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 הערות בקשר לצביעה  4

 צביעה תעשה בתנור מיועד. מעלות צלסיוס. 10-אין ליישם כאשר הטמפ' נמוכה מ 

 

 אמצעי זהירות  5

אות של מקום העבודה. יש ידם של ילדים, הקפד על אוורור נהרחק מאש, הרחק מהישג  

להגן על העור והעיניים בזמן השימוש. יש לרחוץ את הידיים במים וסבון לאחר הצביעה. הימנע 

 משאיפת החומר ואדיו. 

 אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.  אזהרה: 

 

 מפרט הצבעים  ג.

 , חום  Zn -יסיל אפיטרמין אונ 1  

 . 842-030 קוד המוצר   

רכיבי )חלק א' + -צבע יסוד אפוקסי אנטיקורוזיבי דו תיאור המוצר   

 חלק ב'( המצטיין בהתחברותו לפח מגולוון. 

צבע יסוד אנטיקורוזיבי למתכת ולברזל   שימושים   

 מגולוון. 

 נתונים טכניים    

 חום.  -     גוון   

 מט.  -     ברק   

 . 31% -  אחוז מוצקים בנפח.   

 מיקרון.  20 -  עובי פילם מומלץ לשכבה   

 כושר כיסוי מחושב לשכבה.    

 . 15.5 -    )מ"ר לליטר(   

 . 4:100 -    מדלל מומלץ   

 דקות.  15 -   זמן ייבוש למגע   

 שעות.  24 -   זמן ייבוש קשה   

 לצבע דו רכיבי    

 . 1, ב'=10א'= -   יחס ערבוב במשקל   

 דקות.  30 -  י צביעהזמן המתנה לפנ   

 שעות.  12 -  אורך חיים לאחר ערבוב   

 אחסנה    

 חודשים.  12 -    חיי מדף   

 

 איתן  2  

 . 430 -    קוד המוצר   
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צבע עליון מבריק על בסיס  -   תיאור המוצר   

 שרפים סינתטיים מעולים. 

ריק צבע עליון מב -    שימושים   

 ת מכוניות ולצביעה תעשייתית. מותאם במיוחד לצביע -בהתזה 

 נתונים טכניים    

לפי לוח גוונים  -     גוון   

 "איתן". 

 מבריק.  -     ברק   

 )תלוי בגוון(.  44% -   אחוז מוצקים בנפח   

 מיקרון.  35-40 -  עובי פילם מומלץ לשכבה   

 כושר כיסוי מחושב לשכבה    

 תלוי בגוון.  12-כ -    לליטר( )מ"ר   

 .  18או  1-32 -    מדלל מומלץ   

 שעות.  4 -   זמן ייבוש למגע   

 שעות.  12 -   זמן ייבוש קשה   

 שעות.  24 -  זמן המתנה בין שכבות   

 

 הצביעה מעל הגלוון כוללת:  ד. 

 

 ניקוי משומנים ולכלוך.  (1  

 רכיבים בשני קופסאות(. שכבה אחת של ווש פריימר )שני מ (2  

  40רצוי %.(24בה אחת של אבץ כרומטי לפחות %) שכ (3  

 שכבות של צבע עליון של גומי מוכלר.  (4  

תעשה על פי המלצות והנחיות היצרן, כגון חב'  -כולל עובי השכבות  -הצביעה   

. מכל מועצהבמשרד ה המזמיןטמבור או שווה ערך מאושר מראש על ידי מהנדס גשרים ראשי של 

 מיקרון. 200 -ל מעל הגלוון לא יפחת ממקום עובי הצבע הכול

או 817הם אלסטקס  , פלטת בסיס של העמוד תצבע בצד התחתון באספלט  

 ביטומן לאחר הגילבון. 

 

 יסודות לעמודי תאורה  13

 תיאור ודרישות ביצוע  

 תכניות הביסוס לעמודי התאורה יצורפו להצעת הקבלן.  

חות אופקיים וכו' שיתקבלו בחישוב מומנטים כו -סוד תותאם להטרחות תכנית הי 

הסטטי של עמוד התאורה. החישובים הסטטיים והתכניות יוכנו וייחתמו על ידי מהנדס בנין 

 מומחה לקונסטרוקציות. 

 שלבי הביצוע יהיו כדלקמן:  

 חפירה לעומק ובמידות המתוכננות.  א. 
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 העמדת תבנית ליסודות.  ב. 

 סוד. התקנת זיון )אם נדרש( ובורגי י ג. 

  300-יציקת היסוד )סוג הבטון ב ד. 

 ימים. 7פירוק התבניות לאחר   ה. 

 מילוי מהודק חוזר מסביב ליסוד.  ו. 

 

 זיון היסודות  14

 מוטות מצולעים אך לא מפולים.  739 -מוטות הפלדה יתאימו לדרישות ת"י   

 

 

 

המשנה לחשמל תאורה חתימת קבלן   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 גופי תאורה, פנסים 72.4 

 כללי 72.4.1 

   ACE ITALO  80Wג"ת תוצרת 

 מובנית ) קירור מערכת, בתנור פוליאסטר אבקת צבוע אלומיניום יציקת: מבנהHeat 

Sink) 30° סביבה בטמפרטורת מירבי חום לפיזורC - 40° עדC +. 

 מכניים בכלים שימוש ללא ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת: דלת. 

 פוטומטריות עקומות 15: אופטית מע׳ AccuLED Optics  ,ליעילות. מרבית מתוכננות 

 LM-79 אמריקאי תקן לפי נבדק, האור פיזור של

 LED  :מערכת Optic LightBAR  ,תאטימו בדרגת IP66 תוצרת  לדים הכוללתPHILIPS 

LUMILEDS ,4000 ) אור צבעK (+/- 2 75K ) 4000, בפרויקט שלנו גוון הצבעK.  (

 אמריקאי לפי תקן )נבדק L70 שעות 50,000 חיים אורך,  CRI 70-80,  צבע מסירות

LM-80.) 

 תוצרת: דרייבר PHILIPS ADVANCE  ,הספק במקרה הורדת מערכת, כפול בידוד 

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי  הזנה מתח, יתר ממותהתח

 0-10 בקרה עם עמעום: אופציהV . 

 הזנה מתח ושינויי ברקים נגד הגנה (SURGE PROTECTION) 10 עדKV. 

 צינור על להתקנה מתאם/  ברגים באמצעות לעמוד קשתי או ישר צדית: התקנה 

 .מ(”מ 60)  2“  אופקי בקוטר
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 דרישת המזמין לפי בגוון פוליאסטר צבע: גימור. 

 

           

אם בכוונת הקבלן לספק גופים שווי איכות עליו לציין זאת בהצעתו למכרז, לצרף  

מסמכים ולהוכיח למהנדס שתכונות הגוף שוות ערך למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה 

 חשמלית מכנית ואופטית. 

ומות כל אביזריו כולל מפרט טכני, עק דוגמה של גוף התאורה על על הקבלן יהיה להציג 

אור וחישובי תאורה מלאים כולל מיקום העמודים וזווית התקנת גופי התאורה לכל צומת וצומת 

 בנפרד כמפורט: בקטעים ישרים, בקרבת תחנות הסעה, מעברי חצייה ובצומת עצמה. 

בור כל כמו כן תבוצע על חשבון הקבלן, בסיום העבודה, בדיקה פוטומטרית בשטח ע 

ת המפקח והמהדס המתכנן לאימות התוצאות הסופיות שניתנו ע"י צומת וצומת בנפרד בנוכחו

הקבלן לפני ביצוע העבודה. במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהנדס המתכנן יהיה על 

 הקבלן להחליף את הגופים והציוד על חשבונו. 

 עילה לתביעה כספית כלשהי. לקבלן לא תהיה זכות עוררין על כך ולא תהיה כל  

ור או אי אישור דגם שווה ערך יהיה על ידי המהנדס ולקבלן לא תהיה זכות עוררין איש 

 כלשהיא בנידון. )על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו הכספית(. 

  

 

 נורות 

  נורותLED  :מערכת Optic LightBAR  ,אטימות בדרגת IP66 תוצרת  לדים הכוללת

PHILIPS LUMILEDS ,4000 ) אור צבעK (+/- 2 75K ) 4000, בפרויקט שלנו גוון הצבעK. 

 אמריקאי לפי תקן )נבדק L70 שעות 50,000 חיים אורך,  CRI 70-80,  צבע מסירות) 

LM-80.) 

 תוצרת: דרייבר PHILIPS ADVANCE  ,הספק במקרה הורדת מערכת, כפול בידוד 

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי  הזנה מתח, יתר התחממות

 0-10 בקרה עם עמעום: אופציהV . 

 הזנה מתח ושינויי ברקים נגד הגנה (SURGE PROTECTION) 10 עדKV. 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 ביזרים מגש א72.5 
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 וד )פנס ללא אביזרי הדלקה( מגש אביזרים בעמ72.5.1 

מגש האביזרים יבוצע לפי תכנית פרט מצורפת ויורכב בפתח העמוד שבחלקו התחתון  

בצורה שיאפשר גישה נוחה לדרכי טיפול ואחזקה. המגש יחוזק היטב לעמוד למניעת זעזועים 

גנה. כל נורה מ"מ הכולל גגון ה2עיבוד בעובי  ורעידות. גוף המגש יהיה עשוי מפח מגולוון לאחר ה

ואט עם כיסוי מקופסת בקלית מתחתם יותקנו  250לנורות עד   אמפר 10תבוטח ע"י מפסק ח"א  

מ"מ. כניסת ויציאת הכבלים תעשה באמצעות מהדקים ויחוזקו  0.5לוחות פיבר לבידוד בעובי  

 כבלי כניסה ויציאה כולל "כובע" לחיבור  SOGEXIע"י שלות. המגש יכלול מהדקים מטיפוס 

ויסומנו בהתאם למספרם כולל סימון הפזה. המגש יכלול פס הארקה מנחושת עם ברגים כיסוי 

ממ"ר חבור המהדקים למגש  2.5ודסקיות. החיווט בתוך המגש יעשה באמצעות חוטים בחתך  

 מ"מ.  0.5יעשה באמצעות חומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי בעובי  

 

 משנקים 72.5.2 

ויתאימו  TW = 130Cלנורות נתרן בלחץ גבוה בעלי 582מו לדרישות ת"י  המשנקים יתאי 

להספק הנורה שתחובר אליה. המשנקים יהיו אטומים פעמים בוואקום אחרי אימפגנציה בחומר 

פוליאסטר. פחי המשנק יהיו ממין משובח והפסדי הברזל לא יעלו הערכים הנומינליים. כל 

מ"מ 0.5יית זרמים. מתחת למהדקים תושם פלטת פיבר  יות מולחמות למניעת זמזומים ועלהפח

פלסטי ממין משובח. חוטי החיבור יהיו -שתבלוט מסביב למהדק. חוטי הליפוף בעלי ציפוי טרמו

הקצוות יגמרו במהדקי חרסינה מהדקים 108חוטים תרמופלסטיים בצבעים תקניים לפי ת"י  .

את המתחים. המתחים הנומינליים למשנק ומנו ע"י שלט סימון ברור שיסמן הכניסה והיציאה יס

וולט. הגמירה תהיה נאותה ונקייה, לא יהיו קצוות חדים, לא יבלטו ברגים יתר על 215, 230יהיו  

 המידה, כל אומי ההידוק יובטחו ע"י דסקיות קפיציות ואום נגדי, כל בורגי ההידוק יצופו באבץ. 

 

 קבלים 72.5.3 

וולט ובעלי קבול שיבטיח כופל הספק כללי של  250הקבלים יתאימו למתח עבודה עד   

 לחות גבוהה שינויים במזג אויר.  -לפחות, הקבלים יתאימו לתנאי סביבה קשים מן הרגיל 0.95

 

 מצתים 72.5.4 

מצת אלקטרוני מתאים לנורות נל"ג עם הכנה לקליטת פיקוד ממערכת עמעם אורות  

מטר 20, המצת יתאים להתקנה במרחק של עד  ל המצת יותקן חיבור מהיר לקבליםאלקטרוני. ע

 מהנורה. 

 דרייבר  5.5.

 מתח, יתר התחממות הספק במקרה הורדת מערכת, כפול בידוד,  PHILIPS ADVANCE תוצרת

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי  הזנה

 עמעום 5.6.

 . 0-10V בקרה עם עמעום

 ברקים נגד הגנה 5.7.

 .10KV עד (SURGE PROTECTION) נההז מתח שינויי
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 LEDדקורטיביים בטכנולוגיית   RED-LARGE-VENTUSג"ת תוצרת אורעד מהנדסים  72.5.5

במגוון עקומות פוטו מטריות וכד' ג"ת   80W –ו  156Wהניתן להזמנה בשני גדלים 

MESA LED   80 מעלות 360לפיזורW. 

 קירור ערכתמ, בתנור פוליאסטר אבקת צבוע אלומיניום יציקת: מבנה 

 עד - 30°C סביבה בטמפרטורת מירבי חום לפיזור (Heat Sinkמובנית )

40°C +. 

 מכניים בכלים שימוש ללא ציר על נפתחת, אלומיניום יציקת: דלת. 

 פוטומטריות עקומות 15: אופטית מע׳ AccuLED Optics  ,מתוכננות 

 LM-79 אמריקאי תקן לפי נבדק, האור פיזור של ליעילות. מרבית

  נורותLED  :מערכת Optic LightBAR  ,אטימות בדרגת IP66 לדים הכוללת 

, בפרויקט 4000K (+/- 2 75K ) ) אור צבע, PHILIPS LUMILEDSתוצרת 

 50,000 חיים אורך,  CRI 70-80,  צבע מסירות)  .4000Kשלנו גוון הצבע 

 (.LM-80 אמריקאי לפי תקן )נבדק L70 שעות

 תוצרת: דרייבר PHILIPS ADVANCE  ,הספק  תהורד מערכת, כפול בידוד

 . 120-277VAC, 50/60Hzאוניברסאלי  הזנה מתח, יתר התחממות במקרה

 0-10 בקרה עם עמעום: אופציהV . 

 הזנה מתח ושינויי ברקים נגד הגנה (SURGE PROTECTION) 10 עדKV. 

 על להתקנה מתאם/  ברגים באמצעות לעמוד קשתי או ישר צדית: התקנה 

 .מ(”מ 60)  2“  ופקי בקוטרא צינור

 דרישת המזמין לפי בגוון פוליאסטר צבע: רגימו. 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 הארקות 72.6 

 כללי 72.6.1 

 -ותכניות פרט מע"צ  חוק החשמל0808הכללי לפי סעיף   מתקן ההארקה מבוסס על המפרט

 הארקה. 

 מערכת ההארקה כוללת:  

 רשת צינורות מים קיימים )הארקה טבעית(.  א. 
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 אלקטרודות הארקה אופקיים ואנכיים )הארקה מלאכותית(.  ב. 

 מוליכי הארקה )למטרת רציפות(.  ג. 

 

 הארקה באמצעות צינורות מים 72.6.2 

ארקה כאשר מתמלאים התנאים הבאים ינורות מים יכולה לשמש כמוליך הרשת של צ 

 כולם כאחד: 

 רשת המים עשויה מצינורות מתכתיים.  1 

רשת המים רצופה לכל אורכה, בין המכשיר המוארק עד לאלקטרודת הארקה.  2 

 חובה על הקבלן לבדוק את הרציפות גם בעזרת מכשירים וגם באופן חזותי. 

ולה להיפסק, יש להתקין גשר רציפות. רציפות צינור המים מופסקת או עלבכל מקום בו  

 המקומות הנחשבים כמסוכנים מבחינת הפסקת הרציפות הם: 

 חיבור בין הצינורות בעזרת מצמד בעל אוטם מחומר לא מתכתי.  א. 

מקום הרכבה של מונה מים או מכשיר אחר, דרכו זורמים מים אפילו אם הוא  ב. 

 .08 של מפרט כללי 080815התנאים של הסעיף מוליך. גשרי הרציפות ימלאו אחר עשוי מחומר 

 חיבור בין שני צינורות לא מגולוונים בעזרת מצמד.  ג. 

  

כאשר משתמשים ברשת צינורות מים גלויה במוליך הארקה, יש לתת שלטי אזהרה  

שמלאי. שלטים אלא מתאימים המזהירים את השרברבים בפני פירוק צינורות ללא תיאום עם הח

ברי קיימא. יש לתת שלט על ידי כל גשר רציפות ובמקומות בהם פירוק הצינורות יהיו יציבים ו

אפשרי בלי לפרק את גשרי חיבור תיל הארקה אל צינור מים ייעשה אך ורק בעזרת מחבר תיקני 

וך תיבה עשוי במיוחד למטרה זו. כאשר צינור המים מותקן בהתקנה סמויה, ייעשה החיבור בת

יבה תותקן במקום נוח לגישה לשם בקרת החיבור. התיבה תהיה לפי כשהצינור עובר דרכה. הת

תכניות סטנדרטיות. צד שני של מוליך הארקה הראשי של מרכז ההדלקה, או לעמוד. מפס 

הארקה ראשי יוביל מוליך מתכת גלוי שזור אשר יונח במקביל לכבל האדמה או כבל הזנה הכולל 

 בר לבורג הארקה שבו. קה, ויושחל לכל עמוד ועמוד ויחומוליך האר

 אלקטרודות הארקה אופקית 72.6.3 

אלקטרודת הארקה אופקית תותקן בתוואי הכבלים לפי תכניות פרט סטנדרטית, אורך  

האלקטרודות יחושב ע"י המתכנן ויקבע בתכניות החשמליות. האלקטרודה עשויה מנחושת גלויה 

ס"מ 10-15חת לכבל במרחק של  ממ"ר לפחות. האלקטרודה תונח מת35שזורה בשטח חתך של  

לפחות רציפות מגע חשמלי מושלם יבוצע ע"י נעלי כבל בלחיצה, כניסת האלקטרודה האופקית 

למרכזיה ולעמודים תעשה בתוך הצינורות של הכבלים. כל מקומות החיבור יצבעו בצבע מגן 

יקת רציפות של ת רטיבות. בגמר העבודה תיערך בדאנטיקורוזיבי לשמירה בפני שתוך ומפני חדיר

 האלקטרודות מעמוד לעמוד. 

 

 אלקטרודות הארקה אנכית 72.6.4 

 אלקטרודת הארקה אנכית  א. 
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אלקטרודת הארקת יסוד תותקן בקרקע על פי תכנית פרט סטנדרטית. הארקת   

סוד לפס השוואת יסוד עשויה צינור מגולוון בעומק המסומן בתכנית, החיבור של הארקת הי

 ע ע"י מהדק מיוחד שיבטיח מגע חשמלי מושלם.פוטנציאלים יבוצ

 אלקטרודת הארקה אנכית )חוזרת(  ב.  

מערכת הארקה חוזרת כוללת אלקטרודות אנכיות המחוברות ביניהן   

באלקטרודות אופקיות, ביצוע והתקנת המערכת יהיה לפי תכניות פרט מצורפות. המערכת תותקן 

ס"מ עם 100ס"מ ובעומק  50ינור מגלוון בקוטר  קו או מעגל. האלקטרודה עשויה צ בד"כ בסוף

  104-3ממכסה לפי ת"י .

 

 הארקות בעמוד תאורה יעשו כדלקמן:  72.6.5

יחוברו  של הארקת היסודהמחובר לכלוב יסוד ברגי העמוד   מ"מ 4*50לפס מגולוון  

 מוליכי הארקה ומוליכי אלקטרודות המפורטים מטה: 

לי הזנה )הגיד החמישי( כל גיד יחובר בבורג מוליכי הארקה המגיעים עם כב א. 

 ניפרד. 

 ממ"ר להארקת העמוד, הקצה השני יחובר לבורג הארקת העמוד.  10מוליך  ב. 

ממ"ר )אלקטרודה אופקית. כל מוליך יחובר בבורג נפרד  cu 35מוליכים גלויים  ג. 

 רוול לחיצה. ובנוסף לכך יחוברו מוליכים אלו ע"י ש

 ממ"ר גיד של כבל המזין את מגש האביזרים של העמוד.  2.5מוליך הארקה  ד. 

 

 במגש אביזרים יחוברו מוליכי הארקה המפורטים מטה:  לפס נחושת עם בורגי הארקה 

 ממ"ר, גיד של כבל המזין את מגש האביזרים של העמוד.  2.5מוליך הארקה  א. 

 . של כבל המחבר פנס למגש אביזרים ממ"ר, גיד 2.5מוליך הארקה  ב. 

 ממ"ר לבורג הארקת העמוד.  6מוליך הארקה  ג. 

 בורג הארקת העמוד יחובר ל:  

 ממ"ר.  P.V.C 10לפס הארקת היסוד במוליך  א. 

 ממ"ר.  P.V.C 6לפס נחושת במגש אביזרים במוליך  ב. 

 הערה:  

 כל חיבורי ההארקות יבוצעו עם נעלי כבל.  - 

 וסה בכיסוי מפרספקס. המגש יכ - 

 

  וד למרכז הדלקהיס .72.7

ס"מ מתחת ליסוד,  10יסוד לארון מרכז הדלקה יכלול: חפירה, ריפוד בשכבת כורכר של   

ביצוע מסגרות מברזל לארונות המרכזייה כנדרש, ביצוע שרוולי מעבר לכבלים במסד הבטון 

מ"מ בתא  4*30ברזל מגולוון   בכמות כנדרש וביצוע הארקת יסודות למסד הבטון כולל יציאת

ס"מ. במחיר היסוד  30"י והידוק הקרקע מסביב כנדרש. היסוד יבלוט מעל השטח לפחות  חח

  ייכלל משטח בטון לגישה ולטיפול 
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  מרכזית הדלקה 72.8

 כללי  

 פרק זה מתייחס לייצור ואספקת מרכזיות הדלקה למתקני מאור בדרכים.  .12

גודל  .08מס' ית ולפי מפרט כללי למתקני חשמל מרכזיות ההדלקה יבנו לפי תכנ .13

מרכזיית תאורה  16106-10מספר תכנית  המרכזייה והעומס לפי התכניות הנ"ל

אמפר מחיר המרכזיה קומפלט בכתבי  160*3אמפר וכד' עבור  80*3עבור 

 .הכמויות

 .61439מרכזיית הדלקה תיוצר אצל יצרן לוחות מאושר תקן  .14

 שים לב לא קיים בתאורת לד – תבקר אנרגיה לתאורת רחובו 72.9

  

  ולייצוב המתח תלוויסופאזי מתקדם המיועד -הינו בקר אנרגיה תלתהבקר 

 וולט ביחס למתח הרשת, 35לגופי תאורה. בקר זה מאפשר הפחתה של עד  המסופק   

 .במידה והיה תאורת הצפה וולט 2.5 במדרגות של   

 

 הבקר תכונות 79.9.1

  עוקף אוטומטי(INTEGRATED BYPASS ) 

גען פנימי במקרה של התחממות יתר או עומס יתר, ללא הפסקת עוקף אוטומטי מלא באמצעות מ

 המתח למעגלי התאורה. אספקת

 

  עוקף ידני(MANUAL BYPASS ) 

 באופן מוחלט ומספק מתח רשת מלא למעגלי התאורה. הבקר  מפסק מעקף ידני מובנה העוקף את

 

 שלב ההצתה 

ופי התאורה ולאחר מכן ( של גWARM-UP)חימום  לא המאפשרבשלב ההצתה מסופק מתח רשת מ

 דקות. 1-99משך ההצתה ניתן להגדרה בטווח של  המערכת לחיסכון באופן אוטומטי. תעבור

 

 תהליך הצתה מחודש 

מאפשר לחדש את תהליך ההצתה בהתאם לדרישת המשתמש במתקנים בהם ההדלקה הבקר 

 ליך ההצתה.אמפר לפאזה( ומחדש את תה 5ימום מתבצעת ידנית. הבקר מזהה עלייה בזרם )מינ

 

 אופני פעולה 

 מעבר ידני בין מצב חיסכון ומצב עוקף. –ידני 

 הפעלת הבקר באמצעות פיקוד חיצוני )שעון או תא פוטואלקטרי(. –מרחוק 

 הפעלת הבקר ומעגלי התאורה בשעה מוגדרת מראש. –אוטומטי 

 בהתאם לשעת הזריחה או השקיעה. הפעלת הבקר ומעגלי התאורה –שעון אסטרונומי 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 שעון זמן אמת -

במצב אוטומטי ובמצב שעון אסטרונומי, שהפעלתם מוגדרת ע״י בקר שעון המאפשר את הפעלת ה

 וזמן. תאריך

 

 שעון אסטרונומי -

טבלה אסטרונומית השולטת בתאורה החיצונית ומאפשרת את הדלקתה וכיבויה בהתאם לשעת 

ם לחיסכון נוסף של את שעות ההפעלה של התאורה ותור השקיעה. הדבר מצמצם הזריחה או

 באנרגיה. 5%-10%

 

 מעגלי תאורה כפולים -

מאפשר הפעלה של מעגלי תאורה בהתאם ללוחות זמנים שונים. מצב זה מתאים ליישומים הבקר 

המשלבים מעגלי תאורה חיצונית ופנימית שמחוברים ללוח חשמלי אחד )תחנות דלק, מרכזי 

 קניות וכד׳(.

 

 חלונות זמן -

נות זמן מוגדרים, אשר שולטים ברמות המתח השונות למעגלי התאורה כולל ארבעה חלוהבקר 

 בשעות שונות של היממה. 

 

 ובקרה תקשורת 79.9.2

 או מערכת כל עם כיוונית-דו נתונים תקשורת לצורך מובנה RS232/485 MODBUS/RTUפרוטוקול • 

 SCADA .בקרה ציוד

 ניתנים .הבקר של והמעקף ההפסקה ,ההפעלה במצבי שליטה לצורך שיםיב מגעים הדקי כניסה• 

 מבנה(. בקרת מערכת או Timerשעון )  ,פוטואלקטרי תא אל לחיבור

 – עזר התקן חיבור לצורך לשימוש ניתנים .אזעקה למצב יבשים מגעים הדקי יציאה• 

 .חזותית או קולית התרעה

 

 רחובותבקר אנרגיה לתאורת  םטכניי נתונים 79.9.3

 

 הספק הבקר 79.9.4
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גת ההספק של הבקר יתאים להספק הכללי של המרכזיה. במידת הצורך יהיה גודל ההספק דר• 

אמפר תלת  40של הבקר גדול מהדרגה של הספק המרכזיה. לדוגמא אם הספק המרכזיה שלנו 

 פאזי, ואין דרגה כזאת של בקר בשוק יבחר בקר בדרגה מעל הספק הכללי של

 המרכזיה.

 
 

בלן המשנה לחשמל תאורה חתימת ק  חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 

 אופני מדידה מיוחדים – 3מסמך ג' 

 מחירי יחידה  

 המחירים יכללו את כל חומרי העזר ועבודות העזר אף אם לא פורטו בסעיפי רשימת 

להשלמת המתקן המושלם ומוכן לתפעול. מדידת העבודה הכמויות של המכרז ואשר נדרשים 

והכמויות לאחר גמר העבודה תימדד נטו לא יובא בחשבון שום פחת או פסולת. בכל אחד מסעיפי 

רשימת הכמויות יראה לצורך המדידה ככוללים כל העבודה וחומר העזר אף אם לא מצוין 

 במפורש. 

 

 שלום פריטים לת 

 ם שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן: אופן המדידה ופרטי התשלו 

 

 חפירת תעלות 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע באמצעות  

כלים מכניים ופנאומטיים במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי החפירה סתימה והידוק 

 .MOD לפי 95סימלית לשיעור הדוק של % ס"מ עד לקבלת צפיפות מק20ת של  בשכבו

AASHTO החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט

 פלסטי לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של מע"צ. 

ודד מוסמך לפני ביצוע והכנת המחיר של החפירה כולל סימון תוואי החפירה ע"י מ 

 אחרי ביצוע. AS MADEיות תכנ

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

 פתיחת כביש קיים 

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה ושבירת כביש אספלט או  

בטון בעזרת מכשירים מכניים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי 

כביש והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט , תיקון ה20לסטי, מילוי בבטון בבסרט פ

 הטכני. 

 המדידה לפי מטר אורך.  

 פתיחת מדרכה/שביל  

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות ובכלל זה חפירה/חציבה  

כיסוי הנחת סרט פלסטי, תיקון בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק ו

 דרכה או השביל והחזרת המצב לקדמותו הכול כמפורט במפרט הטכני. המ

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

 צינורות מגן מובילים לכבלים  

המחיר כולל אספקת הצינור הנחתו לתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים אטמים  

פי תכנית פרט מ"מ לפי המפרט הטכני ול 8שיכה  ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון למ

 סטנדרטית. 

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

 צינור פי.וי.סי.  

ועובי 4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר "  72.2.2אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום   

  858מ"מ לפי ת"י .3.2דופן  

 

 צינורות  

 החומר והמידות כמפורט בכתב 72.2.2אספקה והנחת צינור כמפורט בפריט תשלום   

 הכמויות. 

 

 אי מעבר ת

 המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:  



- 156 - 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

  489מכסה מבטון )מסגרת פלדה( לפי ת"י . - 

  658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י . - 

 תקרה לתא מעבר.  - 

דוק שכבת חצץ בתחתית תקנת התא סתימות מילוי אדמה והיהעבודה כוללת חפירה, ה 

 התא הכול לפי תכניות פרט. 

 

 סודות לעמודים י 

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או פריצת בור בכל סוגי  

הכנסת בורגי 30, -הקרקע שבירת אספלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, יציקת בטון ב

במידת הצורך, הרכבת מסגרת, השחלת שרוולים ד מתאימים כולל ממפרקים שבירים יסו

ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים בגמר העבודה 

 כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. 

 

 יסוד בטון  

ות כמפורט ולפי תכנית פרט ובמיד 72.2.3יסוד לעמוד תאורה כמפורט בפריט תשלום   

 טית. סטנדר

 

 תוספת ליסוד בטון  

וכולל העמקת החפירה ליסוד,  72.2.3יציקת בטון נוסף, המחיר כמפורט בפריט תשלום   

 ס"מ. 20מ"מ כל  8יסוד בטון נוסף תוספת ברזילי זיון בקוטר  

 המדידה לפי מ"ק.  

 

 קרקעיים -כבלים תת 

וט וסימון הכבלים בתוך תעלה או השחלתו בצינור שילהמחיר כולל אספקה והנחת כבל  

בכל תא בעמודים ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל 

 יימדד נטו בין מרכז העמודים. 

 המדידה לפי מטר אורך.  

 

 קרקעי -בל תתכ 

לפי  N2XYת מסוג קרקעי-להתקנה תת 72.2.4כבל תרמופלסטי כמפורט בפריט תשלום   

 ת"י. 

 

 שת שזור כבל נחו

בחתך כמפורט  72.6.5אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום   

 בכתב הכמויות. 

 

 בעליה לפנס  XLPEכבל  
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

וולט בתוך העמוד כולל 1000 -ממ"ר ל XLPE 3*2.5המחיר כולל הספקה והתקנת כבל   

יסויים צינורות אסבסט כולל כוח חומרי העזר ובכלל זה כחיבורי החשמל במגש אביזרים ובפנס 

 בכניסת הכבל לפנס. המדידה לפי מ"א בין מגש לפנס. 

 

 אספקת גופי תאורה )פנסים(  

-CUT המחיר כולל אספקת גופי תאורה, פנסים לתאורת נתרן לחץ גבוה בעל חלוקת אור  

OFFלפי הגדרת התקן הבינלאומי (C.I.E ) ב למאור, הפנס יהיה אורגינלי מורכהועדה הבינלאומית

 המדידה לפי יחידה. כולל צביעת הפנס לפי בחירת המזמין.  בארץ הייצור ומסדרת הייצור

 

 גוף תאורה כולל אביזרים בתוכו  

כולל כל אביזרי התאורה מורכבים  72.4.1אספקת פנס תאורה כמפורט בפריט תשלום   

 י בהספק כמפורט בכתב הכמויות. בתוך הפנס על יחידה נשלפת ובאופן אינטגרל

 

 הובלת פנסים  

המחיר כולל טעינה הובלה ופריקת הפנסים מכל מקום אל אתר העבודה )פנסים עם או  

 בלי אביזרים(. 

 המדידה לפי יחידות קומפלט.  

 

 אספקת נורות  

 המחיר כולל הובלה ואספקת נורת נל"ג למקום העבודה או כמצוין ברשימת הכמויות.  

 ידה לפי יחידה. המד 

 

 מגש אביזרים לפנס ללא ציוד הפעלה  אספקה והתקנת 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי  

 כולל ניתוק אפס עם כיסוי קופסת בקליט. 

 המדידה לפי יחידה.  

 

 מגש לנורה אחת  

 . עבור נורה אחת 72.5.1יט תשלום  אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפר 

 

 

 מגש לשתי נורות  

 נורות.  2עבור  72.5.1אספקה והתקנת מגש ללא ציוד הפעלה כמפורט בפריט תשלום   

 

 בורגי יסוד  

פחי חיזוק במידות  8ברגים = יחידה( כולל חיבורים ביניהם ע"י  4מחיר בורגי היסוד )  

 הבורג נכללים במחיר(. וגלוונם )האומים, הדסקיות והמשך 5/30
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 עמודים וזרועות מפלדה          

המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה וכן כוללים  

 המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו'. 

 ללא בסיס שביר.  םדקורטיבייעמודים  א. 

 ת יחידות וכפולות. זרועו ב. 

 סוד. בורגי י ג. 

 

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי יצרן  

מפקח , שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את הפריטים ההעמודים ועל חשבונו בהתאם להוראות 

 הנ"ל. 

 

 בורגי יסוד אינם נכללים במחיר העמוד.  

ובה ובהתאם לייעוד. כל העמודים יהיו יחידות כשהעמודים ממוינים לפי גהמדידה ב 

 כולל צביעת העמוד.מתאימים הן להרכבת זרוע אחת )יחידה( והן לשתי זרועות )כפולה(. 

 

 זרועות 

מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את הצביעה,  

ביחידות, כשהזרועות  בהתאם לדרישות מפרט זה. המדידה את הסימון, ואת בדיקת הזרועות

 (.E והבליטה H1 ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, ובציון האורך )הגובה 

 מרכזיית תאורה

מרכזיית תאורה   16106-10לפי התכניות הנ"ל מספר תכנית  טקומפלמחיר המרכזייה  

ת כל וכולל א קומפלט בכתבי הכמויות ההמרכזייאמפר מחיר  160*3אמפר וכד' עבור  80*3עבור 

 וכל השילוטים הנדרשים. 61439האביזרים הנלווים לפי תקן 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 ותקשורת

   

 שם:  שם:

 תאריך:  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:

   

 רשימת תכניות -מסמך ד' 

-ק"מ. 2.2 -כ כביש בית עלמין מודיעיןפרויקט תשתיות תאורה בכיכרות – רשימת תכניות

 עיריית מודיעין

 

  18.11.18תאריך
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 כיכרות כביש בית העלמין מודיעין מכבים רעות  –רשימת תכניות 

 

 18202-מספר פרוייקט

 

 

מהדור סטטוס קנ"מ שם התכנית                   DWGשם הקובץ  מס' תכנית

 ה

עדכון 

 רהמהדו

 18.11.18 0 לעיון 1:250 1תכנית תאורה גליון  18202-01-02-03-04 18202-01

 18.11.18 0 לעיון 1:250 2תכנית תאורה גליון  18202-01-02-03-04 18202-02

 18.11.18 0 לעיון 1:250 3תכנית תאורה גליון  18202-01-02-03-04 18202-03

 18.11.18 0 לעיון 1:500 תאורה תכנית חישובי 18202-01-02-03-04 18202-04

 18.11.18 0 לעיון ללא מרכזיות ולוחות חשמל 18202-09 18202-09

 18.11.18 0 לעיון ללא תכנית פרטים 10 -18202 18202-10

 18.11.18 0 לעיון 1:100 תכנית חתכים 18202-11 18202-11

 

 

 

 

 

חתימת קבלן המשנה לחשמל תאורה   חתימת הקבלן הראשי

 רתותקשו

   

 שם:  שם:

 ך:תארי  תאריך:

 חותמת החברה  חותמת החברה

 חתימה:  חתימה:
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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  
  _________________ 

 

 
   

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 נספח ד'

 כתב כמויות
 
 

מצורף בחוברת נפרדת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 'ונספח 

 

  תצהיר עובדים זרים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 'ונספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

כן אהיה צפוי  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן בחוק,לעונשים הקבועים 

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  11
דין -קלא הורשענו בפס (,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)ים זרים חלוט בעבירה לפי חוק עובד
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, 1.
  קדמה לתאריך תצהיר זה.ש

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  31

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  ה.הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר ז ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  יותר לפי חוק שכר מינימום,הורשענו בשתי עבירות או  ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז 41

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"ר נחתם עלמילוי כאשר התצהי

 מס' ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________
 ם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.יה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אהאמת וכי יה

        _____________________ 
 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  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

בעיר  פיתוח להרחבת בית העלמין לביצוע עבודות
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 '1ו'נספח 

 

  תצהיר העדר הרשעות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 '1ו'נספח 
 תצהיר העדר הרשעות ואי קיום חקירות פליליות

 ממניות המציע(  50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות-מכבים-מודיעיןבעיר  וח להרחבת בית העלמיןעבודות פיתלביצוע  08/2019' מס  פומבי מכרז

 :ח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמןאנו ה .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  10במהלך  (ב)
הלת כנגדנו חקירה בקשר עם ה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתננגדו הליכים פליליים בקשר עם עביר

 עבירה פלילית.

-290לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   עבירה שנושאה פיסקליכל עבירה, כולל עבירות  -"עבירה פלילית" 
 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  297

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414סעיפים  העונשין )עבירות גניבה(, או לפילחוק 
ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 

 ,2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו 
: עבירה פלילית מסוג חטא, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט

פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת  עבירה
 אישור, רישיון או הסכמה(. 

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  (ג)
משטרה ורשויות אכיפת חוק ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מה לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ

 אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך 

 בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 משרה בגוף החתום על מסמך זה.ח זה תצורף רשימה של כל נושאי הלנספ (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(ו1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 ייב אותו בכל ענייןהינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לח  
 ו הנוגע למכרז.הקשור ו/א  

 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.    

 ולא תאגיד: אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 ור, חתם בפני על נספח זה.לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמ

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


- 167 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

 

 2ו'נספח 

 

 תצהיר זכויות עובדים  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 
  2'ונספח 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -___ )ייחתם על__________, ת.ז. ____________ אני הח"מ 11

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  1.

 בזה כדלקמן:

תוח הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפי 31

מודיעין  לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר 08/2019פי מכרז מס'  מודיעין, עיר העתיד בע"מ על

 )להלן: "המציע"(. מכבים רעות 

ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  41

ין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר ם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דעבור עובדינו להבטחת זכויותיה

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         

 

 

 



- 169 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 
 

 

  'זנספח 

 

 ערבות הגשה 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 'זנספח           

 רזנלווית להצעה למכ ערבות בנקאית אוטונומית

 _תאריך:_____           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

אנו ערבים בזה "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
 ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית העלמין   08/2019מס' שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. רעות-מכבים-מודיעיןעיר ב

  

 בכתב, ונהלאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראש מייד אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .2
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

   מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

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

  

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

  

ב למען הרשום וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכת ועד בכלל,________   ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.הנקוב בסעיף זה לעיל ; מטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

יתוח להרחבת בית העלמין בעיר ת פלביצוע עבודו
 רעות-מכבים-דיעיןמו

 

  'חנספח 

 

 ערבות ביצוע 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 ח'נספח           

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

  4רח' המעיין 
 2ד סנטר ליג

  71700יעין דומ
 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום  "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
ם לתנאי בהתא יהיה צמוד, ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן₪( )  _______במילים: ₪ ) _________כל סכום עד לסך של  

שביניכם לבינו בקשר מיום _______המסגרת  שתדרשו מאת הקבלן בקשר להסכם להלן,  ההצמדה המפורטים בסעיף 
ותקופות הבדק של )להלן: "ההסכם"(  רעות-מכבים-מודיעיןת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר ביצוע עבודו עם

 העבודות שבוצעו במסגרת לפני תום תקופת ההסכם 

 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   הסלילה והגישורתשומות וד למדד צמיהיה  לעיל, 1 האמור בסעיף י,הסכום הבסיס .2
המדד ( )להלן:"'נק ______ דהיינו,  2019נובמבר  15  כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(. הבסיסי
  

יהיה גבוה מן המדד  , (המדד החדש" :להלן)ערבות זה על פי כתב  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
סכום :"להלן)נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
  ."(הערבות

  

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה ימים  3תוך  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  יל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם,מבלי להט בלי תנאי כלשהו, בכתב,

  ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןתחילה מאת ה

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
  

למען הרשום  וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -מטה לא יאוחר מ

  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 בכבוד רב,        

 

   ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

העלמין בעיר לביצוע עבודות פיתוח להרחבת בית 
 רעות-מכבים-מודיעין

 

  'טנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 זוכה בתקופת הבדק התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 'טנספח           

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

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 בתקופת הבדק קבלן התחייבויותיו של הקיום ל ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

 

אנו ערבים בזה כלפיכם  ת.ז./ח.פ. ______________)להלן:" הקבלן"(  __________________פי בקשתעל  .1
יהיה  ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן₪( ))במילים: _______  ₪  _________לתשלום כל סכום עד לסך של  

לתקופת הבדק שתדרשו מאת הקבלן בקשר  להלן,  סעיף בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים ב צמוד,
ביצוע עבודות פיתוח להרחבת  שביניכם לבינו בקשר עםהמסגרת מיום _______ הסכםלעבודות שבוצעו על פי 

 רעות )להלן: "ההסכם"( . -מכבים-מודיעיןבית העלמין בעיר 
 

המתפרסם על ידי  ה והגישור תשומות הסלילצמוד למדד יהיה  ל,לעי 1 האמור בסעיף הסכום הבסיסי, .2
 דהיינו, 2019 נובמבר 15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 ( )להלן:"המדד הבסיסי"(. 'נק ______
  

יהיה גבוה  , (החדשהמדד " :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  סי,מן המדד הבסי

  ."(סכום הערבות:"להלן)החדש 
  

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם ימים  3תוך  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים  ת דרישתכם,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח א בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר  קבלןלדרוש את התשלום תחילה מאת ה
  לחיוב כלשהו כלפיכם.

  

אחת שכל  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. בות בלבד,מהן מתייחסת לחלק מסכום הער

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ערבותימים לפני מועד פקיעת ה 3 -חר מלמען הרשום מטה לא יאו

  תחייב אותנו.
  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7
 

 בכבוד רב,        

 

  ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-יםמכב-מודיעין

 

 

 

 

 'ינספח 

  

 עבודות קבלניות – ום ביטוחיםאישור קי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 'ינספח 

 אישור על קיום ביטוחים 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

 "(חברה)להלן: "הרעות ו/או חברות בנות -מכבים-ו/או עיריית מודיעין
 , 2ליגד , בית 4רח' המעיין 

 .מודיעין

 א.ג.נ.,

  אישור על קיום ביטוחיםון : הנד

 08/2019 : על פי חוזה/מכרז מס'

רעות   -מכבים  –עיר מודיעין ב העלמין בית להרחבת פיתוח עבודות ביצוע : לביצוע עבודות
 )להלן : "העבודות" ו/או "החוזה"(, עבור החברה.

 ____________ )להלן: "הקבלן"(.___________________________ : שם המבוטח
 

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן  את פוליסות  ______אנו 
 הביטוח כמפורט  להלן:

 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 קבלניות. _________ ועד ליום _________ מיום  תקופת הביטוח 

  ש"ח________________ שווי העבודות:  

שם הרחבת  
 המבוטח:

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  חברההקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או ה
ח פקאחריותם המקצועית של המנהל ו/או המבגין למעט ) חברהשל ה המטעמ
 . (חברהשל ה ומטעמ

תנאי הכיסוי  
 הביטוחי:

"ביט מהדורה  –כ על פי נוסח הפוליסה הידוע  הינומוסכם בזה כי היקף הכיסוי 
______". 

את כל העבודות בקשר עם )ערך הכינון( בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן  :פרק א' העבודות 
כולל ים חלק מהעבודות, וושבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המה חוזהה

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או  יםנזק בין היתר
מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע  הבאים

העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת 
 .הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל 'א הביטוח לפי פרק 

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע מתקנים, ציוד קל  .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 150,000או משווי העבודות  10%של ך בסבגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

או משווי העבודות  10%בסך של ת רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריו  .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 150,000

הגבוה  ש"ח 150,000או  הנזק מגובה 10%בגבול אחריות של ו/או סחף הוצאות פינוי הריסות   .5 
 מביניהם.

משווי העבודות או  10%בסך של אות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות וצה  .6 
 יהם.הגבוה מבינ ש"ח 150,000

משווי  10%של  בסךנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או העבודות 

 .עבודה ו/או חומרים לקויים אונזק עקיף הנובע מתכנון ו/  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12תחזוקה מורחבת של חודש ותקופת  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 150,000של  סךבהוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות   .11 

בפוליסה זו ישולמו ישירות   ’סה על פי פרק אכומוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המ 
 ורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.ת, אלא אם חברהל

החברה ו/או ה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי פרק ז 
צועית של מקבגין אחריותם הלמעט ) ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מנהליה ו/או עובדיה

מי שגרם לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול ( העבודות מפקחהמנהל ו/או 
 בזדון.  לנזק

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או  :פרק ב' צד שלישי 
בביצוע העבודות בקשר עם ו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידעובדיו 

או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו ו/החוזה שבנדון, בשל מעשה 
ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי  לאובדן, פגיעה או נזק לגופו

ו/או  המנהלילו/או  חברהנזק לפגיעה  או  לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 .םבודות מטעמהעמפקח למנהל ו/או לו/או  העובדיל

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון חמישה: במילים) ₪ 5,000,000 גבולות האחריות : 

: אש,  -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  : תנאים מיוחדים 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, 

בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, ן חבות הקבל
מות, פרעות, , מתקנים סניטאריים פגומים, מהומקרי ובלתי צפוי זיהום תאונתי

שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן 
פי כלתביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות הקבלן 

 עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי חבות ל .1 
ה ובמצטבר קרש"ח למ 1,000,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,התעבורה 

 .לתקופת הביטוח

המיידית  ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות האחריות  600,000וגבל עד לסך מ

 .המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .קרקעיים תתנזק ישיר למתקנים ו/או כבלים  .3 

ש"ח למקרה  300,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 250,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

הרחבה  
 מיוחדת:

עט רכוש המבוטח בפרק א' למ  חברההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו ו )העבודות( לעיל

 .ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי הישירה והבלעדית של הקבלן,

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן ו/או   
 כוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל.כרמי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה 

ו/או מנהל ו/או  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיההורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
על מי  שתוטלבגין אחריות  )להלן: "יחידי המבוטח"( מפקח העבודות מטעמם

ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה למעשי ו/או מחדלי הקבלן מהם 
וף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד כפוזאת ב

 .מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  אחריותו שלן בטוח חבות מעבידים בגי
, כלפי העובדים 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, /אהמועסקים על ידו במישרין ו
, בגין מקרה מוות ם )במידה והקבלן ייחשב כמעבידם(עובדיה/או קבלני משנה ו

"( מקרה ביטוחגופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית )להלן : " ו/או נזק
 .עקב ביצוע עבודתםתוך כדי ו הביטוחלמי מהם במשך תקופת שייגרמו 

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים) ש"ח 20,000,000 : גבולות האחריות 
 .הביטוח לתקופת

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
 ייקבעהקבלן היה ו)ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 .ם וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוקלי, פיתיונות ורע(כמעבידם

ו/או  ובדיההחברה ו/או מנהליה ו/או עאת  לכסותביטוח זה הורחב  )א( :יםמיוחד םתנאי 
מקרה , לעניין קרות נקבעהיה ו מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי נ, כי מי מהם וכלשה  ביטוח
ים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי סקמהעובדים המוע

 .מועסקים על ידועובדים המה

לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או  פרק זה כולל תנאי מפורש, )ב( :יםמיוחד םתנאי 
ו/או מנהל ו/או מפקח  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהשיבוב כלפי 

ור על זכות התחלוף לא יתובלבד שהאמור בדבר הוו העבודות מטעמם
 .מי שגרם לנזק בזדוןלטובת יחול 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 מקצועית. _________ ועד ליום _________ מיום  טוחתקופת הבי 

הקבלן על פי דין בשל תביעה  אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
שהוגשה  בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועיתה ישו/או דר

ו/או  פגיעה גופנית ו/או נזק לגופואובדן ו/או במשך תקופת הביטוח, בגין 
של במעשה או מחדל רשלני שמקורם לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

לי מבושבנדון,  חוזהבגין העבודות בקשר עם ההקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו 
/או ו הימנהללו/או  חברהללגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

 .הילעובד

 .הביטוח תקופתל ובמצטברלאירוע ( ₪ מיליון ארבע: במילים)₪  4,000,000 גבולות האחריות: 
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בגין  יה ו/או עובדיההחברה ו/או מנהלביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל רשלני מצד ו/על מי מהם עקב מעשה  טלתואחריות אשר 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  וו/או עובדי והקבלן ו/או מנהלי
  .מנהליה ו/או עובדיההחברה ו/או כלפי 

אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
מו כן כ ,מכוסה איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

)מוגבל  אובדן מסמכיםחבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
עשתה למקרה ולתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנ₪  50,000לסך של 
 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו  בתום לב

 הקבלן.

ולה תחמוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
י לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק תקופת הביטוח, בתנאי כ

 .זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדכיסוי מקביל 

 . _________פוליסה מס' ___________ חבות המוצר : .3

 מוצר. _________ ועד ליום _________ מיום  תקופת הביטוח 

ן על פי חוק האחריות למוצרים הקבל אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, 1980פגומים, התש"ם 

ידי עקב העבודות המבוצעות על ו בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמ
, לכל אדם ו/או גוף "(המוצרהחוזה )להלן: "בקשר עם  הקבלן ו/או מי מטעמו

ו/או  המנהלילו/או  חברהלהאמור לרבות  כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות
 .העובדיל

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ מיליון שני: במילים) ₪ 2,000,000 גבולות האחריות : 

בגין  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהביטוח זה הורחב לשפות את  3.1 נאים מיוחדים:ת 
לגרוע מביטוח וזאת מבלי  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלאחריות אשר 

 .החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהחבות הקבלן כלפי 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה  3.2  
  . אקטיבי מיום __________רורט

חודשים, לאחר תום  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.3  
ל ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע

 .זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדכיסוי מקביל 

 וחבות מקצועית אחריות בפוליסות שיםדרהנ האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .4
 גבולות ואינם בנפרד פוליסה לכל גבולות אחריות ספציפיים הינם המוצר

 .משותפים אחריות

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  5.1 כללי : .5
וכי אנו  חברהידי ה -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים ו

בדבר שיתוף ביטוחי  ו/או תביעה כל טענה ו/או דרישה עלמוותרים 
ביטוח הלחוק חוזה  59בסעיף   כאמור, לרבות כל טענה או זכות חברהה

וכלפי  חברה"ביטוח כפל" כלפי ה תרבות כל טענלו 1981–התשמ"א 
 .המבטחי

ל לא יבוטלו וגם או לא "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 5.2  
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, במשך תקופת הביטוח בקשר וגם או לא ישונו לרעה היקפםב יצומצמו
הודעה כתובה בדואר רשום  חברהעם החוזה שבנדון אלא אם תישלח ל

ו/או לצמצום שכאלו  לוכי לא יהיה תוקף לביטו יום מראש)שישים(  60
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהלגבי 

ובטרם  לעיל כאמורבכתב הודעה  חברהדי הליאם לא נשלחה  מטעמם
 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  60חלוף 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  5.3  
 חברהוההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

ו/או מנהל ו/או מפקח  היבדו/או עו הלרבות מנהלי העל מי מטעמו/או 
 . םהעבודות מטעמ

תנאי אי קיום בתום לב של ו/או בתום לב הפרה הננו מאשרים בזאת כי  5.4  
החברה בזכותם של  יפגעולעיל, לא מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות 

 לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו. ו/או מנהליה ו/או עובדיה

אולם   ,בזאת )ככל שקיים(, מבוטלחריג רשלנות רבתי  כימוסכם בזה  .5.5  
מובהר בזאת כי אין בביטול החריג, כאמור, כדי לגרוע מחובת הזהירות 

ו/או על פי הדין, בכפוף של הקבלן ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה 
 .לאמור באישור ביטוחים זה

פוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו ה וסייגילתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

 בכבוד רב,

 

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 181 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 

 

 

 (1) 'ינספח 

 הצהרה על מתן פטור מאחריות
 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

 "(חברה)להלן: "הרעות ו/או חברות בנות -מכבים-ו/או עיריית מודיעין
 , 2ליגד , בית 4רח' המעיין 

 .יןמודיע

 א.ג.נ.,

 לנזקים הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון : 

 08/2019 : על פי חוזה/מכרז מס'

רעות   -מכבים  –עיר מודיעין ב העלמין בית להרחבת פיתוח עבודות ביצוע : לביצוע עבודות
 )להלן : "העבודות" ו/או "החוזה"(, עבור החברה.

 ________ )להלן: "הקבלן"(._______________________________ : שם המבוטח
 

 ____, ________ _____________ח.פ. _______________מרחוב __ ____________________הנני 

 מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

ו/או  טכניו חפירה ו/אלרבות ציוד הנדסי שבנדון ברכוש ו/או בציוד  עבודותה הנני משתמש בביצוען של א.
 .שבנדון עבודותה ביצוען שלרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך אלקטחשמלי ו/או 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.
מכל  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהההננו פוטרים את  .1 

ודה על ידנו ו/או מי מטעמנו מור לעיל אשר מובא לאתר העבהאחבות בגין אובדן או נזק לציוד 
 .ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

מכל  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהההננו פוטרים את  .2 
על זכותנו לשיבוב )תחלוף(  ל הציוד האמור לעיל ומוותריםש פריצה ו/או גניבה אחריות לגבי נזקי

במקרה שכזה כל  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיההכלפי 
 .זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה

מכל  /או מפקח העבודות מטעמםו ו/או מנהל חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיהההננו פוטרים את  .3 
ות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב חב

השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו 
 .באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

יעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תבה הי .4 
לרבות  וו/או מי מטעמ המזמיןלאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם  םו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמ וו/או עובדי ומנהלי
 .בות הוצאות משפטיותלריישא בה 

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5 
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או 

 .וע העבודות שבנדוןיצתקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לב
מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור  הרינו .6 

לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי  'ינספח באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
 .ועל פי כל דין העבודותהחוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע 

 
 על החתום נוולראיה בא

 רבבכבוד 
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 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 

 

 

 "2'  ינספח "

 הצהרת עבודות בחום
 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

 "(חברה)להלן: "הרעות ו/או חברות בנות -מכבים-ו/או עיריית מודיעין
 , 2, בית ליגד 4רח' המעיין 

 .מודיעין

 .ג.נ.,א

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,רים בזאתהננו מאש
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
ן חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, עבודות באמצעות מבער )כגו

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

יוודא ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות וובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

וי "צופה אש"(, המצויד באמצעי כיב - ם אשר ישמש כצופה אש )להלןהאחראי ימנה אד .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

 דקות מתום ביצועה, תוך 30ך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות על "צופה אש" להמשי .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 יל.דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לע

 שנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני מ

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  

 



- 183 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 
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 ' יאנספח 

1 
 תבטיחו -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 .  השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן 24לסלקם מאתר העבודה במהלך  מפגעים שנדרש

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, 
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 ד התחבורה וכו'.מכונות, תקנות משר

o ציוד מגן אישי 

 ם ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.ציוד המיועד להגנה על העובדי

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
ת וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנו

עים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוג
ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

צע את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבו הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר .2
העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 עמו, יתודרכו ויכירוהקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מט .3

 ם הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.את הוראות הבטיחות הסיכוני            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי  ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל

בודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על הע
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ' על מילוי הוראות הבטיחות.ועיריית מודיעין וכלפי צד ג
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 ציוד וכלים

לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( הקבלן יהיה אחראי  .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

נאי שיהיו למפעיל מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בת הקבלן, עובדיו או מי .6
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

חות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן לן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיהקב .8
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

תקין כל זמן  העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצבהקבלן ידאג לספק למקום  .10
שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה 

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו. הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית  .13

יתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ו .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-עיריית מודיעיןאו חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של ריתוך 

 לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

    במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי           

 הוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים ב          

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
סור או שאינו עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האשאושרו על ידי נציג מוסמך של 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

תר העבודה, יסלקו הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון בא .18
, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה

והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
ג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נצי

 אחר סיום פריקתו.בחניון הרכב ל

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 ציוד לכיבוי אש.ל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת המודיעין. בכ

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 האישור לסילוק המפגע ינתן בכתב.ח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. המפק
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במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 כך.יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך ב .א
ודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העב .ב

 בהוראות הבטיחות.
במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידיית למשטרה, ישאיר את המכונות   .ג

 והכלים במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
להוסיף ביומן העבודה של הקבלן חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי נציג של ה .23

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

תו של הקבלן לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודנציג של החברה הכלכלית  .24
אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן 
תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 

 כלשהו.כנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי שיטות המס

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה.  נזק שיגרם

יג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נצ .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

לא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל ל הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' לע .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 פקח מטעמההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המ

 כניסה למתקני העירייה. .א
 בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה. הדלקת אש וריתוכים: עבודה  .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 ר( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(.עבודה במקום מוקף )סגו .ט

 צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות הפעלת ציוד  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לכך . לדרישות נציג הרשות המוסמך

כל אחד בתחומו  ה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל ז .30
 כמפורט בנוהל.
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 08/2019מס'   פומבימכרז 

ת פיתוח להרחבת בית העלמין בעיר לביצוע עבודו
 רעות-מכבים-מודיעין

 

 

 

 

  'בינספח 

  

 טבלת קנסות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 'בינספח 

 כם )קנסות( לעבודות פיתוחטבלת פיצוי מוס

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

 לן.בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלה חברהה

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

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

תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת  החברה
 וט הערבות הבנקאית.לרשותה, לרבות חיל

 אירוע מס.
הפיצוי 

 ₪.המוסכם 
 הערות

1.  

של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהן בגי
באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם להוראות 

 ה.החבר
 פרט לתלונה במשטרה 10,000

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

 שלא באתר שפיכה מורשה.
10,000 

תלונה למשרד להגנת פרט ל
 הסביבה.

3.  

המועד שנקבע לתחילת שבין  כל יום או חלק ממנובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

 מועד תחילת ביצועה בפועל.
1,000 

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

 בלבד. החברה

4.  

עד שנקבע לסיום שבין המו כל יום או חלק ממנובגין 
לבין  החברהביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 

 מועד סיומה ביצועה בפועל.
1,000 

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

 בלבד. החברה

5.  

 תחילתשבין המועד שנקבע ל כל יום או חלק ממנובגין 
  העבודה / פעולה תחילתעבודה / פעולה  לבין מועד 

 .למעשה
1,000 

הקבלן את  ביצוע  התחילאם לא 
במועד שנקבע  עבודה / פעולה 

במועד מאוחר יותר בחוזה, או 
 .החברהשסוכם עם 

6.  

שבין המועד הסופי שנקבע  כל יום או חלק ממנו בגין
לסיום עבודה / פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 .למעשה

 

5,000 
אם לא סיים הקבלן את  ביצוע 

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

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות הבטיחות  כל מקרהבגין 

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

8.  

של ביצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי  כל מקרהבגין 
/או לשלום הציבור ודעת המפקח מהווה סכנה 

 .העובדים
 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  

יצוע עבודה / פעולה  באופן שלפי של ב כל מקרהבגין 
לשלום ו/או שלמות רכוש דעת המפקח מהווה סכנה 

 .ציבורי ו/או פרטי
 4ו/או  3+ סעיפים  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  _______________חתימת המציע _
 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
  _________________ 

 

 אירוע מס.
הפיצוי 

 ₪.המוסכם 
 הערות

10.  

של ביצוע עבודה / פעולה באופן שלפי כל  כל מקרהבגין 
באיכות הסביבה  פגיעהדין ו/או לדעת המפקח מהווה 

 .ו/או יוצר מפגע סביבתי
 4או ו/ 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 
מהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי שנוצר / נגרם ב

 ו/או פרטי.
 4ו/או  3ים + סעיפ 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.  

לה  שלא בתאום של ביצוע עבודה / פעו כל מקרהבגין 
או עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי כל דין ו/

 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 

 רעות-מכבים-של עיריית מודיעין העזר
 4+  3+ סעיף  5,000

16.  

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 
לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח מהווה  עבודה או

 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 

 יבורי ו/או פרטי.סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש צ
 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
ת בשטח שלא יועד לכך בחוזה / בכל מקרה של התארגנו

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

19.  

בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך בחוזה / 
הוראות המפקח / אישור המפקח מראש שלא לפי 

 הוראות החוזה / מפקח.
 4+  3ף + סעי 5,000

 

 

 

 

 


