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 .שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 

 05/18מכרז פומבי מס'  
 

 שכונת יובלים - 99עה הקמת מעגל תנוהזמנה להצעת מחירים במסגרת מכרז פומבי 
 )להלן 'העבודות' או 'העבודות נשוא המכרז'(.שמונה בקריית 

 
המכרז וגם המסמכים המפורטים מנוסחים בלשון זכר, אך  –הערה 

 מופנים לנשים וגברים כאחד.
 

 תנאים כללים 
 כללי  .1
 

"(, מזמינה בזה הצעות למכרז חברה)להלן: "ה שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית  .1.1
 ינו ביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.שעני

 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב  .1.2
 )להלן 'החוזה' ו/או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
  תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

קביעת תנאי סף להשתתפות במכרז, מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן 
פסילה אוטומטית עמידה בהם עלולה לגרור -התנאים שלהלן הינם תנאי סף כאמור, אשר אי

 דרש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים : י; הקבלן המציע )להלן 'המשתתף'( ישל ההצעה

 

ספי , ובסיווג כ200 1ג'ו על ידי רשם הקבלנים, בסיווג שיון קבלן בתוקף שניתן ליר 2.1
 .מתאים

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים     2.2

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 1976  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
  המשתתף.

 
 אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'.  2.3

 
או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח  2.4

 .  בהנוסח המצ"ע"פ דין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי 
 

.  כל משתתף במכרז יגיש ערבות (7עמ' בנוסח המצ'ב )צירוף ערבות  להשתתפות במכרז,  2.5
 תביש לצרף את כ.   08.04.18בתוקף  עד ליום , ₪  170,000בנקאית צמודה בסכום של 

 ., ואין להסתפק בצילוםהערבות המקורי
 

 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. 2.6
 

 (.  9)עמ'  ב'המצ' הנוסחפ ת המשתתף מלאות וחתומות ע"הצהר 2.7
 

 (.10-11)עמ'  המצ''ב הנוסחפ ירגוני בדבר המשתתף ע"אמידע  2.8

 
 ( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנתלפחות 2המלצות ) 2.9

 (. 12 )עמ' הטופס המצ''בואילך.   ההמלצות  ימסרו על  2010
 

, ואישור רואה חשבון, בהתאם 2010-2014הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  2.10
 (.13)עמ'  לנוסח המצ''ב
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: על 1976 –ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 2סעיף אישורים בהתאם ל 2.11
  –המציע לצרף כדלקמן 

 
 . ( 14-15)עמ'  לכנדרש בחוק הנ" יםצהירא. ת

 
המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו  ב. אישור מרו''ח

ל להיות שות על פי כל דין.  על האישור הנ"בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדר
 ( 16 ב )עמ', ובהתאם לנוסח המצ"עדכני )כלומר, שהוא נחתם לאחר פרסום מכרז זה(

 

 ( חתום ומלא. 17 עמ'כתב השיפוי ) 2.12

 
ם לפרט את המשתתפים נדרשי(.   18 )עמ' בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  2.1

 .המחירים המוצעים על ידם מסכום האומדן
 
 ההצעה  .3
 

. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעת בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה  3.1
 לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.  המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף 

 

 

 הוצאות המכרז  .4
 

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

 

 תוקף ההצעה  .5
 

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, והחל  יום מן 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 
 רשאי המציע לבטל את הצעתו ו/או לשנותה לא יהא  משהוגשה ההצעה

למען הסר ספק, ככל שתחליט וועדת המכרזים להאריך את מועד הגשת ההצעות, מכל סיבה 
מציע שהגיש הצעתו, טרם ההודעה על הארכת המועד, לא יהא רשאי הרי שגם אז, שהיא, 

 לבטל את הצעתו ו/או לשנותה

 

 
  הבהרות ושינויים .6
 

קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן רשאית, בכל עת,  החברה
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת 
הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו 

 בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז.
 
 
 ועד אחרון להגשת ההצעהמ .7
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  
קריית  עירייתבתיבת המכרזים של  05/18במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

 . 12:00בשעה  08.02.18חמישי  מיום, לא יאוחר משרד מנכ"ל שמונה
 .א תתקבלהצעה שתוגש לאחר מועד זה ל
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 סיור קבלנים  .8
 

 .09:30 בשעה 23.01.18שלישי  ביוםסיור קבלנים  -תערוך תדרוך  החברה
 . קריית שמונה 3משרדי החברה הכלכלית רחוב טרומפלדור  המפגש מקום

 .תנאי מוקדם להגשת הצעותוהוא  חובהסיור הקבלנים  –השתתפות בתדרוך 
 . שעה-כהסיור יארך  

  בחינת ההצעות .9
 

 למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים  במקומות המיועדים לכך. יש 7.1

 

מבלי לגרוע מן האמור בטופס הצעת המחיר למכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר  7.2
למכרז ו/או אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו 

י שינוי או תוספת בגוף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על יד
 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 
 מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. החברהאין  7.3

 
וכן  משתתפיםשומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר  החברה 7.4

 או רק חלקים ממנו, הכל לפי ראות עיניה. להזמין את כל השירות נשוא המכרז
 

תהא רשאית לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות נשוא  החברה 7.5
 של המשתתף.  והמכרז ואת ניסיונ

 
או הבהרות , ם, או מסמכים נוספיתהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים החברה 7.6

על מנת לבחון את כושרם של  נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות,
סיונם ואת הצעותיהם,  כדי להביא אותם בחשבון יהמשתתפים ו/או התאמתם ו/או את נ

 במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.
 

 'מ עם הזוכה'מו .10
 

הזכות לנהל עם הזוכה מו''מ,  חברהלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה ל .א
 ע'פ כל דין. 

 
ב תחולט ערבותו, בלא כל תנאים על ההסכם המצ" החברהום עם זוכה אשר יסרב לחת .ב

. החברהמוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים אשר עומדים לרשות 
 ה זו. בסוגי החברההמשתתפים במכרז מוותרים על כל טענה כנגד 

 
 הודעה על תוצאות המכרז  .11

 

לא תתקבל,  תף שהצעתוהודעה על זכייתו במכתב רשום. משת רלזוכה במכרז תימס .11.1
 , אליה תצורף הערבות שצירף להצעתו.יקבל על כך הודעה

 
משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה ו/או  .11.2

 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.  7אותה הצעה שתגובש לאחר מו''מ, בתוך 
 

יג את ערבות הביצוע ו/או לא במידה שהזוכה לא יחתום כאמור על החוזה או לא יצ .11.3
לחלט את  החברהיציג את פוליסות הביטוח הנדרשות בהתאם להסכם כי אז רשאית 

עם הצגת  הערבות, מבלי לפגוע בסעדים האחרים הנתונים לה עפ"י כל דין ו/או הסכם. 
 המסמכים כאמור, תוחזר לזוכה ערבות ההשתתפות.

של המשתתף  הבטל את הזכיירשאית ל החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  .11.4
  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:
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הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר  החברהכשיש בידי  .11.4.1
 במכרז. המטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיי

 
כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שניתנה במסגרת  חברההתברר ל .11.4.2

עובדה מהותית  חברהלא גילה ל המכרז אינה נכונה, או שהמשתתף
 , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. החברהאשר לדעת 

 
 ביטוח ושפוי      .12

 

המשתתף מתחייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי ההסכם. 
 דרש המשתתף להאריך את תוקף הפוליסות.יבמידה שתקופת ההסכם תוארך, י

 
 

 ת ביצועערבו      .13
 

במעמד  לחברהמבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות, המשתתף מתחייב להמציא 
מזכיית  5%}(, בשיעור של  7 חתימת ההסכם ערבות ביצוע ע"פ הטופס המצ"ב )עמ'

 4של מסכום ההתקשרות לפי מכרז זה.  הערבות תהיה בתוקף לפרק זמן  {הקבלן
תוחזר ערבות הביצוע, בשלב החשבון . במידה שהפרוייקט יסתיים קודם לכן, חודשים

להאריך את תקופת  החברההסופי. מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות, רשאית 
 ערבות הביצוע עד לגמר חשבון סופי.

 
 

  החברהביטול ע"י       . 14
 

פיו, וזאת ללא -רשאית לבטל את המכרז, בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם על החברה
 שתתפים במכרז. כל פיצוי או תשלום למ

 
 

 : הליכים משפטיים   .15
 

יורה על ביטול או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, במידה שבית משפט מוסמך  
המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי 

כים כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הלי
בגין ההתקשרות במכרז או בגין ביצוע העבודה נשוא המכרז, תהיה  החברהמשפטיים כנגד 

זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה  החברה
המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה במכרז, לא יהיה זכאי לכל פיצוי 

אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שבוצעה(, בהתאם להוראות או תגמול, זולת עבור עבודה 
 ההסכם.

 
 ביול החוזה     .16

 
 פ כל דין, יחול על המשתתף.ידרש ע"ביול החוזה, ככל שהדבר נדרש ו/או י

 
 
 בכבוד רב,
 

 יסים מלכה,  נ      ,  דני קדוש
 ראש העיר ויו''ר החברה הכלכלית     מנכ''ל החברה הכלכלית 

   שמונה בע''מ   קריית       'משמונה בע' קריית
 
 
 
 

 תאריך:___________                                                                                                          לכבוד 
 ו/או עיריית קריית שמונה  בע''מ שמונה קריית החברה הכלכלית
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 א.ג.נ.,
 
 

 שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  05/18 פומבי מס' תפות במכרזכתב ערבות להשתהנדון:  
 בקריית שמונה

 -על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ )להלן 
וזאת בקשר עם  ₪  170,000"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

, בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  05/18מס' פומבי השתתפותו במכרז 
 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

 
סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות סלילה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל מועד 

 שהוא. 
 

יום מקבלת דרישתכם  10אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 

ב בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיו
 כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

לא  ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, 08.04.18תוקפה עד ליום ערבות זו תישאר ב
 תענה. 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 

 בנק ________________________              תאריך ____________________     
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 תאריך:___________                                                                                                          לכבוד 
 ו/או עיריית קריית שמונה בע''מ שמונה קרייתהחברה הכלכלית 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב ערבות ביצועהנדון:  
 
 

 -על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ )להלן 
וזאת    {מזכיית הקבלן 5%}ף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "המשתת

בקריית  שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  05/18במכרז מס'  ביצועו עבודותבקשר עם 
 , ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.שמונה

 
סלילה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל מועד ה סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות

  שהוא.
 

מקבלת דרישתכם  יום 10בתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

את המשתתפים בתביעה משפטית או כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מ
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך 

 הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, לא  יום 120ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בנק ________________________              _     תאריך ___________________
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 תאריך _____________

 לכבוד 
 ו/או עיריית קריית שמונהבע''מ  שמונה קרייתהחברה הכלכלית 

 
 א.ג.נ.,

 
 05/18 מס' מכרז פומבי -הצהרת המשתתף 

 
 

מתחייב אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ו
 -בזה כדלקמן:

 
אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר 
בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהיר כי 

ים; לא לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונ
 תשמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' ואני מוותר על כל טענה כאמור.

 
אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עונה על כל 

מכרז פומבי מס' הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא 
, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  05/18

 .המכרז לתנאים שבהסכם ויתר מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, בהתאם
 

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 

יום מהמועד  90יטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לב
 האחרון להגשת הצעות.

 
 להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

 
אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם התחייבות 

 בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.
 

ה כלשהי לא אסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתי, ו/או במקרה שבו לא אעמוד היה ומסיב
לפי ההסכם, אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי במכרז תוגש על  יבהתחייבויותי

ידיכם לפרעון, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי 
 .בע''מ שמונה קרייתלחברה הכלכלית ה לגרוע מכל סעד אשר מוקנ

 
( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו הינה במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד)

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים 
חתימתנו על הצעה לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם ל

 זו.
  ______________________ 

 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו                        
  – רק במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד

 
אני הח"מ ____________________, עו"ד / רו''ח של __________ ח.פ _________ 

חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה "(  מאשר בזה כי ביום ______________ המשתתף)להלן:"
__________________ בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים 
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 
 
 

__________________________________ 
 רו''ח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(                                                                          
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 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
  שמונה בע''מ קרייתלכלית החברה הכ

 ארגוני מידע

 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 

 פרטי משתתף המכרז: .1

 : ________________________________המשתתף שם

 : ______________מורשה עוסק /החברות ברשם רישום מספר

 ______________ סיווג:______________מספר קבלן רשום: 

 : _______________________________________כתובת

 : ______________________________רשום משרד כתובת

 :____________ נייד: __________________ טלפון מספרי

 : _______________________________פקסימיליה מספרי

 

 :(משתתף) בחברה המפתח אנשי. 2

 ותק שנות                      התמחות תחום                                      שם

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

 

 המשתתף: של פיננסית יכולת .3

 במידה מידע כל לספק מתחייב והמשתתף המשתתף של הכספית יכולתו את לבדוק החכ"ל רשאית

 .החכ"ל ידי על לכך ויידרש

 

 במשתתף תפקידו ____________ שם – הינו המשתתף של מטעמו במכרז הקשר איש .4

 הנוגע בכל, שתהיינה ככל, מטעמנו ופניותיו: _____________ נייד 'טל מס ___________,

 .אותנו תחייבנה החכ"ל ידי על לו והתשובות שתימסרנה, למכרז
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 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
  שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 

 

 םניסיון קוד
 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 

, הגופים שמות את לציין יש. המשתתף של והפעלתו בניהולוש, המכרז נשוא העבודות פירוט להלן

 .טלפון ומספרי תפקידם, קשר אנשי, המכרז נשוא השירות ניתן שלהם

 

 

 

 היקף______________________ השירותים מקבל הגוף שם .א

 א"כ, ביצוע העבודות כנדרש לטובת העומדים האמצעים היקף _____________העבודות

 _________________. בגוף העבודה ילתתח ואמצעים תאריך

  _________________,שם: השירותים מקבל בגוף( ממליץ)הקשר איש

 ___________תפקיד

 ._________________________ טלפון

 

 

 

 חודשית אספקה היקף______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ב

 ואמצעים א"כ, ע העבודות כנדרשביצו לטובת העומדים האמצעים היקף _____________

_____________________________________________________________

_____ 

 _________________. השירותים מקבל בגוף העבודה תחילת תאריך

_________________,  שם: השירותים מקבל בגוף( ממליץ) הקשר איש

 ___________תפקיד

 ._________________________ טלפון

 

 

 

 המשתתף חתימת                            

                                ____________________ 



 

 

12 

12 

 

 
 תאריך:___________                                                                                              לכבוד

 שמונה קרייתהחכ"ל ועדת המכרזים 

 

 לצותהמ

 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 
אני החתום מטה באשר בזה כי ______________________ )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. 

 ________________________________ו"המציע"(, ביצע עבורנ ___________ )להלן:

 / שירותים הבאים: עבודותאת ה

 תקופת השירותים:. 1

 בתקופה שבין: ___________ עד ___________,  עבודות בנייה ושיפוצים

 .___________, בהיקף כספי של ראשי / כספק משנה )הקף בעיגול( כספק

 :עבודותמהות ה. 2

 המציע הנם:ביצע אותם  עבודותה

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 חוות דעת על ביצוע:. 3

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 פרטי המאשר

 שם הרשות                        תפקיד                                 טלפון                     משפחה ושם   

_____________        ____________                   __________              ____________ 

 

____________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף )חובה(
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  הצהרת מציע ואישור רו''ח בדבר עבודות בשנים האחרונות

 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99נועה הקמת מעגל ת - 05/18מכרז 

 
 שם המציע: ______________________________________ תאריך:______________

 הריני להצהיר כדלקמן:

בעבודות ( לפחות,  2014-2017המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש השנים האחרונות ) 

 קומית אחת לפחות.עבור רשות מ בנייה ופיתוח בהיקף דומה למכרז זה

לשנה, או ₪  500,000 -המציע בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( בהיקף שלא יפחת מ

 (.2014-2017)במצטבר בשלוש האחרונות שקדמו להגשת הצעתו ₪. 1,500,000

 חתימת המציע: ____________________

======================================================= 

 שור רואה חשבוןאי

לבקשת _______________________ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת 

ניסיון והיקף עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו  המציע בדבר

 זו בהתבסס על ביקורתנו. היא לחוות דעה על הצהרה

י ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקנ

ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  בסכומים

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. מטעה מהותית. אנו

בחינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל ה

 .2014-2017המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנת 

 תאריך: __________

 

______________ 

 בכבוד רב,

 רואי חשבון
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 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:

 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 
 

 ר מינימוםהצהרת המשתתף בדבר שכ

ושכר מינימום   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 1976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף 

ר את האמת וכי אהיה צפוי/ה במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהי

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א.1

 

וכי מועד פי חוק שכר מינימום, לבעבירה  והורשעהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

יש לצרף את כל פסקי פני מועד חתימת התצהיר.  ההרשעה היה במהלך השנה של

 . הדין הרלוונטיים

 

אך , לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני מועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

____________ 

 

 אישור

 

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני  עו"דאני הח"מ ___________ , 

__ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי מר/גב' ________, ת.ז. _______

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 

 

ושכר מינימום  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 1976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

תף אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שו

במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  ורשעולא ההמשתתף ובעל זיקה אליו  .        א.1

   ;1991 -תשנ"א העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ה

 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

וכי מועד ההרשעה היה , 1991 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

יש לצרף את כל פסקי הדין במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעויו המשתתף או בעל זיקה אל ג.

אך מועד , 1991 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

עיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא ל 1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו,  -חבר בני אדם 

 .1968 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

____________ 

 אישור

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני  עו"דהח"מ ___________ ,  אני

מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 ליו בפני.תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה ע

________________ 

 עו"ד,                             
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 תאריך ___________
 לכבוד 

 שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור רואה חשבון הנדון:  
 בקריית שמונה שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 
 

 -_____ ו/או ח.פ. _______________ )להלן על פי בקשת _____________ ת.ז _______
המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר "המשתתף"(, אני מאשר כרואה החשבון שלו, כי 

 המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
         
 רואה החשבון         
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 תאריך:____________                                                                                                    

 
 
 

 לכבוד
 םכל מי מטעמאו עיריית קריית שמונה ו/שמונה בע''מ ו קרייתהחברה הכלכלית 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב שיפויהנדון:  
 בקריית שמונה ת יובליםשכונ - 99הקמת מעגל תנועה  - 05/18מכרז 

 
אני הח''מ, מר/גב' ______________________ נושא/ת תעודת זהות שמספרה  

שמש בתפקיד של מנהל רשום אצל  אני הקבלן / מ____________, 
_____________________________  ח.פ  _________________ )להלן 

 יתיקרחברה הכלכלית מתחייב לשפות באופן מלא, ובאופן אישי, את ה'הקבלן'( 
 והעירייה' להלן 'החברה – ו/או עיריית קריית שמונה וכל מי מטעמםשמונה בע''מ 

 ו/או למועסקיוו של הקבלן לעובדילשלם והעירייה יב החברה בכל תשלום שבו תחו
של הקבלן ו/או למאבטחים ו/או למפקח ו/או לכל מי שבא מטעם הקבלן ו/או 

עובד לום שיש לשלמו במסגרת יחסי עבודה שבין ובלבד שמדובר בתש –בשליחותו 
 .05/18מס' בקשר עם ביצוע ההסכם נשוא מכרז  ממעבידו

 
כתב שיפוי זה אינו מוגבל בזמן.  ידוע לי כי גם אם אסיים את תפקידי אצל הקבלן, 
כתב השיפוי יחייב אותי, אלא אם אמציא כתב שיפוי חלופי, להנחת דעתה של 

 החברה. 
 
 
 
 

 תי על החתום :ולראייה בא
 
 
 
 
 
 

 תאריך ____________________              חתימה______________________
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 05/18טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס'  
 

אנו הח"מ _____________ ת.ז _____________ / ח.פ __________ מציעים 

שכונת  - 99מת מעגל תנועה הק מ"החברה הכלכלית קריית שמונה בעלבצע עבור 

המכרז  שבמסמכי מפרטים ולתנאיםבהתאם לוהכל בקריית שמונה  יובלים

                   וההסכם המצורף, בתמורה אשר סכומה נגזר מהנחה מוצעת של

)יש לציין את אחוז ההנחה במילים וגם  _______________________%____

  ספת מע''מ.בתו₪ __ ____________-מדן אשר מסתכם בומסכום האבמספרים( 

 :הערות
בעצם חתימה על מסמך זה, מאשר מגיש ההצעה כי אין לו כל טענה כלפי סכום  .1

האומדן, כלפי הפירוט של האומדן אשר מצורף במסמכי הפרויקט, ואנו 
 מסכימים לאמור להלן.

הצעה זו היא לביצוע העבודות, בתמורה אשר סכומה נגזר מן ההנחה המוצעת  .2
ל.   ההצעה 'הזולה' היא זו אשר תנקוב בהנחה מדן המפורט לעיולסכום הא

, בכפוף לאמור בסעיף מדן, בהשוואה לכל  ההצעות אשר יוגשווהגבוהה מן הא
 .לעיל 7.4

במידה שתהיה סתירה בין ההנחה המוצעת כשהיא מפורטת במילים ובין פירוט  .3
 במילים.  לפי הפירוט תקבל ועדת המכרזים את ההנחה  –ההנחה במספרים 

שאית לבצע את מלוא הצעת הביצוע בפרויקט, וכן רשאית לבצע רק החברה ר .4
 חלק ממנה, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים.

ההנחה המפורטת מתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכל פרט  .5
 ופרט בפרויקט בהשוואה למחיר המפורט של הפרט באמדן.  

וע בפרויקט, תחושב ההנחה המוצעת במידה שהחברה תבצע חלק מהצעת הביצ .6
 לעיל מכל פרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפורט באמדן.

המציע נותן את הסכמתו מראש, להגדלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויקט,  .7
מהיקף ההתקשרות, בהתאם למחירים באמדן, לאחר ההנחה  25%עד שיעור של 

 המוצעת לכל פרט ופרט.  

ל ע הנה בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול ו/או שינוי עתנו זוהצאנו מצהירים כי  .8
רוש מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדו ידי

 נו ע"פ תנאי המכרז וההסכם. לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבות

אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, שהחברה תהיה זכאית לחלט את  .9
 התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם.הערבות ע'פ 

הקבלן הזוכה ידרש לשלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו  .10
 עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום. 5%להחזיר לחברה(, 

אנו מצרפים לטופס הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים  .11
 לתנאים הכללים.  2 שנדרשו בתנאי המכרז, בין היתר, בסעיף

 :מועדי התשלום הנחה על הקדמת תשלומים ותוספת על איחור בתשלום .12
הוא  הצדדים קובעים בזאת כי מועד התשלום של חשבון שאושר על פי החוזה

יום מיום אישור החשבון ע"י החכ"ל ו/או לקבלת התשלום  90על  90שוטף +
 מהמשרד הממן, המאוחר מבין שניהם.

 ______________________ ת.ז / ח.פ  _____________ שם מגיש ההצעה __
 שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   של המשתתף____________________

טלפון________________________  _______________________כתובת
 תאריך ______________________
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 05/18מס' פומבי  במכרז וזהנספח לח 
 

 הקמת מעגל תנועה 99 - שכונת יובלים
  בקריית שמונה

ההוראות בנספח זה, יהיו חלק מתנאי ההסכם; ההוראות בנספח זה, גוברות על 
 כל הוראה אחרת במסמכי ההסכם.

 

 העבודה נשוא ההסכם תבוצע בהתאם לפרטים במפרט המצורף. .1
 

אלא אם אותה הסכמה  –לא יהיה תוקף לכל הגדלה בהיקף ההתקשרות  .2
. מוסכם ומובהר כי החברהמורשי החתימה של  אושרה בכתב ומראש בידי

, החברהתחייב את  החברהרק חתימה כאמור של מורשי החתימה מטעם 
 לא תשלם עבור עבודה שבוצעה בניגוד להוראות סעיף זה. החברהו

 

הקבלן לא יעביר את החוזה כולו או מקצתו, לגורם אחר, וכן לא יעסיק קבלני משנה לבצע  .3
קט, בכתב ומראש.  אישור מנהל הפרוי אלא לאחר שיקבל את את העבודה נשוא המכרז,

לא תשלם עבור עבודה שבוצעה על ידי גורמים אחרים או  החברהמוסכם ומובהר, כי 
 יקט.אושר בכתב ומראש בידי מנהל הפרו קבלני משנה, ככל שהדבר לא

 

 היהמנין הימים י .יום 120  -לא יאוחר מ חברה היאתקופת ביצוע העבודה ומסירתה ל .4
 מיום הוצאת צו התחלת עבודה.

 

 מערך החוזה לכל יום פיגור. 0.5%עבודה ישלם הקבלן סך של העל כל פיגור במסירת  .5
 

במחיר הצעת המשתתף כלולה גם עלות הצבת שלט המפרט את שם העבודה, המתכננים  .6
 וכו', עפ"י הנחיות החברה.

 

לתקנים ישראליים מבחינה מקצועית, העבודה כפופה למפרט הכללי הבין משרדי ו .7
 קיימים.

 

 מובהר ומוסכם, כי החברה לא תשלם כל התייקרויות במחירי החוזה, בשום מקרה. .8
 

, וכן רשאית לבצע רק חלק ממנה, בפרויקטהחברה רשאית לבצע את מלוא הצעת הביצוע  .9
 לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים.

 

 שאיננה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידיהנה הצעה בלתי חוזרת, , לעילהמפורטת  הצעהה .10
יקט בהשוואה למחיר מתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכל פרט ופרט בפרוו

 המפורט באמדן.  
 

המוצעת לעיל מכל  הצעהקט, תחושב הברה תבצע חלק מהצעת הביצוע בפרויבמידה שהח .11
 .בכתב הכמויותפרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפורט 

 

קט, עד שיעור דלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויהמציע נותן את הסכמתו מראש, להג .12
 שבכתב הכמויות.מהיקף ההתקשרות, בהתאם למחירים  25%של 

 

חוזה חתום עם מעבדה מאושרת לחומרי  לחברהבמעמד חתימת החוזה, על הקבלן להגיש  .13
 לות במחיר העבודה.דרישות מפקח העבודות כלו פ"יבנין ודרכים. בדיקות מעבדה ע

 

'חברה ', הכוונה היא לשמונה קרייתעיריית בכל מקום שבו מופיעה בהסכם המצ''ב ' .14
 . שמונה בע''מ קרייתהכלכלית 

 

 קט'.' הכוונה היא ל'מנהל הפרויבכל מקום שבו מופיע בהסכם המצ''ב 'מהנדס העיר .15
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טח, חשבון סופי לחודש בהתאם להתקדמות העבודה בש 25 –ביניים יש להגיש ב ות חשבונ .16
 .קטמנהל הפרוייוגש עם גמר העבודה לאחר קבלתה הסופית של העבודה ע"י 

 

בצרוף כתב כמויות מאושר על  קטלמנהל הפרויחשבונות ביניים וכן החשבון הסופי, יוגש  .17
 בה יצוין תאריך החשבון. החברהידי המפקח +חישובי כמויות,עם חותמת 

 

 ויומנים מאושרים יוחזרו לקבלן.חשבונות אשר יוגשו ללא דפי כמויות  .18
 

 :אישור חשבונות וביצוע תשלומים .19
 

 
 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, לקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה  .א
כלפי אישור החשבונות ו/או איחור בביצוע התשלומים, ככל שהדברים יהיו 

 החברה ו/או מי מטעמו, כאמור.   ממןהקשורים למעורבותו של משרד 
ימים לאחר  10את החשבונות המאושרים בתוך פרק זמן של קבלן תשלם ל

מאת משרד השיכון או המשרדים יתקבלו אצלה שהתקציבים הרלוונטיים 
 הרלוונטיים.  

 

הקבלן ישלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר  .ב
 עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום. 5%לחברה(, 

 
 
 
 

 
 
 

 צדדים על החתום: ולראייה באו ה
 
 
 
 

_________________________ 
 

_________________________ 

 החברה / הקבלן בע''מ שמונה קרייתהחברה הכלכלית 
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 רשימת מסמכים
 

והנו רשום על פי חוק רישום קבלנים שיון קבלן בתוקף שניתן לו על ידי רשם הקבלנים, יר 2.1
 200 1סיווג ג' )להלן "החוק"( במשרד הבינוי והשיכון 1969-לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

 . מתאיםובסיווג 

 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים     2.2
, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 1976  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

  המשתתף.
 

 סק מורשה'. אישור בדבר היות המשתתף 'עו 2.3
 

במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ  2.4
 .  הנוסח המצ'בדין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי 

 
.  כל משתתף במכרז יגיש ערבות (7עמ' בנוסח המצ'ב )צירוף ערבות  להשתתפות במכרז,  2.5

 יש לצרף את כתב.   08.04.18בתוקף  עד ליום , ₪  170,000של  בנקאית צמודה בסכום
 ., ואין להסתפק בצילוםהערבות המקורי

 
 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. 2.6

 
 (.  9)עמ'  המצ''ב הנוסחהצהרת המשתתף מלאות וחתומות ע'פ  2.7

 

 (.10-11)עמ'  הנוסח המצ''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע''פ  2.8
 

 2013עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת  ( עללפחות 2המלצות ) 2.9
 (. 12)עמ'  הטופס המצ''בואילך.   ההמלצות  ימסרו על 

 
לנוסח , ואישור רואה חשבון, בהתאם 2009-2011הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  2.10

 (.13)עמ'  המצ''ב
 

: על המציע 1976 –וריים, התשל'ו ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציב2סעיף אישורים בהתאם ל 2.11
  –לצרף כדלקמן 

 
 . ( 14-15)עמ'  כנדרש בחוק הנ'ל יםצהירא. ת

 
המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו  ב. אישור מרו''ח

בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.  על האישור הנ'ל להיות 
 ( 16, ובהתאם לנוסח המצ''ב )עמ' חתם לאחר פרסום מכרז זה(עדכני )כלומר, שהוא נ

 

 ( חתום ומלא. 17עמ' כתב השיפוי ) 2.12
 

ם המשתתפים נדרשי(.   18)עמ'  בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  2.13
 בכתב הכמויות על כל סעיפיוהמוצעת על ידם  הצעהלפרט את ה
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  05/18מס' מכרז חוזה  
 

 ____________  ביום ________ חודש ___________ לשנת ____________-שנערך ונחתם ב

 

 בין:

 

 החברה הכלכלית קרית שמונה בע"מ

 {"המזמין"}להלן ביחד ולחוד: 

 מצד אחד

 

 לבין

________________ 

________________ 

 

 {"הקבלן"}להלן 

 מצד שני

 

והמזמין מונה לבצע, לנהל ולפקח על ביצוע העבודות כמפורט להלן בחוזה ובנספחיו עבור  הואיל:

 {;"החכ"ל ק"ש"}להלן:  החברה הכלכלית קריית שמונה 

למזמין לבצע עבורו את העבודות, כמפורט להלן בחוזה זה ונספחיו והמזמין הסכים והקבלן הציע  והואיל: 

 למסור לקבלן את ביצוע העבודות בתנאים המפורטים בחוזה זה להלן ובנספחיו;

והואיל: והקבלן מצהיר כי הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים לעבודות מהסוג המפורט להלן וכי הינו בעל         

ר, יכולת, אמצעים כספיים, טכניים וארגוניים ושבאפשרותו יהיה לבצע את ידע מקצועי, כוש

 העבודות במומחיות גדולה;

 

 -לכן ועל יסוד ההצהרות הנ"ל, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא: .1

 המבוא להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 נספחים: .2

 ה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:המסמכים שלהלן מצורפים לחוזה ז

 כתב הצעה. נספח א': 

 מפרט. נספח ב': 

 תוכניות. נספח ג': 

 כתב כמויות ומחירי יחידות לעבודות. נספח ד': 

 

 הגדרות: .3

בחוזה זה יהיה פירושם של המונחים שלהלן המובן הרשום לצידם, אלא אם כן משתמעת כוונה אחרת 

 מגופו של העניין:

החברה הכלכלית קרית שמונה בע"מ, לרבות כל אחד המורשה בכתב עלן ידי המזמין     "המזמין":      

 לפעול בשמו בכל הקשור לחוזה.

 כהגדרתו לעיל, לרבות נציגיו החוקיים וכל הבאים מכוחו. "הקבלן":

_____________ אשר מונה ע"י המזמין לפקח על ביצוע העבודות ועל אופן ביצוע  "המפקח":

י החוזה ושתהיה מוסמכת לתת הוראות לקבלן או כל מפקח אחר אשר העבודות על פ

 ימונה ע"י המזמין.
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 .שכונת יובלים בקריית שמונה - 99הקמת מעגל תנועה "העבודה": 

 כמפורט בכתב כמויות ובמפרט המיוחד. מעגל תנועההעבודה כוללת 

 

גדרות בחוזה, בתכניות כל העבודות אשר קבל על עצמו הקבלן לבצע, כפי שהן מו "העבודות":

העבודות, במפרטים, במפרטים הטכניים ובכל מסמך ונספח אשר צורף לחוזה או יצורף לחוזה על ידי 

הצדדים וזאת לרבות כל עבודות חלקית, אחרת ו/או נוספת שעל הקבלן לבצע, כולל אספקה, הרכבה 

ות ארעיות וכל דבר אחר והתקנה של כל מתקן, ציוד, אביזרים, פריטים וחומרים ולרבות כל עבוד

 שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך ביצוע העבודות, השלמתן ובדיקתן.

בקרית  כניסה לאזור התעשייה צפוני 99כביש האתר בו יתבצעו העבודות כמתואר להלן:  "האתר":

 . שמונה

 "התכניות 

כל שינוי  תכניות העבודות והמפרט הטכני המהווים או שיהוו חלק מהחוזה, לרבות והמפרטים":

בהם אשר יאושר בכתב על ידי המזמין או המפקח, וכן תכניות עבודות ומפרטים אשר ימסרו מעת 

 לעת לקבלן כשאר הם מאושרים ע"י המזמין או המפקח.

 לוח הזמנים לביצוע העבודות שצורף לחוזה זה כנספח ה'. "לוח הזמנים":

רטים הנוגעים לביצוע העבודות בהתאם ספר יומן העבודות אשר בו ירשמו כל הפ "יומן העבודות":

 למפורט בחוזה ובנספחים אליו.

ציוד, מכונות, מערכות, אביזרים, פריטים וחומרים הדרושים   "ציוד העבודות" או "החומרים":

 לביצוע העבודות.

 אישור בכתב חתום על ידי המזמין, המפקח, או כל אחד המוסמך לכך מטעמם. "אישור":

גיעה לקבלן מהמזמין, בהתאם להוראות החוזה, תמורת ביצוע העבודות התמורה המ "התמורה":

 ומילוי מלא ומדוייק של כל התחייבויות הקבלן בקשר לביצוע העבודות.

 

 ההסכם: .4

המזמין מזמין בזה מהקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו ומתחייב כלפי המזמין לבצע את העבודות, 

 ים ובתמורה המפורטים בחוזה זה להלן.באופן יסודי ומקצועי, והכל בתנאים, במועד

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים: .5

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, או כל הוראה אחרת מאת           .5.1

 המפקח את כל המידות, הנתונים והמידע האחר הכלולים בהם.

ל עת אחרת, סתירה, אי התאמה, ובין בכ 5.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן      .5.2

דו משמעות, אי בהירות, השמטה, טעות, חוסר במידות, חוסר נתונים ופרטים וכיוצא באלה, בין 

הוראה אחת מהוראות החוזה, להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של 

מפרש כהלכה את מסמך או של חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן 

החוזה, יפנה הקבלן מיד בכתב למפקח והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, 

 בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

אין בה משום הסכמה לפירושו של  –אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה 

 הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו של הקבלן בחוזה זה.

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לה המפקח לכל סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אי      .5.3

בהירות, השמטה וכיו"ב במסמכי החוזה מיד עם גילויה ולפני ביצוע העבודות ולקבל הוראות 

המפקח בכתב. הוראות המפקח יהיו סופיות. לא גילה הקבלן למפקח על סתירה כאמור במועד, 

כי לא ניתן לגלות בבדיקה מקצועית סבירה את הסתירה האמורה. נהג  תחול עליו חובת ההוכחה

הקבלן לפי פירוש מסוים לחוזה מבלי שקבל את אישור המפקח לכך, לא יהיה בכך, או בסתירה 

כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 

 המפקח.

על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או הקבלן מתחייב לנהוג     .5.4

 דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המפקח, כאמור.

המזמין או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות,     .5.5

 .הוראות, לרבות תוכניות, לפי הצורך לביצוע העבודות
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הוראות המזמין או המפקח שניתנו לקבלן על פי הוראות החוזה מחייבות את הקבלן     .5.6

והמפקח יהיה רשאי, גם לאחר ביצוע עבודות בניגוד להוראות, כאמור, לדרוש מהקבלן שיבצע על 

חשבונו כל פעולה שתידרש לדעת המפקח, בכדי לתאם את העבודות לפרשנות המפקח והקבלן 

ללא דיחוי. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי  יבצע הוראות אלו

 החוזה.

ברור לצדדים,כי אין אפשרות טכנית לתאר ולפרט כל פרט ופרט מהשאלות והעניינים     .5.7

הטכניים המתעוררים תוך כדי ביצוע העבודות ולכן יהיה צורך להציג תכניות, תשריטים ומסמכים 

חוזה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו. מוסכם בין הצדדים, שכל שאלה, או עניין נוספים אשר יצורפו ל

שיתעוררו תוך כדי ביצוע העבודות, ינתן להם פתרון על ידי המפקח או המתכנן וכל הוראה או 

הנחייה שתינתן על ידם תיחשב כאילו נכללה בחוזה זה מראש. החלטת המקפח או המתכנן,בכל 

ית ותחייב את הצדדים. מובהר בזה, כי האמור בסעיף זה כבר נכלל על עניין האמור כאן, תהיה סופ

ידי הצדדים כשהסכימו על התמורה, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או תשלום נוסף 

 בקשר לכך.

 

 התמורה: .6

בתמורה לביצוע העבודות באיכות ועל פי לוח הזמנים כמותנה בחוזה זה, ולקיום יתר     .6.1

לן על פי חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את התמורה בגין עבודות הקבלן שבוצעו התחייבויות הקב

והושלמו על ידו בפועל, בהתאם להזמנה }נספח א'{ ובהתאם למדידות שבוצעו כאמור בתנאי 

 החוזה וכמפורט בכתב הכמויות ומחירי היחידות לעבודות }נספח ד'{ }להלן: "התמורה"{.

המחירים הנקובים בכתב הכמויות ומחירי היחידות לעבודה מוסכם בזאת בין הצדדים כי     .6.2

 יהיו צמודים למדד.לא }נספח ד'{ 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי התמורה שנקבעה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה     .6.3

שהיא. בכפוף לאמור בחוזה זה להלן, לא ישפיעו על התורה ולא יובאו בחשבון התשלומים 

מפורט להלן, תנודות או שינויים מכל מין וסוג שהוא לרבות בשכר החלקיים והתשלום הסופי, כ

העבודה, במחיר ההובלה, במחירי החומרים, הציוד, הכלים, המתקנים, בתנאים סוציאליים 

 לפועלים, בשינויי המיסים, אגרות ובהיטלים ו/ו מפאת סיבה אחרת כלשהי מבלי יוצא מהכלל.

רה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר לחברה(, הקבלן הזוכה ידרש לשלם לחברה מתוך התמו .6.4

 עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום. %5

למציע שהוא תושב קריית שמונה או לתאגיד אשר מעל  3%במכרז תנתן עדיפות של  .6.5

ממניותיו ומזכויות ההצבעה בהנהלתו)הדירקטוריון( הם של תושב קריית שמונה.  %50

 לא ברכיבי האיכות, אם ישנם כאלה במסגרת המכרז.העדיפות תנתן ברכיבי המחיר בלבד ו

,יראו את ₪  100,000לדוגמא: ספק תושב קריית שמונה, הציע שירות במחיר של 

 97,000הצעתו לצורך ההכרעה במכרז כאילו הציע לספק את השירות במחיר של 

₪. 

 :מועדי התשלום הנחה על הקדמת תשלומים ותוספת על איחור בתשלום   6.6

יום מיום  90קובעים בזאת כי המועד לתשלום של חשבון שאושר על פי החוזה הוא שוטף +הצדדים 

 אישור החשבון ע"י החכ"ל ו/או לקבלת התשלום מהמשרד הממן, המאוחר מבין שניהם.

 

 חשבונות חלקיים: .7

על חשבון התמורה יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבונות חלקיים על סמך שלבי עבודה     .7.1

 לוח התשלומים, נספח ו' לחוזה.גמורים כמפורט ב

החשבונות החלקיים יוגשו על ידי הקבלן למזמין עד היום החמישי של החודש בגין     .7.2

קי העבודה שהושלמו בפועל כמפורט לעיל. למען הסר ספק מובהר, כי להחודש שחלף ויתייחסו לח

 ידי המזמין.יום נוספים את המועד לתשלומו על  30-כל איחור בהגשת החשבון החלקי ידחה ב

המזמין ו/או המפקח מטעמו יהיה רשאי לאשר את החשבון החלקי כולו או חלקו או     .7.3

להשיג עליו כולו או חלקו. השיג המזמין ו/או המפקח מטעמו על החשבון כולו או מקצתו והצדדים 

 לא הגיעו להסכמה בנדון, ישולם אותו חלק מהחשבון שהמזמין לא חלק עליו.
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בון כולו או חלקו, ולאחר ניכוי כל סכום עפ"י האמור בחוזה לאחר אישור החש    .7.4

מהסכום העומד לתשלום, לאחר כל  100%ובנספחיו על ידי המזמין, ישלם המזמין לקבלן 

שוטף + הניכויים הנ"ל, בגין העבודות שבוצעו על פי החשבון המאושר. התשלום יבוצע עד תום 

 . י הפיקוחיד-ד הגשת החשבון בפועל מאושר עליום ממוע 90

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה ו/או     .7.5

הסכמה ו/או אישור למחירים שאינם מוסכמים בחוזה זה ו/או לכמויות שצוינו בחשבונות ו/או 

 כהסכמה לקבלת חלק העבודות אליו מתייחס החשבון החלקי שאושר כאמור.
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 חשבון סופי: .8

ם ממועד השלמת העבודות ומתן תעודת השלמה לקבלן, יגיש הקבלן למזמין יו 30תוך     .8.1

 חשבון סופי. המזמין יהיה רשאי לאשר את החשבון כולו או חלקו או להשיג עליו, כולו או חלקו.

יום מתום החודש  90היתרה שתגיע לקבלן על פי החשבון הסופי, תשולם לקבלן בתוך     .8.2

בתנאי שעובר לכך, ניתנה לקבלן תעודת השלמה, כהגדרתה הקלנדרי בו אושר החשבון הסופי, 

להלן, הקבלן חתם על הצהרה בדבר היעדר תביעות או ויתור על תביעות נגד המזמין בנוסח להנחת 

 להלן. 22דעת המזמין ובתנאי נוסף שהקבלן ימציא למזמין את הערבות לבדק הנזכרת בסעיף 

לעיל, יהיה המפקח  8.1עד האמור בסעיף לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך המו    .8.3

רשאי לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים המצויים ברשותו וחשבון 

 סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המפקח ויחייב את שני הצדדים.

 

 הצהרת הקבלן: .9

 הקבלן מצהיר בזה כלפי המזמין כדלקמן:

בעל הכישורים, היכולת הכספית, הנסיון, כוח האדם, הציוד והמיומנות  כי הוא    .9.1

 הנדרשים לשם ביצוע העבודות באתר במועדים ובתנאים כפי שהם מפורטים בחוזה זה.

כי הוא מחזיק בכל הרשיונות וההיתרים הדרושים על פי דין לשם ביצוע העבודות וכי     .9.2

 ה על פי חוזה זה.ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותי

וכי הוא מנהל ספרי  1975-כי הוא עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו   .9.3

 חשבונות כדין.

כי בדק קודם לחתימת החוזה, את תכניות העבודה של המזמין, המפרטים, המפרטים    .9.4

הטכניים, תיאורי העבודות, האתר וסביבתו, כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, טיב הציוד 

החומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, ההפעלה והאחסנה של ו

הציוד הדרוש לביצוע העבודות וכל פרט ומידע אחרים אשר יש להם נגיעה או השפעה על ביצוע 

העבודות בהתאם להוראות החוזה. לאחר שעמד על כל האמור לעיל, אין לו ולא תהיינה לו כל 

ענות בקשר לכל עניין האמור לעיל או הקשור אליו ומכל מקום הוא מוותר על כל דרישות או ט

 דרישה, טענה או תביעה בקשר לכך.

כי הוא מאשר שעל יסוד הבדיקות המוקדמות אשר נעשו על ידו, התמורה מהווה תמורה    .9.5

בלתי  הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לביצוע העבודות על פי החוזה, כולל סיכונים ועניינים

צפויים מראש. לקבלן לא תהיה כל זכות של דרישה או תביעה או טענה מכל סוג שהוא, אשר 

 תסתמך על אי ידיעה או אי הבנה של עניין כלשהו הקשור בביצוע העבודות בהתאם לחוזה.

כי הוא יהיה מנוע מלטעון במשך מהלך ביצוע העבודות, או בכל מועד לאחר מכן, כל    .9.6

יוד ו/או בחומרים ו/או בכח אדם, ו/או בפריטים ו/או באביזרים הדרושים טענה בדבר חוסר בצ

לביצוע העבודות, או כל טענה בדבר חוסר אפשרות או קשיים להשיגם או קשיים כלשהם הנובעים 

מתנאים כלשהם באתר ו/או בסביבתו. בייחוד לא תשמע כל טענה כאמור לעיל, אשר יהיה בה 

שלמת ביצוע העבודות או כל שלב של העבודות, בהתאם ללוח ניסיון להצדיק איחור כלשהו בה

 הזמנים הקבוע לביצוע העבודות, למעט, טענה של כח עליון.

 

 התחייבויות כלליות של הקבלן: .10

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ומעולה ולהשתמש בציוד    .10.1

עבודה ולחלק ממנה ולחומרים, מתחייב וחומרים מעולים. בכל מקום בו קיימים תקנים ישראליים ל

הקבלן לבצע את העבודות ולהשתמש בחומרים עפ"י תקנים אלה. הקבלן מתחייב לבצע את 

העבודות  בהתאם להוראות כל רשות או גוף מוסמכים, ממשלתיים או עירוניים, ובהתאם 

מטעם משרד  למפרטים טכניים כלליים לעבודות בנין כפי שפורסמו על ידי הועדה הבין משרדית

 הבטחון, העבודה והשיכון. 

הקבלן מצהיר בזאת כי המסמכים והנספחים הנזכרים לעיל, אם לא צורפו לחוזה, ידועים לו 

ומצויים ברשותו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה של אי 

 ידיעה או אי הבנה של איזה מהמסמכים ו/או הנספחים הנ"ל.
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לתכניות, לתכניות העבודה,    .10.2

למפרטים, לשרטוטים ולכל יתר המסמכים המצורפים לחוזה. כל סטייה בביצוע העבודות מהאמור 

לעיל, שלא תאושר מראש ובכתב על ידי המפקח, תגרור אחריה התחייבות של הקבלן לביצוע 

ל חשבונו ובאחריותו של הקבלן. אין בכך כדי לגרוע מכל העבודות או חלק מהעבודות מחדש ע

 סעד ותרופה אחרים להם זכאי המזמין.

הקבלן ימנה בא כח מטעמו, שימצא באתר בשמך כל שעות היום, ובמשך שעות הלילה,    .10.3

אם הדבר ידרש, בכל זמן ביצוע העבודות. הקבלן יודיע למפקח בכתב ולמשרד העבודה בדואר 

מנהל העבודה "מנהל העבודה". ח הנ"ל. בא כוחו של הקבלן יקרא בחוזה זה רשום מי הוא בא הכ

יהיה מנהל עבודה מוסמך, בעל רישיון כדין ממשרד העבודה, ובעל ניסיון קודם בביצוע עבודות 

דומות, בכל הקשור לאופי, סוג העבודה והיקפה. המזמין ו/או המפקח יאשר בכתב את מינויו של 

יתחיל בעבודתו. מצא המזמין במהלך ביצוע העבודות, כי מנהל העבודה מנהל העבודה, קודם שזה 

אינו מתאים לתפקידו, עפ"י שיקול דעת המזמין, יודיע את הדבר לקבלן. על הקבלן יהיה להחליף 

את מנהל העבודה מייד. כל ההוראות, ההסברים, הביאורים והמסמכים שימסרו למנהל העבודה 

ילו נמסרו לקבלן עצמו. על פי הוראה של המפקח, לא תבוצע מטעם המזמין או המפקח יחשבו כא

 כל עבודה באתר ללא נוכחות מנהל העבודה.

הקבלן יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים     .10.4

ורווחתם בהתאם להוראות כל דין החל בעניין. אם תחול על המזמין חובה על פי דין למנות ממונה 

 בטיחות, מתחייב הקבלן למלא באופן מלא ומדויק כל הוראה של ממונה זה.על ה

הקבלן מתחייב לדווח מיד, הן בעל פה והן בכתב, למזמין ולמפקח על כל נזק או פגיעה,    .10.5

באתר העבודה מיד עם קרות כל נזק או פגיעה וללא כל קשר לכך, אם נזק או פגיעה אלה קשורים 

 .בביצוע העבודות על ידי הקבלן

קודם התחלת ביצוע העבודות יבצע הקבלן ויתקין את כל סידורי הבטיחות הנדרשים על    .10.6

פי כל דין בנוגע לטיב העבודות כדי למנוע נזקים תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. הקבלן דאג 

לאחזקת מקום ביצוע העבודות במצב טוב, תקין ונקי במשך כל תקופת ביצוע העבודות ברציפות. 

שבוע, ביום שיקבע על ידי המפקח, יבצע הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו של לפחות פעם ב

 המפקח, ניקיון כללי ויסדר את כל החומרים והציוד במקום עליו יצביע המפקח.

בתום ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לנקות מהאתר פסולת, חומרים, שיירים, אשפה,    .10.7

חלונות, כתמי צבע וכל עקבות לכלוך אחרים מחלקי  וכל לכלוך אחר, וכן לנקות כל רצפה, דלתות,

העבודה השונים ולמסור את העבודה ומקום ביצוע העבודה במצב טוב ונקי. אם לא יעשה כן 

הקבלן, יהיה המזמין רשאי להזמין ולבצע את הניקיון על ידי אחר או אחרים ולחייב את הקבלן 

בירות ההוצאות. למזמין תהיה זכות לקזז בהוצאות שתהיינה כרוכות בכך ללא צורך בהוכחה של ס

את ההוצאות כאמור כאן מכל סכום אשר יגיע לקבלן. הקבלן אחראי למציאת מקום לפינוי הפסולת 

 שיהיה מאושר על ידי הרשויות.

הקבלן מתחייב שפעילותו באתר העבודה תשתלב בעבודות האחרות המבוצעות בו ועל    .10.8

 מנת שלא להפריע או לעכב את ביצוען.

 

 לוח זמנים: .11

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שיקבע על ידי המפקח כאמור לעיל,  .11.1

להתמיד בביצוע העבודות על פי לוח הזמנים המצורף כנספח ה' לחוזה, להשלים כל שלב משלבי 

 ביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים, ולסיים העבודה במועד שנקבע בחוזה.

יום מחתימת החוזה  14ייב הקבלן להגיש למפקח תוך מבלי לפגוע באמור לעיל מתח .11.2

לוח זמנים מפורט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודות ומועדי ביצוען. לוח זמנים זה יהיה 

ועל תאריכי ההשלמה לביצוע העבודות כפי  נספח ה' לחוזה מבוסס על לוח הזמנים הכללי 

ר של עבודות אחרות באתר שנקבעו בחוזה. לוח הזמנים יתואם עם קצב ההתקדמות המשוע

הקשורות בעבודות הקבלן אולם אינן מבוצעות על ידו. לא המציא הקבלן למפקח את לוח 

יקבעו עיתויי ביצוע שלבי העבודה על ידי המפקח והם  –הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל 

 יחייבו את הקבלן ללא ערעור.
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או בשיטת "גנט" או שיטה  על פי דרישת המפקח יערך לוח הזמנים בשיטת ה"רשת" .11.3

דומה אחרת בהתאם לקביעת המפקח. הלוח יערך עד לפירוט שיידרש על ידי המפקח עפ"י 

שיקול דעתו הבלעדי ויצביע על הזמנים לביצוע שלבי הפעולות לביצוע העבודה, כולל השלמת 

 חלקי ביצוע העבודה שהקבלן מתחייב לעמוד בהם, על פי החוזה.

רשימת הפעולות לביצוע של כל שלבי העבודה, כולל עבודות לוח הזמנים יכלול את  .11.4

קבלני משנה וציון הזמן הדרוש לביצוען, המועד המוקדם ביותר והמאוחר ביותר להתחלה וסיום 

כל שלב בביצוע העבודה, אילוצים וציון הנתיב הקריטי ]גם אם קבלני משנה אלה לא נשכרו 

כה של כח אדם, ציוד, חומרים, מתקנים, מבני עזר ישירות על ידי הקבלן[, וכן דו"ח פריסה וצרי

 וכד'.

הקבלן יכוון את כל פעולותיו בביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. לוח הזמנים יתוקן  .11.5

ויעודכן על ידי הקבלן אחת לחודש או בתדירות אחרת, כפי שיקבע על ידי המפקח מעת לעת 

הוראות המפקח ובאישורו ועל פי שקול ולפי הצורך. תיקון ועדכון לוח הזמנים ייעשה בהתאם ל

דעתו הבלעדי של המפקח. אין בעדכון לוח הזמנים כדי לגרוע מאחריות הקבלן במקרה של 

 איחור הקבלן בשלבי ביצוע העבודה.

הקבלן מתחייב לדווח למפקח בכתב  כל חודש, או בכל תקופה קצרה יותר, שעליה יורה    .11.6

וואה ללוח הזמנים.הדיווח יכלול, בין היתר, פירוט המפקח, על ההתקדמות בביצוע העבודה בהש

של כל הסעיפים שהיו צריכים להתבצע בפרק זמן זה, וכן פירוט ביצועם למעשה. כן יכלול הדיווח 

פירוט של האמצעים והתנאים הדרושים לשם עמידה בלוח הזמנים בעתיד. המפקח יהיה רשאי, 

להגשת דו"ח ההתקדמות הנ"ל לשביעות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לעכב תשלום חשבון עד 

 רצונו.

אם, בכל זמן שהוא במשך ביצוע העבודה, יגיע המפקח לידי מסקנה , על פי שיקול    .11.7

דעתו הבלעדי, כי קצב ביצוע העבודה איטי מידי, כדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודה או 

על כך, והקבלן ינקוט מיד חלקים ממנה בזמנים הקבועים בלוח הזמנים, יודיע המפקח לקבלן בכתב 

באמצעים הדרושים כדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודה או חלקים ממנה, בהתאם ללוח 

הזמנים, בין היתק מתחייב הקבלן לתת תוספת של שעות עבודה, כח אדם, חומרים, כלים וציוד. 

ח כאמור הקבלן ידווח על כך למפקח בכתב. מובהר בזה מפורשות, כי ביצוע הוראותיו של המפק

לעיל, לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו לעמוד בלוח הזמנים. הוראות המפקח יבואו 

אך ורק בניסיון למנוע ולהקטין נזקים העלולים להגרם למזמין ומבלי שהדבר יצור אחריות כלשהי 

 של המזמין.

ינו מעיקריו מובהר בזה מפורשות, כי סיום העבודה על פי לוח הזמנים שנקבע בחוזה ה   .11.8

של חוזה זה. הקבלן מצהיר כי הובהר לו והוא יודע שלוח הזמנים נקבע על פי התחייבות המזמין 

כלפי צדדים שלשיים. אי עמידה של הקבלן בלוח הזמנים או בשלב משלבי לוח הזמנים, תהווה 

 הפרה יסודית של חוזה זה על כל הכרוך ומשתמע מכך.

 

 תפקידיו וסמכויותיו: –המפקח  .12

צוע העבודות, בין באתר ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע בי .12.1

העבודות, יהיה נתון לפיקוחו של המפקח. המפקח יהיה רשאי לבדוק ולהשגיח על העבודות 

ודרך ביצוען וכן לבדוק את טיב ציוד העבודות והחומרים בהם משתמש הקבלן וטיב העבודה 

שאי המפקח לבדוק ולבחון אם מפרש הקבלן כהלכה את הוראות הנעשית על ידי הקבלן. כן ר

 החוזה על כל נספחיו.

מבלי לגרוע מכל סמכות שניתנה למפקח בכל הוראה אחרת בחוזה זה, יכריע המפקח  .12.2

בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר לביצוע העבודה, טיב העבודה, מועד ביצוע 

משתמש הקבלן. אין בכל האמור בסעיף זה, ואין העבודה, איכות וסוג הציוד והחומרים בהם 

בכל מעשה או מחדל של המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי החוזה ולביצוע 

 העבודות בהתאם להתחייבויות שקיבל על עצמו.

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לבקר בכל עת במקום ביצוע העבודה וכן בכל מקום  .12.3

על ידי הקבלן או עבורו, או לכל מקום שממנו מובאים ציוד או אחר אשר בו נעשות עבודות 

חומרים לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה, וזאת לצורך ביקורת של טיב העבודה, של טיב 

 החומרים, של קצב ביצוע העבודה, ולצורך כל מטרה אחרת עפ"י שיקול דעתו של המפקח.
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או לפסול כל חלק מהעבודה או  המפקח יהיה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר .12.4

מביצוע העבודה, לפסול ציוד או חומרים אשר יראו לו בלתי מתאימים לביצוע העבודה או 

העומדים בניגוד להוראות החוזה, וייתן על כך הודעה לקבלן במקום ביצוע העבודה. המפקח 

ן. כל ציוד יהיה רשאי לדרוש בדיקה של כל ציוד או חומרים והבדיקה תיעשה על חשבון הקבל

או חומרים שימסרו לבדיקה, עפ"י הוראות המפקח, לא ייעשה בהם שימוש, אלא עפ"י אישור 

 מראש בכתב לכך, על ידי המפקח.

פסל המפקח עבודה מסויימת או חומר כלשהו, יהיה הקבלן מחוייב להחליף ו/או לתקן  .12.5

ונה ו/או את השימוש ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנד

בחומרים שנפסלו או שלא אושרו, הכל כפי שיהיה המקרה, וכן לסלק חומרים כאלה ממקום 

 העבודה.

היה המפקח בדיעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם  .12.6

להוראות החוזה, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, להודיע לקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע כל 

ה בין באופן כללי ובין בצירוף כל אמצעי שעל הקבלן לצרף כדי לחזור ולמלא אחר פעול

 הוראות החוזה. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואם.

המפקח יהיה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע ולכוון את לוח הזמנים של  .12.7

של הקבלן, הכל תוך כדי כך ביצוע העבודה, סדר הקדימויות בביצוע העבודה, סדרי העבודה 

 שייקח בחשבון את לוח הזמנים הכללי הנוגע לביצוע כל עבודה באתר.

אם ישתמש המפקח בכל סמכות הנתונה לו עפ"י החוזה, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש  .12.8

תשלום כלשהו בגין הוצאות שיגרמו לו עקב כך, אלא אם כן נקבעה הוראה מפורשת בחוזה 

 ום נוסף.המקנה לקבלן זכות לתשל

אם לא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח כמלואן וללא כל עיכוב או שיהוי, יחשב  .12.9

 הדבר הפרה יסודית של החוזה, על כל המשתמע מכך עפ"י החוזה ועפ"י הוראות כל דין.

המזמין יהיה רשאי להחליף את המפקח מעת לעת,, ו/או למנות אחר במקומו. הקבלן  .12.10

 שימונה מטעם המזמין. מתחייב להישמע להוראות כל מפקח

 

 יומן העבודה: .13

הקבלן ינהל במשך כל זמן ביצוע העבודה ובמקום העבודה יומן עבודה, אשר בו ירשמו  .13.1

"{. הימן יתנהל עפ"י היומןמידי יום ביומו כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה }להלן: "

או כל חלק הוראות המפקח. המפקח יהיה רשאי להורות מעת לעת לנהל יומן נוסף או אחר 

הכל כפי  –מהיומן או יומן לגבי חלק מהעבודה או לגבי תקופה מסוימת במשך ביצוע העבודה 

 שיראה למפקח נכון מעת לעת.

היומן יכלול בין השאר את הפרטים הבאים: מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים  .13.2

ים לאתר או על ידי הקבלן בביצוע העבודה; כמויות החומרים, המוצרים והאביזרים המובא

המוצאים ממנו; כמויות החומרים, אשר נעשה שימוש בהם לצורך ביצוע העבודות. הציוד, 

הכלים והמכשירים הנמצאים במקום ביצוע העבודה והמוצאים ממנו, וכן השימוש בהם בביצוע 

העבודה; תקלות והפרעות בביצוע העבודה; מהלך ההתקדמות בביצוע העבודה במשך יום 

וראות שניתנו לקבלן על ידי המזמין או המפקח; הערות שיש לקבלן בדבר העבודה שחלף, ה

ביצוע העבודה; הערות המפקח בקשר לביצוע העבודה אשר יש בהן כדי לשקף את מהלך ביצוע 

העבודה, הערות והארות שניתנו לקבלן בדבר ביצוע העבודה, תכניות ומסמכים שניתנו לקבלן 

 ראות המפקח במסגרת הפיקוח שלו על ביצוע העבודה.בקשר לביצוע העבודה וכן הערות והו

היומן ימצא כל העת במקום ביצוע העבודה ובמקום בו תהיה למזמין ולמפקח גישה  .13.3

 רצופה אליו.

היומן יחתם מידי יום ביומו על ידי הקבלן או מנהל העבודה והעתק חתום ממנו ימסר  .13.4

שמו ביומן עפ"י שיקול דעתו, למפקח. המפקח יהיה רשאי להסתייג מפרט או מפרטים אשר יר

ימים ממועד מסירת ההעתק האמור. הסתייגות המפקח תרשם ביומן או שתמסר הודעה  7תוך 

ימים  3עליה בכתב לקבלן או למנהל העבודה. לא העיר הקבלן על הערות והוראות המפקח תוך 

ן את מיום רישומם ביומן או מסירת הודעה עליהם לקבלן, יחשב הדבר כאילו אישר הקבל

 נכונות הפרטים שנרשמו כאמור.
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רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, ופרט לאלה שירשמו בהתאם לסעיף  .13.5

להלן, ישמשו ראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם  13.6

 עילה לדרישת תשלום כלשהו עפ"י החוזה.

יו בקשר לכל עניין הקשור בביצוע העבודה, הקבלן יהיה רשאי לרשום ביומן את הערות .13.6

אולם רישומים כאלה, לא יחייבו את המזמין כל עוד לא אישר אותם המפקח בכתב. לא תוכר כל 

דרישה של הקבלן, אשר לא תרשם ביומן, ואשר לא תאושר על ידי המפקח בכל מקרה בו נדרש 

 אישורו.

ו הסתייגות על ידי הקבלן למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אין ברישום כל הערה א .13.7

ביומן כדי להוות סיבה לעיכוב ו/או אי ביצוע חלק כלשהו של העבודה ו/או לאי מילוי אחר של 

 כל הערה של המפקח.

 הקבלן מתחייב למסור למפקח בקביעות כל מידע שיהיה דרוש לניהול היומן. .13.8

 

 שינויים בהיקף העבודות: .14

מן שינויים בהיקף העבודה ובצורתה המזמין שומר לעצמו את הזכות להביא מזמן לז .14.1

ובכלל זה להורות על ביטול או הפסקה או הגדלה או שינוי של כל חלק מהעבודה או של כל 

 יחידת עבודה.

החליט המזמין לבצע שינויים בעבודה, כאמור, רשאי המפקח להורות בכל עת שימצא  .14.2

וראת שינויים" והיא תינתן לנכון על כל שינוי כזה. הוראות המפקח על שינוי העבודה תיקרא "ה

 בכתב.

ערכו הכספי של כל שינוי שבוצע בהתאם ל"הוראת שינויים" ושבגינו זכאי הקבלן  .14.3

לתמורה כלעיל, במקרה של הגדלת עבודתו, או שבגינו זכאי המזמין להפחתה בתמורה, במקרה 

שירותי  של הקטנת העבודות, ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים במחירון, המתפרסם ע"י דקל

{ כפי שיהיה בתוקף "מחירון דקל"מחשב להנדסה בע"מ מאגר מחירים לענף הבניה }להלן: 

מהמחיר הנקוב במחירון ללא תוספות כלשהן  10%מתן הנחה של בעת מתן הוראת השינויים וב

. לא נקבעו במחירון דקל כל מחירי בגין עבודה בהיקף קטון ו/או תוספת קבלן משנה וכד'

יקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא  –ים לקביעת ערכו של השינוי היחידות הדרוש

אי מ כתוצאהומתן בין המפקח והקבלן, אולם אין הקבלן רשאי לעכב את ביצועו של השינוי 

 השינוי.  לקביעת ערכו ש

ייקבע ערכם  –לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות מחירי היחידות המבוקשים  .14.4

ח והקבלן. על אף האמור לעיל, אם מחיר אתר הנקוב במחירון דקל אינו במשא ומתן בין המפק

מתקבל על הדעת, לדעת המפקח, לאור מהותו או כמותו של השינוי שבוצע בהתאם ל"הוראת 

השינויים", רשאי המפקח להודיע בכתב לקבלן שמחיר האתר האמור אינו מתקבל על הדעת 

 ואזי יקבע המחיר בהתאם לאמור לעיל.

בין הצדדים כי לצורך קביעת מחירים לא יעלו רווח הקבלן וההוצאות הכלליות מוסכם  .14.5

 .15%שלו על 

 

 כח אדם, קבלני משנה וחומרים .15

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה וכל חלק ממנה, באתר, ובכל מקום אחר כפי  .15.1

היקף שידרש, בעלי מקצוע מנוסים על פי הנדרש לביצוע העבודה או כל חלק ממנה, במספק וב

 הדרושים לשם ביצוע העבודה והשלמתה, על פי לוח הזמנים הקבוע לכך.

הקבלן מתחייב לדאוג לכך, שמנהל העבודה ימצא באתר בכל שעות ביצוע העבודה, כדי  .15.2

להשגיח ולפקח על ביצועה המדוייק והנכון של העבודה על ידי העובדים וכדי לקבל הוראות 

 בקשר לביצוע העבודה.

לו לעבודה כדין. בכל מקום שיש צורך בכך, יעסיק הקבלן בביצוע כל העובדים יתקב .15.3

העבודה עובדים שהם בעלי רישיון, היתר או רישום על פי כל דין ובהתאם לעניין. מצאו המזמין 

או המפקח, כי עובד מהעובדים אינו מתאים לביצוע העבודה, על פי שיקול דעתם, יודיעו על כך 

 ד.לקבלן והקבלן יחליף עובד זה מי

הקבלן ימציא למפקח, עפ"י דרישתו, את מצבת כח האדם החודשית, השבועית והיומית  .15.4

אשר תכלול את פרטי העובדים המועסקים על ידו, על פי מקצועותיהם סוגיהם והעבודות בהם 
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הם מועסקים. בכל מקרה של דרישות, רישום ובקרה מטעם שלטונות הבטחון, יבוצעו אלה על 

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהעסקת העובדים, הבאתם למקום ביצוע העבודה  .15.5

והחזרתם משם, שכרם, כל המיסים והתשלומים לקרנות ביטוח סוציאלי, ביטוח לאומי ומס 

הכנסה עבורם. הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור על ביצוע התשלומים כאמור לעיל, לפי 

 דרישת המזמין.

סור ביצוע חלקים מסוימים מהעבודה לקבלן משנה, בתנאי שהקבלן הקבלן רשאי למ .15.6

יקבל את אישורו של המפקח מראש. מסירתו של חלק מסוים מהעבודה לקבלן המשנה, לא 

תפטור, לא תגרע, ולא תשחרר את הקבלן מכל אחריות או חובה המוטלים עליו, עפ"י חוזה זה, 

לה, מעשה, מחדל, שגיאה, השמטה, מגרעת, נזק ו/או עפ"י דין, והוא בלבד יהיה אחראי לכל פעו

והוצאה שיגרמו על ידי קבלן המשנה, או שיגרמו בעת ביצוע חלק העבודה על ידו ודינם של כל 

 אחד מאלה, יהיה כאילו נעשה על ידי הקבלן עצמו.

המזמין או המפקח יהיו רשאים בכל עת ובכל שלב להפסיק את עבודת קבלן המשנה על  .15.7

בכתב לקבלן. מיד עם קבלת ההודעה מתחייב הקבלן להפסיק את עבודת קבלן ידי מתן הודעה 

 המשנה מבלי שתהיה לו כל דרישה או טענה כלפי המזמין.

הקבלן מתחייב לספק לאתר, על חשבונו את כל הציוד, החומרים, המוצרים, האביזרים,  .15.8

אות החוזה הכלים, המתקנים וכל דבר אחר אשר יהיה דרוש לביצוע העבודה, בהתאם להור

ושעליו לספק על פי תנאי החוזה. הקבלן מתחייב לדאוג לכך, כי כל האמור לעיל, יובא ויסופק 

לאתר במועדים המתאימים, כך שלא יהיה כל עיכוב בביצוע העבודה על פי החוזה ובלוח הזמנים 

 הקבוע לביצוע העבודה.

ע העבודה, יהיו כל החומרים, המוצרים, הציוד, הכלים והמתקנים אשר ישמשו לביצו .15.9

באיכות גבוהה, מעולים ומשובחים ובהתאם לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, והוראות 

החוזה.חובה על הקבלן, לפי דרישות המפקח, להמציא לאישור דוגמאות של החומרים והמוצרים 

בהם הוא עומד להשתמש בביצוע העבודה. המפקח יהיה רשאי לפסול חומרים ומוצרים אשר לא 

תאימו לדרישות. כל חומר או מוצר אשר יובאו לאתר ואשר לדעת המפקח אינם מתאימים י

לדרישות, יורחקו על ידי הקבלן על חשבונו ומיד. ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות של 

חומרים ומוצרים, שלא יעמדו בדרישות התקנים או שאינם בהתאם להוראות החוזה, יחולו על 

 הקבלן.

עלי תו תקן ישראלי ירכשו על ידי הקבלן רק ממפעל בעל תקן חומרים ומוצרים ב .15.10

ישראלי וישאו תו תקן כדין. בהיעדר תקן ישראלי יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות 

התקנים האמריקאיים המתאימים או לתקנים של ארץ היצור, על פי הגבוה שבהם, או לתקן אחר 

שות הרשויות המוסמכות ולכל דין. אם עליו יורה המפקח ובתנאי שתקנים אלה יתאימו לדרי

המזמין יורה לקבלן או יאשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שימוש בחומרים ו/או מוצרים אשר 

אינם נושאים תו תקן, אולם קיים לגביהם תקן ישראלי, ישא הקבלן בהוצאות בדיקתם 

 והתאמתם לתקן הישראלי.

פקח על מקור החומרים הקבלן מתחייב לקבל אישור מראש של המזמין או המ .15.11

והמוצרים ועל טיבם של אלה. אישור המקור לא יחשב אישור לטיב החומרים מאותו המקור 

 ואישור חומרים ממקור מסוים, לא יחשב אישור לכל שאר המשלוחים מאותו מקור.

הקבלן יהיה אחראי במשך כל זמן ביצוע העבודה לאחסונם ושמירתם הבטוחה של  .15.12

באו על ידו לאתר, ויהיה רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע הציוד והחומרים אשר יו

 העבודה על פי החוזה.

בגמר ביצוע העבודה, יסלק הקבלן מהאתר כל ציוד, מתקנים וחומרים אשר אינם  .15.13

דרושים עוד או אשר לא נעשה בהם שימוש, והכל לפי הוראות המפקח. לא פעל הקבלן כאמור 

ציוד, מתקנים וחומרים מהאתר, לטפל בהם או למוכרם על  לעיל, יהיה המזמין רשאי לסלק כל

 פי שיקול דעתו הבלעדי, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שנגרמו בקשר לכך.

 

 מועד סיום העבודה, השלמה ומסירה: .16

הקבלן מתחייב לסיים ולהשלים את ביצוע העבודה כולה וכל חלק ממנה לשביעות  .16.1

אשר ועל פי לוח הזמנים  חודשים קלנדריים 2של בתקופה רצונם המלאה של המזמין והמפקח 

 .יאושר ע"י המפקח טרם יציאה לביצוע
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המפקח הוא שיקבע אם אמנם גמרה והושלמה העבודה, ואם הושלמה במועד, או אם חל  .16.2

איחור, ומה היא מידת האיחור. החלטת המפקח בעניין תהיה סופית ותחייב את הקבלן ללא 

 ערעור.

עבודה, מסיבות של כח עליון, או בגלל תנאים אחרים שלדעת אם יגרם עיכוב בביצוע ה .16.3

המפקח לא היתה לקבלן שליטה עליהם, ולא היתה לו אפשרות לצפות אותם ולמנוע את 

העיכובים, יהיה הקבלן רשאי לבקש ארכה להשלמת ביצוע העבודה. המפקח יקבע אם אכן יש 

כל על פי שיקול דעתו הבלעדי. צורך בארכה לביצוע העבודה וכן את משך הזמן של הארכה וה

המפקח ישקול מתן ארכה בתנאי שהקבלן הודיע למפקח בכתב באופן מיידי על האירוע או 

האירועים המצדיקים את בקשתו לדחיית מועד השלמת העבודה ושהקבלן הוכיח למפקח, כי 

כן עשה את כל הניתן להיעשות על מנת לצמצם השפעתם של אירוע זה או אירועים אלה וכי א

 יש באירוע או אירועים אלה כדי להשפיע על משך הזמן לביצוע העבודה.

למפקח תהיה הסמכות באתר להחליט בקשר להשפעת אירוע או אירועים כאמור לעיל,  .16.4

 על משך הזמן לביצוע העבודה ועל השפעתם על לוח הזמנים הקבוע לביצוע העבודה.

ק ממנה עקב אירוע הנובע ו/או מובהר בזה מפורשות, כי עיכוב בביצוע העבודה או חל .16.5

הקשור עם השטחים המוחזקים  על ידי צה"ל ו/או שטחי האוטונומיה, או שהינו תוצאה של 

 אירוע כזה, לא יחשב כח עליון או אירוע המצדיק ארכה להשלמת העבודה.

מובהר בזה מפורשות כי כל דחייה וארכה על פי האמור בסעיף זה, לא יהא בה כדי  .16.6

 ף תנאי מתנאי החוזה ולא יזכה את הקבלן בתוספת מחיר או התייקרות כלשהי.לשנות במאומה א

השלים הקבלן את ביצוע כל העבודות בהתאם להוראות החוזה זה יודיע על כך למזמין  .16.7

בכתב ויזמנו לבודקם. במועד הבדיקה, כפי שיתואם בין המזמין לבין הקבלן ולא יאוחר מאשר 

הקבלן, יבדוק המפקח בנוכחות נציג הקבלן את שבעה ימים  מקבלת דרישה בכתב מאת 

העבודות ויקבע באם הם בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה או מה היא הסטייה לגבי כל חלק 

מהם, בין העבודות שבוצעו לבין העבודות שהיו צריכות להתבצע לפי הוראות חוזה זה. תוך כדי 

ין באם יש צורך בתיקונים { בה יצוי"התרשומת"בדיקה תיערך ע"י המפקח תרשומת }להלן 

או השלמות על מנת להתאים את העבודות להוראות חוזה זה. תיקונים והשלמות שיש לבצע 

 בהתאם לתרשומת דלעיל, יבוצעו ע"י הקבלן תוך עשרה ימים מעריכת התרשומת.

לעיל שינויים, תיקונים או התאמות שעל הקבלן  16.7כללה התרשומת  הנזכרת בסעיף  .16.8

קבלן את המפקח בגמר הביצוע על מנת לבדוק אם ביצע אותן כהלכה. המפקח לבצע, יזמין ה

יבדוק את ביצוע התיקונים, השינויים או ההתאמות כנ"ל ותוך כדי הבדיקה יערוך תרשומת 

{ בה יצויינו תוצאות הבדיקה. לא ביצע הקבלן שינוי, או "התרשומת הסופית" –סופית }להלן 

ע השלמה במועד שהיה עליו לבצע עפ"י התרשומת הסופית, לא תיקן הקבלן תיקון, או לא ביצ

יהיה המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצעם ללא דיחוי ו/או יהיה המזמין רשאי לבחירתו לבצע 

או למסור לביצוע את התיקון או ההשלמה על חשבון הקבלן ולתבוע ממנו את הוצאות התיקון, 

}עשרים אחוז{  20%התמורה ובצירוף כשהם צמודים בתנאי הצמדת התמורה כמפורט בנספח 

על כל הנ"ל לכיסוי הוצאות ודמי טיפול של המזמין. הצדדים מסכימים כי דרישת תשלום בגין 

יהוו בסיס מספיק לתביעה  –תיקון או השלמה, מכח החלטת המפקח, בקשר לתשלום ההפרש 

 בסדר דין מקוצר נגד הקבלן. 

התכניות לפיהן בוצעו עבודותיו  עם השלמת העבודות יגיש הקבלן למפקח את כל .16.9

באתר. הקבלן יסמן בכל תכנית את כל השינויים שנעשו באתר באותה תכנית ויאשר את 

 המידות. בכל תכנית יש לחתום ולציין את התאריך שבו עודכנה התכנית.

זה לעיל יתן המפקח  16עם השלמת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כאמור בסעיף  .16.10

תעודת "–מאשרת כי הקבלן השלים ביצוע העבודות }להלןלקבלן תעודת השלמה ה

להלן בידי  22.3{. למען הסר ספק יובהר כי הפקדת ערבות הבדק, כאמור בסעיף השלמה"

המזמין כאמור מהווה תנאי למסירת תעודת השלמה לקבלן. לפני מתן תעודת ההשלמה רשאי 

השלמת ביצוע העבודות המפקח לדרוש מהקבלן תיקונים והשלמות הדרושים לדעתו לצורך 

בתוך תקופה שתקבע לכך. אלא אם כן נקבע אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים, השלמת 

העבודות כאמור לעיל כוללת, בין היתר, ביצוע העבודות בהתאם לדרישות רשויות התכנון 

 המוסמכות.
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למרות האמור לעיל, המזמין רשאי לקבל לשימושו, לפני מועד גמר ביצוע העבודות,  .16.11

חלק מהעבודות כאשר הן גמורות. קבלה מוקדמת כאמור, לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו 

לגמר ביצוע העבודות בשלמותן ולא תחשב כמסירה של אותו חלק שהתקבל, אלא אם כן, יאשר 

 זאת המפקח בכתב על פי שיקול דעתו.

 

 פיצויים מוסכמים מראש על איחורים: .17

ודה במועד שנקבע בחוזה להשלמתה ו/או לא אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העב .17.1

ישלים את ביצוע השלבים של העבודה במועדים המוסכמים, מתחייב הקבלן לשלם למזמין מיד 

}עשירית האחוז{ מערך החוזה, כפי שיחושב נכון למועד  0.1%עם דרישתו הראשונה סך של 

מראש ומבלי לפגוע  התשלום , עבור כל יום של פיגור, וזאת כפיצויים מוסכמים ומוערכים

בזכותו של המזמין לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ו/או על כל דין ומבלי שהמזמין יהיה חייב 

 לנמק את נזקו.

אם נדרש הקבלן על ידי המזמין לשלם את הפיצוי המוסכם ולא עשה כן, ישא הסכום  .17.2

ע"מ בחשבונות שלא שולם כאמור ריבית בגובה הריבית החריגה שתהיה נהוגה בבנק הפועלים ב

 חח"ד מהמועד שהקבלן נדרש לשלם את הפיצוי המוסכם ועד למועד תשלומו בפועל.

המזמין יהא רשאי לנכות סכומי הפיצויים המוסכמים הנ"ל לרבות הריבית עליהם, מתוך  .17.3

כל תשלום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כמו כן, יהא המזמין רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך 

 רך מימוש כל ערבות אשר תהיה בידו.אחרת, לרבות על ד

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בקביעת הפיצויים המוסכמים הנ"ל כדי לגרוע  .17.4

מזכותו של המזמין לתבוע ולגבות מאת הקבלן במקום הפיצויים הנ"ל, פיצויים על הנזקים 

 הממשיים שיגרמו לו בפועל עקב האיחור.

 

 אחריות לנזיקין: .18

ע העבודה כולו או חלקו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת מיום העמדת מקום ביצו .18.1

השלמה עם תום ביצוע העבודה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת מקום ביצוע העבודה, על כל אשר 

בוצע בו וכן לשמירת החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שיובא על ידי הקבלן למקום 

 ביצוע העבודה.ביצוע העבודה, או שיועמד לרשות הקבלן לצורך 

בכל מקרה של נזק או אובדן מסיבה כלשהי, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו,  .18.2

בהקדם האפשרי ובאופן כזה, שעם השלמת ביצוע העבודה יעמוד בכל התחייבויותיו בדבר 

השלמת ביצוע העבודה ואופן ביצוע העבודה. ההוראות הנ"ל יחולו באותה מידה גם על ביצוע 

 קון ובדק שתבוצענה על ידי הקבלן אף לאחר מתן תעודת ההשלמה.עבודות תי

או איזה מהן, זכאי המזמין, מבלי  18.2לא מילא הקבלן את התחייבויותיו על פי סעיף  .18.3

לגרוע מזכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים, לבצע את המוטל 

ו/או בכל דרך אחרת שהיא ובמקרה כזה יהיה על  על הקבלן, בעצמו ו/או באמצעות קבלן אחר

הקבלן לשפות את המזמין מיד, עם דרישתו הראשונה בכתב, בכל ההוצאות שנשא בהן המזמין 

אחוזים על חשבון הוצאות כלליות מוערכות ומוסכמות מראש. הסכומים אשר  15בתוספת 

ין על פי חוזה זה והמזמין הקבלן חייב בתשלומיו למזמין לפי סעיף זה יהוו חוב מהקבלן למזמ

 יהיה רשאי לקזזו מכל תשלום המגיע לקבלן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יפצה או ישפה את המזמין על כל נזק, אבדן או הפסד  .18.4

שיגרם לו ו/או לרכושו  וכן לכל נזק, אבדן או הפסד או מוות שיגרם לעובדיו, סוכניו ונציגיו וכן 

וזאת על ידי הקבלן או סוכניו, עובדיו, נציגיו או הבאים מכוחו או לרכושו ו/או לרכושם של אלו 

מטעמו שנגרמו ו/או נעשו בקשר לביצוע העבודה ו/או ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי 

ההסכם ו/או הנובעים מביצוע העבודה ו/או האנצידנטלים לה. אותו תשלום, לרבות הוצאות, 

הסכם זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא הקבלן יראוהו חוב המגיע למזמין מהקבלן לפי 

רשאי לזכות כל סכום כאמור, מכל תשלום או סכום שיגיע ממנו לקבלן על פי ההסכם ו/או 

 לחוזה. 22-ו 21להשתמש בערבויות הנזכרות בסעיף 
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הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם בין לגוף ובין לרכוש כתוצאה ממעשה או ממחדל  .18.5

זק שייגרם עקב ביצוע העבודה או כל שירות או מעשה אחר המבוצע על ידי שלו וכן לכל נ

הקבלן, או סוכניו, משמיו, עובדיו, נציגיו או הבאים מכוחו או מטעמו, לרבות כל אבדן, נזק, 

קלקול או פגיעה שייגרמו על ידי מעשיו או מחדליו לרכוש המזמין, אך מבלי לגרוע מכלליות 

ולחומרים שספק המזמין ולציוד שהמזמין העמיד לרשות  האמור, לתכניות, לאביזרים

הקבלן.חובתו האמורה של הקבלן תעמוד בעינה בין שהאובדן, הנזק, הקלקול או הפגיעה 

האמורים נגרמו באקראי ובין שהוא תוצאות מעשה הכרחי או צפוי מראש לצורך ביצוע העבודה 

נקוט בכל האמצעים כדי למנוע כל נזק ובין שנגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. על הקבלן יהיה ל

 או אובדן כזה.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, או בקשר אליהן,  .18.6

לגופו או לרכושו של כל אדם שהוא, לרבות גרימת מוות, נזק, פגיעה או הפסד לכל אדם או 

, נציגיו או הבאים מכוחו או לרכושו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, סוכניו

מטעמו. האמור לעיל כולל את כל המבקרים, העובדים, המשתמשים והמחזיקים באתר. הקבלן 

יפצה ו/או ישפה את המזמין על כל סכום או הוצאה שהמזמין יהא חייב לשלם כתוצאה מנזק 

משפטיות  אשר יגרם כאמור לעיל ואשר הקבלן אחראי לו כאמור לעיל, כולל הוצאות, הוצאות 

ושכר טרחת עו"ד. משמעות השיפוי היא כי הקבלן ישלם במקום המזמין כל סכום שהמזמין 

ידרש  לשלמו וזאת מיד עם דרישת המזמין. כל סכום שישולם על ידי המזמין, יחשב כחוב 

המגיע למזמין מהקבלן על פי חוזה זה. המזמין יהיה רשאי לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע 

 בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת.לקבלן ממנו, 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי החוזה ועל פי הדין, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי  .18.7

נזק או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן 

ודות בתקופת הבדק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודה, ותוך כדי ביצוע עב

 ובקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפצה ו/או ישפה הקבלן את המזמין על תשלום  .18.8

שהמזמין יהא חייב לשלם כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סימני מסחר או זכויות 

 דומות אשר נעשתה על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה, או בקשר אליה.

גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של המזמין בכל העניינים שום אדם או  .18.9

המפורטים או הנוגעים לחוזה זה או לביצועו או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחריות אישית 

כלפי הקבלן או כלפי אדם אחר והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד המזמין הנובעת 

 מהעניינים המפורטים הנ"ל.

יהא משוחרר מכל חבות או אחריות כלשהי, אזרחית או פלילית בקשר עם מקום  המזמין .18.10

 ביצוע העבודה, הציוד, החומרים שבו והעבודות המבוצעות בו.

 

 ביטוח: .19

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ומביטוחי חובה אשר חובה על הקבלן  .19.1

הנדסי, ביטוח לאומי לעובדיו, לעשותם על פי כל דין, לרבות ביטוח חובה לכלי רכב ולציוד 

ביטוח בריאות וכל ניכוי משכר עובדיו בגין חובות על פי חוק, מתחייב הקבלן לערוך את 

 הביטוחים המפורטים להלן.

הקבלן מתחייב לבטח ביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית  –ביטוח חובה  .19.1.1

חריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד הנדסי, וכן ביטוח א

לכל כלי  150,000$-עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד הנדסי עד לסך שלא יפחת מ

 רכב בגין נזק אחד.

הקבלן מתחייב לבטח את כל הרכוש, הציוד, הכלים וכד' אשר בבעלותו  –ביטוח רכוש  .19.1.2

ל סוג ותיאור, ו/או באחריותו, לרבות כלי רכב, כלי שינוע והנפה, ציוד מכני הנדסי מכ

 אשר מובאים על ידו לאתר, בערכם המלא ומכל הסיכונים.

הקבלן מתחייב לבטח אחריותו כלפי צד שלישי בגין פגיעה  –ביטוח אחריות כלפי צד ג'  .19.1.3

גופנית או נזק לרכוש שיגרמו במשך תקופת הביצוע מחוץ לאתר העבודות, בחצריו 

עבודות באתר, בגבול אחריות שלא ו/או בכל מקום אחר בגבולות המדינה ו/או בדרך ל

 יפחת ממיליון דולר ארה"ב לאירוע ושלושה מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.
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הקבלן מתחייב לבטח את אחריותו כלפי עובדיו ומועסקיו בגין  –אחריות מעבידים  .19.1.4

פגיעה גופנית הנגרמת בקשר לביצוע העבודות מחוץ לאתר ובדרך אליו, בחצרי הקבלן 

ל מקום בתחומי המדינה, וזאת בגבול אחריות שלא יפחת מחמישה מיליון דולר ו/או בכ

 לאירוע וחמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.

המוטב לתגמולי הביטוח יהיו הקבלן והמזמין. הביטוח יהיה בתוקף למשך כל תקופת  .19.2

 ות.ביצוע העבודות באתר על ידי הקבלן, ועד לפינוי המוחלט על ידו בתום העבוד

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את  .19.3

היקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו 

 יום מראש. 60לעשות כן 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשונים לכל ביטוח אחר  .19.4

 ידי המזמין או לטובתו.שנערך על 

שם המבוטח בביטוחי הקבלן יורחב לכלול גם את המזמין וכן את המפקח. שם המבוטח  .19.5

בביטוח אחריות כלפי צד ג' יכלול את המזמין ואת המפקח ב"אחריות צולבת". ביטוחי הקבלן 

{ נגד כל יחיד מיחידי Subrogationיכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף }

וטח, בני משפחותיהם, וכל אדם או גוף של מבוטח שיש זיקה אליו או שהמבוטח התחייב המב

 בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות.

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ו/או המפקח, מיד עם דרישתו, העתקים חתומים  .19.6

ור של ביטוחי הקבלן, בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמ

בחוזה זה, לדרישת המזמין, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת 

להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, 

בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בשבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על 

 ל הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.המזמין ולא תצמצם את אחריותו ש

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה. כן מתחייב  .19.7

 הקבלן לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם.

כל שינוי שיש בו כדי לצמצם האת היקף הכיסוי הביטוחי יובא לידיעת המזמין בכתב,  .19.8

 ויהיה כפוף לאישורו מראש.

 הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה. .19.9

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה,  .19.10

 או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו  15לאחר שנתן לקבלן התראה של  המזמין רשאי, .19.10.1

 ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.

 ., יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.19.10.1-עשה המזמין כאמור ב      19.10.2

 

זה, או כדי להטיל על אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף  19.11

 המזמין חבות כלשהי.

 

 מדידת כמויות: .20

מקום שלצורך ביצוע תשלום כלשהו של התמורה המגיעה לקבלן על פי החוזה, יש          .20.1

צורך במדידת כמויות, תמדדנה הכמויות לפי תכניות העבודה המאושרות על ידי הקבלן 

ושרים על ידי המפקח על גבי והנושאות חותמת "מאושר לביצוע" בתוספת השינויים המא

 התכניות או ביומן העבודה.

לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות           .20.2

לעבודות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את בדיקת המדידות בהיעדרם ויהיו רואים את 

 יהיה רשאי לערער עליהם. המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא

נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות לעבודות, רשאי הוא לערער בכתב           .20.3

ימים על כל הכמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש.  7תוך  

 מדידה שבוצעה מחדש כאמור, אין מערערים עליה.

ו מקצתה מוגמרת ומוכנה למדידה והקבלן בקש שתבוצענה היתה העבודה כולה א         .20.4

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה. –המדידות בהקדם 
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  ערבות לקיום החוזה: .21

להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, מתחייב הקבלן להמציא למזמין           .21.1

ערבות בנקאית אוטונומית צמודת דולר ארה"ב הנפרעת  במעמד חתימת הצדדים על החוזה,

מהתמורה. הערבות תעמוד בתוקפה עד להמצאת  5%לדרישת המזמין ללא תנאי בשיעור 

 לחוזה להלן. 22הערבות לבדק הנזכרת בסעיף 

לעיל,  21.1המזמין יהיה רשאי להפעיל ולהעמיד את הערבות הבנקאית כאמור בסעיף           .21.2

ום הנקוב בהן במלואן או בחלקן, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת שהמזמין ולתבוע את הסכ

יגיע לידי מסקנה כי הקבלן הפר את התחייבויותיו על פי חוזה זה או חלק מהן. כדי למנוע ספק, 

מובהר כי המזמין יהיה רשאי לממש את הערבות גם במקרה שהקבלן יפגר בביצוע העבודות 

 כם אשר בו התחייב הקבלן על פי חוזה זה.ולצורך גביית הפיצוי המוס

 

 :בדק ותיקונים .22

הקבלן יהא אחראי לאיכות העבודות שביצע על פי חוזה זה, וזאת לתקופה של שנה החל   .22.1

 {."תקופת הבדק"ממועד קבלת תעודת ההשלמה }להלן: 

ת הקבלן יתקן כל ליקוי, נזק, קלקול, פגם או מגרעת שיתגלו בעבודות במהלך תקופ         .22.2

לעיל. הקבלן יבצע התיקונים  22.1הבדק ואשר עליהם הוא אחראי על פי האמור בסעיף 

 הנדרשים תוך זמן סביר בהתאם לסוג התיקון הנדרש.

זה, ימסוק הקבלן למזמין כתנאי לתשלום  22להבטחת התחייבות הקבלן על פי סעיף         .22.3

נקאית צמודת דולר ארה"ב ובלתי לחוזה, ערבות ב 8הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין על פי סעיף 

}עשרה אחוזים{ מהתמורה  10%-מותנית בנוסח שיאושר מראש ע"י המזמין על סך השווה ל

{, שתוקפה יהיה למשך שנה ממועד "ערבות הבדק"שתשולם לקבלן עפ"י חוזה זה }להלן: 

ונים השלמת העבודות. תוקף הערבות יוארך, לפי הצורך, עד לגמר הביצוע בפועל של כל התיק

 הנדרשים.

המזמין יהיה רשאי להפעיל את ערבות הבדק ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או           .22.4

בחלקו, לפי שיקול דעתו, בכל עת שלדעת המזמין הפר הקבלן את התחייבויותיו כאמור בסעיף 

 לן.זה לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיו של המזמין בקשר עם הפרת התחייבויות הקב 22

 

 הפסקת העבודה: .23

המזמין רשאי להורות לקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את ביצוע העבודה,           .23.1

כולה או חלקה, לפרק זמן מסוים או לצמיתות מסיבות שאינן קשורות בביצוע החוזה. הקבלן 

 ה.ימים ממועד קבלת ההורא 10מתחייב למלא אחר הוראה כזו של המזמין לא יאוחר מאשר 

אם תופסק העבודה כאמור לעיל, לתקופה של יותר משלושה חודשים, רשאי יהיה       .23.2

הקבלן לראות בכך הפסקת העבודה לצמיתות ולדרוש עריכת חשבון סופי עבור אותם חלקים של 

העבודה אשר בוצעו על ידו עד למועד הפסקת העבודה בהתאם לתמורה ולחלק העבודה אשר בוצע 

 בפועל.

 

 בלן:סילוק יד הק .24

בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של הקבלן מהאתר   .24.1

 ומכל חלק ממנו מלהמשיך או להשלים את ביצוע העבודה או כל חלק ממנה:

הקבלן נמצא בהליכי פירוק }אם הוא תאגיד{, או שינתן נגד הקבלן צו קבלת נכסים או  .24.1.1

 שהקבלן עשה סידור עם או לטובת נושיו.

בלן הסב או העביר או שיעבד את החוזה כולו או חלקו לאחר או העסיק קבלן או הק .24.1.2

 קבלני משנה ללא הסכמת המפקח בכתב ומראש.

 הקבלן הסתלק מביצוע החוזה לחלוטין. .24.1.3

הוגשה בקשה נגד הקבלן להכריזו כפושט רגל, או במקרה שהקבלן הינו גוף מאוגד,  .24.1.4

מני או קבוע או בקשה לפירוק, ואלה לא נגדו בקשה למינוי כונס נכסים ז     כשהוגשה

 יום מהיום שהוגשו. 30הוסרו תוך 
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הוטל עיקול על נכסי הקבלן או חלק מהם, או על כספים של הקבלן, או על כספים  .24.1.5

המגיעים לקבלן, או שתעשה פעולת הוצאה לפועל נגד הקבלן או נכסיו והפעולה לא 

 יתפעולת ההוצאה לפועל.מיום הטלת העיקול או מיום עשי  יום 30תבוטל תוך 

הקבלן לא מלא אחר התחייבויותיו, כולן או חלקן, לביצוע העבודה בהתאם למוסכם  .24.1.6

בחוזה, או לא מלא אחר הוראות המפקח או לא השתמש בחומרים הדרושים, כאמור 

בחוזה, או אם התברר למפקח על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן אינו ממלא תנאי 

 מתנאי חוזה זה.

ן לא החל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצוע העבודה ללא הרשאה בכתב מאת הקבל .24.1.7

המזמין ולא ציית להוראה בכתב מאת המפקח, להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, 

 שעות ממועד קבלת ההוראה במכתב. 48תוך 

המזמין או המפקח הגיעו לידי מסקנה, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, כי על פי  .24.1.8

יצוע העבודה על ידי הקבלן אין כל סיכוי להשלמת ביצוע העבודה במועד אופן ב

המוסכם בחוזה ועל פי לוח הזמנים ולאחר שהקבלן לא עשה את הפעולות הדרושות 

 להשלמת העבודה במועד, על פי לוח הזמנים.

הקבלן הפר הפרה יסודית התחייבות מהתחייבויותיו על פי החוזה או הפר הפרה אחרת  .24.1.9

ימים מקבלת  7מהתחייבויותיו על פי החוזה, ולא חזר בו מההפרה תוך  להתחייבות

 התראה מאת המפקח.

המזמין או המפקח הגיעו לידי מסקנה על פי שיקול דעתם הבלעדי בהתאם  .24.1.10

להוכחות שבידם כי הקבלן, או אדם אחר בשמו של הקבלן הציעו או נתנו לאדם כלשהו 

 כל עניין הקשור בחוזה.שוחד, מענק או טובת הנאה בקשר לחוזה או ל

המפקח הגיע לידי מסקנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי, כי הקבלן  .24.1.11

 מתרשל בכוונה בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.

בכל מקרה בו ישתמש המזמין בזכותו לסלק ידו של הקבלן מהאתר, כאמור בחוזה,           .24.2

ה בכתב מאת המזמין. הקבלן לא יהיה מתחייב הקבלן להסתלק מן האתר מיד עם קבלת דריש

רשאי להוציא חומרים, ציוד, כלי עבודה ומתקנים מהאתר עד לגמר ביצוע העבודה על ידי 

המזמין או קבלן אחר שהמזמין מסר לא את ביצוע העבודה. אין באמור כאן, כדי לגרוע מזכותו 

 של המזמין לכל סעד ותרופה כולל ביטול החוזה

הקבלן אחר דרישת המזמין לסלק ידו מהאתר, יהיה המזמין רשאי לפנות אם לא ימלא          .24.3

לבית המשפט ולקבל צו מניעה במעמד צד אחד בלבד וללא מתן ערובה, שימנע מהקבלן 

להימצא באתר ו/או להפריע להמשך ביצוע העבודה ו/או להוציא חומרים, ציוד, כלי עבודה 

 ומתקנים שלו מהאתר.

מזמין בזכותו לסלק ידו של הקבלן מהאתר כאמור בחוזה, יהיה בכל מקרה בו ישתמש ה    .24.4

המזמין רשאי להשלים את העבודות או כל חלק מהן בעצמו או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם 

כך בכל הציוד, המתקנים והחומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר ולאחר מכן למכור את עודפי 

בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין  החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש

מהקבלן לפי החוזה. מובהר בזה, כי בכל מקרה של סילוק חלקי כלעיל, יהיה המזמין רשאי 

לדרוש מהקבלן להמשיך ולבצע את החוזה לגבי אותם חלקים או שלבים שיקבעו על ידו. 

בלן להמשיך במקרה כזה יחולו הוראות חוזה זה רק לגבי אותם שלבים שהמזמין הורה לק

לבצעם וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופות המזמין לפיצויים ו/או לכל סעד אחרת. הקבלן יהיה 

מנוע מלטעון כי הוא בעל זכות כלשהי באתר או בציוד או בחומרים ולא תהיה לו זכות כלשהי 

 לעכבו.

זכאי בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסלק ידו של הקבלן כלעיל, יהיה המזמין       .24.5

 בנוסף ליתר התרופות העומדות לו על פי החוק:

להפסיק לשלם כל תשלום נוסף לקבלן, אפילו מגיע התשלום לקבלן על פי חשבונות  .24.5.1

 }לרבות תשלומים בגין הסכמים אחרים שנערכו עם הקבלן{.

 לחלט כל בטוחה, מכל סוג שהוא, שניתנה בהתאם להוראות חוזה זה. .24.5.2

 

 מעמד הקבלן באתר: .25

חזקה באתר או בחלק הימנו לידי הקבלן כאמור בחוזה זה, לא תקנה לו כל מסירת ה   .25.1

 זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או המבנים הנמצאים בו.
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הרשות להימצאותו באתר, ניתנה לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה בלבד,    .25.2

יפנו את המקום מיד והקבלן מתחייב כי יפנה ויגרום שעובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם 

 עם גמר ביצוע העבודות ו/או על פי הוראות המזמין.

הקבלן מתחייב כי ימנע מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או עובדיהם מללון באתר,   .25.3

 זולת אם יקבלו לכך את הסכמתו המפורשת של המפקח, בכתב ומראש, בכפוף לכל דין.

 

 הפרות ותרופות: .26

של הסכם  22-ו 21, 18, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9יפים הפרת הוראה מהוראות סע  .26.1

זה, תחשב כהפרה יסודית שתזכה את המזמין לדרוש, בנוסף לכל סעד אחר הנתון לו עפ"י 

 לעיל. 24הסכם זה ו/או עפ"י הדין, את סילוק ידו של הקבלן מהאתר, כאמור בסעיף 

באם הוגשה כנגד הקבלן המזמין זכאי לבטל חוזה זה ללא התראה ו/או ארכה כלשהן   .26.2

בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או בקשה למינוי מפרק ו/או כונס נכסים ו/או בקשה לעיקול 

 יום מיום הבקשה. 30והבקשה לא הוסרה תוך 

בוטל חוזה זה כדין על ידי המזמין, יהיה המזמין זכאי, בנוסף לכל סעד אחר הנתון לו,   .26.3

ולהתקשר עם קבלן אחר אשר ימשיך ויסיים את העבודות, לפנות את הקבלן ואת ציודו מהאתר 

במקרה כזה ישא הקבלן בכל עלויות הפינוי ולא יהא לו בכל מקרה זכות למנוע את המשך 

 העבודות באתר על ידי קבלן ו/או קבלנים אחרים.

מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בחוזה זה ומזכותו של המזמין לכל תרופה או   .26.4

מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן, בין על פי סעד אחרים, 

חוזה ובין מכל סיבה אחרת שהיא, כל סכום המגיע ואשר יגיע לו על פי החוזה מהקבלן, בין 

 שמדובר בסכומים קצובים ובין אם מדובר בסכומים בלתי קצובים.

 

 שונות: .27

כויותיו ו/או את חובותיו על פי חוזה זה, הקבלן אינו רשאי להעביר או להסב את ז   .27.1

 15במלואן או בחלקן }אך רשאי להיעזר בקבלני משנה בביצוע העבודות כאמור בסעיף 

 לעיל{.

 כתובות הצדדים לעניין חוזה זה הינן כאמור במבוא לחוזה.   .27.2

כל הודעה שהמזמין ו/או המפקח צריך לתת לקבלן, לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום,   .27.3

כתובת הקבלן המפורטת בחוזה או תימסר במסירה ביד במשרדו של הקבלן או באמצעות  לפי

פקסימיליה או ביומן עבודה. כל הודעה שהקבלן צריך לתת למזמין לפי חוזה זה תינתן במכתב 

רשום למשרדי המפקח באתר, או תימסר מסירה ביד במשרדו של המפקח. הודעה במכתב 

 שעות מזמן מסירתה במשרדי הדואר. 72הצד השני כעבור  רשום תחשב כאילו הגיעה לידיעת

 

 

 

 

 -ולראייה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 ________________    __________________ 

  הקבלן      המזמין
 



 

 

 

 

 

 דרום –שכונת יובלים א'  –קרית שמונה   
 למכרז - 909כביש 

 
 

תאריך עדכון  קנ"מ מהדורה שם התכנית ליוןימס' ג
 אחרון

F4693.2  10.7.2017 1:250 3 תכנית פיתוח כללית 

F4693.4  2.4.2017 1:250 2 תכנית צמחיה 

F4693.7 16.10.2017 1:250 2 תכנית השקיה 

4693.9F 16.10.2017 1:100 2 תכים עקרונייםח 

 10.7.2017  3  חוברת פרטים                                     

    
 

 16.10.2017  חיפה
 4693מספרנו: 



˟˷˥ˬ˟ ˳˟ˣ˵ ˫˷ ˯ˣ˦˦˯  ˶˲˯ˬ
ˢ˶ˣˡˢˬ

˭ˣ˩ˡ˰ ˨˧˶˞˸ ˸˧ˮ˩ˣ˸ ˫˷ ˭ˣ˧˪˧ˠ ˶˲˯ˬ

2697-200 ˤ˶˩ˬ 9 03/01/2017 ˫˧˪˟ˣ˧ ˸ˮˣ˩˷˪ ˢ˯˧ˮ˩˟ ˢ˰ˣˮ˸ ˪ˠ˰ˬ - ˢ˶ˣ˞˸ ˸˧ˮ˩ˣ˸ 2679-200

2679-M6-1 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-1 2679-200-M6-1

2679-M6-10 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-10 2679-200-M6-10

2679-M6-11 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-11 2679-200-M6-11

2679-M6-12 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-12 2679-200-M6-12

2679-M6-13 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-13 2679-200-M6-13

2679-M6-14 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-14 2679-200-M6-14

2679-M6-2 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-2 2679-200-M6-2

2679-M6-3 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-3 2679-200-M6-3

2679-M6-4 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-4 2679-200-M6-4

2679-M6-5 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-5 2679-200-M6-5

2679-M6-6 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-6 2679-200-M6-6

2679-M6-7 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-7 2679-200-M6-7

2679-M6-8 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-8 2679-200-M6-8

2679-M6-9 ˤ˶˩ˬ 0 30/10/2016 ˦˶˲ M6-200-M6-9 2679-200-M6-9

2697-100 ˤ˶˩ˬ 10 21/08/2016 ˸ˣ˟ˣ˥˶ ˸˶ˣ˞˸ˣ ˸˶ˣ˷˵˸ ˪ˬ˷˥ ˸ˣ˧˸˷˸ 2697-100

2697-100 ˭ˣ˧˰ 1 28/07/2015 ˸˶ˣ˷˵˸ ˸ˣ˧˸˷˸ 2697-100T

2697-100 ˭ˣ˧˰ 8 21/08/2016 ˸ˣ˟ˣ˥˶ ˸˶ˣ˞˸ˣ ˸˶ˣ˷˵˸ ˪ˬ˷˥ ˸ˣ˧˸˷˸ 2697-101

2697-100 ˤ˶˩ˬ 1 28/07/2015 ˸˶ˣ˷˵˸ ˸ˣ˧˸˷˸ 2697-101T

2697-100 ˤ˶˩ˬ 0 27/10/2014 ˸ˣ˩˶˰ˬ ˫ˣ˞˸ 2697-102

2697-100 ˤ˶˩ˬ 4 15/01/2017 ˸ˣ˟ˣ˥˶ ˸˶ˣ˞˸ˣ ˸˶ˣ˷˵˸ ˪ˬ˷˥ ˸ˣ˧˸˷˸ -˧ˮˣ˲˴ ˰˦˵ 2697-105

2697 ˤ˶˩ˬ 0 04/01/2017 ˫˧˦˶˲ ˸˧ˮ˩ˣ˸ 2697-18 ˫˧˦˶˲ ˧˲ˡ

2697-TEO ˤ˶˩ˬ 0 03/01/2017 ˧˲ˣ˯ˣ 3 ˟˪˷ ˢ˶ˣ˞˸ ˧˟ˣ˷˧˥ ˸˧ˮ˩ˣ˸ 2697-200-TEO

2697-210 ˤ˶˩ˬ 0 27/12/2016 ˸˧ˮˬˤ ˢ˶ˣ˞˸ ˸˧ˮ˩ˣ˸ - 1 '˯ˬ ˰ˣ˴˧˟ ˟˪˷ 2697-210-1

2697-210-1-
TEO

ˤ˶˩ˬ 0 03/01/2017 1 '˯ˬ ˰ˣ˴˧˟ ˟˪˷ ˢ˶ˣ˞˸ ˧˟ˣ˷˧˥ ˸˧ˮ˩ˣ˸ 2697-210-1-TEO

2697-210 ˤ˶˩ˬ 0 27/12/2016 ˸˧ˮˬˤ ˢ˶ˣ˞˸ ˸˧ˮ˩ˣ˸ - 2 '˯ˬ ˰ˣ˴˧˟ ˟˪˷ 2697-210-2

2697-210-2-
TEO

ˤ˶˩ˬ 0 03/01/2017 2 '˯ˬ ˰ˣ˴˧˟ ˟˪˷ ˢ˶ˣ˞˸ ˧˟ˣ˷˧˥ ˸˧ˮ˩ˣ˸ 2697-210-2-TEO

2697-210 ˤ˶˩ˬ 0 27/12/2016 ˸˧ˮˬˤ ˢ˶ˣ˞˸ ˸˧ˮ˩ˣ˸ - 3 '˯ˬ ˰ˣ˴˧˟ ˟˪˷ 2697-210-3

2697-210-3-
TEO

ˤ˶˩ˬ 0 03/01/2017 3 '˯ˬ ˰ˣ˴˧˟ ˟˪˷ ˢ˶ˣ˞˸ ˧˟ˣ˷˧˥ ˸˧ˮ˩ˣ˸ 2697-210-3-TEO
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בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ם ו ח י ת ו  ן ג  ה פ ש  י נ ב א  1.04 ק ר פ  ת ת       
      
דע יבועב לוחה תבכש תא םיללוכ ףוציר יפיעס      
ןווגב תבלתשמ ןבאב ףוציר ריחמ .מ"ס 5      
.ןבל עבצ ללוכ וניא ינועבצ      
      
םוחיתו ןג ,הפש ינבא      
      
52/71 תודימב 'מ 1 ךרואב המורט הפש ןבא     40.1.470
תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס      
וא ןייטשרקא לש שירח םגד תמגודכ      

 38,000.00    76.00   500.00 .)ןוטב תנעשמו דוסי ללוכ ריחמה(ע"ש רטמ   
      
העונת לגעמב הרטעל המורט הפש ןבא     40.1.540
םוטיקו םירסייפס םע  מ"ס  05/52/52 תודימב      

 29,000.00   116.00   250.00 ע"ש וא ןייטשרקא לש שירח םגד תואפב ןטק רטמ   
      
היצח רבעמב םיכנל תכמנומ המורט הפש ןבא     40.1.550
םע  מ"ס 05/52/02  תודימב הזפ אלל      

  9,100.00    91.00   100.00 ח םגד תואפב ןטק םוטיקו םירסייפס רטמ   
      
ןווגב מ"ס 02/001/01 תודימב המורט ןג ןבא     40.1.700

 30,250.00    55.00   550.00 )ןוטב תנעשמ דוסי ללוכ ריחמה( .רופא רטמ   
106,350.00 םוחיתו ןג הפש ינבא 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

106,350.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     002 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
24 ק ר פ  24 ק ר פ       
      
0.24 ק ר פ  ת ת  0.24 ק ר פ  ת ת       
      
0.24 קרפ תת      
      
0.24 קרפ תת      
      
לכו תולוגרפ ,םינקתמ ,ץוח טוהיר יריחמ      
ןוגיעו סוסיב םיללוכ הז קרפב םיטרופמה      
םג לפוטמו )היצנרגפמיא( לפוטמ ץעה ,עקרקל      
העובצו תנוולוגמ תכתמה ,םיטימרט דגנ      
.רונתב      

0.24 קרפ תת 0.24 כ"הס            
      
2 ק ר פ  ת ת  2.24 ק ר פ  ת ת       
      
- ינורטקלא טוליש םע סובוטואל הנתמה תככס     42.2.001

 77,400.00 38,700.00     2.00 ''סופיט בא'' 'חי   
 77,400.00 2 קרפ תת 2.24 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 77,400.00 24 קרפ 24 כ"הס  
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     003 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
44 ק ר פ  44 ק ר פ       
      
1.44 ק ר פ  1.44 ק ר פ  ת ת       
      
תנוולוגמ הדלפ תכתממ תוחיטב הקעמ     44.1.011
,מ"ס 021 דע מ"ס 011 הבוג רונתב העובצו      
תוריקל וא עקרקל ןוטיבו ןוגיע ללוכ      

176,850.00   393.00   450.00 )4W/2N גוסמ( .)תוכרדמב( רטמ   
176,850.00 1.44 קרפ 1.44 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

176,850.00 44 קרפ 44 כ"הס  
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     004 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
1.15 ק ר פ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
יוקינ ללוכ ,מ"ס 02 דע לש קמועל ףושיח     51.1.010
תוברל היחמצ תדרוהו םירדלוב יוניפ ,תלוספ      

 10,857.00     2.82  3850.00 .קוליסו יוניפ ר"מ   
      
םיגוסמ תלוספ לש הסמעהו םוריע ,ףוסיא     51.1.020
רתאל התלבוהו )םירדלובו היחמצ ללוכ( םינוש      
הרויש םוקמל קוליס וא/ו רשואמ הכיפש      
עצובת( מ"ק 51 דע לש קחרמל חקפמה      

  1,700.00    10.00   170.00 .)םוריע רחאל יוניפל תומכה תדידמ ק"מ   
      
םישרוש תוברל ,םיצע לש הריקע וא/ו התירכ     51.1.030

  1,476.00   246.00     6.00 .קוליסו יוניפ ללוכ 'חי   
      
םיינמז העונת ירדסה רובע עבצ יווק תעיבצ     51.1.071
,הריצע יווק ,הדרפה יספ ללוכ עוציב יבלש יפל      
לכו מ"ס 05 דע בחורב היצח ירבעמ ,םיצח      

 70,400.00    22.00  3200.00 .םינושה עוציב יבלשב תוינכות יפל שרדנה רטמ   
      
הרבדה ,םיבשע לטוק רמוחב םיחטש סוסיר     51.1.100
לוחכ רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל השעית      
,40.40.20.14 דע 00.40.20.14 םיפיעס      
רפס-יללכה טרפמב שרדנה יפל עקרק יוטיחו      

  7,700.00     2.00  3850.00 50.20.14 ףיעסלוחכ ר"מ   
      
יבוע לכב תוכרדמו םישיבכב טלפסא קוריפ     51.1.110

  8,000.00     8.00  1000.00 . קוליסו יוניפ תוברל שרדייש ר"מ   
      

  3,300.00    11.00   300.00 . קוליסו יוניפ תוברל תמייק הפש ןבא קוריפ רטמ  51.1.130
      
תוברל דומע לע ןקתומה טלשו רורמת קוריפ     51.1.170

    744.00    62.00    12.00 .קוליסו יוניפ תוברל ,דוסיהו דומעה קוריפ 'חי   
      
)הכמנה/ההבגה( מ"ס 03 דע הבוג תמאתה     51.1.220

    908.00   454.00     2.00 .אוהש רטוק לכב תרוקיב את הסכמ לש 'חי   
      
ךרוצל מ"ס 05 דע בחורב טלפסא רוסינ     51.1.330

  1,540.00    14.00   110.00 .שרדייש יבוע לכב ,תורבחתה רטמ   
      
קזוח לעב מ"נחב( MSLC גוסמ ןוטבמ יולימ     51.1.390
הז ףיעס .והשלכ לדוגב םיאת ףקיהב )הובג      
שי ךכל רבעמ ,ק"מ 001 לש תומכ דע לבגומ      

 75,120.00   313.00   240.00 .504.1.15 ףיעסב שמתשהל ק"מ   
      
)הדלפ/ןוטב( אוהש רמוח לכמ הקעמ קוריפ     51.1.410

 15,000.00    50.00   300.00 .חקפמה הרויש םוקמל המירע וא קוליס ללוכ רטמ   
      

196,745.00 1.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     005 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
196,745.00 מהעברה      

      
      
( םימ יריבעמ לש האיצי הסינכ ינקתמ תסירה     51.1.450
,םייפנכ ,הפצר ללוכ )מ"ס 051 רוניצ רטוק דע      

  1,618.00   809.00     2.00 'פמוק .קוליסו יוניפ תוברל שורדה לכו פרפיר  
      
מ"ס 001 דע רטוקב )ןוטבמ( זוקינ רוניצ קוריפ     51.1.480
תודובעה לכו הריפח ללוכ 'מ 4 דע קמועב      

  6,050.00   275.00    22.00 .קוליסו יוניפ תוברל תושורדה רטמ   
      
תוברל מ"ס 0.01-0.4 קמועל טלפסא ףוצרק     51.1.540

 16,000.00     8.00  2000.00 .קוליסו יוניפ ,אוטאט ר"מ   
220,413.00 1.15 קרפ 1.15 כ"הס  

      
2.15 ק ר פ  2.15 ק ר פ  ת ת       
      
דע עקרקו עלס יגוס לכב הביצח וא/ו הריפח     51.2.070

 26,000.00    26.00  1000.00 . ק"מ 000,01 ק"מ   
      

 46,500.00    31.00  1500.00 .גוס לכמ תולעתל הביצח וא/ו הריפח ק"מ  51.2.140
      

  5,813.50     1.51  3850.00 .ףושיח/הריפח רחאל )תיתש( םיחטש קודיה ר"מ  51.2.160
      
השק ריגמ ןבא ירבש תרדחה י"ע תיתש בוציי     51.2.240
לדוג ,)תויתיוז םינבאמ "שלאקב"( טימולוד וא      
,םיקד אללו א"כ מ"ס 02 תילמיסקמ ןבא      
יללכה טרפמב שרדנה יפל ,תחא הבכש רוזיפב      

 19,200.00    96.00   200.00 .21.40.15 ףיעס לוחכ רפס ק"מ   
 97,513.50 2.15 קרפ 2.15 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  3.15 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ םוטא יטרניא רמוחמ אבומ יולימ     51.3.030
02 לש 'סקמ יבועב תובכשב רזופמ ,םיטרפב      
שרדנה יפל ,רקובמ קודיהב קודיהה רחאל מ"ס      
)קודיהה ללוכ ריחמה( 15 קרפ יללכה טרפמב      

 80,850.00    66.00  1225.00 .ק"מ 000,01 דע ק"מ   
      
תיתש דוביע( תירוקמ דוסי עקרק קודיה     51.3.035

 49,500.00    66.00   750.00 .דחוימה טרפמב טרופמכ )מ"ס 06 קמועל ק"מ   
      
יפל תמייק הלעת יעטקב יולימל ג גוס עצמ     51.3.040
הנבמ ימוחתב עקרק תפלחהלו בחור ךתח      

104,000.00    65.00  1600.00 .תועסמב אלמ ק"מ   
      
-מ הבכש יבועב תובכשב רזופמ 'א גוס עצמ     51.3.120
קודיהב קודיהה רחאל ,מ"ס 02 דעו מ"ס 51      

242,050.00   103.00  2350.00 .וטשאא דייפידומ יפל 001% לש רקובמ ק"מ   
      

476,400.00 3.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     006 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
476,400.00 מהעברה      

      
      
דע הבכש יבועב תוכרדמב  'א גוס עצמ     51.3.140
יפל 001% לש רקובמ קודיהה רחאל ,מ"ס51      

 24,200.00   121.00   200.00 .וטשאא דייפידומ ק"מ   
500,600.00 רפע תודובע 3.15 כ"הס  

      
4.15 ק ר פ  4.15 ק ר פ  ת ת       
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 52 צ"את     51.4.090
01-76GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

 51,150.00    31.00  1650.00 )דובירו ףוצרק ימוחתב( ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 6 יבועב 52 צ"את     51.4.110
שולש( 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

136,080.00    37.80  3600.00 )תובכש ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 5 יבועב 91 צ"את     51.4.200
הבכש( 01-07GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

122,400.00    34.00  3600.00 )תחא ר"מ   
      
סג טגרגא םע מ"ס 8 יבועב 52 צ"את     51.4.210
שולש( 01-86GP ןמוטיבו 'א גוס יטימלוד/יריג      

 46,200.00    42.00  1100.00 .)תובכש ר"מ   
      
2.18.0 רועישב דוסי ןמוטיב סוסיר     51.4.380

  3,300.00     2.00  1650.00 .ר"מ/רטיל ר"מ   
      
52.05.0 רועישב החאמ ןמוטיב סוסיר     51.4.390

  7,200.00     2.00  3600.00 .ר"מ/ג"ק ר"מ   
      

  1,320.00    22.00    60.00 .שדח טלפסאל םייק טלפסא תורבחתה קשימ רטמ  51.4.410
      
הפש ןבאו םייק טלפסא תורבחתה קשימ     51.4.420
סוסירו עצמ תמלשה ,יוקינ תוברל השדח      

  1,100.00    22.00    50.00 . רטמ 5.0 בחור דע .ןמוטיב רטמ   
368,750.00 4.15 קרפ 4.15 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  ת ו ד ו ב ע  6.15 ק ר פ  ת ת       
      
עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורוניצה יריחמ      
תודובע ללוכ הנמטהה תכאלמ לכ תא םיללוכ      
'וכו ןומיס רזוח יולימ ,הביצחה וא/ו הריפחה      
.תוינכתלו טרפמל םאתהב      
      
ואדיו םוליצ עצבל שי תודובעה עוציב רחאל      
ףיעס טרפמב טרופמכו םיווקה ךרואל      
    51.06.04  
      

6.15.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     007 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
מ"ס 04 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.032

  8,998.00   359.92    25.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 08 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.176

 57,825.00 1,285.00    45.00 .'מ 0.2 דע קמועב 5 גרד רטמ   
      
מ"ס 001 רטוקב זוקינל םוטא ןייוזמ ןוטב רוניצ     51.6.236

289,080.00 1,752.00   165.00 .'מ 0.2 דע קמועב  5 גרד רטמ   
      
,מ"ס 081/081 םינפ תודימב תעבורמ החוש     51.6.584
04 ,מ"ס 06 רטוק .ב.ב הסכמו עוקיש את םע      
לכו הנבומ םטא ללוכ,004D ןיממ ןוט      
זוקינ יטרפ תונוילגב תועיפומה תושירדה      

 17,000.00 8,500.00     2.00 'פמוק .'מ 57.1 דעו 'מ 52.1 לעמ קמועב  
      
תודימב הפש ןבאל דומצ קומע ישאר ןטלוק     51.6.664
רוח םע מ"ס 041 הבוגב מ"ס 87/84 םינפ      
וא ןמפלוו לש DM-1 תמגודכ ןוטבמ 04 רוניצל      
הדבכ לזרבמ תינקית תשרו תרגסמ ללוכ ע"ש      

  3,905.44 1,952.72     2.00 .984 י"ת תושירדל ףופכב םיבכורמ םירמוח וא 'חי   
      
עוציב רחאל םיווקה ךרואל זוקינ תרנצ םוליצ     51.6.760
טרופמכו תוחוש תוברל תרנצה תחנה תודובע      

  1,056.00     8.80   120.00 .טרפמב רטמ   
      

126,000.00   210.00   600.00 .)פאר - פיר( זוקינל ןבא ףוציר ר"מ  51.6.820
      
ןוטבמ םימ יריבעמל האיציו הסינכ ינקתמ     51.6.828
תדלפ ללוכ.תוינכתב טרופמל םאתהב ןייוזמ      

109,970.00 1,571.00    70.00 .ןויז ק"מ   
      

  6,250.00   250.00    25.00 .ןוטבמ השילג ןקתמ ר"מ  51.6.830
620,084.44 זוקינ תודובע 6.15 כ"הס  

      
9.15 ק ר פ  9.15 ק ר פ  ת ת       
      
תויהל תוחיטבה ירזיבאו העונתה ינקתה לע      
ןיבה הדעוה י"ע שרדנכ ףקותבו םירשואמ      
. תוחיטבו העונת ינקתה תניחבל תידרשמ      
      
ירורמתל ןוולוגמ דומע לש הנקתהו הקפסא     51.9.030

  5,940.00   198.00    30.00 .ינוריע גוסמ ךרד 'חי   
      
ינוריע גוסמ םירורמת לש הנקתהו הקפסא     51.9.040

  5,390.00   154.00    35.00 .דומע אלל 'חי   
      
      

 11,330.00 9.15.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     008 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,330.00 מהעברה      

      
      
,מ"ס 21 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.9.050

  1,050.00     3.00   350.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( .אלמ ןבל רטמ   
      
דע מ"ס 02-מ בחורב םיווק ,העונת ייא תעיבצ     51.9.060
יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ,מ"ס 52      

  2,420.00    22.00   110.00 .)וטנ העיבצ ר"מ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.9.070

  6,000.00    25.00   240.00 .)וטנ העיבצ יפל הדידמ( אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

    165.00    33.00     5.00 .דדוב ץח תעיבצ 'חי  51.9.080
      

    225.00    45.00     5.00 לופכ ץח תעיבצ 'חי  51.9.090
      
ייאו רכיכל הרטע ללוכ הפש ינבא תעיבצ     51.9.110

  3,550.00     5.00   710.00 .העונת רטמ   
      

  2,520.00    36.00    70.00 .והשלכ גוסמ לותח יניע 'חי  51.9.120
      
רוחשב םתעיבצו םימייק עבצ יווק תקיחמ     51.9.130

  5,890.00     6.20   950.00 .מ"ס 05 דע לש בחורב רטמ   
      
2N דוקפת תמרב הדלפמ תוחיטב הקעמ     51.9.131
יביתנ תרבח ידי-לע רשואמ ,3W ליעפ בחורב      

 82,500.00   165.00   500.00 הנקתהו הקפסא ללוכ לארשי רטמ   
      
ךרואב LIAR YSAE 0.6 הקעמל השילג טרפ     51.9.132

 22,400.00 2,800.00     8.00 רטמ 21 'חי   
138,050.00 9.15 קרפ 9.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,945,410.94 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס  
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../009 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     009 99 שיבכ - רכיכ

)אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע ו  ם י ב צ ק ה  06 ק ר פ       
      
ם י ב צ ק ה  1.06 ק ר פ  ת ת       
      
הווש תישדוח הקולחב םיינמז העונת ירדסה     60.1.010

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .)םישדוח 5 כ"הס( לעופב עוציבה ישדוח יפל  
      
םאתהב ןלבקה י"ע תוחיטב תינכות תנכה     60.1.011
,היצלומיס ללוכ לארשי יביתנ תושירדל      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .עוציב יבלש העונת תרבעה  
      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .לארשי יביתנ הרגא 60.1.012
250,000.00 םיבצקה 1.06 כ"הס  

      
. 2.06 ק ר פ  ת ת       
      

 33,750.00 2,250.00    15.00 .דדומ לש הדובע ימי 'חי  60.2.040
 33,750.00 . 2.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

283,750.00 י'גר תודובעו םיבצקה 06 כ"הס  
2,589,760.94 )אלמ הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  כ"הס

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../010 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     010 99 שיבכ - רכיכ

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ה  ח ו ת י פ  16 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  1.16 ק ר פ  ת ת       
      
גוסמ מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     61.1.400
םע( עבצ םע ןווגב ,םירוויעל ןומיס ןבא      
ףוציר תכמנהב םיספ םע וא/ו )תוטילב      
תודימב מ"ס 06 בחורב ,היצח ירבעמב      
4 ללוכ 8 טרפ יפל דוסי תוברל מ"ס 6/02/02      

  9,600.00   160.00    60.00 .לוח מ"ס ר"מ   
      
מ"ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     61.1.410
ינווגב "ןוטסרקא" גוסמ מ"ס 51/51 תודימבו      
תרצות רופא ,ןבל ,רוחש ,םירופא לייטקוק      
מ"ס 4 ללוכ 1 טרפ יפל ע"וש וא "ןייטשרקא"      

240,000.00   120.00  2000.00 לוח ר"מ   
      
ןבל ןווגב מ"ס 01/01/6 תבלתשמ ןבא ףוציר     61.1.420
תוריש תעוצר רובע ע"וש וא "גנוטיא" תרצות      

100,000.00   100.00  1000.00 לוח מ"ס 4 ללוכ ר"מ   
      
יטלומ הרוטנ" גוסמ תבלתשמ ןבא ףוציר     61.1.430
גנוטיא תרצות םירופא לייטקוק ןווגב "תיבוק      
ללוכ תוריש תעוצר רובע 1 טרפ י"פע ע"וש וא      

104,000.00   130.00   800.00 לוח מ"ס 4 ר"מ   
      
הרטע רובע "תיבוק-יטלומ הרוטנ" ופי ןבא     61.1.460
יפ לע רוחש ןווגב .העונת ייאו העונת לגעמל      

 40,000.00   160.00   250.00 לוח מ"ס 4 ללוכ 6 טרפ ר"מ   
      
ןווגב 51/05/32 תודימב הבחר המורט ןג ןבא     61.1.470
יפל )ןוטב תנעמשו דוסי ללוכ ריחמה( רוחש      

 60,000.00   120.00   500.00 תתתוסמ רמגב 75 טרפ רטמ   
      

 16,000.00   160.00   100.00 מ"ס 51/04/03 יתניפ ןווג ןבא ךא ל"נכ רטמ  61.1.475
      
4-מ בכרומ( מ"ס 6/04/04 2 םגד א"ת קבח     61.1.476

 10,000.00   100.00   100.00 85 טרפ יפל מ"ס 51 ימינפ רטוק )םיקלח 'חי   
      
יעבט ןווגב תיעבט תלזב תובכש ןבא ףוציר     61.1.480
06/03 םומיסקמו 02/02 םומינימ תודימבו      

 25,000.00    50.00   500.00 מ"ס 5 םומינימ יבועבו מ"ס רטמ   
      

  7,500.00    50.00   150.00 ןוגיע ללוכ טרפ יפל ןוולוגמ תכתמ ןתיוז רטמ  61.1.982
      
"ןיעידומ" םגד תררוחמ ץעל המוג םוחית ןבא     61.1.983
021/021 תודימב ע"וש וא "גנוטיא" תרצות      

  6,500.00   500.00    13.00 תלזב רוחש ןווגב מ"ס 08 ימינפ חתפ 'חי   
618,600.00 חותיפ תודובע 1.16 כ"הס  

      
      

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../011 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     011 99 שיבכ - רכיכ

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ע ק ר ק  י ו פ י ח ו  ן ג  ת מ ד א  6.16 ק ר פ  ת ת       
      
תפסותב הלועמ ביטמ ןג תמדא יולימ     61.6.040
04 יבוע ,םנודל ק"מ 02  לש תומכב טסופמוק      
רוזיפ ללוכ ,)דחוימה טרפמה יפל וא( מ"ס      
.םיננכותמ םיהבג יפל ןוניגה חטשב רושייו      
םאתהב ןגה תמדא תונוכת .הלבוה ללוכ      
ללוכ ריחמה .לארשי יביתנ לש יללכה טרפמל      

168,200.00    58.00  2900.00 תוקידב ק"מ   
      
ללוכ ריחמה .רתאב םימורעממ המדא רוזיפ     61.6.910

  1,500.00    10.00   150.00 הלבוה ק"מ   
169,700.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 6.16 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

788,300.00 רתאה חותיפ 16 כ"הס  
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../012 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     012 99 שיבכ - רכיכ

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה י י ק ש ה ו  ת ו ע י ט נ  26 ק ר פ       
      
ה י י ק ש ה  2.26 ק ר פ  ת ת       
      
הייקשה תרנצ      
      
הריפח םג םיללוכ תרנצה יריחמ היקשה תרנצ      
םירוביחה לכ תא םיללוכ תרנצה יריחמ יוסיכו      
,הדובעה עוציבל םישרדנה םירזיבאהו      
תתהתרנצה ירוביח לכ ,'וכו T ירבחמ ,םירבחמ      
ירזיבאב אלו דמצמב ויהי תיעקרק לעו תיעקרק      
.ןש      
      

  9,900.00    11.00   900.00 6 גרד  מ"מ 52 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  62.2.065
      

    250.00    25.00    10.00 6 גרד  מ"מ 05 רטוקב ןליתאילופ רוניצ רטמ  62.2.120
      
וא םיפטנ מ"ער תסוומ מ"מ 61 םוח ףוטפט     62.2.140

 14,400.00     6.00  2400.00 .'מ 5.0 לכ ש"ל 6.1 ,ע"ש וא ןד ןענ רטמ   
      

  8,400.00    60.00   140.00 01 גרדב  מ"מ 57 רטוקב ןליטאילופ לוורש רטמ  62.2.195
      

  7,600.00    40.00   190.00 5.21 גרד מ"מ 011 רטוקב CVP לוורש רטמ  62.2.235
      
הרטמה וא ףוטפטל ½1" רטוקב תכרעמ שאר     62.2.305
לעופה הייקשה רקב י"ע לעפומ תולעפה אלל      
ילוארדיה ףוגמ ,ץחל דמ תוברל ,תומכ י"פע      
וא ילמשח טלפ םע םימ דמ ,הזנורבמ ישאר      
ריוא ררחשמ ,ץחל ןיטקמ ,ןנסמ ,רטמורדיה      
,ןוסכלא ףוגמ, ע"וש וא י.ר.א תמגודכ בלושמ      

  2,824.00 2,824.00     1.00 'פמוק דוקיפ ימל האיצי 4/3" ןג זרב  
      
1" רטוקב הלעפה רובע תכרעמ שארל תפסות     62.2.370
םע הזנורבמ ילוארדיה ףוגמ תללוכה      
לופינממ תולצפתה ,יכרד תלת ןוזרב,דרוקר      

  2,620.00   524.00     5.00 'פמוק .רוביח ירזיבאו  
      
ואו 4/3" קמע םוקאו םותסש רובע תפסות     62.2.395

    486.00    81.00     6.00 'פמוק .תכרעמ שארב הלעפה לע ןקתומ עו"ש  
      
םולב "טיילרוא" 0521/2 תכרעמ שארל ןורא     62.2.410
יפל תודימ ,רשואמ ע"ש וא ,"ןגסלפ"/דראג      
חוור דצ לכב מ"ס 51 + תכרעמה שאר לדוג      
,ןוראה ןקתוי וילע םאות לקוס ללוכ ,הקוזחתל      
תושורדה תודובעה לכו לקוסל ןוטב תקיצי      

  3,227.00 3,227.00     1.00 'פמוק .רטסמ לוענמו ,הנקתהל  
      
      
      
      

 49,707.00 2.26.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../013 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     013 99 שיבכ - רכיכ

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,707.00 מהעברה      

      
      
½1"  לש רטוקב הייקשהל םימ רוקמל רוביח     62.2.420
יוליג ,הריפח ,םימ -דמ ללוכ ,םייק םימ רוניצמ      
יפל לכה ,םיפוגמ ,םירושיא ,םימואית ,תרנצה      

  2,017.00 2,017.00     1.00 'פמוק .טרפ יפל םימה קפס תושירד  
      
תרצות M8-CD טניריא םגד הייקשה בשחמ     62.2.455
, ןעטמ ללוכ ,ע"וש םגא לסיריא וא, הלורוטומ      
את ןיפוליחל וא םידומע למשחל רוביח , רבצמ      
הנגה ןוראב, תיראלוס הניעטל ירטקלאוטופ      
תקיצי לע הלופכ הליענ לעב C - 45  גוסמ      
רושיא ללוכ , הייקשהה ןורא לע וא ןוטב      

 12,103.00 12,103.00     1.00 'פמוק וביחל ךמסומ יאלמשח  
      
ילוארדיה ףוגמ תלעפהל יכרד תלת דיאונולוס     62.2.470

  2,541.00   363.00     7.00 'פמוק .ןוראל קזוחמ םידיאונולוס ספ לע  
      
ללוכ מ"ס 08 רטוקב ןוטבמ םירזיבא תחוש     62.2.530

  6,810.00 1,362.00     5.00 'פמוק .הייקשה בותיכ םע הסכמ  
      

    686.00   686.00     1.00 5.1" רטוקב הלעפה תפסות 'חי  62.2.605
 73,864.00 הייקשה 2.26 כ"הס  

      
3.14 ק ר פ  3.26 ק ר פ  ת ת       
      
שירח ללוכ ,העיטנו הליתשל עקרק תרשכה     62.3.040
לכ ללוכ ריחמה ,רושייו חוחית ,מ"ס 52 קמועל      
םילכב שומיש :ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה      

  2,500.00     5.00   500.00 .'וכו םיינכמ ר"מ   
      
תבורעת וא תופוע וא תורפ לבז ,ינגרוא ןשד     62.3.050
ןוניגה יחטשל אטוחמ טסופמוק גוסמ םהלש      
רושיא איצמהל שי .םנודל ב"וק 02 לש תומכב      
וריבעהלו טסופמוקה קפס לש  יוטיחה לע      
ריחמה .רתאל טסופמוקה תעגה ינפל חקפמל      
שומיש ןוגכ הדובעה עוציבל שרדנה לכ ללוכ      

  2,000.00     4.00   500.00 .ןושיד ירמוחו םיינכמ םילכב ר"מ   
      
,םירערע תוברל, םיחמצ לש העיטנו הקפסא     62.3.110

  6,000.00    20.00   300.00 .תיקש וא  לכימ חפנ רטיל 3 - 4 לדוג 'חי   
      
רטוקב ךא ל"נכ - 8 לדוג םיצע תעיטנו הקפסא     62.3.160

 14,520.00   363.00    40.00 .לוצ 2 'חי   
      
גוסמ םיימטסיס םיבשע ילטוקב סוסיר     62.3.280

  6,400.00     2.00  3200.00 .רב תייבשע תליטקל ע"ש וא פאדנואר ר"מ   
 31,420.00 3.14 קרפ 3.26 כ"הס  

      
105,284.00 הייקשהו תועיטנ 26 כ"הס  

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../014 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     014 99 שיבכ - רכיכ

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ץ ו ח  ט ו ה י ר  36 ק ר פ       
      
ם י מ ו ס ח מ  3.36 ק ר פ  ת ת       
      
עובצו ןוולוגמ לזרב תקצימ םוסחמ דומע     63.3.030
ןגועמ רהוז ספ ללוכ מ"ס 07 הבוגב רונתב      

 13,000.00   650.00    20.00 55 טרפ יפל םגד .עקרקב ןטובמו 'חי   
 13,000.00 םימוסחמ 3.36 כ"הס  

      
ם י נ ו ת פ ש א  4.36 ק ר פ  ת ת       
      
ללוכ "בגש" תרבח תרצות "זפוט" םגד ןותפשא     63.4.900
7002 ט"קמ 'ל 06 חפנב ימינפ תכתמ ןותפשא      
,תכתמ סיסב ,רזיילב ךותח תכתמ ןותפשא      
רונתב עובצו ןוולוגמ מ"מ 5.1 יבועב חפמ קוצי      

  8,000.00 1,600.00     5.00 25 טרפ יפל עקרקל ןוגיע ללוכ 'חי   
  8,000.00 םינותפשא 4.36 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 21,000.00 ץוח טוהיר 36 כ"הס  
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../015 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     015 99 שיבכ - רכיכ

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  46 ק ר פ       
      
. 1.46 ק ר פ  ת ת       
      
רוזאל  יוניפ םיללוכ קוריפה תודובע יריחמ      
םישרדנה תורגאה ימולשתו רשואמ הכיפש      
      
לכב םישרוש ףושחו םיצע תריקעו תתירכ     64.1.010

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק רפעה תודובע יחטש  
      
םזוג י"ע רטמ 6 לעמ הבוגב םיצעל ףונ תמרה     64.1.020

  6,000.00   200.00    30.00 החמומ 'חי   
 26,000.00 . 1.46 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 26,000.00 הנכה תודובע 46 כ"הס  
940,584.00 ףונ חותיפ העונת לגעמ כ"הס

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../016 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     016 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר ו ש ק ת ו  ה ר ו א ת  ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ץ ו ח  ת ר ו א ת ל  ת ו נ כ ה  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
םיליבומ      
      
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב תרנצה לכ      
.80 טרפמ יפל ינקת ןומיס טרסו      
      
גוס לכב םיפיפכ\םיחישק למשח ילבכ רבעמל      
.רטוקו      
      
תירושרש תרנצ      
      
ללוכ מ"מ 08 רטוקב יתבכש וד ירושרש רוניצ     08.1.100
8 הכישמ יטוח ללוכ וז תרנצל תוידוחי תופומ      

  3,564.00    13.20   270.00 .ןוליינמ מ"מ רטמ   
      
םילוורש      
      
םונגמ ירושרש רוניצמ  שיבכ תייצחל לוורש     08.1.145
הנכומ הריפחב ע"ש וא" 4 רטוקב םודא קזוחמ      
תופומו ,םיירוקמ םיטרדנטס םיריבעמ תוברל      
הפיח תוישעת והילא תרצות תמגודכ תוירוקמ      
רחא רטוקל דחא רטוקמ  רבעמ ירוביח ללוכ      
רב ינקת  ןומיסו ןומיס טרס ,הכישמ טוח ללוכ      

  2,833.60    20.24   140.00 ב יעקרק לע אמייק רטמ   
      
הרקב יאת      
      
תקציימ יושע הרקב אתל הסכמ רובע תפסות     08.1.285
עובט הייריעה/ הצעומה  למס ללוכ  ןקלוו      
תוברל הסכמה לע יטנוולרה בותיכהו הקיציב      
4D00ל הסכמב ןקלוו תקציימ תעבורמ תרגסמ      

  3,463.68   577.28     6.00 'פמוק .שיבכב הנקתהל ,עוציב טרפ יפל. 984 י"ת פל  
      

  9,861.28 1.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../017 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     017 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  9,861.28 מהעברה      

      
      
יולימו תוריפח      
      
הריפחה יולימ ,לוח יוסיכו דופיר ללוכ ריחמה      
,המדא יפדוע קוליסו ותומדקל חטשה תרזחה      
.רוניצ ללוכ אל      
      
.51080,41080 ףיעס 80 טרפמ יפל עוציב      
      
ןיגב תרשואמ הדבעמל םולשת תוברל - יולימ      
.תוקידב עוציב      
      
םילכב  םילבכ תולעת הביצח וא/ו הריפח     08.1.310
לש םינק 4 תחנהל בחורו מ"ס 001 קמועב      
    "C.V.P 4 םע תולטצה תודוקנב חישק  

  8,140.00    32.56   250.00 .למשחה קוח יפל תורחא תאירק תוכרעמ רטמ   
      
לכ םילבכ וא תנצל הלעת לש הביצח וא הריפח     08.1.330
,םימ ריבעמ( לושכמ חתמ וא לעמ עקרקה יגוס      
בחורב )...וכו זג,קלד תרנצ םימ תרנצ ,קזב וק      
תרנצ תחנהל ,לושכמה לש ובחורל מ"ס 04      
תרנצה תנגהל ןוטב תקיצי ללוכ תירושרש      
תוחיטב יקחרמבו טלפמוק ,תוינכותל םאתהב      

  1,172.16   195.36     6.00 'פמוק ודהמב למשחה קוחב שרדנכ  
      
תקמעה רובע הביצח וא הריפחל תפסות     08.1.335
09 םוקמב(   מ"ס 051 קמועל דע הריפחה      

  4,400.00    17.60   250.00 .)מ"ס רטמ   
      
תודוסי      
      
יגרב תוברל ,גוס לכמ רואמ ידומעל תודוסי      
שרדנכ רבעמ ילוורשו דוסי תקראהו דוסי      
.עוציבה יטרפב      
      
תרכשה  ןלבקה ח"ע עוציב ןונכת ללוכ ףיעסה      
םושר רוטקורטסנוקו סוסיב סדנהמ יתורש      
לש תודוסי ןונכתב ןויסינ לעב םינבמ רודמב      
ילארשי ןקת לע םינותנה תא ,רואמ ידומע      
ןנכתמ ךרד םידומעה ןרצימ ןלבקה לבקי      
.למשחה      
      
תנכה ,רובה לש הביצחו הריפח ללוכ ריחמה      
דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש      
ראש לכו דוסי תקראה םיכתורמו םירבוחמ      
יפל .טלפמוק םישורדה םירמוחהו תודובעה      
.עוציב טרפ יפל .25080 ףיעס 80 טרפמ      
      
      

 23,573.44 1.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../018 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     018 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,573.44 מהעברה      

      
      
קוצי 'מ 21-11 הבוגב הרואת דומעל דוסי     08.1.460
ללוכ ,מ"ס 071/09/09 תודימב 03 -ב ןוטבמ      

 12,425.60 1,242.56    10.00 'פמוק .רבעמ ילוורשו דוסי יגרב דוסי תקראה  
      
ידי לע תינמז הרואתל ילמשחה ןקתמה תקידב     08.1.490
ןוקית ללוכ ,ךמסומ קדוב למשח סדנהמ      
רושיא תלבקל דע ולגתיו הדימב םייוקילה      
קוח יפל ילמשחה ןקתמה תוניקתל קדובה      
לש הקידבו םושיר תדועת תריסמ ,למשחה      
רוביחל רושיאו הקידבה תואצות םע ןקתמה      

  3,994.32 1,331.44     3.00 'פמוק .חתמל ןקתמה  
      
םירוביחו קוריפ תודובע      
      
דע 'מ 9 מ לש הבוגב םייק הרואת דומע קוריפ     08.1.525

  3,726.80   532.40     7.00 'פמוק . רזוח  שומישל  'מ  21  
      
ללוכ םייק הרואת דומע לש ןוטב דוסי קוריפ     08.1.530
עקרקהמ ותפילש דוסיה ביבסמ הביצח הריפח      
ךות מ"ס 02 לש תובכשב רוב תמיתס תוברל      
.89% לש תופיפצל  דע  הבטרהב קודיה      
הרויש םוקמל ןוטבה דוסי תלבוהו      

  1,244.32   177.76     7.00 'פמוק .טלפסא וא  ףוציר ינוקית  תוברל.חקפמה  
      
מ"ס 001 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     08.1.900
ללוכ הביצח\הריפח ללוכ ,מ"ס 571 קמועבו      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
    521B  את דועי טוליש ללוכ 984 י"ת יפל  
עובט תימוקמה תושרה למס ללוכ ,תרוקיבה      
51  םוינימולא תיקסיפ ג"ע הסכמה תקיציב      

 11,700.00 1,950.00     6.00 'פמוק .רטוק מ"ס  
      
רוקמל רוביח תוברל( רוביח ,הנקתה ,הקפסא     08.1.905
לע תינמז הרואת תקזחאו הלעפה ,)הנזהה      
טלפמוק הדש רובע שומישה םולשת ,ץע ידומע      
דוסיב וא עקרקב ןקתומ דומע ,ןוטב דוסי(      
םילבכ , תועורז ,ךמות דומע ,םינגוע ,ןוטב      
,לארשי יביתנ י"ע םירשואמה םימגדמ םיסנפ,      
לבכ ,םיסנפל הנזה לבכ ,החטבא תואספוק      
דומעה דע הדלפמ אשונ ליית םע יליע הנזה      
יפל הדידמה .הלעפה לש דחא הלילל )אבה      
ריחמה.)ןלבקה תולעבב דויצה( הליל/הדש      
קוריפ וא בלשל בלשמ תודש תקתעה םג ללוכ      

 20,340.00    11.30  1800.00 .בלשה םויס םותב תודש 'חי   
      
      
      
      

 77,004.48 1.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../019 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     019 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 77,004.48 מהעברה      

      
      
'מ 51 דע הבוגב הדלפ דומע תבצה תנקתה     08.1.915
,םיסנפ ,תועורז תבכרה ללוכ ןוטב דוסי לע      
,שרדנכ םירוביחו םירזיבא ,םישגמו תורונ      

  5,000.00   500.00    10.00 'פמוק ןוזיאו סוליפ  
 82,004.48 ץוח תרואתל תונכה 1.80 כ"הס  

      
ת ר ו א ת ל  ת ו ע ו ר ז ו  ם י ד ו מ ע  2.80 ק ר פ  ת ת       
ץ ו ח       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
טרפמהו 80 ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
.הז זרכמל דחוימה      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
C.O.C תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
חולשמ לכ לע ,ודי לע המותחו ןרציה םעטמ      
.ינכטה טרפמב שרדנכ דויצ לש      
      
םינקתה ןוכמ לש רפסמ תעבטה ללוכ      
      
הרואתה ףוגלו דומעל םאתומ רטוקה עורז      
ףופכ ןבלוגמ לזרב רוניצמ היושע רחבנה      
תרבוחמ )'מ__הבוג( מ"ס___ לש ךרואב      
יפ לע לכה המיטאו ןלא יגרב םע הרואת דומעל      
יפל .155080 ףיעס 80 טרפמ יפל תינכות      
טרפמ      
      
דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הדיחי עורז     08.2.465
21 סנפ הבוג( מ"ס - 052 כ לש ךרואב 'מ 01      

  2,272.16 1,136.08     2.00 'פמוק .)'מ  
      
דומעל םאתומ רטוקב ל"נכ תינוק הלופכ עורז     08.2.475
הבוג( מ"ס - 052 כ לש ךרואב  'מ 01 דומעל      

  4,614.72 2,307.36     2.00 'פמוק .)'מ 21 סנפ  
      
      
      
      

  6,886.88 2.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../020 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     020 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  6,886.88 מהעברה      

      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע      
םע ,דוסי תטלפ ללוכ םח ץבאב לובט ינוק      
יאת 2 הנכה ,דומעה ףוגל הטלפ ןיב םיקוזיח      
תבצהל םישורדה םירזיבאה לכו םירזיבא      
תינכות יפל .ושארב עורזה רוביחלו דומעה      
ןקתב שרדנכ ןפוד יבועב דומעה טלפמוק      
נפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל דעוימ      
      
לוגע ךתח לעב הדלפמ ינקית הרואת דומע     08.2.905
דעוימ דומעה ,רטמ 8.01 הבוגב ל"נכ ינוק      
21 הבוגב סנפ תאשונה ושארב תבכרומ עורזל      

 13,846.80 4,615.60     3.00 'פמוק .רטמ  
      
גוסו הבוג לכב םייק הרואת דומע תעיבצ     08.2.910
הבוג דע ןוולגל לעמ ןבל רוחש עבצב םיספב      
ינפל עבצ ריסמ י"ע דומע יוקינ ללוכ ,'מ 8.1      

  1,800.00   180.00    10.00 .תושורדה תודובעה לכו ותעיבצ 'חי   
      
םייק ןוולוגמ וא עובצ דומע לע רופסמ עוציב     08.2.920
םיאתמה רוחש עבצב הנולבש תרזעב רתאב      
חול רפסמ ללוכה ןומיסה ,ןוולוגמ לזרבל      
לש ירודיס רפסמ ,הרואת לגעמ רפסמ ,למשח      

    270.00    27.00    10.00 .לגעמב ךותב דומעה 'חי   
 22,803.68 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י ר ז י ב א  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הלבוה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תוירחאו      
      
,דבלב יתיצמת אוה תויומכה בתכב רואתה      
ינקתמל יללכה ינכטה טרפמהמ ערוג וניאו      
זרכמל דחוימה טרפמהו 02 י"ת  80  למשח      
.הז      
      
דויצ ינויפיא ןכו תויומכה בתכל תומלשה      
טרפמב טוריפ האר ,רתוי םיטרופמ םירבסהו      
.הז זרכמל יטנוולרה ינכטה      
      
ןייוצמה יפל דויצה תא רחמתל בייח ןלבקה      
.רחא דויצ אלו זרכמב      
      
חולשמ תדועת גיצהל ןלבקה לע הבוח הלח      
תשיכר לע םידיעמ הרואתה יפוג ןאובי/ןרצימ      
הז זרכמב שרדנכ םילניגרוא הרואת יפוג      
םיפוגל םינקתה ןוכמ לש הקידב תדועת      
T.O.C -ו  C.O.C תדועתו םיקפוסמה      

3.80.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../021 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     021 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
םישגמ      
      
הבכו  ךילומ יתלב  רמוחמ  יושע םירזיבא שגמ     08.3.150
ז"מ ללוכ היזורוקו םילקמיכ שאל  דימע  וילאמ      
םע א"ק 01 'א 6 יבטוק וד םייטמוטוא יצח      
תורונ 1 ל דעוימ)דחא לודומ לעב(  ספא קותינ      
י"ת  יפל  םיעבצב  םיקדהמ טוו 07 - 004 לש      
.ספ לע םינקתומ ע"ש וא )יסק'גוס( תמגודכ      

  1,914.88   239.36     8.00 'פמוק יטווחמו  
      
וד יטמוטוא יצח ז"מ ללוכ ל"נכ םירזיבא שגמ     08.3.155
- 2 ל ,ספא קותינ םע א"ק 01 'א 01 יבטוק      

    603.68   301.84     2.00 'פמוק .טלפמוק - טוו 07 - 004 לש תורונ  
      
תשוחנ םילבכ      
      
שימג וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ      
    )EPLX( גוסמ YX2N לחשומ -----*--- ךתחב  
אל ריחמה הייזכרמל וא דומעל רבוחמ רוניצב      
תווצקב םייתסי לבכה רוניצ ללוכ      
קבד םע )הפפכ( םוחב תצווכתמתלצפמב      
      
שימג  וא ליגר יטסלפומרט יעקרק תת לבכ     08.3.220
    )EPLX(  גוסמYX2N  61 ךתחבX5 ר"ממ  

 13,200.00    44.00   300.00 .ל"נכ רטמ   
      
הקראה      
      
תורעה      
      
.324080 ףיעס 80 טרפמ יפל      
      
י"ע לוורש ךרד דומעה לש ןוטבה סיסבל לחשוי      
רוביח בייחי וכותיח וכותיח אלל  ולופיק      
. ןלבקה ידי לע דלוודקב      
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     08.3.485
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  6,600.00    22.00   300.00 .לוורש ללוכ םידומעל הרידח רטמ   
      
יפל ,םילגד 2  הרואת דומעל םילגד קיזחמ     08.3.590
התואמ רצוימ  555080 ףיעס  80  טרפמ      

    888.80    88.88    10.00 'פמוק .טרפ יפל לכה דומעה ומכ תכתמ  
      
      
      
      
      

 23,207.36 3.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../022 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     022 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 23,207.36 מהעברה      

      
      
ךרד לבכה תרדחה ללוכ םייק דומעל תורבחתה     08.3.625
הריפח תוברל םירזיבאה אתל  דעו  דוסיה      
מ"מ  08  ףסונ ירושרש לוורש תסנכה הביצח      
ת"מאמתפסותו ןוטב ינוקיתו םייק דוסיב רטוק      
לבכה ךתחל םיאתמ םייק שגמב יזפ תלת      
חטשב םידרוי תופעתסהבו  הדימ( רתוי ןטקה      

  1,330.56   443.52     3.00 'פמוק .) לבכה ךתח  
      
ללוכ םייק דומע לע םייק הרואת ףוג תפלחה     08.3.635
הרויש םוקמל  ותלבוה ןשיה ףוגה קורפ      
אל( ומוקמב שדח הרואת ףוג תנקתהו חוקפה      

  1,866.48   266.64     7.00 'פמוק .)שדחה ףוגה תולע ללוכ  
      
םגד תחא עורזב םייק דומע לע עורז תפלחה     08.3.640
םוקמל תקרופמה  עורזה תלבוהו לופכ ינוק      

    221.76   221.76     1.00 'פמוק .)עורזה תולע ללוכ אל( חוקפה הרויש  
      
קדוב י"ע הרואתה לש תירטמוטופ הקידב     08.3.650
לע ח"וד  תקפנהו ש"בהשמ י"ע רשואמה      
- 1 'חי רואמה ןקתב הרואתה ןקתמ תדימע      

  2,662.88 2,662.88     1.00 3500. 'חי   
      
יפל 'גרב ךמסומ יאלמשח לש הדובע תועש     08.3.655

    668.80    66.88    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
יפל 'גרב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.3.660

    580.80    58.08    10.00 .דבלב בתכב טקייורפה להנמ תויחנה ע"ש   
      
בותכ ח"וד תאצוה ללוכ ךמסומ קדוב תקידב     08.3.665
ןתמו למשחה קוחב ותדימעו ןקתמה רושיא לע      

  2,839.76 2,839.76     1.00 'פמוק .חתמ תסנכהל רתיה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 33,378.40 3.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../023 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     023 99 שיבכ - רכיכ

למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,378.40 מהעברה      

      
      
W052 שיבכ תרואת ףוג לש רתאל הקפסא     08.3.900
,FVO םגד  לארשי יביתנ י"ע רשואמ ג"לנ      
ןווכמ GNITHGIL REPOOC תרצות      
sei.ED3S52FVO תירטמוטופ המוקעל      
םיפוגה W052 תירלובוט ג"לנ תרונל םאתומ      
יבושיחו תוינכותל םאתהב תויוזב ונווכיו ונקתוי      
םיילניגרוא הקלדה ירזיבא ללוכ ,הרואתה      
,לבקו תצמ קנשמ ,ל"נה םגדל ורשואש      
הרואת ףוג וא ,תוינכותהו טרפמל םאתהב      
להונב לארשי יביתנ י"ע רשואש( תוכיא הווש      
תוירטמוטופ תונוכת םע )ת"וגו םיקפס תכמסה      
לבכ ללוכ ,טקייורפה תושירד לע תונועה      

 14,040.00 1,170.00    12.00 'פמוק 3X5.2 סנפל דעו שגממ רוביח ר"ממ  
 47,418.40 הרואת ירזיבא 3.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

152,226.56 תרושקתו הרואת למשח תודובע 80 כ"הס  
152,226.56 למשח - העונת לגעמ כ"הס

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../024 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     024 99 שיבכ - רכיכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 הנבמ     
)אלמ       
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                             106,350.00 םוחיתו ןג הפש ינבא 1.04 קרפ תת    
    

                106,350.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
    
24 קרפ 24 קרפ      
    

0.24 קרפ תת 0.24 קרפ תת                                           
    

                              77,400.00 2 קרפ תת 2.24 קרפ תת    
    

                 77,400.00 24 קרפ 24 כ"הס                
    
44 קרפ 44 קרפ      
    

                             176,850.00 1.44 קרפ 1.44 קרפ תת    
    

                176,850.00 44 קרפ 44 כ"הס                
    
חותיפו םישיבכ 15 קרפ      
    

                             220,413.00 1.15 קרפ 1.15 קרפ תת    
    

                              97,513.50 2.15 קרפ 2.15 קרפ תת    
    

                             500,600.00 רפע תודובע 3.15 קרפ תת    
    

                             368,750.00 4.15 קרפ 4.15 קרפ תת    
    

                             620,084.44 זוקינ תודובע 6.15 קרפ תת    
    

                             138,050.00 9.15 קרפ 9.15 קרפ תת    
    

              1,945,410.94 חותיפו םישיבכ 15 כ"הס                
    
י'גר תודובעו םיבצקה 06 קרפ      
    

                             250,000.00 םיבצקה 1.06 קרפ תת    
    

                              33,750.00 . 2.06 קרפ תת    
    

                283,750.00 י'גר תודובעו םיבצקה 06 כ"הס                
 2,589,760.94 הנבמ( ךרדה תוכז לובג דע 99 שיבכ  10 כ"הס                            

)אלמ       
 
 
 

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../025 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     025 99 שיבכ - רכיכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 הנבמ     
    
רתאה חותיפ 16 קרפ      
    

                             618,600.00 חותיפ תודובע 1.16 קרפ תת    
    

                             169,700.00 עקרק יופיחו ןג תמדא 6.16 קרפ תת    
    

                788,300.00 רתאה חותיפ 16 כ"הס                
    
הייקשהו תועיטנ 26 קרפ      
    

                              73,864.00 הייקשה 2.26 קרפ תת    
    

                              31,420.00 3.14 קרפ 3.26 קרפ תת    
    

                105,284.00 הייקשהו תועיטנ 26 כ"הס                
    
ץוח טוהיר 36 קרפ      
    

                              13,000.00 םימוסחמ 3.36 קרפ תת    
    

                               8,000.00 םינותפשא 4.36 קרפ תת    
    

                 21,000.00 ץוח טוהיר 36 כ"הס                
    
הנכה תודובע 46 קרפ      
    

                              26,000.00 . 1.46 קרפ תת    
    

                 26,000.00 הנכה תודובע 46 כ"הס                
   940,584.00 ףונ חותיפ העונת לגעמ 20 כ"הס                            

    
למשח - העונת לגעמ 30 הנבמ     
    
תרושקתו הרואת למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              82,004.48 ץוח תרואתל תונכה 1.80 קרפ תת    
    

                              22,803.68 ץוח תרואתל תועורזו םידומע 2.80 קרפ תת    
    

                              47,418.40 הרואת ירזיבא 3.80 קרפ תת    
    

                152,226.56 תרושקתו הרואת למשח תודובע 80 כ"הס                
   152,226.56 למשח - העונת לגעמ 30 כ"הס                            

 
 
 
 
 
 
 

קובץ: יובלים - כיכר - כביש   .../026 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



בקעי ןורכז  5/3  הלגוח   מ"עב הסדנה ןגוי
2796442-270:סקפ  4/1385052-270:לט
 

25/01/2018
דף מס':     026 99 שיבכ - רכיכ

  
לכה ךס  

 3,682,571.50  יללכ כ"הס  
    626,037.16 מ"עמ %71  
  4,308,608.66 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: יובלים - כיכר - כביש 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13457  /816M 
                                                                 

 

 נויימשרד הב
 

 
 קריית שמונה

 

 מעגל תנועה בכניסה לשכונת יובלים א'
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד
 
 
 
 

 05/18מכרז/חוזה מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018ינואר 

 
 גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ   

  2 רח' היוזמה 30200 85טירת הכרמל ת.ד.                     
 04-8559100פקס.  04-8559111טל.                     

 Haifa@grdel.co.il  :mail-E    
 

mailto:Haifa@grdel.co.il
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 משרד הבינוי
 

 קרית שמונה
 

 מעגל תנועה בכניסה לשכונת יובלים א'
 
 
 
 
 
 

 05/18מכרז/חוזה מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתכננים:
 
 
 
 
 
 

           
 

 :דרכים , ניקוז תימוך ותנועה
 

 בע"מ גרונר ד.א.ל מהנדסים 
 04-8559111טל:            טירת הכרמל  2רח' היוזמה 

 04-8559100פקס:            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 ינואר



     
 
 

 

 
 
 

       

3 

 משרד הבינוי 
 

 קרית שמונה
 

 מעגל תנועה בכניסה לשכונת יובלים א'
 
 

 המפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת      מסמך ג'
 משרד השכון, משרד הבטחון ומע"צ       
 ובפרט פרקים:       

 
 שנה   שם מס'       
       
 2011  מוקדמות 00       
 2011  עבודות עפר 01       
 עבודות בטון יצוק 02       
 2013   באתר        
 כלונסאות אולמנטי 23       
 י, לביסוס מבניםסלאר        
 2008              ודיפון                   
 2009 פתוח האתר וסלילה     40       
 2011              ה      סליל     51       
 2013   מנהור 54       
  1990  מים ביוב ותעול     57       

 
 

 וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י       
 שבפרקים דלעיל, או במפרטהפניות        
 המיוחד.       

 
 

 הערה
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה המיוחדת 

אלא  בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבנוי והשכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל.
פרט הכללי בהוצאת נתיבי ישראל, אזי יש להפעול בהתאם להנחיות אם כן צויינת הפניה מפורשת אל המ

 המפרט הכללי בהוצאת נתיבי ישראל במהדורתו העדכנית.
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה בחנות 

הספרים של מרכז הבנייה  פרסומי הממשלה של משרד הבטחון, רח' הארבעה, הקריה ת"א, או בחנות
 אביב.-, תל40הישראלי, רח' חיים לבנון 

 
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים מכרז/חוזה   הצהרת הקבלן:

זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. לדרישות המוגדרות בהם.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חותמת וחתימת הקבלן_________________________
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 1מסמך ג'
 05/18המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 

 
 מפרט מיוחד

========== 
 

 תנאים כללים מיוחדים
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו. 00הוסיף או לשנות את פרק מפרט מיוחד זה בא להשלים, ל
 
 

 מקום העבודה 00.1
 קרית שמונה , מעגל תנועה בכניסה לשכונת יובלים א' מצפון לאזור התעשיה הקיים.. א. 
 קיים. 99אתר העבודה ממוקם על כביש  ב. 

  א'. יובלים -כחלק מהקמת שכונה חדשההעבודות באתר מבוצעות  ג.
  

 
 
 

 תיאור העבודה 00.2
עבודות  ,נקוז ,דרכים עבודות עפר תמוך הקמה וסלילה שלמכרז/ חוזה זה מתייחס לביצוע  .א

 המסומנים בתוכניות בתחום אישור.  אספלט וכו' בכבישים

 

קיים בכניסה הצפונית  99העבודה כוללת הקמה והסדרה של מעגל תנועה חדש על כביש אזורי  .ב
 בקריית שמונה.לאזור התעשייה , 

 
 העבודה כוללת: .ג
 עבודות הכנה ופירוק -  
 עבודות עפר -  
 עבודות מצעים -  
 עבודות אספלט -  
 עבודות ניקוז ותשתיות -  

 עבודות מעקות פלדה -
 עבודות תמרור וצביעה -

   
העבודות המבוצעות בתחום השטח העובר לאחזקת נת"י יבוצעו תוך עמידה מלאה בדרישות  .ד

 לי ללא כל הקלות. המפרט הכל
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  ביצוע  שלבי .1
 

 ימים קלנדריים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה. 30 עד - התארגנות  

תיאום תחילת עבודות מול כל הגורמים ) קק"ל , הוט , בזק , חשמל .. ( הוצאת אישורי ע"ש הקבלן . 

ותשלום אגרות ע"י קבלן . הכנת תיאום מול משטרה וסימולציה בטיחות ) הכנת תכנית בטיחות ( 

 משרדי אתר והתארגנות באתר עפ"י דרישות המזמין .

 

 ימים קלנדריים ממועד הוצאת צו התחלת עבודה ואשר כולל תקופת ההתארגנות: 114עד  – 1שלב 

 פריסת הסדר תנועה שלב א ותאורה זמנית •
 חישוף פרוק והריסה.עבודות הכנה,  •
 העתקת מעביר מים  •
 .מבנה כביש גישה לתוך שכונת יובלים לעבודות עפר  •
 עבודות ניקוז , הנחת צנרת וחפירת תעלות צד •
 עבודות תאורה •
 עב' סלילה , מצעים ואספלט •
 מדרכות וריהוט כביש •
 2העברת תנועה לצד צפונה עפ"י תכ' הסדרי תנועה מאושרת שלב  •

 

 :1ימים קלנדריים ממועד סיום שלב  30עד  – 2שלב 

 העתקת מעביר מים  •

 דות תאורה.עבו •

 עב' עפר וסלילה להשלמת מבנה כביש בפניות לאזור התעשיה  •

 , בנית שוליים ובנית מדרכה  99עב' עפר וסלילה להשלמת מבנה החלק הדרומי של כביש  •

 ריהוט כביש ומעקות כביש, מדרכות סופיות ובנית תחנת האוטובוס •

 3העברת תנועה לשלב  •
 

 :2ם שלב ימים קלנדריים ממועד סיו 27עד  – 3שלב 

 עבודות תאורה. •

 עב' עפר וסלילה להשלמת מבנה כביש בפניות לאזור התעשיה  •

 , בנית שוליים ובנית מדרכה  99עב' עפר וסלילה להשלמת מבנה החלק הדרומי של כביש  •

 ריהוט כביש , מדרכות סופיות ובנית תחנת אוטובוס •

 השלמת עבודות גינון והשקיה •

 השלמות ומסירה •
 
 

 

 לית לגבי הפרויקט:הערה כל       

 בסוף כל יום עבודה יחויב הקבלן לבצע ניקוי השטח מכל לכלוך כלשהוא.  •

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלמותה:  .2
 

 )במילים: מאה שישים וחמישה( קלנדריים ימים 165 הוא משך הביצוע הכולל של הפרויקט א.

ימים קלנדריים  ישההכולל בתוכו תקופת התארגנות של שלושים ימים קלנדריים וכן חמ

 להשלמת ליקויים ומסירה.
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 ימיםבהמחושב המצ"ב למסמך זה,  בלוח הגאנטלפרויקט קיים לו"ז פרטני, המפורט   ב.

 .    םקלנדריי

במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו לביצוע הפרויקט מבלי לפגוע באמור בהוראות המכרז הזכייני,  ג.

תהא כל טענה באשר למשך הביצוע ו/או  לא קבלןנלקחו בחשבון ימי חג ושבתות, כך של

 להארכת לו"ז בגין כך.

תקופת ההתארגנות והשגת מבלי לפגוע באמור בהוראות המכרז הזכייני, כאמור לעיל,  ד.     

הקצב לאבזרי  בגינהנכללת במשך ביצוע הפרויקט ולא  ישולם פרויקט האישורים עבור ה

 בטיחות.

 

נת החברה להקפיד, כי העבודה תבוצע בתוך מסגרת תשומת לב המציעים מופנית לכך שבכוו

לוחות הזמנים הקבועים לביצוע הפרויקט בכללותו. מובהר, כי מבלי לגרוע ביתר האמור במסמכי 

המכרז הראשי, אי עמידה בלוחות הזמנים תקנה לחברה את מלוא הסעדים על פי כל דין ועל פי 

 שהוגשו על ידו למכרז.הערבויות מסמכי המכרז, לרבות ומבלי לגרוע חילוט 

תשובת לב המציעים מופנית גם לכך שבזמן ביצוע שלב א יבוצעו עבודות העתקת תשתיות מ"ג על                                
ידי קבלן של חברת חשמל והעתקת קו עילי של חברת הוט. לא יהיו לקבלן טענות בגין עבודות הנ"ל ועל 

ח ושל הוט ולתאם עבודות . בהכנת לו"ז מפורט על הקבלן לקחת הקבלן לשתף פעולה עם קבלן של ח"
ימים בהם יבוצעו עבודות של הוט  5ימים קלנדריים בהם יבוצעו עבודות של ח"ח ו 14בחשבון תקופה של 

 וקבלן לא יכול לבצע עבודות בתחום הכביש בתקופה הזו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היקף המפרט 00.3
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המפרט דלהלן כהשלמה למפרט הכללי לתכניות ולכתבי הכמויות  ועל כן אין זה מן  יש לראות את 
ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב   הכמויות תמצא את בטויה הנוסף במפרט  
 המיוחד. 

 
 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.4

ל המידות, הנתונים והאינפורמציה על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כ 
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה  בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב  
 הכמויות, עליו להודיע על כך  מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. 
 ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י  הקבלן לידיעת המפקח  
מו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה  סופית; לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על וירש 
 ההתאמות.-סמך טענה שלא הרגיש בסטיות   ובאי 

 
 עבודה, ציוד וחומרים 00.5

 
 כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני  א. 
המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר   
  בחלקו(.  
 הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו   
 ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח.  

 
קנים כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות הת ב. 
  הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח.  
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם   
לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על   
ציא אישור התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמ  
  כזה, באם יידרש.  

 
עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר או מוצר מסויים,  ג. 
 על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים או המוצרים אשר בדעתו   
 להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.  

 
 יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת החומרים   
התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטיה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום   
 להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.   

 
 בטיב מאושר ובכמות הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים   
 המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת   
  שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.   
 על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הכרוך בבדיקות ובאישורים הנ"ל. בכל מקרה לא   
 בצוע עקב אי התאמת חומרים או מוצרים ופסילתם.תאושרנה הארכות לתקופת ה  

 
העבודות המבוצעות בתחום השטח העובר לאחזקת נת"י יבוצעו תוך עמידה מלאה ד.          

 בדרישות המפרט הכללי ללא כל הקלות. 
 

 מהנדס באתר 00.6
 של מסמך ב' על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות: 13בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף  
 בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים  
)חמש( שנים לפחות ובעל נסיון מספיק, לדעת המנהל בביצוע  5והאדריכלים עם ותק מקצועי של  
  עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. 

 
 אחריות הקבלן 00.7

א מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הו 
 הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי  
 העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.  
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלימותם של המתקנים המבוצעים על ידו  
תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות ועליו להפנות את  
 וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי.  
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 לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 
 מניעת הפרעות 00.8

 בית בצרכי החיים והתנועה הסדירה הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מיר 
 המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. 
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  
לחסום דרכים או לפגוע במתקנים  בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, 
קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי  
 הצורך. ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה. 
  
כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת  
 .הפרעות 

             
 אמצעי זהירות 00.9

  
 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי  הזהירות הדרושים  א.

למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות  בעבודות חפירה, הנחת קווי צנורות,   
 הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.  
  רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת  

בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות  וההוראות העירוניות והממשלתיות  
בענינים אלו. הקבלן יתקין  פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש   
בורות, ערמות, כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל המצאותם של    
פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של   
האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את   
 כל  המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.  
לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת  הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או  
 אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו.   
לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא   
רק אחר לויכוח בין  התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין    
יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או  בוררות עפ"י מסמך אחר בר   
סמכא. כל תביעה לפצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת   
 פצויים לאוביקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח  
 א באחריות כלשהי בגין נושא זה.מתאימה והמזמין לא יש  

 
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה  קיימים, ומבלי לפגוע  ב. 
 בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את  הביבים או השוחות להמצאות גזים   
 מרעילים ולנקוט בכל אמצעי  הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:  
  
לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של  .1  
חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר    
 שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים    
כניסה לתא הבקרה, אבל רק ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר ה   
 לנושאי  מסכות גז.   

 
שעות לפחות לפי   24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של  .2  
 הכללים הבאים:   
מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בתא בקרה קיים  -   
 בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים.    
 המכסים משני צידי נקודת החבור. -ל ביב קיים לחבור א -   

 
לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף   מחוץ לשוחה  .3  
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.   

 

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים   עם סוליות בלתי  .4  
 חגור חגורת בטיחות   שאליה קשור חבל, אשר את קצהו מחליקות. הוא גם י   
 החופשי יחזיק האיש הנמצא   מחוץ לשוחה.   
  
 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .5  
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 שא העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו  בנו .6  
 אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.   

 
 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: ג. 
העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט   
  די הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח  בעמו  

ועליו להקפיד על קיום כל  התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה לתאם עם  
 חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.  
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי  אדם, עקב אי נקיטת   
 אמצעי זהירות כנדרש.  

 
 על העבודה וסידורי התנקזות זמנייםהגנה  00.10

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע  
ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י  מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד  
 רצונו, בכל האמצעים הדרושיםינקוט הקבלן, על  חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות  
המים,  להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות  זמניות להרחקת  
 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה. 
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. 
נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא  כל 
 עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 
 

 תכניות 00.11
רו ימס ". לפני הבצוע לביצועהתכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת " 

תכניות אשר ישאו את החותמת  "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס 
 לתכניות למכרז  מסיבות כל שהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פצויים או 
שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע  או להוסיף תכניות  
 ו במכרז.מאלה אשר הוצג 

 
 

 תכניות "לאחר בצוע" 00.12
 על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע" 

(AS MADE  ) תכניות אלו יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת
 קח. התכניות תראנה את המיקוםהבצוע. הגשת תכניות אלה  הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפ 

והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה  מתוכנן וכן במקומות  
נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל 

 המערכות, הצנורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. 
 ידי מודד מוסמך.-ת ומאושרות עלתכניות אלה תהיינה חתומו

בפורמט עידן.  כל העבודה בסעיף זה  DIS -ו REGוכן קבצי   DWGתימסר בקובץ  AS-MADEמדידת 
 המדידה, הכנת התכניות והסמי אורגינלים וכו', יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. -

 
 

 רשיונות ואשורים 00.13
הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל  הרשיונות והאישורים לפני תחילת בצוע העבודה ימציא  
הקבלן מתחייב  לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן  לבצוע העבודה לפי התכניות. 

 מתחייב לשלם לרשויות  את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות. תשלומים
 רם.אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבו 
כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: עיריה, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב'  
, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז נת"י"בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל  מחלקותיהם,  
 וכו'. 

 לוח זמנים 00.14
מחייב לבצוע העבודה. לוח   יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים 7הקבלן יגיש למפקח תוך 

הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הבצוע, כולל 
הספקת חומרים, נצול  ציוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות השונות והשלבים השונים של הבצוע ושל 

הזמנים המחייב. כל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח  
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ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם 
 בנפרד. הלוח יוכן לפי   שיטה "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.

 לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן.
 
 

 סדרי עדיפויות 00.15
לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים את הזכות  ושומר לעצמ היזם 
בו יבוצעו וכו' בהתאם ללוח זמנים המפורט כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה  
 או לתוספת כל שהיא. 

 
 

 אחריות 00.16
פקים תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ס מזמיןבנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן ל 
 תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות וכל תעודה נוספת. -כגון  
 .מזמיןהקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו ל 

 
 מדידות 00.17

עם רשימת קוארדינטות  P.Iלקשירת הרומים, נקודות  M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות  .א 
 יוסים, זויות ומרחקים.של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשותות, רד  
 כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה לפרצלציה.  
  
על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים במידת הצורך. כמו כן יסמן את  .ב 
 גבולות כל האלמנטים הנ"ל. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך   
ורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על צהקמת אבטחות לנקודות הנ"ל ב  
 חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.  

 
הקבלן אחראי לשלימות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן במקרה  .ג 
 עד למסירת העבודה הגמורה  של נזק או אובדן וישמור על שלימותן, על חשבונו הוא,  
 וקבלתה ע"י המפקח.  

 
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  .ד 
סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,   
 ולשביעות רצונו של המפקח.   
יה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, אם כתוצאה משגיאה, סט  
יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על חשבון   
 הקבלן.  

 
על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים ולקו החיצוני של הרשת. מטרתם  .ה 
 ות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או שינוי של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונ  
 בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח.  

 
לכל נקודה שסומנה על הציר ו/או על קו הרשת החיצוני יש להתאים נקודה מקבילה על קו  .ו 
ן יהיה רשאי להציע ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבל  
למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.   
 בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח.  

 
את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זוית אשר מידותיהן  .ז 
 ס"מ. 90ובאורך  4X40X40 -לא תהיינה קטנות מ  
  ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק  70 -היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ  
 ובצורה ברורה.  
  

 נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב  .ח
יות לתשלום. למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמו  
  

 המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית  .ט
 שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה   
 בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.  
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מדידה אחרות, על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות  י.

 אופטי "דיסטומט". -באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו   
המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה הנתונה   
 וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה.  
 הנחיות למודדי קבלן יא. 
 כניות בחוזה משהב"ש עם קבלניםר ביצוע" תוחתוכניות "במהלך ביצוע ולא  
   

עם התקדמות העבודה, על הקבלן להכין באמצעות המודד שמטעמו על חשבונו, תוכניות 
 עדות. התוכניות יוכנו לאחר כל שלב מהשלבים שמפורטים להלן:

 
 סיום עבודות שתית. .1

 סיום עבודות מצעים. .2

 סיום שכבת אספלט הרלבנטית .3

 ראש קיר(.סיום עבודות הקירות )לפני הגבהת  .4
 

נושאים אלו צריכים להופיע במפות המדידה של הקבלן עם התייחסות לציר הכביש המתוכנן 
כלומר, בחתך של כל נקודה בציר הכביש יופיעו הרומים מצד ימין, שמאל וציר הכביש, כך 

שניתן יהיה לוודא התאמה לתכנון. נקודות חשובות נוספות ימדדו במידה והן קיימות בתכנון 
 להן משמעות כגון נקודות נמוכות אבסולוטית וכיו"ב. או שיש

התוכניות יכללו מידה טופוגרפית + מדידה של הגובה ע"פ החתכים שבתכנון כמו כן ימדד 
הגובה בנקודות הביניים הנוספות המופיעות בתוכניות התכנון. בנוסף, ימדדו נקודות חשבונות 

 נוספות כגון נקודות קיצון.
דרשות לביצוע/מדידות עדות על העבודה שבוצעה כולל הפקת כל תוצרי כל עבודות המדידה הנ

המדידה הנדרשים , כלולים בשכר הקבלן ולא תשולם עליהן כל תוספת. עבודות עפר 
 במגרשים שתוכננו עם גריד של רומים מתוכננים ימדדו לאחר ביצוע על ידי גריד זהה.

 
תכים שמדד וציון ההפרשים בין גובה בנוסף למפות יספק מודד הקבלן טבלאות עם איזון הח

 המתוכנן לאותו שלב בעבודה בין המדוד בפועל.
 
(TL ,תוכניות של קוי תשתיות כגון ניקוז וביוב יכללו בנוסף לתנוחה את ציון מידות התאים )

( רום כניסות ILרום מכסה, אורך וקוטר הקווים וציון השיפוע המתקבל. בגלל חשיבות )
. כמו כן יכללו התוכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל שאר  ויציאות של כל קולטן

 המערכות .
 

 בנוסף , המפקח רשאי לדרוש כל מדידה נוספת לכל שלב ונשא בהתאם לצורך בכך.
תוכניות אלו תהיינה חתומות ומאשורת על ידי מודד מוסמך. הפקת הפלוטים והעברת 

 בלן ולא ישולם עבורן בנפרד.יהיו על חשבון הק dwg+pdf/xlsהקבלים בפורמט 
 

  
ופינות של המגרשים(  P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות  .יב

 הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה   
 לתקנות אגף המידדות לפרצלציה של המגרשים.  
 תהיינה מברזלי זוית כנדרש בסעיף ט' שלעיל. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן  
  

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יג
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 קבלני משנה 00.18
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם  
שאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז י 
 המשנה והתיאום ביניהם. 
המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי  
ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל  
 בונו של הקבלן.תעשה באחריותו ועל חש 

 
 

 כמויות 00.19
 .ןכל הכמויות ניתנות באומד א. 
 כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא  ב. 
 תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה.  

 
 

 הובלות 00.20
היחידה לסעיף כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר  א. 
המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא   
 כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה. רתוכ  

 
 

  תאום עם גורמים אחרים 00.21
של המפרט הכללי פרק מוקדמות, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי  51.01.04בנוסף לאמור בסעיף  
 במהלך עבודתו יפעלו בשטח הגורמים הבאים: 
 תנועת הרכב הקבועה והרגילה בדרך הקיימת ובכבישים הגובלים. .1 
 עבודת קבלנים אחרים מטעם היזם, ו/או הרשות המקומית. .2 
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות,  
 הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. כולל השגת כל האישורים 
על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה,  
הקבלן  והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של  
 כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים. ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה 

 
 

 סילוק פסולת ועודפי עפר 00.22
למעט  עודף חומר ) כולל עודפי חפירהחומר פסולת וכן כל חומר אחר,שיקבע כפסולת ע"י המפקח 

, יסולק אל מחוץ לשטח באתר, אל מקומות שפיכה (חפירה/ חציבה שיוערם בצד כמפורט בהמשך
ם השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו מאושרים ע"י הרשויות והגורמי

 באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. 
על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית ו/או האיזורית לפני תחילת העבודה ולפעול על 

עובדו י מתאימים למילוי פי תנאי הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה. כל עודפי החפירה/ חציבה
 .ע"פ הדרישות וייעשה בהם שימוש לצורך מילויס"מ(  15לחומר מלוא )גרגיר מקסימלי 

 
 

 שמוש בחומרי נפץ לצרכי חפירה ו/או חציבה 00.23
 חומרי נפץ לצורכי חפירה ו/או חציבה לא מאושר לביצוע במסגרת מכרז זה.בהשימוש  

 
 

 עבודה בגבולות אתר העבודה 00.24
 לחרוג מגבולות העבודה לצורך כלשהו כולל הובלות אחסון זמני תמרון מודגש בזאת כי אין  
 ב למעט בדרכי הגישה כפי שיאושר ע"י המפקח."וכיו 
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 שילוט ותמרור זמני לתקופת הפרוייקט 00.25

 
 כללי-הסדרי תנועה  א. 

על הקבלן מים קיי יםלכביש בהמשךתשומת לב הקבלן מופנית לכך שהפרוייקט מבוצע 
 לאורך כל הפרוייקט תנועה סדירה ומעבר של הולכי רגל וכלי רכב. לאפשר

לצורך זה תידרש מהקבלן התארגנות מיוחדת לביצוע העבודה ולהבטחת המשך התנועה בכל 
הגורמים עת וללא סיכון, הכוונת תנועה ועבודה בשלבים. על הקבלן להצטייד באישור 

 .דההמוסמכים ולתאם עימם את תנאי ומועדי ביצוע העבו
 

 הכוונת תנועה ב.
מכווני תנועה במספר  ,במשך כל זמן ביצוע העבודה ,על הקבלן להציב על חשבונובאם ידרש, 

 שידרש על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.
 

 שילוט ותמרור זמני ג.
להבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן להציב 

י הפרדה, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב. שילוט, אמצע
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה במהלך 
כל תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים הקיימים באיזור בעת ביצוע 

 העבודות. 
קומם באתר העבודה יעשה בהתאם ובכפיפות סוג השלטים והתמרורים , מספרם ומי

 מאושרת. להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון, ובהתאם לסכימת תמרור
רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה השונים את כל העבודות וההוצאות כמפורט 

 לעיל.
 

 והנ"ל כלול במחירי לא ישולם בנפרד עבור הצבת שילוט ותמרור זמני לתקופת הפרוייקט   ד.        
 היחידה לסעיפי העבודה השונים . מודגש כי האמור מתייחס לכל אביזר שיידרש על פי              

הנחיות הרשות המקומית ומשטרת ישראל.                
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 פיתוח האתרעבודות  - 40רק פ
 

  ריצוף ואבני שפה 40.01
 

  אבן שפה , אבן אי , אבן גן 40.01.01
 כולל על יסוד  27וכן כמסווג בכתב הכמויות יהיו טרומות חרושתיות בהתאם לת"י  אבני השפה

 . 20-ומשענת בטון ב
 האבנים יכללו הנמכות במעברי חצייה וכן אבנים קשתיות. לא יאושר לחתוך אבנים באתר והקבלן   

 בהתאם מ'  0.50מ' /  0.25יידרש לספק ולבצע בקשתות גדולות )רדיוסי סיבוב( אבנים באורך 
 לרדיוסים. 

, ולא     בפינות חנייה יבצע הקבלן אבנים זויתיות ו/או קשתות חרושתיות ולא יאושר חיתוך באתר
 . יאושר שימוש באבנים שבורות ו/או פגומות

 בקטעים בהם יונחו אבנים בצמוד ו/או בתוך שטחי אספלט קיימים יבוצע מישק התחברות אשר 
  ישולם עבורו בסעיף תשלום נפרד.

 
 מדידה ותשלום 

ימדד במטר אורך כמסווג בכתב הכמויות כולל ביצוע אבן שפה מנומכת וכן יסוד ומשענת בטון לפי 
 פרט בתוכניות. 

 
  כולל זיון  40-ראש אי מבטון ב 40.01.02

 לפי  40 -בקצוות איי התנועה ובמקומות שבהם יורה המפקח יהא על הקבלן לבצע ראש אי מבטון ב
  פרט בתוכניות.

 מ"ר.  1.0והבטון בשטח של עד  φ 6&  15/15ראש האי יכלול את רשת הזיון מפלדה 
 ביצוע ראש האי יכלול ניסור וחפירה במבנה האספלט הקיים והתבניות הנדרשות. 

 להכנסת תמרור.  4תבוצע הכנה של פתח בקוטר "
 

 מדידה ותשלום 
 יימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל החומרים. 

 ה הנדרשת לביצוע הסעיף לשביעות רצון הפיקוח. הציוד והעבוד
 ריצוף מדרכה באבנים משתלבות 40.01.03

 תיאור ודרישות הביצוע
  אבן משתלבת

בגוון ע"פ בחירת   ס"מ 20/10ו/או  מ"ס 20/20 האבנים המשתלבות במדרכות יהיו במידות מלבניות -
 ס"מ וכמפורט בתכניות. 6בעובי  האדריכל

 ס"מ. 8ימוש באבן משתלבת בעובי של במעגל התנועה ייעשה ש -

 .ביצועה בהתאם למפורט במפרט הכלליאספקת האבן ו -

 סיונית.ימירקם הריצוף, צורת ההנחה וכו' יבוצעו בהתאם לתכנית אדריכלות הנוף שיבחנו בחלקה נ -

סיונית.  מחיר יהיזם שומר לעצמו את הזכות לשנות את מירקם הנחת האבן לאחר הצגת החלקה הנ -
סיונית כלול במחיר היחידה גם אם תפורק מספר פעמים עד לאישור הדוגמא הרצויה ע"י יהחלקה הנ
 האדריכל.

 מחיר היחידה מתייחס לגוונים השונים שפורטו במסגרת סעיף זה.
 לפני התחלת ביצוע על הקבלן להגיש דוגמאות אריחי ריצוף לאישור 
 האדריכל.  
  יבוצע ריסוס מונע נביטה "סימזול"  לפני ביצוע הנחת ריצוף ולאחר הכנת המצע חול 
 גרם לליטר. 1"אאוסט" ביחס של  -לליטר, ויחד עם חומר מעקר קרקע  2%ביחס של  
 שור יעשה בין אבני השפה או תיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"( או סרגלי צד.  יהי 

 
  .8טיב האבן יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס'  

האבנים רצוי לישר  רת לאחר הפיזור והפילוס,לפני הנחתיש להקפיד לא לנוע על השכבה המיוש
מידי פעם שכבת חול המספיקה לעבודה של שעה שעתיים בלבד כדי למנוע קלקול משטח החול 

 המיושר בעת העבודה. 
הנגדי לפי תוכניות ופרטים.    הנחת הריצוף תתחיל בכל מקרה מאבני השפה הקיימים לעבר הצד 

 מוך לעבר המפלס הגבוה.  יש להתחיל לרצף מהמפלס הנ
  אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות. יש לשאוף שגמר הריצוף 

 במידת האפשר יהיה באבנים שלמות. 
 נה. יליוטיחיתוך ייעשה ע"י ניסור במסור מכני. לא יותר שימוש בג
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 השלמת בטון בגוון הריצוף תעשה בהנחיית המפקח בלבד.  
, וזאת לאחר פיזור תערובת של חול טה ויברציוניתת פליעשה באמצעו משטח הלבנים הידוק

יה המכסימלית מהגובה יהסט וצמנט על האבנים המשתלבות והחדרתם אל בין החריצים.
 מ"מ.  10 תעלה על המתוכנן לא 

 
 התשלום

, אספקת ס"מ 4שכבת חול בעובי ימדד במ"ר ויכלול את כל האמור במפרט זה ובמפרט הכללי, כולל 
 הידוק בשלבים כולל תוספות חול וכו'.  ם שיבחרו, ביצוע הריצוף במירקם שיבחר,אבנים בגווני

 כמפורט בגוון כלשהו כולל לבן ו ס"מ 6התשלום מסווג ע"פ עובי אבן משתלבת 
 בכתב הכמויות.

 עבור הריסוס בחומר מונע נביטה ישולם בנפרד.
 

 
 

 קירות תומכים וסלעיות 40.02
  

 כללי א.
  
 .עם חזית מאבן פראית בגוון קירות תומכים מבטון -זה יבוצעו  במסגרת מכרז .1  

את כמויות  100%היזם שומר על זכותו להקטין עד כדי ביטול ו/או להגדיל עד 
  הקירות. 

 
 יועץ ביסוס ב. 
  
 בגמר חפירה ליסודות הקיר ולפני יציקת היסודות יהא על הקבלן לקבל את  .1  
 .משרדאישור יועץ הביסוס של ה   
על הקבלן יהא לפעול בהתאם להנחיות יועץ הביסוס תוך קבלת אישור המפקח    
 בכתב.   
  
קבלת אישור יועץ הביסוס ביצוע הנחיותיו כגון העמקת חפירה / חציבה ליסוד  .2  
הרחבת החפירה ו/או חציבה ליסוד וכו' לא יהוו עילה להגשת תביעה כלשהיא    
 מצד הקבלן.   
  
ץ הביסוס לא פוטרות את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ולשלמותה הנחיות יוע .3  
 במפרט הכללי. כמפורט   

 
 20 -. סוג הבטון במבטון עם חזית אבן פראית בגווןבנית קירות תומכים  ג.

 העבודה תבוצע כמפורט במפרט הכללי בהתאם לתכניות וכמפורט להלן:  
  

וון כדוגמת הקירות הקיימים הסמוכים מצד פראית מאבן לקט בגחזית הקיר תבנה מאבן    .1
 1.5ס"מ ושקועות  1.5ס"מ עם פוגות ברוחב  X 25 25גודל אבן מינימלית  .אחד וגב בטון

 ס"מ.
 

 ק"ג למ"ק לפחות. 2300עם משקל מרחבי של  ללא דבש 20 -גב הקיר יוצק מבטון ב   .2  
  

 H  0.5 מרחקהתחתון ועד ליבוצע בתחום יתד מקצה היסוד בחלק המלוי החוזר לגב הקיר  .3
(H – )בקצה העליון כמוראה בתוכניות .  גובה הקיר מתחתית יסוד עד ראש הקיר  

 
 תכונות המילוי: .4

 
 (#3עובי נפה " 100%מ"מ, ) 75גרגיר מקסימלי  -

 על פי מיון אאשטהו A-2-4 -חומר הממויין כ -

 ( תחת תנאי העיבוד.CBR≥ 10%) 10%מת"ק תכנוני מינימאלי  -

 20%הינו  3/4מר המינימאלי העובר נפה "ז החואחו -

 35%הינו  200#אחוז החומר המקסימלי העובר נפה  -
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 18%הינו  200#אחוז החומר המינימלי העובר נפה  -

 ק"ג/מ"ק 1950משקל מרחבי יבש מינימאלי של  -
 . 25%מקסימום  %200 עובר נפה  -תכולת דקים  .א

 . 12% –אינדקס פלסטיות קטן מ  .ב

 . 35% –גבול נזילות קטן מ  .ג
  

 ס"מ בהידוק מבוקר כמפורט במפרט זה. 20המלוי יבוצע בשכבות בעובי  .5
 

החלק התחתון של המילוי בגב הקיר ימולא בקרקע חרסיתית בלתי מחלחלת או בטון רזה  .6
כמפורט בתוכנית . לחילופין יכול הקבלן לחצוב קטע זה אנכית ולצקת את יסוד הקיר 

 כנגד דופן החציבה )ללא תוספת מחיר(. 
   

ס"מ קלקר  1.0 -מ' בהתאם לפרט כולל הפרדה ב 5.0תפרים יבוצעו בתדירות של כל  .7
 ס"מ חיצוניים. 2 -וחומר סתימה ב

   
 לפי פרט בתוכניות מ' לאורך בסגול( 2.5מ' לגובה וכל  1.0)כל  מ"ר 2.5נקזים יבוצעו כל  .8

גובה   .ני מנקזעטוף ברשת פלדה ובד גיאוטכ עם כיס חצץ ( 4) " מ"מ 100נור בקוטר יצמ
 ס"מ מפני פיתוח סופי בחזית הקיר . 15 – 20נקז תחתון 

 
מודגש לקבלן כי מכיוון שאין כיום תכנון מפלסים של פתוח מגרשים , פני קרקע טבעיים  .9

 –נחשבים לרום קרקע סופי . במקומות בהם בוצע שפך מילוי יש לרדת לקרקע טבעית 
 סלע כמופיע בחתכי הרוחב. 

 
 קת היסוד תהיה רק לאחר אישור המפקח באתר לאחר .בכל מקרה יצי .10

 
לאחר פרוק התבניות בגב הקיר יבוצע נקז מבניה יבשה מאבנים מקומיות קשות )לא  .11

 ס"מ לפי המוראה בפרט בתוכניות . 40קירטוניות ( ברוחב 
 

בראש הקיר תבוצע חגורת בטון מזויין כאשר יוכנו חורים בשעת היציקה כהכנה למעקות.  .12
 ר לרתך את המעקות לקיר.לא מאוש

 
 מדידה ותשלום 

 ימדד וישולם במ"ק בטון כולל כל האמור בסעיף זה , בכתב הכמויות וכמפורט בתוכניות על פי החתך
 הטיפוסי. 
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 עבודות סלילה כבישים ורחבות - 51פרק 
 

 .במפרט הכללי 51או לשנות את פרק ו/ם להוסיף מפרט מיוחד זה בא להשלי
 

          
 

 עבודות הכנה ופירוק 51.01
 

 כללי
 

 .הרשויותכל עבודות הפירוק המפורטות להלן כוללות פינוי החומר לאתר מאושר על ידי 
חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות ניקוי האתר 

 הקבלן לאתר הפסולת המאושר הנ"ל.  יפונו ע"י
תאום מקום האתר, תשלום אגרות במידה ויידרש, העמסה, הובלה, פיזור באתר הפסולת וכל הדרוש 

 לפינוי הנ"ל כלולים במחירי היחידה, יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד.
המתאים בכתב הכמויות  סילוק פסולת קיימת )של אחרים( , במידה ויידרש, ישולם עפ"י הסעיף

על כן הקבלן נדרש למדוד ולתעד ולהודיע למפקח על פסולת של אחרים וכמפורט במפרט המיוחד. 
 בתחילת העבודה ולפני פינויה. 

למען הסר ספק , קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי החפירה ופינויה הינו 
 ינה או מחוצה לה.באחריות  וע"ח הקבלן בין אם בתחום הרשות המזמ

  
 

  חישוף , ניקוי פסולת והורדת צמחיה            51.01.01
 במפרט הכללי.  51.03.01המפורט בסעיף העבודה כוללת את כל 

גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. עקירת שיחים על שרשיהם תחשב 
 כנכללת בעבודת החישוף.

 20המיסעות הקיימות יהיה לעומק  הסרת צמחיה וחישוף השתית בתוואי הרחבת
 ס"מ מפני מצב קיים ו/או עד הגעה לשתית נקיה מכל חומר אורגאני.

 ס"מ תחשב בחישוף ולא בעקירה. 20עקירת עצים בקוטר עד 
 ימדד במ"ר חישוף. – מדידה ותשלום

 
 הדברה בריסוס קוטל עשב           51.01.02

 מיקום וגודל השטחים המודבריםהקבלן יקבל אישור המפקח בכתב לגבי        

אפ  -עשביה רב שנתית כגון: קוסאב, יבלית, קיקויו יודברו באמצעות ריסוס בראונד
 .4%במינון 

ס"מ, תודבר באמצעות אלבר סופר, דו קטלון או כל  30עשביה חד שנתית עד גובה 
ובאישור מוקדם של המפקח והאגרונום מטעם חומר אחר בהתאם לסוג העשבים 

 בכתב!. גולןהמוא"ז 
ליטר לדונם או שו"ע  1.0בנוסף יעשה ריסוס מונע נביטה בחומר "ארסנל" במינון של 

 בשטחי הריצוף או לפי דרישת המפקח באתר.
 הריסוס בחומר מונע נביטה בשטחי הריצוף יבוצע פעמיים:

 ע"ג השתית המהודקת. .א
 ע"ג הריצוף, לאחר גמר עבודות הריצוף .ב

 שבועות מיום הריסוס. 3ת כלשהן בתקופה של אין לבצע עבודות אגרו טכניו
שבועות מיום הריסוס. אם  3עשביה שלא הודברה כראוי, תודבר פעם נוספת כחלוף 

יידרש, ירסס הקבלן בחומר מונע נביטה כגון סימזין ו/או חומר אחר מתאים. במידה 
 והיתה הצצת עשביה לאחר ולמרות הריסוס, יבוצע ריסוס חוזר.

 .חיר על ריסוס חוזר לצורך תיקוניםלא תשולם תוספת מ
כל השטחים המיועדים להדברה ימדדו וגודלם ייקבע מראש לפי תחילת העבודה. 

 המינונים וסוגי החומרים יהיו בהתאם להנחיות היצרן ובאישור המפקח בכתב.
באחריו הבלעדית של הקבלן לוודא כי המבצע וכן גורמים סמוכים )בע"ח, עוברי אורח, 

וכו'( לא יפגעו מהריסוס וינקט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי כל  פועלים באתר
 התקנות והחוקים הקיימים
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  מדידה ותשלום
ימדד במ"ר שטחים מרוססים בפועל ללא הבדל בשטח הריסוס ובסוג הריסוס ויכלול 

את כל החומרים והעבודות הדרושים כאמור לעיל כולל הגנה על המבצע ועל בע"ח 
 ים.ועוברים ושב

 
 ופינוי הפסולת בכל עובי שידרשו/או מדרכות  (מיסעותכבישים )פירוק  351.01.0

במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק 
 אספלט קיימות בכל עובי שהוא. ומדרכות של מיסעות

 העבודה כוללת:
 קבלת הקטע לפירוק. -
 .לכל עומק שכבות האספלט מפורט בהמשךניסור שולי הקטע כ -
 תוך שמירה על קוי חיתוך ישרים. הסרת שכבת האספלט -
 לאתר פסולת  , העמסה וסילוק הפסולתו/או המדרכה המיסעהמשטחי פירוק  -
 .מאושר  
 

 מדידה ותשלום
ותהווה תמורה לכל האמור כמסווג בכתב הכמויות העבודה תימדד ותשולם במ"ר 

 , לאחר פינוי מאושר.  ינוייםופ האספלטלעיל לרבות ניסור 
  

 ופינוי ו/או הנחה מחדש גןרוק אבן שפה / אבן אי / אבן יפ     51.01.04
, לפינו  של אבני שפה אבני אי או אבני גןבמקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק 

 ו/או הנחה מחדש.
מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק מיסעה הכוללת אבני שפה כחלק 

החפירה ואין דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, הפרוק נכלל בסעיפי  מעבודות
 חפירה ולא ישולם במסגרת סעיף זה.

 העבודה כוללת: 
 קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.  - 
 עקירת האבן ממקומה.  - 
 , כולל האבן לאתר הפסולת , ו/או הנחה פירוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת  - 

 במפרט זה.  40מחדש בהתאם להנחית בפרק                            
 מילוי החלל הנוצר בחומר מצע או אגו"מ לפי הצורך.  - 
  

 מדידה ותשלום 
 , כמסווג בכתבי הכמויות ימדד במ"א

 
 

 ו/או פינויו כמפורטוהעברת החומר המתאים לשימוש חוזר  מדרכות מרוצפותפירוק  51.01.05
 שביליםתורה התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח יפרק הקבלן במקומות בהם 

 מרוצפים.
 העבודה תכלול:

 קבלת הנחיה בכתב מהפיקוח. -
 סימון השטח המיועד לפירוק. -
 פירוק האבנים המשתלבות באופן זהיר על מנת לשמור על שלמותן  -
 ככל הניתן.  
 פירוק החול וחגורות הבטון. -
האבנים המשתלבות המתאימות לשימוש חוזר  עירום בשטח אחסון זמני של -

 .הרשות המקומיתלפי הנחיות משרד מהנדס 
סילוק אבנים משתלבות שבורות ו/או שנמצאו לא מתאימות לשימוש חוזר  -

 החול  ופסולת הבטון לאתר פסולת כמפורט.
 

  מדידה ותשלום
 שיפורקו בפועל. מדרכות מרוצפותיהיו לפי מ"ר של 

 שבילפורק הייוחלט שהריצוף אינו מתאים לשימוש חוזר מודגש כי במקומות ש
 במסגרת עבודות החפירה ולא ישולם עבור הפירוק בנפרד.
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 עמודי תמרור ושלטים, שלטים ופרוק תמרורים   651.01.0

העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד, שבירת 
ר הפסולת או למחסני העיריה בהתאם יסוד נקיון מלכלוך וסלוק התמרור לאת

 להוראות המפקח.
 יח' תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם. 
  

 מדידה ותשלום
 העבודה תמדד ביח' כמסווג בכתב הכמויות.

 
  והנמכת התאמת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים ללא פרוק תקרה )הגבהת         751.01.0

 ס"מ( 30שוחות עד  מכסי                       
במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו 

 למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה כוללת:
 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה.  - 
 הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.  - 
 פרוק המכסה הקיים ומסגרתו.  - 
 חגורת בטון היקפית ליצירת צוארון. יציקת  - 
 החלפת המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.  - 
 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.  - 
 סילוק הפסולת לאתר פסולת כמפורט לעיל.  - 
 עבור החלפת המכסה ישולם בנפרד.  - 
 טון( בכבישים  40ב.ב. כבד ) במידה וידרש יציב הקבלן מכסה זמני מסוג - 

 טון( במדרכות לשלב הביניים עד לביצוע הסופי.  12.5או ב.ב. בינוני ) 
 התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק ובפיקוח   - 
 חב' בזק.     

 במידה וידרש תבוצע החלפת המכסה לכבד וישולם בנפרד עבור ההחלפה.
   

 מדידה ותשלום 
 דה תמדד ותשולם ביח' כמסווג בכתב הכמויות.העבו  

 
 התאמת שוחות כולל פרוק התקרה 51.01.08 

 מכל סוג במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות  
 למפלסי הכבישים המתוכננים. העבודה כוללת:שהוא  
 קבלת הוראה בכתב לביצוע העבודה. -  
 תאים במעקות בטיחותתימרור, שילוט וגידור מ -  
 פירוק אספלט מסביב למכסה. -  
 חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. -  
 פירוק התקרה הקיימת. -  

 ס"מ מתחת לפני תקרה  40פירוק חלקי הקירות בשוחה עד למפלס  -
 מתוכננת, כולל גילוי זיון קיים.              

 קיר השוחה.התקנת מוטות בטון זיון וחיזוקים ב -  
 יציקת תקרה חדשה. -  
 יציקת צוארון מבטון. -  
 ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. -  
 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. -  
 סילוק פסולת. -  
 מילוי חוזר סביב השוחה והידוק. -  

 לייה כולל פירוק התקרה התאמת שוחת ביוב יכללו תוספת חו           -
 הקיימת.            

 
 מדידה ותשלום

 ימדד ביחידה כמסווג בכתב הכמויות כולל כל האמור.
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 ניסור מסעה קיימת           .0951.01

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת 
ת אלמנטים שונים בכביש ומתוכננת. בגבולות פרוק תעלה, או מעבר כביש או הנח

שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע  ,קיים, כגון אבני שפה
 ע"י מכונת חיתוך בלבד. 

 לא ישולם בנפרד עבור סעיף זה והוא כלול במסגרת הסעיפים השונים כאמור לעיל.                        

 ת מכל סוג שהוא לאתר שפיכה מאושרבולדרים ופסולת עפר ואחר סילוק .1151.01
סוללת בולדרים ועודפי עפר ופסולת מכל סוג שהוא  קיימת באתר על הקבלן לפרק 

  ולפנותה לאתר פינוי כאמור לעיל
לפני תחילת הפירוק יש לקבל את אישור המפקח לביצוע העבודה כולל פירוק 

 וסילוק הפסולת מאתר הפרוייקט.
 

 מדידה ותשלום
 לא ישולם בנפרד עבור סעיף זה והוא כלול במסגרת עבודות חפירה כאמור בהמשך.                        

 
 רשתות( ופינוי לאתר פסולת מאושר  2פירוק תא קליטה בודד ) 51.01.13

לפי הנחיות הפיקוח יהא על הקבלן לפרק תא קליטה במקומות שתורה התוכנית ו/או 
 רשתות( 2)עם 

  העבודה תכלול : 
 א המיועד לפירוק כולל סימון בשטח. קבלת הת -

פירוק הרשתות , המסגרות ואבני הצד מיצקת )במידה וקיימים( והעברתם  -
 למחסני עיריית מגדל העמק.

 פירוק תא הקליטה מבטון.  -

 סילוק תוצרי הפירוק לאתר פסולת.  -

 .CLSMמילוי בור הפירוק בתערובת  -
 
 

 מדידה ותשלום 
נדרש לביצוע שמושלם של הסעיף כולל הפינוי ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל ה

 לאתר שפיכה מאושר. 
 

 פירוק ו/או סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים  51.01.14
במקומות בהם תורה התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח יבצע הקבלן פירוק ו/או 

 סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים.
 :העבודה תכלול

 דם מאת המפקח לשוחה המיועדת לפירוק, וכן לאופן הפירוק.קבלת אישור מוק -
 
סימון השוחה המיועדת לפירוק או סתימה לאחר תיאום עם הרשות הנוגעת  -

 בדבר כמפורט במפרט מיוחד זה.
 
פירוק אביזרים בתוך השוחה במקרה של שוחת מגופים למים וכן מכסים  -

תם למחסני הרשות ותושבותיהם, סבכות ותושבותיהם )בקולטנים( והעבר
 המקומית.

 
פירוק השוחה וסתימת הבור בחומר גרנולרי כמפורט עד למפלס תחתית מבנה  -

 מתוכנן במקרה של הרחבת כביש או למפלס פני מיסעה מקורצפת בשטחי ריבוד.
 
במידה ויוחלט ע"י המפקח למלא את השוחה ללא פירוק, תפורק התקרה בלבד,  -

ניקוז או ביוב( ע"י פקק בטון והשוחה תמולא יבוצע איטום צנרת )במקרה של 
הכל ע"פ החלטת  CLSMבחומר גרנולרי )מצע סוג א'( או בטון רזה או בטון מסוג 

 המפקח,  עד למפלסים שפורטו לעיל בסעיף זה.
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 מדידה ותשלום

הסעיף ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל האמור בסעיף זה ללא סיווג לסוג השוחה 
 הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.המפורקת וכולל כל 

 
 

 פירוק צינור ניקוז מבטון  51.01.15
במקומות בהם ידרש על פי התכניות ו/או לפי הנחיות המפקח על הקבלן לבצע פירוק 

צנרת נקוז ו/או מעבירי מים קיימים. המחיר כולל סגירת בור הנוצר ע"י מילוי 
 ס"מ בבקרה מלאה.  20עובי אינרטי אטים כהגדרת המפרט הכללי, מהודק בשכבות ב

 
 מדידה ותשלום

  יימדד במ"א ויכלול כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם. 
 

 פירוק קיר מכל סוג שהוא וסילוק לאתר שפיכה מאושר  51.01.16
במקומות בהם תורה התוכנית ו/או על פי ההנחיות הפיקוח יהא על הקבלן לפרק קיר 

 מכל סוג שהוא ובכל עובי שהוא. 
 ודה תכלול : העב

 קבלת קטע הקיר המיועד לפירוק. -

 פירוק הקיר כולל היסוד. -

 96%מילוי בור היסוד בחומר מקומי נברר או מצע ג' כולל הידוק לדרגת צפיפות  -
 לפחות. 

 פינוי תוצרי הפירוק ועודפי עפר לאחר שפיכה מאושר.  -
 

 מדידה ותשלום 
ע מושלם של העבודה כמפורט ימדד במ"ק קירות מכל סוג ויכלול את כל הנדרש לביצו

 לעיל ולשביעות רצון הפיקוח
 

 פירוק זהיר של צנרת ואביזרים  .1751.01

 הקבלן יפרק ,הפרויקט מנהל להוראות או בהתאם/ו בתוכניות  המסומנים במקומות
 ,הידרנטים כגון אביזרים או/ו ,כלשהו ובעומק ,כלשהו מסוג צנרת בזהירות

 תוך ,חוזר לשימוש המיועדים
התשתית  רשויות או/ו והאביזרים הצנרת בעלי עם הפירוק ומועדי הליכי וםתא

 לנתק זרימה או/ו אביזרים או מים-צנרת בעצמו לבטל רשאי אינו הקבלן .הענייניות
 ממנהל והוראה בכתב כאמור מוסמכת מרשות אישור לכך קיבל לא אם ,מים-בצנרת

 .הפרויקט
 ינוקו ,חוזר לשימוש המיועדים בצנרת יםהקשור ואביזרים צינורות קטעי או צינורות
 .הפרויקט מנהל שיורה לאתר ויועברו

 
 מדידה ותשלום:

 :תהיינה המדידה יחידות
 א"מ - לצנרת- 
 .יחידה - מהצנרת חלק שאינם לאביזרים- 

להגדרות  בהתאם האביזרים סוגי לפי וכן הצנרת וקוטר סוג לפי הפרדה תיעשה
 .הכמויות בכתב ולפרוט

 גם יכלול לעיל. התשלום כאמור הדרושות העבודות שלבי כל את לוליכ התשלום
 והובלתם מלאה וחזרתם לכשירות ניקוים ,ואביזריה הצנרת חלקי של זהיר פירוק
 .הפרויקט מנהל שיורה אחסון לאתר

 
 פירוק גדרות .1851.01 

 הקבלן יפרק ,הפרויקט מנהל להוראות או בהתאם/ו בתוכניות המסומנים במקומות
 .'וכו ,עץ ,רשת ,תיל גדרות :כגון ,מסוג כלשהו קיימות גדרות לקויס

הכל  ,יסודותיהן ופירוק עמודיהן על עצמן הגדרות פירוק תכלולנה הפירוק עבודות
 .הפרויקט מנהל להנחיות בהתאם

 .כאמור לעיל מאושר סילוק לאתר הגדרות חלקי כל הובלת תכלולנה העבודות
 .אבן או/ו וןבט לגדרות מתייחס אינו זה סעיף
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 מדידה ותשלום:
 .ר"מ או א"מ :תהיה המדידה יחידת
 .הכמויות בכתב לפרוט בהתאם הגדרות סוגי פי על הפרדה תיעשה הצורך במידת

 .חלקיהן כל על הגדרות לפירוק הדרוש כל את יכלול התשלום
 

 פירוק מעקי בטיחות מכל סוג  .1951.01

 או בהתאם/ו המיוחד הטכני במפרט המוגדרים או/ו בתוכניות המסומנים במקומות
 .סוג מכל בטיחות-מעקי ויסלק הקבלן יפרק ,הפרויקט מנהל להוראות

להנחיות  בהתאם הכל ,חלקיהם כל על המעקים פירוק תכלולנה הפירוק עבודות
 .הפרויקט מנהל

 .לעיל כאמור מאושר סילוק לאתר המעקים חלקי כל סילוק תכלולנה העבודות

 מדידה ותשלום:

 .הקצה יחידת את תכלול המדידה .א"מ :תהיה המדידה יחידת
 .הכמויות בכתב לפרוט בהתאם המעקים סוגי פי על הפרדה תיעשה הצורך במידת

 יכלול התשלום .חלקיהם כל על המעקים לפירוק הדרוש כל את יכלול התשלום
 .לעיל כאמור מאושר סילוק לאתר המעקים חלקי כל סילוק

 
 
 

 מכל סוג פירוק עמודים  .2051.01
 הקבלן יפרק ,הפרויקט מנהל להוראות או בהתאם/ו בתוכניות המסומנים במקומות

 וכו'. ,טלפון-עמודי ,תאורה-עמודי :כגון ,וגובה בכל קוטר עמודים ויסלק
ואישור  הפרויקט ממנהל בכתב אישור/הוראה בקבלת מותנה בפועל הפירוק ביצוע
 .עיתויו לגבי והן וקהפיר עצם לגבי הן ,הענייניות מהרשויות בכתב

 רשת( לו העניינית מהתשתית עמוד/מתקן כל הפרדת תכלולנה הפירוק עבודות
 המתקן יסוד ופירוק מיסודו עמוד/המתקן פירוק וכו'(,  ,הטלפון רשת ,החשמל
 חלקי כל הובלת תכלולנה העבודות .הפרויקט מנהל להנחיות בהתאם הכל ,הנושא

 מאושר סילוק לאתר עמודים/המתקנים
 .לעיל כאמור
 .שילוט או תמרור לעמודי מתייחסות אינן אלו עבודות

 מדידה ותשלום:

 סוגי פי על הפרדה תיעשה הצורך במידת .יחידה :תהיה המדידה יחידת
 .בכתב הכמויות לפרוט בהתאם עמודים/המתקנים
 על עמודים/המתקנים לפירוק הדרושים והעבודות הציוד כל את יכלול התשלום

 מאושר סילוק לאתר עמודים/המתקנים חלקי כל סילוק יכלול שלוםהת .חלקיהם כל
 כאמור

 אם )טלפון/חשמל( התשתית מרשת עמוד/המתקן ניתוק את יכלול לא התשלום .לעיל
 .כזו לרשת מחובר הוא

 
 קרצוף .2151.01

 ציוד הקרצוף 
ג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרת קרצוף רצועות בבקרה הציוד יהיה מסוו 

 אלקטרונית אגב דיוק ברום.
ס"מ לפחות במעבר אחד, אגב עיצוב שולי השטח  10הציוד יאפשר קרצוף לעומק  

 המקורצף )השפות( בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד 
מ' לפחות.  1.20קרצוף ברצועות שרוחבן מחדש  של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד 

 כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף 
   מ' לפחות.   0.30רצועות  שרוחבן 

הציוד לאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פני 
 מיסעה שטרם קורצפה.

או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צויין באחד ממסמכי יותר השימוש במיישרת בחם 
 החוזה.
  – בשטחי אספלט קיימיםריבוד קרצוף 
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במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן את 
 העבודות הבאות:

הכנת פני המיסעה לפי הריבוד: קירצוף, תיקוני בורות, טאטוא, מילוי סדקים,  א. 
 בהמשך(. 51.60.06)מילוי סדקים ראה סעיף  י יסוד.ציפוי מאחה, ציפו

ריבוד המיסעה בשכבת אספלט: אספקה, פיזור והידוק תערובת אספלטית  ב. 
 בשכבה אחת או יותר, בעובי אחיד או משתנה )שכבה מיישרת(.

הקרצוף יתבצע לפי התוכניות ובעומק, שיתאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי 
 תחברות אנכית לאספלט לא הנדרש.  קרצוף במקום של ה

מקורצף, או בקרבת שוחות, במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת 
ידים, לפי הוראות המפקח, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף 

 התערערה, 
נסדקה או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הקרצוף 

 ח.מטאטאים את השט
נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באויר דחוס, או במטאטא 

 מכני.
 אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי.  לאחר הקרצוף יהיו פני 

השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני המיסעה המקורצפת יהיו 
 רים.יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפור

 המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר  - פסולת הקרצוף
ק"מ במידה והמזמין מוותר על  10המקורצף  ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 

זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חמר אחר כלומר למלוי או לסלוק. פעולות  זכות
 אלה כוללות במחיר היחידה. 

 
 מדידה ותשלום

 המדידה תהיה במ"ר כמסווג בכתב הכמויות.
 

 עבודות עפר 51.02
 

 חפירה א. 
על הקבלן להוביל את  . 51.04עבודות החפירה יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הכללי סעיף 

החומר החפור לפי סוגים, למקומות המילוי כמפורט להלן בכבישים ומגרשים. עודפי חפירה 
ראות המפקח. בנוסף  לאמור במפרט הכללי תכלול החפירה ועפר שנפסל למילוי יסולקו לפי הו

מיון והפרדה ועבוד החומר להתאמה לסוגי המלוא המפורטים להלן כולל ערום זמני ו/או 
 .גריסה במידת הצורך

   
מודגש בזאת כי עבודות העפר המבוצעות בסמוך לכביש קיים תבוצענה ברצועות צרות 

 וספת עבור המגבלות המפורטות בסעיף זה.כהשלמה לרצועה קיימת ולא תשולם כל ת
 

 הגדרת סוגי קרקע ב. 
לצורך הגדרה וסווג של סוגי המלויים המוגדרים סוגי הקרקע לפי שיטת המיון  (1)  
 של א.א.שו. כמפורט להלן ויחולקו לשלוש קבוצות.   
 ., חולA - 1 ,A - 3 א.   
 , צרורות ו/או חול טיני ו/או חרסיתי.A - 2 ב.   
 .חרסית A - 7, 6- A ג.   

 
 הגדרת חמרי מילויים ג. 
 המילויים יסווגו לפי איכות העפר עפ"י המפורט להלן:  
 חומרים למלוא (1)  

וליתר  3גרגיר מקסימלי " דלוחומרי המלוא המופקים מחפירה/חציבה יעובדו לג
 .51.04.14.02-ו 51.04.09פים סעיבהנדרשים במפרט הכללי הפרטים 

 
 פסול למלואחומר  (2)  
 יחשבו  A-7לפי מיון א.א.שו. חומרים מסוג  A-7לא יותר שמוש בחומרים מסוג    

 בפרק  00.22, ובסעיף במפרט הכללי  51.01כפסולת ויסולקו מהאתר כמפורט בסעיף 
 מוקדמות במפרט המיוחד. 
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 עבוד החומר החפור ד. 
למקומות המלוי ויכבש ויהודק  ויועברימויין לפי סוגי המלוא ייגרס, מיטב החומר החפור 

 מבוקר ו/או בהדוק רגיל כמפורט להלן. בהידוק 
 אבנים גדולות מהמותר יורחקו או ינופצו לגודל זה. באחריות הקבלן לעבד את העפר   
 כולל גריסה ונפוי במידת הצורך. -המקומי ליצירת חומר מלוא   

שכבות התחתונות של המלוא המפקח רשאי להורות לקבלן להניח חומר מלוי גרוע יותר ב
וחומר מלוי מעולה בשכבות העליונות, גם אם סדור זה יחייב אחסון החומר המעולה ו/או  
שינויים אחרים בסדר עבודות הקבלן. במידת הצורך ובהתאם להנחיות המפקח, יבוצע  
      אחסון זמני של חומר מלוי לצורך מלויים, הגנת מדרונות ורצופי אבן במקומות כמסומן  

 בתכניות.
בכל מקרה ישמש החומר החפור למלוי בשטחי כבישים ורק לאחר השלמתם יופנו שארית    

 חומרי החפירה למלוי במגרשים 
 לא תשולם כל תוספת עבור סדורי עבודה אלה.  
 כל המילוי שישמש בתחומי רצועת הדרך של נת"י יהיה בהידוק מבוקר ולא יורשה הידוק   
 יל.מילוי בהידוק רג  

 
 

 צפיפות ורטיבות ה.
 תהיה כמפורט במפרט הכללי.  

 
 מלאה.המלוי בשטח המגרשים והכבישים יהודק בשכבות בבקרה  ו.

 

 

 ס"מ 20מילוי נברר מובא מבחוץ כולל פיזורו בשכבות בעובי  ז.
  
 .A ,2-6 -A ,2-4 –A- 2-5 -כ AASHTO  יפייד החומר יסווג לפי מוד  .1
 . 51.04.09.05ד בדרישות המפורטות במפרט הכללי סעיף .          החומר יעמו2
 .          לא יאושר שימוש בחול כורכרי. 3
 .18% -החומר יהיה בעל אחוז דקים מינימאלי של כ  .4

 
ההידוק יבוצע באמצעות מכבש ויברציוני. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה של חומר המילוי 

 . 98%-מ דרגת ההידוק לא תיפחתלרטיבות אופטימלית. 
 דרגת ההידוק תהיה בהתאם למיון החומר כמפורט להלן.

 
מקור חומר המילוי המובא טעון אישורו המוקדם של המפקח, מבחינת טיב החומר , כולל 

א ממקור מאושר שלא תתאים ובבדיקת מעבדה לאיפיון החומר. כל כמות של חומר מ
 נו.המפורטות לעיל, תסולק ע"י הקבלן ועל חשבו יבלדרישות הט

חומר המילוי המובא ימדד לתשלום לפי נפח במ"ק , כשהנפח הינו הנפח התיאורטי )לפי 
וי המקומי ובהתאם לתכניות ללא שום למדידת רומים שתבוצע לאחר פיזור והידוק המי

 תוספת הידוק, פחת וכו'(.
 מדידה ותשלום

 ימדד וישולם במ"ק כמסווג בכתב הכמויות.
 

 :  י מערכות קיימותחפירות גישוש לגילוח.      
 

לאחר שהקבלן קיבל את אישורי החפירה מכל הגורמים הנוגעים בדבר והשלים את התיאום  -
עם גורמים ורשויות וסימון קווים ע"ג תוכניות ובשטח, יגיש הקבלן את הצעתו למיקום 

 ביצוע חפירות לגישושים לאישור המפקח בכתב.
ווים קיימים הכל התאם להנחיות הגורמים האמור מבוצע כדי להבטיח ולמנוע פגיעה בק -

 השונים.
 

 העבודה כוללת:
 במפרט זה. 00תיאום מוקדם עם הרשויות המתאימות כמפורט לעיל בפרק  )א(
קבלת הנחיות בכתב ואישור לביצוע חפירת הגישושים, פיקוח צמוד מאותה רשות בהתאם  )ב(

 לקביעתם.
 לי הבטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה.חפירה בכלי ו/או בעבודת ידיים בהתאם לכל )ג(
 רוחב החפירה יהיה מינימלי והוא יותאם לסוג הקרקע ולעומק הסופי של הגישוש. )ד(
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 כל האמור יסוכם מראש עם המפקח ויקבל את אישורו בכתב כולל פירוט. )ה(
 

 מדידה ותשלום
 בוצע בפועלתימדד וישולם במ"ק ש

 
ות בלעדית של הקבלן לאי פגיעה במערכות, תשלום העבודה כוללת את כל האמור כולל אחרי

עבור פיקוח צמוד של הרשות ע"י הקבלן ובאחריותו, ביצוע העבודה בכלים ובעבודות ידיים 
 כנדרש, הקפדה על כללי הבטיחות וכו'.

 
 החלפת קרקע ט.

ס"מ. לצרכי מילוי וכחומר להחלפת קרקע ישמש חומר  100החלפת קרקע תבוצע לעומק של 
 כונות הבאות:בעל הת

 .3#עובר נפה " 100%מ"מ ) 75גודל גרגיר מקסימאלי  -

 על פי מיון אאשטהו. A-2-4 -חומר הממויין כ -

 ( תחת תנאי העיבוד.CBR ≥ 10%) 10%מת"ק תכנוני מינימאלי  -

 .20%הנו  3/4אחוז החומר המינימאלי העובר נפה " -

 .35%הנו  #200אחוז החומר המקסימאלי העובר נפה  -

 .20%הנו  #200המינימאלי העובר נפה אחוז החומר  -
 ק"ג/מ"ק 1,950( מינימאלי של -3/4משקל מרחבי יבש )"

יהודק לדרגת צפיפות מינימלית  20%עם אחוז דקים מינימלי של  A-2-4 -החומר הממויין כ
 מודיפייד פרוקטור שיטה ב'. 96%של 

כבש לדרגת ס"מ )שלוש שכבות( במכבש רגלי  60השתית החרסיתית תעובד לעומק של 
 2%( בתכולת רטיבות של גבול הפלסטיות פלוס/מינוס 91%)מקימום  89%צפיפות של 

 (2% ±PL.) 
עם הגעה למפלס פני שתית מתוכננת )טרם עיבוד השתית( יזומן יועץ תכן המבנה למתן 

 הנחיות.
 

 הידוק מבוקר י.
הכללי. עובי  כל המילוים באתר יבוצעו בהידוק מובקר לדרגת הידוק ע"פ המפורט במפרט

ס"מ, יש לבדוק  20ס"מ. בכל הקטעים בהם תהודק שכבה בעובי  20השכבות לא יעלה על 
 תחילה )בחלקה ניסיון ( כי דרגת ההידוק בתחתית השכבה עונה על הדרישות.



     
 
 

 

 
 
 

       

26 

 מצעים ותשתיות  51.03
 

 א'מצע סוג  .א
 

ה לדרישות המצע יענ מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם.
 במפרט הכללי למצע סוג א'.  51.05האיכות המפורטות בסעיף 

   
 מדידה ותשלום  
 ימדד וישולם  במ"ק כמסווג בכתבי הכמויות, מבוצע בפועל לאחר הידוק.             

 
 עבודות אספלט 51.04

 
 ו/או בין אספלט קיים לאבן שפה חדשה  מתוכנןמישק התחברות אספלט קיים לאספלט  .א

יהא על הקבלן לנסר דפנות ו/או לאבן שפה מתוכננת חברויות בין אספלט קיים למתוכנן בהת
 מיסעה קיימת בקו ישר כדי ליצור את תפר ההתחברות.

 העבודה כוללת:
 לגבולות העבודה ובהתאם לפרט ניסור אספלט קיים בקוים  ישרים בהתאם  .1

 בתוכניות. 
 ים.פירוק אספלט קיים לעומק הנדרש בתכניות פרט .2
ו/או השלמת  ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות מצע והאספלט .3

 אבן שפה חדשה על תושבת הבטון. 
 .          סילוק תוצרי הפירוק לאתר פסולת מאוש כולל הובלה. 4
 

 מדידה ותשלום 
 ישולם במטר אורך שיבוצע בפועל כמסווג בכתב הכמויות .

 
 קרצוף וריבוד אספלט .ב

ס"מ  15לאורך קטע ההנגשה לתחנת התדלוק שובה יעבור קרצוף ריבוד בעובי  99ש קטע כבי
לצורך יצירת שכבה עליונה אחידה לכל רוחב החתך. בהתבסס על ההנחיות שנתנו בדו"ח תכן 

 המבנה ובהתאם להנחיות שלעיל יבוצעו הפעולות הבאות:
 
 ס"מ מפני קו אדום מתוכנן. 15קרצוף השכבה הקיימת לעומק של  -

איטום הסדקים במידה ויתגלו בפני השכבה המקורצפת בהתאם למפורט הכללי )מפרט  -
 ראה בהמשך(. -51

 יישום שכבות אספלט לפי הפירוט הבא: -
 ס"מ 5 מ"מ 19שכבת אספלטית עליונה בזלתית צפופת דירוג עם גרגיר מקסימלי 

 אחתס"מ כל  5  מ"מ 25שתי שכבות אספלטיות צפופות דירוג עם גרגיר מקסימלי 
 
 

  (.25)תא"צ  תחתונה ומקשרתבטון אספלט שכבה  .ג
 25צפופת דרוג עם גרגר מקס' לשכבה מקשרת  51.12סעיף יבוצע כמפורט במפרט הכללי 

 .PG68-10מ"מ. ביטומן מסוג 
  
 מדידה ותשלום      
 , שיבצוע בפועל במסעות ובמפרצי החנייה על פי התוכנית.  ימדד וישולם במ"ר פני אספלט      

 
 

  (.19)תא"צ  נושאת עליונהבטון אספלט שכבה  .ד
 19עליונה בזלתית צפופת דירוג עם גרגר מקס'  51.12סעיף יבוצע כמפורט במפרט הכללי 

 .PG70-10ביטומן מסוג  מ"מ.
  
 מדידה ותשלום       
 , שיבצוע בפועל במסעות ובמפרצי החנייה על פי התוכנית.  ימדד וישולם במ"ר פני אספלט       
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 ציפוי יסוד .ה
 .51.12.08.02על הקבלן לבצע ריסוס יסוד בהתאם למפוטר במפרט הכללי סעיף 

 ובהתאם למסומן בתכניות פרטים וחתכים טיפוסיים.
 

 מדידה ותשלום 
 ימדד וישולם במ"ר

 
 ל אספלטית.מבנה מיסעה כ .ו

 PG68-10מ"מ ביטומן מסוג  37.5שכבה אספלטית צפופת דירוג עם גרגור מקסימלי 
 

 דה ותשלוםמדי
 יממד וישלום במ"ק
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 עבודות בטון וניקוז - 51.06תת פרק 

         
 עבודה כביש  51.06.01             

 כללי  .1 
של המפרט הכללי על הקבלן להקפיד  57006 -ו 57005מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים   

לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי 
יצוע, ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, הב

 שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כל שהם וכדומה. 
  

 צינורות   51.06.02
 

 400 -הצינורות לקוי ניקוז יהיו צינורות מבטון מזויין לניקוז אטומים בקוטר פנים מ א.
( , לרבות סיווג 2010במהדורתו האחרונה ) 27י ת"י " לפ5מ"מ "דרג  1,250מ"מ עד 

בהתאם לתנאי הסביבה , החיצונית והפנימית )יש להתחשב במי תהום / מי ים 
לחוזק כמפורט בסעיף  וסיווג בהתאםבתקן  3.3.1גבוהים בשטח( כמפורט בסעיף 

 בתקן.  3.3.2
ם מפורטים של , חישובים סטטיי לפני הזמנת הצינורותעל הקבלן להגיש לאישור ,  

הצינורות , חתומים ע"י קונסטרוקטור מורשה , על פי תנאי הסביבה המוגדרים , 
  סוג וטיב הקרקע , עומק ההנחה, התושבת וכדומה.

 
,  2חלקים  1124אטמי הצינורות יהיו מאלסטומר סינטטי , מתאימים לדרישות ת"י 

1   , 
  מותקנים אינטגרלית בשקוע )בצד הנקבי(של הצינור. 

 
במקום אשר תורה התוכנית , הצינורות לניקוז יהיו צינורות פלדה בקטרים שונים , 

שכבתי ועליו בטון  -עם ציפוי פנימי מלט ועטיפת פוליתילן שחול , תלת 530לפי ת"י 
 דחוס , ללא 

 פעמון לריתוך.  
 

במקרים בהם יינתן אישור מראש ובכתב ע"י הפיקוח ניתן יהיה להניח צינורות 
  .5392( לפי ת"י  PE100 ,SDR17  ,PN10ילן )מפוליאת

 
 הנחת צינורות תבוצע בהתאם לחתך הטיפוסי בתוכניות. 

 
חיבור צנרת לתאים יהיו בכל מקרה מצב התקע של הצינור. במידת הצורך יהיה על 

  הקבלן להשתמש בצינורות "ניפלים" מבטון )חיבור זכרי דו צדדי(.
 
 

 אופני מדידה ותשלום  ב.
לתשלום עבור הנחת צנרת ניקוז תעשה לפי מטר אורך צינור מונח מסווג לפי המדידה 

 עומק החפירה וקוטר הצינור.

המחיר יכלול אספקת הצינור, חפירה והנחת הצינורות, מצע, עטיפת חול, מילוי חוזר 
כנדרש בתוכנית עד גובה השתית לכביש  CLSMבמצע סוג א' ו/או חול מצומנט ו/או 

פי הפריטים עבודות דיפון ותמיכה לפי הצורך, עבודה ביבש, עבודות קיים או מתוכנן ל
לילה ועבודות בשעות חריגות, הסדרי תנועה, התקנת תמרורי אזהרה, פתיחת כביש 

אספלט קיים )כולל כל האמור במפרט המיוחד לעיל(, הטיית הזרימות, בדיקת 
 אטימות, צילום וידאו במעגל סגור וכל הנדרש בשלמות.

 
 
 ר בכבישים, מדרכות ושביליםמעב ג.

עבור הנחת צינורות בחציית כבישי אספלט, במדרכות, בשטחים מרוצפים ובמשטחי 
 . תשולם תוספת בנפרד לאבטון קיימים 
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 בדיקות ד.

 בקווי תיעול ובמעביר המים יבוצעו בדיקות לחץ ואטימות במפעל ובשטחי כדלקמן : 
 :  בדיקה במפעל (1)

 בר.  1.4 –לאטם מובנה  27לפי הוראות ת"י  לחץ בדיקה במפעל שיבוצע
 :  בדיקה בשטח (2)

 צילום כמפורט.  –( בצנרת מונחת בקרקע סלעית / חרסיתית או חולית 2.1)
 בדיקה של דליפה פנימה וצילום כמפורט.  –( בצנרת מונחת במי תהום 2.2)

  בדיקת אטימות של דליפה פנימה במי תהום :(  3)
ס"מ ומעלה יבוצעו בדיקת אטימות  80וטרם בצינורות מבטון מזויין שק

 המחברים. 
הבדיקה תעשה בציוד מיוחד המוכנס לפנים קו הצינורות המורכב ואוטם את 

 המישקים שבין יחידות הצינור. 
 בר. 0.5אל המירווח שבין המכשיר לפנים הצינור יוחדר אויר דחוס ללחץ של 

בר  0.2ינה איטית עד לאחר סגירת מקור הלחץ תבדק ירידת הלחץ ובמידה וה
 יחשב המחבר כאטום. 

 .הבדיקה תבוצע על ידי יצרן הצינורות
 

באם יתגלו נזילות יתוקנו כל החיבורים , או יוחלפו הצינורות ותעשה בדיקה 
 חוזרת עד שייעלמו הפגמים. 

 הבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח. 
  יקות הנ"ל.הקבלן יספק את כל החומרים , הציוד והמכשירים  הנדרשים לבד

עבור בדיקות האטימות לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת       
 הצנרת.

 
 ניתוק ופירוק קוי ניקוז קיימים ה.

במקומות המסומנים בתכניות או לפי הוראות המפקח באתר, הקבלן ינתק ויפרק  
ן יעביר את קווי צינורות קיימים ושוחות קיימות, שנועדו לפירוק ולביטול. הקבל

החומר המפורק לאתר סילוק מורשה שיורה המפקח, למעט תקרות ומכסים  
מפורקים שיעברו למחסן העירייה. הניתוק יכלול סתימת קצוות הצינור הנשאר 

 באדמה.
עבור פירוק קווים ושוחות קיימים )כולל קולטנים( וסילוקם, לא ישולם לקבלן  

 נרת.והמחיר יהיה כלול במחיר חפירה והנחת הצ
 
 

 מתקני ניקוז )שוחות בקרה ותפיסה ומתקני מוצא( 51.06.03
 
 כללי .1

 המתקנים לניקוז שיבנו הם כמפורט להלן:   
 

חיבור שוחות בקרה לניקוז טרומיות חרושתיות ונושאי תו תקן מבטון מזוין עם  א.

 סיל תוצרת "וולפמן" או שו"ע.-בין צינורות לתא ע"י קונטור

 יעשה עם אטמים כדוגמת "איטופלסט".איטום בין החוליות 

, שקוטרם והצינורות מפוליאתילןהאיטום בחיבורים בין הצינורות הפלדה 

 , לבין התאים יהיה באמצעות מחבר כדוגמת "איטוביב".16הנומינלי עד "

        
 עוקות תפיסה טרומיות, תוצרת "וולפמן" או שווה ערך.   ב.

 

  רק באישור מראש ובכתב )!( לפי התוכניות  שוחות בקרה לניקוז יצוקות באתר ג.
 ממח' הניקוז  של הרשות המקומית הרלבנטית לכל תא בפני עצמו.

האיטום בחיבורים בין צינורות הפלדה והצינורות מתקן מוצא יצוק באתר.  ד.
היה באמצעות לבין התאים י 16מפוליאתילן לבין התאים שקוטרם הנומינלי עד "

                                                                      יטוביוב"."אמחבר שוחה כדוגמת   
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החפירה לשוחה תהיה עפ"י נוחות העבודה של הקבלן ובהתאם לכל כללי הבטיחות 

 הדרושים.
לאחר בנית השוחה וחיבור הצנרת, ייעשה המילוי החוזר סביב השוחה במצע א' 

 מפלס תחתית הסלילה.ס"מ לפחות מהודק, עד ל 30ברוחב 
 

 EPDM, באמצעות מחבר מאלסטומר סינטטי 16חיבור צינורות פלדה בקוטר עד "
)הפתחים בחוליות יוכנו  L304 כדוגמת "איטוביב" עם תפסים וברגים עשויים פלב"מ

 מראש במפעל היצרן(.
 

ס"מ(  10חיבור צינורות מבטון מזוין באמצעות אטם אלסטומרי רחב )לפחות 
 סיל", אשר יותקן ע"י היצרן במפעל.-נטורכדוגמת "קו

 
עבודות בטון, שוחות הבקרה והתפיסה תבנינה לפי  - 02כל המתקנים יבנו לפי פרק 

 והמפורט בתוכניות. 57082סעיף 
 

 שוחות ואביזרים הם: .2
 

    מכסים ותקרות  2.1
-400ס"מ ממין  50תקרות בשוחות תהיו מתאימות להתקנת מכסים בקוטר  

D 2003מספטמבר  489ת"י  , לפי (124-1994ENדוגמת דגם כרמל )-של  33
וולפמן, עם סגר ב.ב. . במרכז הסגר תותקן לוחית עשויה ברונזה עם סמל 

 הרשות המקומית וכיתוב "ניקוז".

ספרואידלית עם שטחי  פלדהחלקי המתכת של המכסה יהיו עשויים יציקת  
 מגע מעובדים בחריטה למניעת תנודות.

 תפיסה )קולטנים( עוקות 2.2
 כמפורט להלן: 30 -עוקות תפיסה מי גשם יהיו טרומיים מבטון ב 

 עם רשת מלבנית ואבן צד. -להתקנה ליד אבני שפה  -

 עם רשת מלבנית ללא אבן צד.  -להתקנה בקטעים ללא אבן שפה  -

 רשתות ניקוז מלבניות לתאי קליטה 2.3

 489רישות תקן ת"י הרשת והמסגרת לתא תפיסה לניקוז יתאימו לד       
 (EN-124 .) 

, בהתאם למיקום תא D-400או ממין  C-250הרשת והמסגרת יהיו ממין 
 התפיסה ברצועת הדרך.

מ"מ , והגובה )עומק  843×  343הפן העליון של הרשת יהיה במידות 
מ"מ. היקף הרשת יתכנס כלפי הפן  50השילוב עם התושבת במסגרת( יהיה 

 התחתון. 
אים להרכבה על תא תפיסה , ומידותיה יתאימו המסגרת לרשת תת

למידות הרשת , כנדרש בתקן , תוך הבטחת האפשרות להתקנת הרשת 
במקומה מבלי שתנועת הרכב מעל תוציא אותה ממקומה. המסגרת תכלול 

 אמצעים לעיגון.  
 

הרשת והמסגרת תהיינה עשויות מיציקת פלדה ספירואידלית , או 
הרשת והמסגר יסומנו  .U.Vבפני קרינת  מחומרים מרוכבים , עמידים

"עיריית חיפה" , וכן שם  –בכיתוב מוטבע על פי הנדרש בתקן , ובנוסף 
 היצרן. 

פרטי הרשת והמסגרת יועברו לאישור מחלקת הניקוז בעירייה . בצירוף 
אישור תו תקן ישראלי עדכני או תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת בלתי 

מים לדרישות התקן הישראלי , כל זאת לפני תלוייה , המעידה שהם מתאי
 הזמנתכם. 
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אבני צד ואבני אי מנקזות תהיינה עשויות מיציקת פלדה ספירואידלית 
,ויכללו סידורים לעיגון לשפת המדרכה או האי , ולמניעת התהפכות. אבני 

הצד ואבני האי תהיינה במידות ובחתך המתאימים לאבני השפה , או אהני 
או מתוכננים משני הצדדים . אבני הצד ואבני האי יתאימו האי , הקבועים 

 ק"נ.  250 –לעומס כבד 
פרטי אבני הצד ואבני האי המנקזות יועברו לאישור מחלקת הניקוז 

  בעירייה , לפני הזמנתם.
 

  שוחות ניקוז טרומיות  2.4
 

 כללי א.

שוחות בקרה לניקוז תהיינה שוחות טרומיות חרושתיות במידות כפי 

ן בתוכניות, עם מכסה  כמפורט לעיל. חוליית תחתית תכלול שסומ

רצפה מונוליטית יצוקה יחד עם דפנות החולייה. חיבור הצינור 

לשוחה ע"י מחבר מיוחד שיסופק ע"י הקבלן ויאפשר אטימות 

מוחלטת של החיבור ותזוזה דיפרנציאלית של השוחה לעומת הצינור. 

מליבת פלדה עם  2, חלק 631שלבי ירידה לשוחה יהיו רחבים לפי ת"י 

ציפוי פלסטי של "מוזאיקה". השלבים יקבעו במקומם לפי היציקה 

או בחורים שיבוצעו ע"י מקדחה מכנית )לא יותר שימוש בפטיש 

 30-35ס"מ. המרחק האנכי בין השלבים יהיה  12)איזמל( בעומק של 

מ' יותקנו  4.5ס"מ ויותקנו במפעל ע"י היצרן. בשוחות בעומק מעל 

 פודסטים מבטון מזויין. 

 הכנת תשתית לשוחות בקרה טרומיות  חרושתיות ב.
 

הנחת תחתית לשוחה צריכה להתבצע על גבי משטח מהודק, בהתאם 
 למפורט להלן:

 
 ס"מ מתחת לרום תחתית השוחה. 20-חפירה לתשתית ל (1
 צמנט עד לרום תחתית  6%מילוי מבוקר בחול בתוספת  (2

 השוחה, והידוק  מבוקר.
 
יישור והחלקה של פני השתית לרום תחתית השוחה כולל  (3

 איזון  ומתן אישור של המפקח להנחת התחתית.
 

 הורדת השוחות הטרומיות תעשה בעזרת מנוף בווי הרמה  (4
 מיוחדים המומלצים ע"י היצרן.

 
 

 מתקן כניסה/יציאה יצוק באתר  2.5 

 בודות בטון, במפרט ע 02עבודות בטון ובטון מזויין תבוצענה עפ"י פרק 

 הכללי.

כל הבטונים, ברצפות, קירות ותקרות מתקן המוצא היצוקים אתר יהיו 

 מבטון מובא בעל תכונות של התקשות מהירה, כלהלן:

 30-סוג הבטון:  ב

 1גודל אגרגט מקסימלי   : "
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 ק"ג/מ"ק. 370-ק"ג/מ"ק ולא יותר מ 350כמות הצמנט:  לפחות 

 ות.לפח S5סומך: משאבה, בסומך 

  מוספים :  בהתאם לנדרש לקבלת התוכנות הנ"ל.

הבטון היצוק באתר יהיה בטון מובא ויוצק בעזרת משאבה בלבד. לא תורשה 

 יציקה בכל שיטה אחרת.

 הקבלן חייב באישורו המוקדם של המפקח לגבי המפעל שבדעתו להזמין 

 ממנו את הבטונים. 

 הצינורות יותקנו במתקן בזמן היציקה.

 
 טפסות(תבניות )

 תהיה להלן: הטפסותבמפרט הכללי,  0208 -ו 0206בנוסף לנאמר בסעיפים 

 הטפסות תהיינה מפלדה, מתועשות, מהסוג המבטיח טפסות חלקות, 

 קשיחות ואטומות.

הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה". 

ולי בכמות שלא מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנ 21הכוונה ללוח דיקט בעובי 

גר/מ"ר בכל צד של הלוח. שפות הלוח תהיינה מצפות באותו  240 -תפחת מ

 הציפוי. פני הלוח המתקבלים מצפוי זה הינם חלקים ובצבע חום. 

, פתח תקווה 16רח' משה דיין  PERIהמשווק ע"י  PERIשל  Fin-ply 21)כגון 

 (.03-9249331, פקס': 03-9249332טל':  49001

המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל", משווק במספר רמות של  הדיקט הנ"ל

 כמות חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. הדרישה 

 הינה לכמות הנקובה לעיל של חומר הציפוי.

יאושר שימוש בטפסות מתועשות מסוג "ויזהפורם" או דומה שהינן מסגרות 

 רט לעיל.פלדה מודולריות עם מלוי "דיקט מצופה" כמפו

בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו 

 אלמנט. במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה 

 אפשרית באלמנט הטפסות, יותר שימוש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

 לא נדרש קיטום פינות.

מ"מ לפחות  21 בצד חוץ בלבד יאושר שימוש בדיקט תבניות רגיל בעובי

בתנאי תשמרנה כל שאר הדרישות המפורטות להלן לגבי אטימות, חוזק 

 וחיזוק הטפסות.

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל 

 אישורו לצד האסתטי בלבד. 

 חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד.

 פלדת זיון

ת סטנדרטיות לא מבחינת קוטרי הרשתות המפורטות בתוכנית אינן רשתו

  המוטות ולא מבחינת המרווחים ואחידות המרווחים.

  

 על הקבלן להזמין את הרשתות במועד ולהביא בחשבון זמן אספקה ארוך.
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מידות הרשתות והמרווחים בין המוטות הקיצוניים לקצה הרשת תוכננו כך 

ן הנדרש. שהרשתות תשתלבנה זו בזו בהתאם למידות המובל ולכיסוי הבטו

 לפיכך, אין לשנות את פרטי הרשתות ללא אישור מוקדם של המתכנן.

 
 מדידה ותשלום  2.6

 עבור עוקות תפיסה )קולטנים( למי גשם ישולם לקבלן בנפרד.  2.6.1

 מדידה לתשלום תהיה לפי יחידה כמפורט בכתב הכמויות.

 המחיר יכלול גם את הגדלת מידות התא.

 יקוז טרומיות ישולם לקבלן לפי יחידה עבור שוחות בקרה לנ 2.6.2

לפי מידות השוחה ועומקה. מחיר המחברים )חיבורי שוחה(  מסווג

 יהיה כלול במחיר השוחה ולא תשולם עבורם לקבלן כל תוספת.

מצע  /CLSM-מחיר השוחות כולל עבודות חפירה ומילוי חוזר ב

א' אספקה והרכבת שוחה טרומית, מחברי  שוחות, שלבי ירידה, 

, תקרה מתאימה ומכסים 316Lו/א וסולמות ומעקות מפלב"מ 

ס"מ כמפורט לעיל, הכנת התשתית בבסיס התא וכולל  50בקוטר 

 כל העבודות הדרושות להקמת שוחה בשלמותה.

עבור שוחות הבקרה יצוקות באתר מבטון  המדידה לתשלום 2.6.3

 יהיה לפי יחידה מסווג לפי מידות השוחה ועומקה. 30 -מזויין ב

מחיר השוחה כולל: ברזל זיון, חפירה ומילוי חוזר, בטון רזה, 

ס"מ ויותר, גובה הגבהה, פודסט מבטון  30 -טיח, עוקות בעומק כ

, מילוי חוזר במצע סוג א', שלבי ירידה ו/או סולמות ומעקות 30-ב

 ס"מ כמפורט לעיל. 50ומכסים  בקוטר  316Lמפלב"מ 

 
 קיים בניית שוחות בקרה לניקוז על קו  .3

במקום אשר תורה התוכנית או המהנדס, יבצע הקבלן בניית שוחת בקרה לניקוז על  

קו ניקוז קיים. העבודה כוללת חפירה וגילוי הנקז הקיים, בניית שוחה על הקו,  

 שבירת הצינור הקיים וביצוע כל  העיבודים הדרושים.

  

  מדידה לתשלום 

בסעיף  לקבלן תוספת למחיר השוחה עבור בניית שוחה על קו ניקוז קיים תשולם  

והחומרים  נפרד בכתב הכמויות. התשלום יהיה תמורה מלאה על כל העבודה, הציוד 

 הדרושים לביצוע העבודה בשלמות.

 
  חיבור צינור ניקוז חדש לשוחת ניקוז קיימת  .4

 

 במקום אשר תורה התוכנית או המפקח באתר, יבצע הקבלן חיבור 

וחת ניקוז קיימת. על הקבלן להתקין בשוחה הקיימת פתח צינור הניקוז החדש לש

 לחיבור הצינור החדש, לבצע עיבוד חדש ולאטום המרווח בין הצינור לדופן השוחה.

 מדידה לתשלום  
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 עבור חיבור צינור חדש לשוחה קיימת, ישולם לקבלן בסעיף נפרד  

וכל הנדרש בכתב הכמויות. העבודה תכלול את כל המפורט במפרט המיוחד לעיל  

 בשלמות.

 

  צילום ניקוז לאחר הביצוע  51.06.04
 

 כללי  .1
לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות ביצוע או  הנחת צנרת ניקוז, בהתאם לנדרש 

, על הקבלן לבצע בדיקה חזותית 2-במפרט הכללי ובמפרט המיוחד במסמך ג'

בודות. הצילום באמצעות פעולת צילום "וידאו" לאורך הקו המונח, לאחר סיום הע

ייערך באמצעות מצלמת טלוויזיה וידאו במעגל סגור, שתוחדר לצנרת והניקוז לכל 

 אורכה. 

מטרת הבדיקה היא להביט ולצלם את תוך הצינור )מובל( ובכך לתעד את מצב הצנרת 

 לפני הפעלתה ואת אופן ביצוע הנחתה. 

או ולפרשו באופן מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקור

 בלתי נפרד ממסמך זה. 

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא 

ולאשר את תקינות הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס 

 שניתנו במהלך הביצוע. 

דה, שיעמוד בכל הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבו

הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט. אישור העסקת קבלן משנה דומה 

לאישור קבלני משנה, המפורט בחוזה הביצוע )חלק כללי(. הקבלן יספק לקבלן 

 המשנה תכניות ביצוע. 

ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת 

 , ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית עדות". העבודה לאחר הביצוע

 
 ביצוע העבודה  .2

שבמפרט  57.21צילום מערכת הניקוז לאחר ביצוע תעשה בהתאם לאמור בסעיף           
מיוחד זה )צילום טלוויזיוני פנימי של צנרת סניקה לביוב( כולל תיאור המדידה 

                                                                     והתשלום המפורטים שם.
 

 צילום ושטיפת קווי ניקוז קיימים  51.06.05
 

לצורך בחינת הצורך בהחלפת קווי ניקוז קיימים יהא על הקבלן לבצע צילום של 
 הקווים לשם ניתוח מצב.

 לפני ביצוע הצילום יהיה על הקבלן לבצע שטיפה של אותם קוים.
לגביהם הבדיקה הנ"ל יוגדרו על ידי המפקח לפני הביצוע על מיקום הקווים שנדרשת 

 בחתימת המפקח. לפני הביצועגבי התוכניות ויאושרו 
 

 לעיל. 51.05.04צילום הקוים והשטיפה יבוצע בהתאם למתואר בסעיף 

 מדידה לתשלום

 וכנית המאושרת לביצוע על ידי המפקח.המדידה לתשלום עבור שטיפת וצילום קוי צנרת קיימים תעשה לפי מטר אורך צינור על פי הת 

לביצוע מטלה זו וכל הנדרש המחיר יכלול את השטיפה והצילום כמתואר לעיל 
 בשלמות.
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ק"ג למ"ק בגוף  80יצוק באתר עם זיון עד  21ב//30-מתקנים שונים מבטון מזויין ב 51.06.08
מעבירי  מתקני גלישה, משטחים מרוצפים, רצפות בטון ,מתקני כניסה ויציאה של

 מים צינוריים:
 

 תאור ודרישות הביצוע
 
. בדיקות החומרים לבטון וכן כמות ואופן לקיחות 118לפי ת"י  30-הבטון יהיה מסוג ב .1

 .5S. דירוג הסומך בשיטת החמיטה 601,118,26הדגימות יהיו לפי ת"י 
של  62ק : דרישות הביצוע לגבי כל העבודות יהיו בהתאם למפורט בפרדרישות הביצוע . 2

 המפרט הכללי.
מ"מ ובעלי רוחב  25מ"מ או מלוחות עץ לבן בעובי  20התבניות יהיו מעץ לבוד בעובי 

 ס"מ, מהוקצעים בנגריה. 10שאינו עולה על 
ההקצעה תיעשה על אחד הצדדים הרחבים של הלוחות וכן על שני הצדדים הצרים שלהם 

. השטחים הבלתי מהוקצעים להבטחת עוביים האחיד וכן להבטחת המגע המלא ביניהם
של הלוחות יופנו לצד הבטון. הלוחות יונחו בכוון אנכי, הכל בהתאם למסומן בתכנית. כל 

 ס"מ. 2*  2הפינות של הבטון יהיו קטומות בשעור  
יגיש למהנדס האתר חישובים  -זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים 

למהנדס האתר לבדוק את הבטיחות ואת המראה  סטטיים ותוכניות מפורטות, שיאפשרו
הסופי של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת. תכניות התבניות תהיינה חתומות 

 ע"י מהנדס מומחה בתחום זה.
 
 תבניות לבטון גלוי .3

. התבניות יהיו מטפסות 904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  א.
 .כפולות עשויות שתי שכבות

צדדים )הבאה במגע עם הבטון(  -3שכבות לוחות ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב
נתונה על גבי שכבת דיקטים. הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות 
האדריכל המפקח והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי הבטון לגמרי נקיים 

 וחלקים, בלי פגמים כלשהם ואשר ישארו גלויים.
יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, בהתאם לתוכניות החזיתות  ב.

ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליים או ההוריזונטלים הגלויים ועיצוב 
החריצים לפי דרישות המהנדס, בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון 

ם בבטונים הגלויים ובכל מתאים בסעיף רשימת הכמויות, כל הפינות והפתחי
מ"מ ו/או סרגלי חלוקה טרפזיים  15/15הבטונים בחזיתות יעובדו ע"י סרגל משולש 

 וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה.
 הפסקות יציקה תעשינה רק במקום בו מתוכנן סרגל הוריזונטלי שקוע.

ות רצונו של המהנדס במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביע ג.
האדריכל והמפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל 

 .תשלום נוסף וללא כללפי דרישתם 
 הצמנט צריך להיות מאותו מקור, ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחר. ד.
 יש להקפיד במיוחד על נקיון האגרגטים. ה.
ת מרוחק מהטפסות באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום ברזל הזיון צריך להיו ו.

 ובאמצעים מאושרים אחרים.
אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או  ז.

לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי 
מוטות מתיחה מיוחדים  האדריכל לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות

לשימוש בבטונים גלויים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה 
מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על ידי 

 המפקח.
 תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. ח.

ר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה טפסים אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקי
אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה 
לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר נוצקו 
היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם התאמה 

ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים לתנאים הנ"
ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח. על הקבלן להגן על שטחי 

 הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.
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 אין לרטט את הבטון הראשון הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתכניות. ט.
יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה באמצעים  י.

 מאושרים על ידי המפקח.
 ס"מ.  2* 2יא.    כל הפינות של הבטון יהיו קטומות בשעור 

יגיש למהנדס האתר חישובים         –יב.   זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל טפסות או פיגומים 
רטות, שיאפשרו למהנדס האתר לבדוק את הבטיחות ואת סטטיים ותוכניות מפו

המראה הסופי של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת. תכניות התבניות 
 תהיינה חתומות ע"י מהנדס מומחה בתחום זה.

 
על הקבלן לדאוג לכמות הבטון הדרושה כדי להבטיח יציקה רצופה אחת,  - תהליך היציקה . 4

 ללא הפסקה.
על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות ובצורה  -הלך יציקה תקין כדי להבטיח מ

שיאושרו ע"י מהנדס האתר על מנת לאפשר ריטוט מבוקר של כל נפח הבטון. הקירות יוצקו 
מ' מתחתית צנור המשפך. כמות  1.50בעזרת משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה על 

 תאושר ע"י מהנדס האתר. על הקבלן לשים לבהצנורות והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה 
לדרישות כסוי הזיון המופיעות בתכניות. יש להשתמש בשומרי מרחק מאושרים על ידי 

 מהנדס האתר.
 
בהוצאתו  -"שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו"  - 26בדיקות הבטונים ייעשו על פי ת"י  .5

כן, -המעודכן. כמו -"בטון מובא"  - 601 האחרונה של התקן. הבטון המובא יענה לדרישות ת"י
 "בטון לשימוש במבנים: תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה". - 118יתאים הבטון לת"י 

 
 הבטון ברצפות ובמשטחים יבוצע כדלהלן: .6

 ס"מ, על קרקע היסוד המהודקת. 5יציקת בטון רזה, בעובי  (1
 הן כלפי חוץ, כלומר המידה בין יונחו תבניות בגובה הקורות והמשטחים, כאשר פני (2

הפנים החיצוניות של שתי התבניות צריכה להיות כמידת הרוחב ו/או האורך של             
 הקורה.

ברווח שנוצר בין פני התבניות לקרקע הטבעית יוצק בטון רזה. לאחר התקשותו  (3
 יפורקו התבניות.

 הנחת הברזל וקשירתו. (4
 נים.יציקת הבטון ברצפות ובמתק (5

 בכל מקרה, שיטת היציקה טעונה אישור המפקח.
 

על הקבלן להגיש לאישור מהנדס האתר, לפני הביצוע, תכנית תבניות ופיגומים עבור הקירות  .7
 התומכים עבור התעלות, המובל וכו'.

 
, שיטות לבדיקת בטון טרי על כל חלקיו בהוצאתו 26בדיקות הבטונים ייעשו על פי ת"י  . 8

"בטון מובא" המעודכן. כמו כן  601התקן. הבטון המובא יענה לדרישות ת"י  האחרונה של
 בטון לשימוש מבנים, תנאי בקרה, בצוע וחוזק הלחיצה. 116יתאים הבטון לת"י 

 
 הפסקות יציקה ו"רולקות" . 9

תשומת לב הקבלן מופנית לזאת שבמקומות בהן מתבצעות הפסקות יציקה הוריזונטליות 
קירות(, יש לסתת את פני הבטון הישן, לחספסו ולנקותו, ורק לאחר קבלת )כגון בין רצפה ו

תקע, -אישור המפקח להמשיך ביציקות. הפסקת עבודה ורטיקליות תבוצענה בעזרת שקע
 דהיינו יש להשאיר בעת היציקה מגרעות באלמנט או שנוצק בשלב ראשון.

 משני הצדדים להבטחתבחבור בין המשטחים והיסודות ו/או הרצפות יבוצעו "רולקות" 
 האטימות ולהגנת הזיון. ה"רולקות" יבוצעו לאחר פרוק התבניות ובמידת הצורך.

 
 מדידה ותשלום

 כמסווג בכתבי הכמויות. 21ב//30-יימדד במ"ק בטון ב
עבור בצוע ה"רולקות" לא ישולם לקבלן בנפרד, ועליו לכלול את הוצאותיו במחירי היחידה 

רה הולמת עבור כל העבודות הנדרשות התבניות, הבטון וכל השונים. התשלום יהווה תמו
הנדרש לביצוע מושלם של העבודה. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע מתקנים בחתכים 

 ובמידות שונות. 
 

 יישום פסי יריעות ביטומניות ע"ג סדקים בלבד 51.08.04.02
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אחר ניקוי רצועת האספלט לאורך הסדק במטאטא מכני, או בצורה ידנית. ל
גר'/מ"ר )גם על  250בכמות של   TCEמכן ריסוס באמולסיית ביטומן מסוג 

גר'/מ"ר כאשר פני האספלט בלויים,  350פני אספלט מקורצפים(, או 
 והמתנה לשבירתה. 

ס"מ )אם לא צויין אחרת בתוכניות( ייפרש לאורך  50גליל היריעה שרוחבה 
 51.60.70בסעיף  הסדק, כאשר הסדק נמצא במרכזה. הטיפול בסדק ראה

 להלן.
 לאחר חיתוך היריעה בהתאם לאורך וצורת הסדק, תגולגל היריעה מחדש. 

 היריעה תיפרש מחדש תוך כדי חימומה על ידי מבער גז פרופן.
פעמים עם מכבש  2-3בתום עבודת הריתוך יש לעבור על פני היריעות 

 פניאומאטי לצורך השטחת בועות האוויר.
מן הלחמת היריעות יהיו המינימליים הדרושים זמן ועוצמת החימום בז

להמסת הביטומן באופן אחיד. על כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית 
)שפכטל( מחוממת היטב ולגהץ מעט ביטומן. המרית תהיה ללא קצוות חדים 

העלולים לשרוט את היריעה . יש להקפיד שלא לשרוף את היריעות בעת 
 הפעולה הזו.

 
 

  : עבודות סימון צבע ותמרורים 9.015תת פרק 
  

 תאור .010951.

עבודות השילוט והתמרור וכן עב' סימון הכבישים יהיו בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות  
 של נתיבי ישראל. 51.32 -ו 51.31סלילה וגישור פרקים 

    

 חומרים .020951.

 י של נתיבי ישראל .העבודה כוללת את כל האמור במפרט הכלל                    

 תותיהם פוש וי הסימון יהיו אחידיםוקבאות: הצבע יתאים לדרישות ה -דרישות כלליות .א
 יהיו חדים וברורים.                            

המקובלות במחלקת עבודות ציבוריות )מע"צ(. ת מכל הבחינות לכל הדרישו  החומר יתאים
שיעור גלון אחד לבדיקה מעבדתית אשר תבוצע הקבלן מדגם ב המפקח, ימציא  לפי דרישת 
 ע"ח הקבלן.

 . ומר כולובמידה והצבע לא יעמוד בדרישות המקובלות במע"צ, ייפסל הח                           
  יחס פיגמנטבדיקות המעבדה תכלולנה: משקל לגלון, סומך, זמן ייבוש, דקות טחינה, גוון,                           

 לשחיקה, ניסוי לחות, קרינה  ר, תכולת המוצקים, כוח הכיסוי, גמישות, התנגדותלמקש  
 מואצת. הבדיקות תבוצענה בהתאם למקובל  סגולית, התנגדות למים, ברק בליה-אולטרה  

 .בנתיבי ישראל                          
 . ביצוע קל  מנת לאפשר-הצבע יאפשר ערבוב נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד, על -אחידות .ב

לא יכיל קליפות, גושים קשים, משקעים או שאריות המונעים בעד הצבע 
 הומוגניזציה של הצבע בעזרת בחישה.

 

 שימת הצבע .030951.

 עבודות סימון    – 51.32פרק א. העבודה כוללת את כל האמור במפרט הכללי של נתיבי ישראל           
 .כבישים             

קנה או -הצביעה ינקה הקבלן את פני הכביש. הניקוי ייעשה בעזרת מטאטא לפני -הכנות .ב
להוראות המפקח. כתמי שמן  פלדה, עם או בלי התזת מים, ייבוש אחרי התזה, בהתאם 

יורחקו בעזרת סמרטוטים רווים טרמפנטין מינרלי או בנפט. הניקוי ייעשה לשביעות רצונו 
 המלאה של המפקח. פני הכביש יהיו חלקים.
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בקרת האיכות והבטחת האיכות לרבות בדיקות כמותיות לסימני צבע ובדיקות קבלה לעבודות 
 במפרט הכללי של נת"י. 51.32.05סימון צבע יהיו בהתאם לסעיף 

 מדידה ותשלום

רק השטחים המכוסים צבע ימדדו לתשלום. בשום מקרה לא תכלול הכמות רווחים בלתי  
 והן מרוסקים, יימדדו במטר אורך תוך ציון רוחב הקו. צבועים. קווים למיניהם, הן מלאים

צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. חיצים, ימדדו ביחידות בציון סוג החץ. המחירים יהוו תמורה 
כדוריות הזכוכית, ניקוי אישור ובקרת חומרים, מלאה עבור אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה, 
וצאות האחרות אשר תדרשנה להשלמת העבודה וייבוש השטח, ביצוע הצביעה וכן עבור כל הה

 .  לשביעות רצון המפקח
 מחירי היחידה כמצויין בכתב הכמויות כוללים את כל האמור ודרוש לעי"ל.

 

 תמרורים .040951.

       פרק א.    העבודה כוללת את כל האמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל           
 שילוט ותמרור.לרבות דרישת בקרת איכות והבטחת עבודות השילוט    עבודות  –   51.31   
 .51.31.03.11והתמרור בסעיף    

 העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתכניות. -תאור  .ב
 בתוכניות. הרכבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים  

מרים שיסופקו לאתר לרבות תמרורים, מחזירי אור, עמודים וכד', יהיו בהתאם כל החו .ג
 לפרט הכללי לעב' סלילה וגישור של נת"י.

 יהיו עפ"י  סוג הדרך בכפוף להנחיות משרד התחבורה     ואופן הצבתםגודלם סוגי התמרורים  .ד
 ובהתאם למפרט הכללי לעב' סלילה וגישור של נתיבי ישראל.        

 
 

 מדידה ותשלום 
 הסוג התמרור. המחיר יהוובימדדו לתשלום לפי יחידה ומבלי להבדיל והעמודים התמרורים 

 המתואר לעייל.  יתמורה מלאה עבור הספקת התמרור והצבתו על העמוד לפ
 

 מעקות בטיחות      51.09.05

 . מעקות הבטיחות יוצבו   ת היצרןועפ"י הוראוהמעקות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי של נת"י                     
 בהתאם למצויין בתכניות וברוחב פעיל מתאים.                    
 הקבלן נדרש להגיש לאישור למנה"פ את סוגי המעקות טרם אספקתם.                     
           הדרך המאושרים המעקות שיסופקו לשטח יהיו בהתאם לרשימת אביזרי   אביזרי הדרך לרבות                    
 בתוקף. ומאושריםבהוצאת  משרד התחבורה    ,להצבה בדרכים                    

 
 מילוי סדקים לפני ריבוד  51.60.06

 ס"מ 1מילוי סדקים שרוחבם עד  51.60.06.01  
ס"מ  1קודם לתהליך המילוי, ייעשה חיתוך חריץ רדוד בעומק של לפחות  

העבודה כולל גם את ניקוי הסדקים מאבק, לכלוך,  ס"מ. המשך 1וברוחב 
ים גופיםזרים וחלקיקים מפוררים על ידי זרם אוויר דחוס. מילוי הסדק

או בחומר  Cº170בטמפרטורה של  PG70 10או   PG68-10יעשה בביטומן מסוג 
אחר שיאושר על ידי המפקח. על פני הסדקים הממולאים יפוזר חול דק נקי 

ודף ולמניעת הידבקות לגלגלי כלי הרכב. החול העודף לספיגת הביטומן הע
 יטואטא.

 ס"מ 7ס"מ עד  1.1מילוי סדקים שרוחבם  .0206.6051.
ס"מ  2קודם לתהליך המילוי, ייעשה חיתוך חריץ רדוד בעומק של לפחות 

 ס"מ  משפת הסדק. 2וברוחב של 
ם אוויר השטח ינוקה מאבק, לכלוך, גופים זרים וחלקיקים רפויים על ידי זר 

 וס. חד
תחליב ביטומני  10%מילוי הסדקים ייעשה בתערבות של חול דק מעורב עם 

 .PCEמסוג  2חלק  161העונה לדרישות ת"י 
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 (.#4עובר נפה  -מ"מ 4.75החול יהיה בעל דירוג דק )גודל גרגר מקסימלי  
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 הקצבים ועבודת רג'י – 60פרק 
 הקצבים -60.01תת פרק 

 ייםהקצב להסדרי תנועה זמנ
 

משטרה  כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט זה לשלבי הביצוע לפי הנחיות רשויות, (1
  -ודרישות ביצוע, יכללו בפרויקט זה ויבוצעו ע׳׳י הקבלן במסגרת ׳הקצב להסדרי תנועה' 

מחיר מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה לפי חודשי הביצוע בפועל )חלוקה לפי חודשים(, 
 כסכום קבוע. אשר ישולם מדי חודש

 )ללא מע"מ( הקצב להסדרי תנועה לכל הפרויקט.  ₪ 150,000סה״כ    (2

למשך שיחלו מתאריך צ.ה.ע ועד מועד סיום חוזי )סה"כ  יחולק לתקופת הביצועהקצב חודשי 

חודשי ביצוע כולל התארגנות(  הכול בכפוף לתוכניות שלבי הביצוע  ולטבלאות התמרור  6

 צוע המפורטות בהמשך.ואביזרי הבטיחות לשלבי בי

יובהר, כי כל הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע כל העבודות ושלבי הביצוע וכן כל  (3

הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה הזמניים לזמן הביצוע, נכללים במסגרת 

 הקצב הסדרי התנועה דלעיל ולא ישולם בגין איזשהו חלק מהם בנפרד.

ות הסדרי התנועה ו/או רשימות התמרורים המצורפות למכרז הינן למען הסר כל ספק, תכני (4

לאינפורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה להגדלת ההקצב להסדרי התנועה 

הזמניים ו/או להארכת הלו״ז בגין כמות התמרורים הנקובה ברשימות ו/או בגין כל שינוי 

הקבלן יהיה אחראי בכל שלב של  בה שהיא.מכל סי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכניות אלו,

שלבי הביצוע על צביעת תמרור ע"ג האספלט, כולל פסי הפרדה, ו/או הכוונה, פסי ניתוב, פסי 

שוליים וכל הסמונים הנדרשים עבור הסדרי התנועה הזמניים, בכל השלבים ולפי תוכניות 

הצבע ע"פ התרשמות  שלבי הביצוע. עבודות הצביעה כוללות גם חידוש צביעה בעת דהיית

המפקח באתר וע"פ הנחיותיו. כמו כן יש לבצע עבודות מחיקת צבע על כל הקשור בהסדרי 

 התנועה הקיימים והזמניים לזמן ביצוע.

שינוי בהסדרי התנועה הדרושים שנגרם כתוצאה משינוי שחל ב״יום סיום המבנה״ כהגדרת  (5

רק ח׳ )פרק שינויים, תוספות והפחתות( מונח זה בחוזה לעבודות קבלניות ידון עפ״י הוראות פ

לחוזה לעבודות קבלניות. למען הסר ספק, אין האמור בסעיף זה מתייחס לשינוי ב״יום סיום 

המבנה״ המהווה הארכת הלו״ז לביצוע המבנה ואשר נגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

התארכות הלו״ז  הקבלן, שאז ישא הקבלן על חשבונו בעלות הסדרי התנועה הזמניים לתקופת

 לביצוע המבנה.

הקבלן יהיה רשאי להציע בפני מנה״פ הסדרי תנועה חלופיים, או שינויים בתכניות הסדרי  (6

התנועה, בתנאי שיאושרו ע״י הרשויות המוסמכות )קמ״ט תחבורה, משטרה וכד׳(. מנה״פ 

אושר יהיה רשאי לאשר ו/או לסרב לאשר את הצעת הקבלן מכל טעם שהוא. מכל מקום, לא ת

כל דרישה של הקבלן מכל סוג שהיא, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי הביצוע השונים 

וכן לא יורשו שינויים בהסדרי התנועה, העשויים להאריך את לוח הזמנים ו/או להגדיל את 

ההקצב ו/או את מחירי היחידה. מובהר עם זאת, כי כל הצעה מצד הקבלן תיבחן ע״י מנהל 

ק במקרה שהצעה זו תוכח ככדאית למזמין ע״י מנהל הפרויקט ו/או המזמין, היא הפרויקט, ר

 תועבר לאישור המזמין עפ״י הוראות פרק ח׳ לחוזה לעבודות קבלניות.

על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע הפרויקט בהתאם לתוכניות  (7

 מאושרות.

ה אל כל האזורים הנפרדים באתר העבודות ואל הקבלן יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי גיש (8
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שטחי ההתארגנות באמצעות אביזרי והתקני בטיחות המאושרים על ידי הוועדה הבינמשרדית 

 להתקני תנועה ובטיחות.

אם לדעת המזמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש רשאי המזמין למסור   (9

היה ע״י מנהל הפרוייקט, ללא כל זכות ערעור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה ת

של הקבלן. במקרה כזה התשלומים ישולמו ישירות לקבלן האביזרים החדש וינוכו מחשבונות 

 דמי ניהול. 6%הקבלן הראשי בתוספת 

החברה תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות הכוללת לכל נושא הסדרי  (10

 ל על הקבלן בלבד.התנועה והבטיחות לביצוע תחו

 10על הקבלן להעביר רשימה מסודרת של כמות השוטרים הרצויה ומועדים הרצויים לפחות   (11

ימים מראש )ואף למעלה מזה במקרה של חגים( וכן לעשות ככל שביכולתו על מנת לסייע 

 לניהול הפרוייקט בהתייצבות השוטרים ו/או פקחי התנועה במועדם.

ל בקשה מסודרת לרבות תכניות עבודה כחודש לפני שלב העברת כמו כן ידאג הקבלן להעביר כ (12

תנועה על מנת ליידע את כל הרשויות ולתאם עמן. כמו כן, מודגש כי תאורה ניידת במידה 

ותידרש בפרויקט לצורך הארת העבודות )כמו במקרה של סלילת אספלטים( תיכלל במחיר 

 היחידה ולא ישולם בגינה בנפרד.

 08.02הכביש בשלבי הביצוע השונים תשולם על פי האמור בפרק תאורה זמנית להארת  (13

מודגש כי תשלום החשמל לתאורה זמנית יחול על הקבלן ועליו לכלול זאת במחיר היחידה  (14

 לתאורה הזמנית.

 

  :פרויקטהבמסגרת ביצוע  יםטבלת אביזרי בטיחות הנדרשלהלן 
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 . טטבלה זו מהווה חלק ממסמכי הפרויק

הסכם ל 9להוראות סעיף לעניין זה י לפגוע בכלליות האמור במסמכי הפרויקט, המציעים מופנים מבל

   המתייחס לאופן תשלום ההקצב עבור הסדרי הבטיחות.

 מדידה ותשלום :

( כולל חודש להתארגנות חודשים 6ב חודשי שווה ערך לתקופת הביצוע )התשלום יתבצע על בסיס הקצ 
 הביצוע המאושרים.תכניות שלבי  על פי  כולל כל האבזרים

 
 דוגמא לשילוט

 אתר שלט .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תדמיתשלט  .2
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 D.Gהשלט מורכב מחומר מחזיר אור  .א

 בכל הרקעים הלבנים יש להדביק את הכיתוב בחיתוך צורני על גבי השלט. .ב

 מדבקות הויניל המודפסות, יודבקו בחיתוך צורני על גבי השלט. .ג

 ישירות על הרקע המודפס  D.Gלאומית לדרכים" יודבק מחומר מחזיר אור הכיתוב "החברה ה .ד
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 , גינון השקיה ונוף עבודות פיתוח       
 

 
 
 

 יובלים א' דרום –קרית שמונה 
 

 
 
 

 המתכננים: רשימת
 

בלום תכנון סביבתי -מילרפיתוח: 
 מ"בע

 
 גרונר ד.א.ל תנועה:

 , חיפה 14' התשבי רח
 
 
 

 

 8339070     .טל
 8339980.  פקס

 מפרט מיוחד
 

 תנאים כללים מיוחדים
 
 

 עבודות פיתוח
 
 

 מפרט זה מורכב מהמסמכים הבאים ותנאיו לבצוע העבודות. -מסמך א' 
 

 המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאה האחרונה המעודכנת ליום הגשה. -מסמך ב' 
 

 מוקדמות - 00                
 עבודות עפר - 01       
  עבודות בטון יצוק באתר - 02               

 עבודות אבן - 14               
 עבודות מסגרות חרש - 19               
 עבודות פיתוח האתר - 40               
 עבודות גינון והשקיה - 41               
 תאורת חוץ - 43               
 סלילת כבישים ורחבות - 51               

 
 וכן יתר המפרטים הקשורים והמתיחסים לעבודות הנ"ל למרות שלא הוזכרו לעיל.

 
 המפרט המיוחד - 1מסמך ג

 
 אופני מדידה מיוחדים - 2מסמך ג

 
 כתב כמויות ומחירים -מסמך ד 

 
 רשימת תכניות ותיק תכניות -מסמך ה 
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ים, שבהוצאת הוועדה בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכללי

המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד 
 הבטחון ולצה"ל.

 
המפרטים הכלליים המצויינים לעיל, שלא צרפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 

 יב ובמוסדות המפורטים.אב-, הקריה, תל29בהוצאה לאור של משרד הבטחון. רח' דוד אלעזר 
 

 הצהרת קבלן
 

הקבלן מצהיר בזה כי נמצאים ברשותו המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר 
במפרט/חוזה זה, וכי הוא קרא והבין תוכנו, קבל את כל ההסברים שבקש לדעת, ומתחייב לבצע את 

כרז/חוזה זה והינה חלק בלתי עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למ
 נפרד ממנו.

 
 

 חותמת וחתימת הקבלן  .................................     
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד - 1מסמך ג'
 

 תנאים כלליים - 00פרק 
 

 
 תיאור העבודה  00.01

 
 .909כביש בקרית שמונה, יובלים כיכר תנועה למכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח           

 
 

 עבודות בטון יצוק באתר
 

 מ', זיון לפי פרט, אבן בזלת  4, תפרים כל 20-א.  ריצוף אבן בכיכר ובאי תנועה כלולים: בטון ב
 בטון שחור. –שטוחה, מילוי פוגות בין אבנים       

 
 ב.  מצעים ישולמו בנפרד.

 
 ג.  זויתנים ישולמו בנפרד ויכללו עיגון וגילוון.

 
 

 יעותגינון ונט
 

באחריות הקבלן לתאם מול המזמין סיור משתלות להסדרת זמינות העצים המיועדים לשתילה במסגרת 
 הפרויקט.
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 קרית שמונה

 
 מעגל תנועה בכניסה לשכונת יובלים א'

 
 

 רשימת תוכניות
 

 המהווה חלק בלתי נפרד 
 05/18ממכרז/חוזה מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

אשר תתווספנה )במידה ותתווספנה( לצורך הסברה, השלמה ו/או לרגל שינויים אשר וכן תכניות נוספות 
 המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

 
 
 
 
 
 
 
 

מהדורהתאריך מהדורהמטרהשם תוכניתמס"ד

250104.09.20174:למכרזהסדרי תנועה1

250118.10.20176:למכרזתנוחה ורומים       2

3GDL-HW-N01-YVLKIKAR-DD-5010-02250118.10.20172מכרזחתכים טיפוסיים

200118.10.20176:למכרזחתכים לרוחב 4

18.10.20172למכרזחתכים לאורך5

250114.08.20171:למכרז פירוקים 6

7.11.20174למכרזפרטי ביצוע7

250128.08.20174:למכרזתיאום מערכות 8

20128.05.20173:למכרזפרטי ניקוז - שוחות בקרה ותפיסה9

25103.08.20172:למכרזפרטי ניקוז- פרטי שוחות, הנחת צינורות , קולטנים ודיפון10

25120.08.20175:למכרזפרטי הגבהת והתאמת שוחות יצוקות באתר11

28.08.20176למכרזתנוחה וחתך לאורך מעביר מים וחתך לאורך קו ניקוז)כביש מס' 1(12

20.08.20173למכרזתכנית שילוט13

250110.12.20175:למכרזשלבי ביצוע - שלב 141

250110.12.20174:למכרזשלבי ביצוע - שלב 152

250110.12.20174:למכרזשלבי ביצוע - שלב 163

25017.11.20170:למכרזשלבי ביצוע - שלב 2.1  17

25017.11.20170:למכרזשלבי ביצוע - שלב 182.2

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2604-00

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2605-00

כמסומן 

כמסומן 

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2601-05

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2602-04

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2001-04

GDL-HW-N01-YVLKIKAR-DD-3010-02

GDL-HW-N01-YVLKIKAR-DD-2005-06

כמסומן 

קנ"מ

כמסומן 

GDL-HW-N01-YVLKIKAR-DD-4010-06

מס' תוכנית

GDL-UT-N01-YVLKIKAR-DD-2105-04

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2800-03

GDL-DR-N01-YVLKIKAR-DD-6000-06 

GDL-DR-N01-YVLKIKAR-DD-5003-05    

GDL-DR-N01-YVLKIKAR-DD-5002-02 

GDL-DR-N01-YVLKIKAR-DD-5001-03     

GDL-HW-N01-YVLKIKAR-DD-6010-04

GDL-HW-N01-YVLKIKAR-DD-2003-01

GDL-TR-N01-YVLKIKAR-DD-2603-04

מהדורהתאריך מהדורהמטרהשם תוכנית

20115.06.20175:למכרזפרט מוצא מעביר מים שמאלי19

20115.06.20175:למכרזפרט מוצא מעביר מים ימני20

(גליון איתן נעמן - קונסטרוקטור) 1022

קנ"מ

(גליון איתן נעמן - קונסטרוקטור) 1021

מס' תוכנית
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 פיתוח נופי ואדריכלות:
 
 

 תאריך עדכון אחרון קנ"מ שם התכנית ליוןימס' ג

F4693.2  5.10.2015 1:250 תכנית פיתוח כללית 

B4693.4  5.10.2015 1:250 תכנית צמחיה 

B4693.7 5.10.2015 1:250 תכנית השקיה 

 5.10.2015   חוברת פרטים                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכניות תאורת חשמל
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 כתב כמויות

 
 

 המהווה חלק בלתי נפרד 
 05/18ממכרז/חוזה מס' 

 
 

 )בחוברת נפרדת(        
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 גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ   
  30200 85טירת הכרמל ת.ד.                 

 2 רח' היוזמה                
 04-8559100פקס.  04-8559111טל.                 

 Haifa@grdel.co.il  :mail-E    
 

 המסמך:  סוג
 מפרט מיוחד

 

 M816 מסמך מס':
 

 00           :מהדורה
 

   שם העבודה:
 קרית שמונה

 מעגל תנועה בכניסה לשכונת יובלים א'
 
 
 

 13457 מס' העבודה: 
 

  מחברים:
 

גרונר  -דפנה פינקלמן
 ד.א.ל

 

 :חיצוניים
                

 
 
 
 

 שם  המסמך:
 

  מאשר: מפרט מיוחד
 

   גל גרונר:  שם
 

  משרד הבינוי   שם המזמין:
 חתימה:

 
 
 
 
 
 

 28/1/2018  תאריך:
 

 תמצית העבודה:
 

 העבודה כוללת ביצוע ,מסעות שכבה ראשונה וחניות שכבה ראשונה בכבישים 
 ע. הכנה

 ע. עפר
 ע. מצעים
 ע. סלילה

 ע. ניקוז
 
 

 למפרט מצורף כתב  כמויות. 
 

 תפוצה:
 

   תאריך:
 

28/1/2018 

  מס' עמודים:
    
 דפי מפרט מיוחד 40
 דפי כתב כמויות  15
 

 הערות:  
 למכרז!                        

 

mailto:Haifa@grdel.co.il
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4693  
 
 
 

 
 
 

 05/18מכרז 
 

 שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה 
 בקריית שמונה 

 
 
 

 מוקדמות מכרז לעבודות פיתוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2018ינואר 

 
 
 

 בלום תכנון סביבתי בע"מ-מילרתכנון:  
 

 דנה הנדסהניהול:  
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 שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה 
 בקריית שמונה 

 
 

 
 
 

 המתכננים: רשימת
 

 מ"בעבלום תכנון סביבתי -מילרפיתוח: 
 

 גרונר ד.א.ל תנועה:

 , חיפה 14' התשבי רח
 
 
 

 

 8339070     .טל
 8339980.  פקס
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 מפרט מיוחד
 

 רשימת תכניות
 

 :ואדריכלות פיתוח נופי
 
 

תאריך עדכון  קנ"מ שם התכנית ליוןימס' ג

 אחרון

F4693.2  5.10.2015 1:250 תכנית פיתוח כללית 

B4693.4  5.10.2015 1:250 תכנית צמחיה 

B4693.7 5.10.2015 1:250 תכנית השקיה 

 5.10.2015   חוברת פרטים                                     

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיוחדמפרט 



 

 4 

 
 תנאים כללים מיוחדים

 
 

 עבודות פיתוח
 
 

 מפרט זה מורכב מהמסמכים הבאים ותנאיו לבצוע העבודות. -מסמך א' 
 

 המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאה האחרונה המעודכנת ליום הגשה. -מסמך ב' 
 

 מוקדמות - 00                
 עבודות עפר - 01       

  עבודות בטון יצוק באתר - 02               
 עבודות אבן - 14               
 עבודות מסגרות חרש - 19               
 עבודות פיתוח האתר - 40               
 עבודות גינון והשקיה - 41               
 תאורת חוץ - 43               
 בותסלילת כבישים ורח - 51               

 
 וכן יתר המפרטים הקשורים והמתיחסים לעבודות הנ"ל למרות שלא הוזכרו לעיל.

 
 המפרט המיוחד - 1מסמך ג

 
 אופני מדידה מיוחדים - 2מסמך ג

 
 כתב כמויות ומחירים -מסמך ד 

 
 רשימת תכניות ותיק תכניות -מסמך ה 

 
 

כלליים, שבהוצאת הוועדה בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים ה
המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשכון, או בהוצאת ועדות משותפות למשרד 

 הבטחון ולצה"ל.
 

המפרטים הכלליים המצויינים לעיל, שלא צרפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה 
 אביב ובמוסדות המפורטים.-תל, הקריה, 29בהוצאה לאור של משרד הבטחון. רח' דוד אלעזר 

 
 הצהרת קבלן

 
הקבלן מצהיר בזה כי נמצאים ברשותו המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני המיוחד הנזכר 

במפרט/חוזה זה, וכי הוא קרא והבין תוכנו, קבל את כל ההסברים שבקש לדעת, ומתחייב לבצע את 
נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה 

 בלתי נפרד ממנו.
 
 

 חותמת וחתימת הקבלן  .................................     
 
 
 
 
 
 
 

 מפרט מיוחד - 1מסמך ג'
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 תנאים כלליים - 00פרק 
 

 
 תיאור העבודה  00.01

 
 .909תנועה לכביש כיכר  בקרית שמונה, יובליםמכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות פיתוח           

 
 

 עבודות בטון יצוק באתר
 

 זיון לפי פרט, אבן בזלת מ',  4, תפרים כל 20-אבן בכיכר ובאי תנועה כלולים: בטון ב צוףא.  רי
 בטון שחור. –שטוחה, מילוי פוגות בין אבנים       

 
 ב.  מצעים ישולמו בנפרד.

 
 ג.  זויתנים ישולמו בנפרד ויכללו עיגון וגילוון.

 
 

 גינון ונטיעות
 

באחריות הקבלן לתאם מול המזמין סיור משתלות להסדרת זמינות העצים המיועדים לשתילה 
 במסגרת הפרויקט.



 בע"מ  שמונה הכלכלית קריית החברה                
              KIRYAT-SHMONA ECONOMIC CORPORATION  LTD                

 511305195ח.פ.                             

 , 3טרומפלדור ,  רח' 280,  ת.ד. 11012קריית שמונה  

11012, Str.   Trumpeldor 3, P.O.B 280, KIRYAT SHMONA 

 04-6902548, פקס': 04-6902539לפון: ט

mazkira@kalkalit.com 

 

 

 

 18/50 יפומבמכרז 

 שכונת יובלים - 99הקמת מעגל תנועה 

מזמינה בזאת הצעות  החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ )להלן: "החברה"(
 .יובליםשכונת  - 99הקמת מעגל תנועה מקבלנים ובעלי מלאכה להציע הצעות למכרז 

במשרדי  ,מ שלא יוחזרוכולל מע" ₪ 4,500את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש תמורת 
 שלישי מיוםהחל  3החברה הכלכלית קריית שמונה הפועלת בכתובת טרומפלדור 

 .בשעות פעילות החברה 01.1823.

מפגש  .09:30בשעה  01.1823.שלישי  ביוםכנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים  .1
 } חובה{.שעה -כסיור קבלנים יארך בקריית שמונה.  החברה הכלכליתבמשרד 

           08.02.18חמישי מיום את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית, עד ולא יאוחר  .2
, מלאים  בלשכת מנכ"ל עיריית קריית שמונהבתיבת המכרזים  12:00בשעה 

שם ומספר המכרז.  עותקים, במעטפה סגורה עליה מצוין 2-וחתומים בידי המציע, ב
 )ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיגיעו שלא בתאריך והשעה הנקובים(.

על המציע לוודא שמילא באופן תקין את כל מסמכי המכרז וצירף את כל המסמכים  .3
הרלבנטיים, משום שמרגע הגשת ההצעה, לא יהא רשאי המציע לבטל ו/או לשנות את 

 הצעתו.

על הקבלן המשתתף  במכרז להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום  .4
 , ובסיווג כספי מתאים.200 1ג'סיווג  1969 -קבלנים לעבודות הנדסה בנאית התשכ"ט 

המציע במכרז יהא חייב להמציא האישורים כי הינו עוסק מורשה בתחום, מנהל ספרי  .5
לו את הניסיון הדרוש מגובה חשבונות כחוק, עומד בדרישות המכרז וכי יש 

 באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.   

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .6

לטלפון                       8:00-16:00ה' בין השעות -לפרטים נוספים ניתן לפנות בימי הפעילות א' .7
 למנכ"ל החברה הכלכלית. 04-6908496

 יו"ר -מלכה ניסים     מנכ"ל -דני  קדוש 

 החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ

mailto:mazkira@kalkalit.com

