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 81/81 יפומבמכרז 

 ריית שמונהשחב''ק בק -הקמת מגרש דשא סינטטי

מזמינה בזאת הצעות  החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ )להלן: "החברה"(
שחב''ק  - הקמת מגרש דשא סינטטימקבלנים ובעלי מלאכה להציע הצעות למכרז 

 .קריית שמונהב

במשרדי  ,כולל מע"מ שלא יוחזרו ₪ 80111את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש תמורת 
רביעי  מיוםהחל  3החברה הכלכלית קריית שמונה הפועלת בכתובת טרומפלדור 

 .פעילות החברה בשעות 11.10.81

במשרד מפגש  .88:11בשעה  11.10.81רביעי  ביוםכנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים  .8
 }לא חובה{. שעה-כסיור קבלנים יארך בקריית שמונה.  החברה הכלכלית

           81.10.81חמישי מיום את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית, עד ולא יאוחר  .2
, מלאים  בלשכת מנכ"ל עיריית קריית שמונהבתיבת המכרזים  82:11בשעה 

עותקים, במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז.  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
לבטל ו/או לשנות את  הרלבנטיים, משום שמרגע הגשת ההצעה, לא יהא רשאי המציע

 הצעתו.

 על הקבלן המשתתף  במכרז להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום .4
 , ובסיווג כספי מתאים.9ג' 911סיווג  9191 -קבלנים לעבודות הנדסה בנאית התשכ"ט 

המציע במכרז יהא חייב להמציא האישורים כי הינו עוסק מורשה בתחום, מנהל ספרי  .0
עומד בדרישות המכרז וכי יש לו את הניסיון הדרוש מגובה  חשבונות כחוק,

 באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.   

  ימים לפני סגירת המכרז. 4שאלות והבהרות של הקבלנים עד  .6

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .1

לטלפון                       0011-99011ה' בין השעות -לפרטים נוספים ניתן לפנות בימי הפעילות א' .1
 למנכ"ל החברה הכלכלית. 14-9110419

 יו"ר -מלכה ניסים     מנכ"ל -קדוש דני  

 החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ

mailto:mazkira@kalkalit.com
mailto:mazkira@kalkalit.com


 

 

1 

 
 

 

 .  החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ
 

 
 
 
 
 

 
 81/81בי מס' מכרז פומ

 
 

 שחב''ק  -הקמת מגרש דשא סינטטי
 בקריית שמונה

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 חוזה קבלן
 עמודים( 17)

 8181מאי 



 

 

2 

 

   81/81 מס'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 

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

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

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

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

 העבודות במומחיות גדולה;

 

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

 

 מבוא: .8

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

 

 ספחים:נ .2

 המסמכים שלהלן מצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

 כתב הצעה. נספח א': 

 מפרט. נספח ב': 

 תוכניות. נספח ג': 

 כתב כמויות ומחירי יחידות לעבודות. נספח ד': 

 

 הגדרות: .3

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

 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":

המזמין לפקח על ביצוע  אשר מונה ע"י סיגמה הנדסה בע"מ -אינג' שרון עזרן  "המפקח":

העבודות ועל אופן ביצוע העבודות על פי החוזה ושתהיה מוסמכת לתת הוראות לקבלן 

 או כל מפקח אחר אשר ימונה ע"י המזמין.
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 בקרית שמונה. שחב''ק -הקמת מגרש דשא סינטטי"העבודה": 

 כמפורט בכתב כמויות ובמפרט המיוחד. הקמת מגרשהעבודה כוללת 

 

כל העבודות אשר קבל על עצמו הקבלן לבצע, כפי שהן מוגדרות בחוזה, בתכניות  "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 

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

 שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך ביצוע העבודות, השלמתן ובדיקתן.

 . בקרית שמונה מגרש סינטטי ברחוב תל חיהאתר בו יתבצעו העבודות כמתואר להלן:  "האתר":

 "התכניות 

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

ספר יומן העבודות אשר בו ירשמו כל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודות בהתאם  ות":"יומן העבוד

 למפורט בחוזה ובנספחים אליו.

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

 לביצוע העבודות.

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

התמורה המגיעה לקבלן מהמזמין, בהתאם להוראות החוזה, תמורת ביצוע העבודות  "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,

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

 

 סתירות במסמכים והוראות מילואים: .5

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת החוזה, או כל אחד ממרכיביו, או כל הוראה אחרת מאת           .1.1

 המפקח את כל המידות, הנתונים והמידע האחר הכלולים בהם.

ובין בכל עת אחרת, סתירה, אי התאמה,  1.1בלן, בין לפי האמור בסעיף קטן גילה הק     .1.2

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 

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

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 

 לא תגרע מאחריותו של הקבלן בחוזה זה. הקבלן והיא

הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לה המפקח לכל סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אי      .1.3

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

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

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

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

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

 המפקח.

הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או     .1.5

 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,     .1.1

 לרבות תוכניות, לפי הצורך לביצוע העבודות. הוראות,
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הוראות המזמין או המפקח שניתנו לקבלן על פי הוראות החוזה מחייבות את הקבלן     .1.5

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

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

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

 החוזה.

ברור לצדדים,כי אין אפשרות טכנית לתאר ולפרט כל פרט ופרט מהשאלות והעניינים     .1.5

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

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

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

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

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

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

 בקשר לכך.

 

 התמורה: .6

ותנה בחוזה זה, ולקיום יתר בתמורה לביצוע העבודות באיכות ועל פי לוח הזמנים כמ    .5.1

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

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

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

מוסכם בזאת בין הצדדים כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות ומחירי היחידות לעבודה     .5.2

 יהיו צמודים למדד.לא }נספח ד'{ 

מוסכם בזה בין הצדדים, כי התמורה שנקבעה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה     .5.3

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

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

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

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

הקבלן הזוכה ידרש לשלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר לחברה(,  .5.5

 עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום. 5%

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

שמונה.  ממניותיו ומזכויות ההצבעה בהנהלתו)הדירקטוריון( הם של תושב קריית 55%

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

,יראו את ₪  855,555לדוגמא: ספק תושב קריית שמונה, הציע שירות במחיר של 

 00,555הצעתו לצורך ההכרעה במכרז כאילו הציע לספק את השירות במחיר של 

₪. 

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

 יום מיום 09הצדדים קובעים בזאת כי המועד לתשלום של חשבון שאושר על פי החוזה הוא שוטף +

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

 

 חשבונות חלקיים: .0

חלקיים על סמך שלבי עבודה על חשבון התמורה יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבונות     .5.1

 גמורים כמפורט בלוח התשלומים, נספח ו' לחוזה.

החשבונות החלקיים יוגשו על ידי הקבלן למזמין עד היום החמישי של החודש בגין     .5.2

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

 יום נוספים את המועד לתשלומו על ידי המזמין. 39-דחה בכל איחור בהגשת החשבון החלקי י

המזמין ו/או המפקח מטעמו יהיה רשאי לאשר את החשבון החלקי כולו או חלקו או     .5.3

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

 ן שהמזמין לא חלק עליו.לא הגיעו להסכמה בנדון, ישולם אותו חלק מהחשבו

לאחר אישור החשבון כולו או חלקו, ולאחר ניכוי כל סכום עפ"י האמור בחוזה     .5.5

מהסכום העומד לתשלום, לאחר כל  199%ובנספחיו על ידי המזמין, ישלם המזמין לקבלן 
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שוטף + הניכויים הנ"ל, בגין העבודות שבוצעו על פי החשבון המאושר. התשלום יבוצע עד תום 

 . ידי הפיקוח-ד הגשת החשבון בפועל מאושר עליום ממוע 09

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אישור חשבונות חלקיים לא ישמש כהוכחה ו/או     .5.1

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

 אושר כאמור.כהסכמה לקבלת חלק העבודות אליו מתייחס החשבון החלקי ש

 

 

 

 חשבון סופי: .1

יום ממועד השלמת העבודות ומתן תעודת השלמה לקבלן, יגיש הקבלן למזמין  39תוך     .1.1

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

ום החודש יום מת 09היתרה שתגיע לקבלן על פי החשבון הסופי, תשולם לקבלן בתוך     .1.2

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

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  1.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך המועד האמור בסעיף     .1.3

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: .0

 מצהיר בזה כלפי המזמין כדלקמן:הקבלן 

כי הוא בעל הכישורים, היכולת הכספית, הנסיון, כוח האדם, הציוד והמיומנות     .0.1

 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     .0.2

 שיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה.ימ

וכי הוא מנהל ספרי  1051-כי הוא עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו   .0.3

 חשבונות כדין.

כי בדק קודם לחתימת החוזה, את תכניות העבודה של המזמין, המפרטים, המפרטים    .0.5

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

והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, ההפעלה והאחסנה של 

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

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

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

 דרישה, טענה או תביעה בקשר לכך.

כי הוא מאשר שעל יסוד הבדיקות המוקדמות אשר נעשו על ידו, התמורה מהווה תמורה    .0.1

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

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.

בכל מועד לאחר מכן, כל כי הוא יהיה מנוע מלטעון במשך מהלך ביצוע העבודות, או    .0.5

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

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

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

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

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

 

 התחייבויות כלליות של הקבלן: .85

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ומעולה ולהשתמש בציוד    .19.1

ים. בכל מקום בו קיימים תקנים ישראליים לעבודה ולחלק ממנה ולחומרים, מתחייב וחומרים מעול

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

 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 

 איזה מהמסמכים ו/או הנספחים הנ"ל. ידיעה או אי הבנה של

 

 

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לתכניות, לתכניות העבודה,    .19.2

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

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

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

 סעד ותרופה אחרים להם זכאי המזמין.

הקבלן ימנה בא כח מטעמו, שימצא באתר בשמך כל שעות היום, ובמשך שעות הלילה,    .19.3

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

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

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

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

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

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

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

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

 כל עבודה באתר ללא נוכחות מנהל העבודה.

הקבלן יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים     .19.5

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

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

הקבלן מתחייב לדווח מיד, הן בעל פה והן בכתב, למזמין ולמפקח על כל נזק או פגיעה,    .19.1

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

 בביצוע העבודות על ידי הקבלן.

קודם התחלת ביצוע העבודות יבצע הקבלן ויתקין את כל סידורי הבטיחות הנדרשים על    .19.5

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

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

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

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

בתום ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לנקות מהאתר פסולת, חומרים, שיירים, אשפה,    .19.5

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

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 

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

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

 שיהיה מאושר על ידי הרשויות.

ועל  הקבלן מתחייב שפעילותו באתר העבודה תשתלב בעבודות האחרות המבוצעות בו   .19.1

 מנת שלא להפריע או לעכב את ביצוען.

 

 לוח זמנים: .88

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 

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

יום מחתימת החוזה  15מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הקבלן להגיש למפקח תוך  .11.2

לוח זמנים מפורט אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודות ומועדי ביצוען. לוח זמנים זה יהיה 
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ועל תאריכי ההשלמה לביצוע העבודות כפי  נספח ה' לחוזה מבוסס על לוח הזמנים הכללי 

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

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.

 

 

 

רישת המפקח יערך לוח הזמנים בשיטת ה"רשת" או בשיטת "גנט" או שיטה על פי ד .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 

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

לוח הזמנים יכלול את רשימת הפעולות לביצוע של כל שלבי העבודה, כולל עבודות  .11.5

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 

ירות על ידי הקבלן[, וכן דו"ח פריסה וצריכה של כח אדם, ציוד, חומרים, מתקנים, מבני עזר יש

 וכד'.

הקבלן יכוון את כל פעולותיו בביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים. לוח הזמנים יתוקן  .11.1

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

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

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

 איחור הקבלן בשלבי ביצוע העבודה.

רה הקבלן מתחייב לדווח למפקח בכתב  כל חודש, או בכל תקופה קצרה יותר, שעליה יו   .11.5

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

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, 

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

 רצונו.

אם, בכל זמן שהוא במשך ביצוע העבודה, יגיע המפקח לידי מסקנה , על פי שיקול    .11.5

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

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

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. 

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

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.

ם העבודה על פי לוח הזמנים שנקבע בחוזה הינו מעיקריו מובהר בזה מפורשות, כי סיו   .11.1

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 

 מע מכך.הפרה יסודית של חוזה זה על כל הכרוך ומשת

 

 תפקידיו וסמכויותיו: –המפקח  .82

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

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

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

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

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

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

 העבודות בהתאם להתחייבויות שקיבל על עצמו.

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

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

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.

יהיה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר או לפסול כל חלק מהעבודה או המפקח  .12.5

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 

ד או חומרים והבדיקה תיעשה על חשבון הקבלן. כל ציוד יהיה רשאי לדרוש בדיקה של כל ציו

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  .12.1

או לעשות מחדש ו/או להפסיק את העבודה הנדונה ו/או את השימוש ו/או להרוס ו/או לשנות ו/

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  .12.5

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

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

 הוראות החוזה. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואם.

המפקח יהיה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע ולכוון את לוח הזמנים של  .12.5

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

 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  .12.1

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

 המקנה לקבלן זכות לתשלום נוסף.

אם לא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח כמלואן וללא כל עיכוב או שיהוי, יחשב  .12.0

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

מו. הקבלן המזמין יהיה רשאי להחליף את המפקח מעת לעת,, ו/או למנות אחר במקו .12.19

 מתחייב להישמע להוראות כל מפקח שימונה מטעם המזמין.

 

 יומן העבודה: .83

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: "

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

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

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

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

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

ת בביצוע העבודה במשך יום העבודה; תקלות והפרעות בביצוע העבודה; מהלך ההתקדמו

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

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

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

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

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

 רצופה אליו.
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היומן יחתם מידי יום ביומו על ידי הקבלן או מנהל העבודה והעתק חתום ממנו ימסר  .13.5

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

ימים ממועד מסירת ההעתק האמור. הסתייגות המפקח תרשם ביומן או שתמסר הודעה  5תוך 

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

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

 נכונות הפרטים שנרשמו כאמור.

רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם, ופרט לאלה שירשמו בהתאם לסעיף  .13.1

להלן, ישמשו ראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם  13.5

 ה.עילה לדרישת תשלום כלשהו עפ"י החוז

הקבלן יהיה רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לכל עניין הקשור בביצוע העבודה,  .13.5

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.

ספק, מובהר בזה, כי אין ברישום כל הערה או הסתייגות על ידי הקבלן למען הסר  .13.5

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. .13.1

 

 שינויים בהיקף העבודות: .84

מזמין שומר לעצמו את הזכות להביא מזמן לזמן שינויים בהיקף העבודה ובצורתה ה .15.1

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  .15.2

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

 בכתב.

ערכו הכספי של כל שינוי שבוצע בהתאם ל"הוראת שינויים" ושבגינו זכאי הקבלן  .15.3

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

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

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

מהמחיר הנקוב במחירון ללא תוספות כלשהן  19%מתן הנחה של בעת מתן הוראת השינויים וב

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

יקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא  –היחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי 

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

 השינוי.  לקביעת ערכו ש

ייקבע ערכם  –מבוקשים לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות מחירי היחידות ה .15.5

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

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 

 אזי יקבע המחיר בהתאם לאמור לעיל.ו

מוסכם בין הצדדים כי לצורך קביעת מחירים לא יעלו רווח הקבלן וההוצאות הכלליות  .15.1

 .11%שלו על 

 

 כח אדם, קבלני משנה וחומרים .85

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודה וכל חלק ממנה, באתר, ובכל מקום אחר כפי  .11.1

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

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

הקבלן מתחייב לדאוג לכך, שמנהל העבודה ימצא באתר בכל שעות ביצוע העבודה, כדי  .11.2

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

 בקשר לביצוע העבודה.
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כל העובדים יתקבלו לעבודה כדין. בכל מקום שיש צורך בכך, יעסיק הקבלן בביצוע  .11.3

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

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

 לקבלן והקבלן יחליף עובד זה מיד.

פ"י דרישתו, את מצבת כח האדם החודשית, השבועית והיומית הקבלן ימציא למפקח, ע .11.5

אשר תכלול את פרטי העובדים המועסקים על ידו, על פי מקצועותיהם סוגיהם והעבודות בהם 

הם מועסקים. בכל מקרה של דרישות, רישום ובקרה מטעם שלטונות הבטחון, יבוצעו אלה על 

 ידי הקבלן ועל חשבונו.

הכרוכות בהעסקת העובדים, הבאתם למקום ביצוע העבודה הקבלן ישא בכל ההוצאות  .11.1

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.

מהעבודה לקבלן משנה, בתנאי שהקבלן  הקבלן רשאי למסור ביצוע חלקים מסוימים .11.5

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, 

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

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  .11.5

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

 המשנה מבלי שתהיה לו כל דרישה או טענה כלפי המזמין.

הקבלן מתחייב לספק לאתר, על חשבונו את כל הציוד, החומרים, המוצרים, האביזרים,  .11.1

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

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

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

 הקבוע לביצוע העבודה.

כל החומרים, המוצרים, הציוד, הכלים והמתקנים אשר ישמשו לביצוע העבודה, יהיו  .11.0

בוהה, מעולים ומשובחים ובהתאם לדרישות התקנים הישראליים העדכניים, והוראות באיכות ג

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 

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

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.

על ידי הקבלן רק ממפעל בעל תקן  חומרים ומוצרים בעלי תו תקן ישראלי ירכשו .11.19

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 

כל דין. אם עליו יורה המפקח ובתנאי שתקנים אלה יתאימו לדרישות הרשויות המוסמכות ול

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.

הקבלן מתחייב לקבל אישור מראש של המזמין או המפקח על מקור החומרים  .11.11

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

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

הקבלן יהיה אחראי במשך כל זמן ביצוע העבודה לאחסונם ושמירתם הבטוחה של  .11.12

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

 העבודה על פי החוזה.

בגמר ביצוע העבודה, יסלק הקבלן מהאתר כל ציוד, מתקנים וחומרים אשר אינם  .11.13

דרושים עוד או אשר לא נעשה בהם שימוש, והכל לפי הוראות המפקח. לא פעל הקבלן כאמור 
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האתר, לטפל בהם או למוכרם על לעיל, יהיה המזמין רשאי לסלק כל ציוד, מתקנים וחומרים מ

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

 

 מועד סיום העבודה, השלמה ומסירה: .86

הקבלן מתחייב לסיים ולהשלים את ביצוע העבודה כולה וכל חלק ממנה לשביעות  .15.1

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

 .יאושר ע"י המפקח טרם יציאה לביצוע

המפקח הוא שיקבע אם אמנם גמרה והושלמה העבודה, ואם הושלמה במועד, או אם חל  .15.2

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

 ערעור.

ון, או בגלל תנאים אחרים שלדעת אם יגרם עיכוב בביצוע העבודה, מסיבות של כח עלי .15.3

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 

עדי. צורך בארכה לביצוע העבודה וכן את משך הזמן של הארכה והכל על פי שיקול דעתו הבל

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 

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

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

למפקח תהיה הסמכות באתר להחליט בקשר להשפעת אירוע או אירועים כאמור לעיל,  .15.5

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

ו/או מובהר בזה מפורשות, כי עיכוב בביצוע העבודה או חלק ממנה עקב אירוע הנובע  .15.1

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  .15.5

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

השלים הקבלן את ביצוע כל העבודות בהתאם להוראות החוזה זה יודיע על כך למזמין  .15.5

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

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

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 

 { בה יצויין באם יש צורך בתיקונים"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  15.5כללה התרשומת  הנזכרת בסעיף  .15.1

וע על מנת לבדוק אם ביצע אותן כהלכה. המפקח לבצע, יזמין הקבלן את המפקח בגמר הביצ

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 

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

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, 

ים אחוז{ }עשר 29%כשהם צמודים בתנאי הצמדת התמורה כמפורט בנספח התמורה ובצירוף 

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. 

ודותיו עם השלמת העבודות יגיש הקבלן למפקח את כל התכניות לפיהן בוצעו עב .15.0

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  15עם השלמת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כאמור בסעיף  .15.19

"תעודת –צוע העבודות }להלןלקבלן תעודת השלמה המאשרת כי הקבלן השלים בי

להלן בידי  22.3{. למען הסר ספק יובהר כי הפקדת ערבות הבדק, כאמור בסעיף השלמה"
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המזמין כאמור מהווה תנאי למסירת תעודת השלמה לקבלן. לפני מתן תעודת ההשלמה רשאי 

המפקח לדרוש מהקבלן תיקונים והשלמות הדרושים לדעתו לצורך השלמת ביצוע העבודות 

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

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

 המוסמכות.

 

 

למרות האמור לעיל, המזמין רשאי לקבל לשימושו, לפני מועד גמר ביצוע העבודות,  .15.11

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

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: .80

השלמתה ו/או לא אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה במועד שנקבע בחוזה ל .15.1

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

}עשירית האחוז{ מערך החוזה, כפי שיחושב נכון למועד  9.1%עם דרישתו הראשונה סך של 

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

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

 לנמק את נזקו.

אם נדרש הקבלן על ידי המזמין לשלם את הפיצוי המוסכם ולא עשה כן, ישא הסכום  .15.2

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

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

המזמין יהא רשאי לנכות סכומי הפיצויים המוסכמים הנ"ל לרבות הריבית עליהם, מתוך  .15.3

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

 היה בידו.אחרת, לרבות על דרך מימוש כל ערבות אשר ת

למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בקביעת הפיצויים המוסכמים הנ"ל כדי לגרוע  .15.5

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

 הממשיים שיגרמו לו בפועל עקב האיחור.

 

 אחריות לנזיקין: .81

לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת מיום העמדת מקום ביצוע העבודה כולו או חלקו,  .11.1

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, או שיועמד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודה.

של נזק או אובדן מסיבה כלשהי, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, בכל מקרה  .11.2

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 

 י הקבלן אף לאחר מתן תעודת ההשלמה.עבודות תיקון ובדק שתבוצענה על יד

או איזה מהן, זכאי המזמין, מבלי  11.2לא מילא הקבלן את התחייבויותיו על פי סעיף  .11.3

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

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

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

אחוזים על חשבון הוצאות כלליות מוערכות ומוסכמות מראש. הסכומים אשר  11בתוספת 

ן הקבלן חייב בתשלומיו למזמין לפי סעיף זה יהוו חוב מהקבלן למזמין על פי חוזה זה והמזמי

 יהיה רשאי לקזזו מכל תשלום המגיע לקבלן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יפצה או ישפה את המזמין על כל נזק, אבדן או הפסד  .11.5

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

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

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

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

 לחוזה. 22-ו 21להשתמש בערבויות הנזכרות בסעיף 

 

 

 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שייגרם בין לגוף ובין לרכוש כתוצאה ממעשה או ממחדל  .11.1

ודה או כל שירות או מעשה אחר המבוצע על ידי שלו וכן לכל נזק שייגרם עקב ביצוע העב

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 

לציוד שהמזמין העמיד לרשות האמור, לתכניות, לאביזרים ולחומרים שספק המזמין ו

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 

נוע כל נזק ובין שנגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. על הקבלן יהיה לנקוט בכל האמצעים כדי למ

 או אובדן כזה.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, או בקשר אליהן,  .11.5

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

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

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 

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

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

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 דרך אחרת.לקבלן ממנו, בכל זמן שהוא או לגבותו 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי החוזה ועל פי הדין, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי  .11.5

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

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

 לכך.ובקשר 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפצה ו/או ישפה הקבלן את המזמין על תשלום  .11.1

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.

מן בשמו או מטעמו של המזמין בכל העניינים שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לז .11.0

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.

אחריות כלשהי, אזרחית או פלילית בקשר עם מקום  המזמין יהא משוחרר מכל חבות או .11.19

 ביצוע העבודה, הציוד, החומרים שבו והעבודות המבוצעות בו.

 

 ביטוח: .80

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ומביטוחי חובה אשר חובה על הקבלן  .10.1

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

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  .10.1.1

לישי עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד הנדסי, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד ש

$ לכל כלי 119,999-עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד הנדסי עד לסך שלא יפחת מ

 רכב בגין נזק אחד.
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הקבלן מתחייב לבטח את כל הרכוש, הציוד, הכלים וכד' אשר בבעלותו  –ביטוח רכוש  .10.1.2

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

 ם על ידו לאתר, בערכם המלא ומכל הסיכונים.אשר מובאי

הקבלן מתחייב לבטח אחריותו כלפי צד שלישי בגין פגיעה  –ביטוח אחריות כלפי צד ג'  .10.1.3

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

ות שלא ו/או בכל מקום אחר בגבולות המדינה ו/או בדרך לעבודות באתר, בגבול אחרי

 יפחת ממיליון דולר ארה"ב לאירוע ושלושה מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.

 

 

הקבלן מתחייב לבטח את אחריותו כלפי עובדיו ומועסקיו בגין  –אחריות מעבידים  .10.1.5

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

זאת בגבול אחריות שלא יפחת מחמישה מיליון דולר ו/או בכל מקום בתחומי המדינה, ו

 לאירוע וחמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.

המוטב לתגמולי הביטוח יהיו הקבלן והמזמין. הביטוח יהיה בתוקף למשך כל תקופת  .10.2

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

תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את ביטוחי הקבלן יכללו  .10.3

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

 יום מראש. 59לעשות כן 

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ביטוחים ראשונים לכל ביטוח אחר  .10.5

 שנערך על ידי המזמין או לטובתו.

ם המבוטח בביטוחי הקבלן יורחב לכלול גם את המזמין וכן את המפקח. שם המבוטח ש .10.1

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 }

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

 בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות.

הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ו/או המפקח, מיד עם דרישתו, העתקים חתומים  .10.5

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

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

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 

 ו על פי כל דין.המזמין ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה א

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי חוזה זה. כן מתחייב  .10.5

 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,  .10.1

 .ויהיה כפוף לאישורו מראש

 הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה. .10.0

לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה,  .10.19

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

ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו  11של המזמין רשאי, לאחר שנתן לקבלן התראה  .10.19.1

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

 ., יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.10.19.1-עשה המזמין כאמור ב      10.19.2

 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על  10.11

 מין חבות כלשהי.המז

 

 מדידת כמויות: .25

מקום שלצורך ביצוע תשלום כלשהו של התמורה המגיעה לקבלן על פי החוזה, יש          .29.1

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

בי והנושאות חותמת "מאושר לביצוע" בתוספת השינויים המאושרים על ידי המפקח על ג

 התכניות או ביומן העבודה.
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לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות           .29.2

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

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

נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות לעבודות, רשאי הוא לערער בכתב           .29.3

ימים על כל הכמות שנמדדה והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמות האמורה מחדש.  5תוך  

 מדידה שבוצעה מחדש כאמור, אין מערערים עליה.

מדידה והקבלן בקש שתבוצענה היתה העבודה כולה או מקצתה מוגמרת ומוכנה ל         .29.5

 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיה. –המדידות בהקדם 

 

  ערבות לקיום החוזה: .21
להבטחת קיום התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, מתחייב הקבלן להמציא למזמין           .21.1

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

מהתמורה. הערבות תעמוד בתוקפה עד להמצאת  1%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

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

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 

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

 

 :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: 

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

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

 הנדרשים תוך זמן סביר בהתאם לסוג התיקון הנדרש.

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

ובלתי לחוזה, ערבות בנקאית צמודת דולר ארה"ב  1הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין על פי סעיף 

}עשרה אחוזים{ מהתמורה  19%-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: 

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

 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 

 זה לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיו של המזמין בקשר עם הפרת התחייבויות הקבלן. 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 

 ימים ממועד קבלת ההוראה. 19מתחייב למלא אחר הוראה כזו של המזמין לא יאוחר מאשר 

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

 

 סילוק יד הקבלן: .24

המנויים להלן, יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של הקבלן מהאתר בכל אחד מהמקרים   .25.1

 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  .25.1.1

 שהקבלן עשה סידור עם או לטובת נושיו.
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בד את החוזה כולו או חלקו לאחר או העסיק קבלן או הקבלן הסב או העביר או שיע .25.1.2

 קבלני משנה ללא הסכמת המפקח בכתב ומראש.

 הקבלן הסתלק מביצוע החוזה לחלוטין. .25.1.3

הוגשה בקשה נגד הקבלן להכריזו כפושט רגל, או במקרה שהקבלן הינו גוף מאוגד,  .25.1.5

רוק, ואלה לא נגדו בקשה למינוי כונס נכסים זמני או קבוע או בקשה לפי     כשהוגשה

 יום מהיום שהוגשו. 39הוסרו תוך 

הוטל עיקול על נכסי הקבלן או חלק מהם, או על כספים של הקבלן, או על כספים  .25.1.1

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

 מיום הטלת העיקול או מיום עשייתפעולת ההוצאה לפועל.  יום 39תבוטל תוך 

קבלן לא מלא אחר התחייבויותיו, כולן או חלקן, לביצוע העבודה בהתאם למוסכם ה .25.1.5

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.

או הפסיק את ביצוע העבודה ללא הרשאה בכתב מאת הקבלן לא החל בביצוע העבודה  .25.1.5

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

 שעות ממועד קבלת ההוראה במכתב. 51תוך 

המזמין או המפקח הגיעו לידי מסקנה, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, כי על פי  .25.1.1

ן אין כל סיכוי להשלמת ביצוע העבודה במועד אופן ביצוע העבודה על ידי הקבל

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  .25.1.0

ימים מקבלת  5וזה, ולא חזר בו מההפרה תוך להתחייבות מהתחייבויותיו על פי הח

 התראה מאת המפקח.

המזמין או המפקח הגיעו לידי מסקנה על פי שיקול דעתם הבלעדי בהתאם  .25.1.19

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

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

מפקח הגיע לידי מסקנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והסופי, כי הקבלן ה .25.1.11

 מתרשל בכוונה בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.

בכל מקרה בו ישתמש המזמין בזכותו לסלק ידו של הקבלן מהאתר, כאמור בחוזה,           .25.2

ן לא יהיה מתחייב הקבלן להסתלק מן האתר מיד עם קבלת דרישה בכתב מאת המזמין. הקבל

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

לסלק ידו מהאתר, יהיה המזמין רשאי לפנות אם לא ימלא הקבלן אחר דרישת המזמין          .25.3

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.

ל הקבלן מהאתר כאמור בחוזה, יהיה בכל מקרה בו ישתמש המזמין בזכותו לסלק ידו ש    .25.5

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 

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

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. 

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

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

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

 לעכבו.

בכל מקרה שהמזמין ישתמש בזכותו לסלק ידו של הקבלן כלעיל, יהיה המזמין זכאי       .25.1

 העומדות לו על פי החוק: בנוסף ליתר התרופות
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להפסיק לשלם כל תשלום נוסף לקבלן, אפילו מגיע התשלום לקבלן על פי חשבונות  .25.1.1

 }לרבות תשלומים בגין הסכמים אחרים שנערכו עם הקבלן{.

 לחלט כל בטוחה, מכל סוג שהוא, שניתנה בהתאם להוראות חוזה זה. .25.1.2

 

 מעמד הקבלן באתר: .25

לידי הקבלן כאמור בחוזה זה, לא תקנה לו כל  מסירת החזקה באתר או בחלק הימנו   .21.1

 זכות לגבי האתר ו/או מתקנים ו/או המבנים הנמצאים בו.

הרשות להימצאותו באתר, ניתנה לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה בלבד,    .21.2

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

 ר ביצוע העבודות ו/או על פי הוראות המזמין.עם גמ

הקבלן מתחייב כי ימנע מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או עובדיהם מללון באתר,   .21.3

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

 

 הפרות ותרופות: .26

של הסכם  22-ו 21, 11, 15, 11 ,13, 12, 11, 19, 0הפרת הוראה מהוראות סעיפים   .25.1

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

 לעיל. 25הסכם זה ו/או עפ"י הדין, את סילוק ידו של הקבלן מהאתר, כאמור בסעיף 

המזמין זכאי לבטל חוזה זה ללא התראה ו/או ארכה כלשהן באם הוגשה כנגד הקבלן   .25.2

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

 יום מיום הבקשה. 39והבקשה לא הוסרה תוך 

בוטל חוזה זה כדין על ידי המזמין, יהיה המזמין זכאי, בנוסף לכל סעד אחר הנתון לו,   .25.3

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

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   .25.5

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

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: .20

על פי חוזה זה,  הקבלן אינו רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ו/או את חובותיו   .25.1

 11במלואן או בחלקן }אך רשאי להיעזר בקבלני משנה בביצוע העבודות כאמור בסעיף 

 לעיל{.

 כתובות הצדדים לעניין חוזה זה הינן כאמור במבוא לחוזה.   .25.2

כל הודעה שהמזמין ו/או המפקח צריך לתת לקבלן, לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום,   .25.3

וזה או תימסר במסירה ביד במשרדו של הקבלן או באמצעות לפי כתובת הקבלן המפורטת בח

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 

 מזמן מסירתה במשרדי הדואר. שעות 52רשום תחשב כאילו הגיעה לידיעת הצד השני כעבור 
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 שמונהשחב"ק בקריית  -הקמת מגרש דשא סינטטי 

 
 : כללי1פרק 

 
 מבוא .1.1

 

 וסקייטבוארד בצומת מצודות,שחבק תאורת חשמל/במסגרת חוזה זה יבוצעו עבודות 

 .קרית שמונה         

 בגבול  המגרשים.עדת להארת ומילשדרוג ו( "ראשית") A46*6 מרכזיית חשמל/מאור .א

 ות תל חי(, פילר מונים.ר)מדרכת שדהמגרש 

 ( חדשה.A) A54*6 קותמרכזיית חשמל/הדל –מגרש שחבק  .2

 (, חדשה.B) A04*6 מרכזיית חשמל/הדלקות –מגרש סקייטבוארד  .1

 מיקומי המרכזיות החדשות, ייקבעו סופי בשטח.

 ווט כ"א ושטף אור 544מפנסים לדיים,  וסקייטבוארד שחבק המגרשתאורת 

  לומן.  50,444 -כ

 כווני הפנסים  ,ות(מעל 44) וזרועות דו פנסים, בכיפוף מ' 8.4 בגובהתאורה עמודי 

 לוקס ממוצע. 154רמות הארה  , לקבלתיםלמגרש

   לפי תכנון מאושר.יהיו  לדיות והנורות  פנסיםה  .ב

  
 

 הערות למפרט המיוחד   2.1
 

 מפרט מיוחד זה בה כהשלמה למפרטים המשלימים, במקרה של סתירה בינו למפרטים 
 

 ההחלטה.הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על 
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 שחב"ק בקריית שמונה -הקמת מגרש דשא סינטטי 
 

 
 
 

 רשימת  תכניות 2.6
 

 התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט:
 

 תכניות ופרטים  תאורה 2.6.2
  

 
 (.4תכנית תשתיות חשמל/תאורה )         864-ח
 
 (.4) מ' 8.4בגובה  פרטי עמודי תאורה       862-ח
 
 (.4) (Aושקעים ופקוד תאורה ) A54*6 מאורארון חשמל/ -מגרש שחבק     861/2-ח

 
 (.4חתך טיפוסי בחפירה )     מ(-2)866-ח
 
 (.4פרט אלקטרודת הארקה )     מ(-1)866-ח
 
 (.4ס"מ ) 44/84פרט שוחת מעבר בקטרי      מ(-6)866-ח
 
 (.4פרט חיזוק בסיס היסוד בטון )     מ(-4)866-ח
 
 (.4מ' ) 8.4מ(   פרט יסוד לעמוד תאורה בגובה -A20) 866-ח
 
 (.4פרט הצטלבות עם מערכות שונות/חתך טיפוסי בחפירה )    מ(-25) 866-ח
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 שחב"ק בקריית שמונה -הקמת מגרש דשא סינטטי 
 

 
 

 פרוט סעיפי העבודה 2.0
 

 העבודה במסגרת חוזה זה, אחרי קבלת אישורי חפירה.
 
 רך הנחת צנרת.חפ/חצ תעלות לצו .א

 
 ממ"ר(. CU 65הנחת צנרת ומוליך להארקה מנחושת ) .ב

 

 פתיחת כביש/מדרכה קיים ותיקונו. .ג
 

 פירוקי עמודי תאורה. .ד

 

 כבלי חשמל בצנורות. .ה
 

 אספקה, הרכבה והצבת עמודי תאורה, חיבורי הזרועות עבור הפנסים. .ו
 

 אספקה, התקנה וחיבור מגשי ציוד ופנסי תאורה. .ז
 
 ם לדיים שונים, בקירות מדרגות, מעבר וכו'.תאורה מגוונת מפסי .ח

 

 חיבורים למערכת תאורה קיימת. .ט

 

 אספקה, התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות. .י
 

 מרכזיות חשמל שונות, כולל תיאומים עם החברות. .יא

 

 העברת ביקורת, הפעלת התאורה ומסירת ה"מתקן" למזמין. .יב
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 הנחיות כלליות
 

 ואישוריםתיאומים  1.1
 

 א. על הקבלן להגיש בקשות להיתר חפירות ולקבל אישור מכל הרשויות המוסמכות: "בזק",חח"י, 
 (,לפני ביצוע החפירה. בזמן הביצוע וכו' ,תשתיות המועצה )נקוז,מים,ביוב ותאורהHOT-כבלים     
 נ"ל, יהיה על משגיח מטעם הרשויות הנ"ל. כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים היהיה      
 הקבלן.עם גילוי מתקן תת קרקעי יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות והנחיות על אופן חשבון      
 הטיפול בו.     

 
 ב. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל והמזמין.

 פקח בכל שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המ     
 ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים.     

 
 ג. על הקבלן לבצע העבודה בתאום מלא עם האחראי על הבטיחות של המועצה ולהתקין שילוט 

 ותימרור לפי דרישותיו ועל חשבון הקבלן.    
 

 ל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו בתאום עם קבלןד. מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמ
 הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב העבודה בכביש, ע"י קבלן החשמל.     
 האחריות לתיאום ולביצוע כל עבודות החשמל בכביש, בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא     
 ל.אחריות הבלעדית של קבלן החשמ     

 
 ה. כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודת החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש יזקפו

 לחובת קבלן החשמל. לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל         
 ורם עבודות החשמל על כל שלבי הביצוע,בגין תאום עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת ו/או ג     
 אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט מיוחד זה על כל נספחיו.     

 
 

 . הסדרי תנועה בטיחות וגיהות1.1
 

 א. כללי
 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה תתבצע בתוך מסלול נסיעה קיים ולאורך כביש בו ישנה תנועה 
 במשך רוב שעות היממה.

 
 ב. שילוט ותמרור זמני

 
אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות להצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת  העבודה על פי

 אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות.
הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העירוניים אשר ניתנו ע"י משטרת ישראל לפני תחילת ביצוע 

 העבודה,יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה, לפני תחילת ביצוע העבודה.
קבלן ימלא את כל הוראות המישטרה, כולל הוראות על הגבלת שטח העבודה,הגבלת ימי השבוע בהם ה

ניתן יהיה לבצע את העבודות.לצורך ביצוע העבודות, התנועה כמסומן בתכניות לתמרור זמני של האתר 
העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ולשלבי הביצוע השונים. תנועת כלי הרכב לא תשמש ברחוב 

א של הדרך. נתוב התנועה ייעשה ע"י שילוט ותמרור כמסומן בתכניות ועל פי הוראות מהנדס המל
 האתר.

לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהגיש וקיבל אישור לתכנית התמרור כנ"ל 
 ולפני שגמר להתקין ולהציב בשטח את כל השילוט הנדרש.
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ו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים מהנדס האתר רשאי להפסיק את עבודת
 בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל.

אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל בעת הביצוע, תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ועליו 
 לכלול הוצאות אלו במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.

עות היממה,על הקבלן להציב שלוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר להבטחת בטיחות מירבית בכל ש
 ( במצב תחזוקה טוב.HIGH INTENSITYמחזיק אור רב עוצמה )

בכל מקום בתחום אתר העבודה, בו יידרש שינויים בניתוב התנועה, ועפ"י הנחיות מהנדס האתר,יבוצע 
 רו לקראת שינויי ניתוב נוספים.הסימון על פני הכביש באמצעות סרטי הכוונה מודבקים, אשר יוס

 
 ג. הכוונת התועה.

 
לדאוג לנוכחות של שוטרים לצורך הכוונת   עפ"י דרישות המשטרה ו/או מהנדס האתר, על הקבלן

התנועה.עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן. האחריות לתאום והזמנת השוטרים 
 חלה על הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

על הקבלן להציב על חשבונו,מכווני תנועה עם שילוט,דגלי אזהרה ומכשירי קשת,בהתאם בנוסף,
 לדרישות המפקח או עזרה לעבודתם.

 
 ד. בטיחות וגיהות.

 
 על הקבלן להמציא אישור שעבר קורס אבטחת אתרי עבודה וסלילה שע"י המכון לפריון עבודה.

 טיחות של העבודים ושל צד ג' כנדרש על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הב
 בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.בהתאם לחוברת הנחיות לבטיחות וחוברת מדריך 
להצבת תמרורים בהוצאת מע"צ.המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשה 

 /או לדרישות המפקח.בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו
 –הקבלן משחרר את המזמין לכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהוא 

 הכל בהתאם למפרט בהסכם הכללי.
 

 . ביצוע העבודה ואיכות החומרים1.2
 

 א. מבצע העבודה.
 

דות חשמל,בהתאם ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה ע"י חשמלאי בעל רישיון לעסוק בביצוע עבו
תקנות בדבר רשיונות,וכן קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים  –לחוק החשמל תשי"ד 

 לעבודות הנדסה,בהתאם להנחיות רשם הקבלנים המעודכנות ודרישות מסמכי החוזה.
 עם הגשת ההצעה יש להציג צילום רישיון בר תוקף וצילום רשום בפנקס הקבלנים.

יאשר אצל נציג המזמין העסקת קבלני משנה לנושא החשמל.האישור ינתן ע"י המזמין הקבלן הזוכה 
לאחר בדיקת הקבלן המוצע ועבודותיו הקודמות הגמורות.על הקבלן להוכיח שביצוע עבודות מסוג זה 

ובסידרי גודל כאלה.מע"צ רשאית לא לאשר קבלן חשמל מסויים שאותו יציע הקבלן הזוכה ולבקש 
,ו/או להזמין קבלן חשמל בנפרד )איתו יעבוד הקבלן הזוכה(.קביעה לאישור קבלן קבלן משנה אחר

 המשנה תהיה ע"י המזמין ולקבלן לא תהיה זכות לערער ההחלטה.
 

 ב. ביצוע העבודה.
 

ובתקנות שתוקנו  2450 –ביצוע העבודה וה"מתקן" חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד 
תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת להוצאת תקנות.כמו כן יעמוד  ויותקנו מכוחו של החוק וכל

 המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל,משרד התקשורת,המשטרה,"בזק" וכו'.
העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות.בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה,יהיה הבורר והפוסק 

 בדרישות תפורק ותעשה מחדש.האחרון המהנדס המתכנן,כל עבודה שלא תעמוד 
כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך תהליך ביצוע להיות מכוסה וסמוי מהעין,טעון אישור המפקח לפני 

שיכוסה.אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלבי העבודה 
 ולביצועה הסופי.
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ועה,ידרש הקבלן לבצע כל סוגי העבודות הנחוצות בעקבות אופיו המיוחד של העבודה ועומס התנ
 בקטעים מוגבלים. הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק.

על הקבלן להקפיד בקיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה.בביצוע עבודות הרמת עמודי תאורה 
קי עגורן ,חוקי הרמה וציוד מגן וכו'(. גבוהים ינקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים מחייבים כחוק )חו

, כולל הזמנת משטרה וחברה לאבטחה %64הקבלן ידאג לשמירת שטח סטרילי ברדיוס העמוד + 
 הכביש. כמו"כ באם ידרש יצורף איש מוסמך שיהיה איש בטיחות.

 במקרה של הפרעה כלשהי לתנועה,היא תעשה בתאום ואישור משטרת ישראל והרשויות המוסמכות.
 יצוע העבודה יהיה מיידי עם קבלת אישור תחילת עבודה. תקופת ביצוע העבודה תקבע בהתאם ללוח  ב -

 הזמנים המופיע כנספח למסמכי החוזה.   
 עבודות הפירוק יתבצעו כך שלא תפורק מערכת קיימת לפני שהותקן מערכת חדשה או זמנית במקום  -

 המערכת הקיימת.   
 

 ג. איכות החומרים.
 

רים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי,לגבי חלק ואביזר שלגביו כל החומ
קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים והאביזרים מתאימים לתקן בינלאומי מוכר. 

הקבלן יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר,אביזר,ציוד או חלקי ציוד לפני התקנתם. 
והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו על חשבון המפקח 

הקבלן ובטיפולו, כמו"כ רשאים לפסול כל חומר,אביזר או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה 
 להחליפו מייד ועל חשבונו.

היצרן, להכנס  המפקח ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י המזמין רשאים לבקר בכל עת במפעלי
לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד עבור העבודה לצורך בדיקת טיב 

 החומרים מהם מיוצרים האביזרים והציוד ולשם ביקורת על העבודה.
 המזמין רשאי לספק חומר או ציוד לביצוע העבודה )עמודים,פנסים וכו'( ולבטל את סעיף כתב  -

 ות את  המחירים בשאר סעיפי החוזה.הכמויות מבלי לשנ   
 

 . גמר העבודה1.2
 

 א. נקיון השטח.
 

בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם 
לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, לשביעות רצון המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו 

נה שונים שלידם ביצוע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע במהלך עבודתו בחלקי מב
 עבודתו.

 
 ב. אחריות הקבלן.

 
לפני סיום העבודה ולקבלתה ימסור הקבלן למפקח הצהרה בכתב שכל הכבלים הונחו לפי הנדרש 

י ס"מ,למעט מעברים מעל מכשולים כגון: מעבר 214 -במפרט והתכניות, ועומק התעלות הן לא פחות מ
מים,קו מים,קו "בזק" וכו'. במקומות אלו בוצעה הגנה על הכבלים עם צנרת ויציקות בטון לפי תכנית 

 את המקומות האלו במפורט. AS MADEפרט צנרת מעבר מעל מכשול,הקבלן יסמן בתכניות  
 הקבלן יהיה אחראי לטיב ולכושר פעולתם התקנית של המוצרים,הציוד,החומרים וכל חלק מהם  -

 ופקו על ידו.   שס   
 האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות,עבודה,חומרים וביצוע    
 סופי.   
 האחריות תהיה למשך שנה אחת החל מיום אשור המתקן,קבלתו ע"י המזמין וחתימת פרוטוקול  
 מסירה סופית. 
 ה משנה אחת שכמפורט להלן:יוצאים מכלל אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן ארוכ 

 שנים. 24אחריות  –* עמודי תאורה וזרועות 
 שנים. 24אחריות  –* פנסי תאורה: לגוף תאורה 

 שנים. 24אחריות  –לרפלקטור                           
 שנים. 5אחריות  –* אביזרי תאורה: משנק,קבל,מצת 
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 שנים. 5אחריות  –* נורות 
 ם.אחריות שנתיי –* מרכזייה 

התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים,קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן התאורה,יהיה הקבלן 
 חייב לתקן על חשבונו,תוך הזמן קצר שיקבל ע"י המפקח ולשביעות רצונו.

 
 
 

 ג. השלמת סידורי קבלה.
 
 ( עם גמר התקנות, על הקבלן להגיש סט חומר הטכני לבדיקת המפקח.2

 החומר כולל:     
 של מיקום עמודים,מרכזיות,בריכות וכו',תוואי כבלים כולל פרטי מעבר צנרת   AS MADEתכניות  -     

 מעל מכשולים        
 וסימון המקומות הנ"ל.       

 תכניות ורשימת ציוד במרכזיות מאור, כולל פרוטוקול בדיקה במפעל. -     
 ם,זרועות וכו'.רשימת ציוד מסופק: פנסים,נורות,מגשים,עמודי -     
 פרוספקטים ותעודות אחריות של ספק הציוד של עמודים,פנסים,מגשים,מפרקים שבירים וכו'. -
 דו"ח בקורת חברת החשמל )על חשבון הקבלן(. -
 דו"ח בדיקות פוטומטריות,במקרה של שימוש בגוף תאורה שווה איכות. -
 הצהרת הקבלן )ראה סעיף אחריות הקבלן(. -

 
 סטים מלאים )על חשבונו(. 6החומר הטכני והשלמת המפרטים החסרים, יכין הקבלן ( אחרי בדיקת 1
 
 ( רק עם קבלת החומר הטכני יקבע מפקח תאריך קבלת ה"מתקנים" עם ועדת הקבלה בהרכב:6

 ראש ועדת הקבלה. –המתכנן  -    
 נציג המחוז האחראי על הפיקוח. -    
 המפקח הצמוד. -    
 נציגי הקבלן. -    
 
 ( בגמר הבדיקה ותיקון כל הליקויים במידה ויהיו )על חשבון הקבלן(, ימסור הקבלן את העבודה 0

 לועדת הקבלה,כשהמתקן פועל לשביעות רצון המלא.הקבלן יזמין על חשבונו ביקורת כוללת שניה     
 של כל ה"מתקן".העתק מהביקורת ימסור הקבלן למפקח ולמהנדס המתכנן.    
 
 ים בגמר ביצוע כל הליקויים, ע"י מילוי טופס סטנדרטי של קבלת ה"מתקנים".( המסירה תסתי5
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 עבודות תשתית לתאורה 2.1
 

 עבודות עפר והנחת צנרת. 6.2.2
 

 א. כללי
 

בכל  לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה,אי לכך יכלול המונח חפירה גם חציבה
סוגי עפר וסלע.כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה או חציבה. 

ביצוע חפירה בעבודת ידיים תבוצע אך ורק באישור המפקח. כל מידות לעומק החפירה הינן ממפלסי 
פני הקרקע הסופיים. הקבלן יסמן באמצעות מודד מוסמך את מפלסי הקרקע,מיקום עמודי 

 ורה,גובה הבסיס ומרכזיות בתאום ואישור מפקח והמתכנן.התא
 

 ב. תעלות
 

 ס"מ על העומק המתוכנן להנחת הצנור  24 -חפירה ו/או חציבה של תעלה תיעשה בעומק העולה ב
(INVERT LEVEL .וברוחב מינימלי הדרוש לצרכי העבודה,כולל הידוק מלא של המילוי החוזר )

 בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון במידת הצורך(.החפירה חייבת להתבצע לפי הנדרש 
כל תעלה של קו צנורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנור. תחתית החפירה תהודק 

 באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח.
במקרים בהם שולי הכביש מצופים אספלט ניתן,לפי הנחיית המפקח,לבצע את החיתוך והחציבה 

, כולל 14 -ס"מ,מילוי התעלה בבטון ב 25ס"מ וברוחב  84אמצעות כלי מכני כדוגמת טרנג'ר בעומק ב
 תיקון הכביש ופינוי הפסולת.

 
 ג. חציבה

 
עבודות חציבה יתבצעו כאשר התקנת היסודות לעמודי התאורה או למרכזיות יחייבו עבודות חציבה 

יסודות(. לדוגמא כאשר יהיה צורך לחצוב בהר נוספות,בנוסף לחציבת היסודות עצמם )כלול במחיר ה
 לצורך הרחקת היסוד למרחק הדרוש מפס צהוב וכו'.

 על הקבלן לדאוג לכלים המכניים המתאימים לביצוע החציבה.
 החומר יפונה לאתר כל שהוא עליו יורה המפקח.

 המדידה לתשלום תהיה במ"ק בהתאם לכמות החומר שתפונה.
 

 ד. הצטלבויות
 

ה קיימים מטרדים כגון: צנרת טלפון )"בזק"(,צנרת מים,קוי חשמל עיליים ותת קרקעיים בשטח העבוד
וכו', חלקם לא מסומן בתכניות. לפני הביצוע על הקבלן לפנות לרשויות לתאום הביצוע,קבלת פיקוח 

 ואישור בכתב לגבי התקרבות למערכות הקיימות.
מים או ביוב יש לשמור על מרחקים  –ם במקומות בהם מצטלבים קוי חשמל וטלפון עם קוים אחרי

 בהתאם לתכנית תאום השרותים.
בנקודות הצטלבות יותקנו אריחי בטון וחול בין צנרת "בזק" לצנרת של מערכות אחרות.בכל הצטלבות 

בין קוי חשמל עם מערכות אחרות כגון טלפון,טלביזיה,מים,קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכות 
 האחרות.
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 ןה. תמיכות ודיפו

 
על הקבלן לחזק ולדפן על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך בכך,בשיטות שיאושרו 

 ע"י המפקח.
 

 ו. אישור חפירות
 

 לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח ביומן בכתב.
 
 

 ז. כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת
 
 ס"מ חול נקי בתחתית  24ריפוד של  ( לאחר גמר החפירה וקבלת אישור על כך יניח הקבלן שכבת2

 התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או טלפון.     
 ס"מ מעל קודקוד    24( לאחר האישור המפקח, תונח שכבת חול נקי נוספת לכל רוחב ועד לגובה של 1

 הצנור. החול יהודק לכל אורך החפירה במים ובעזרת מרסס.    
 שוליים והמדרכות יהיה מחומר מצע חול נקי מאושר ע"י המפקח   ( מלוי מוחזר בתחום הכבישים,ה6

 לפחות מהצפיפות המעבדתית  AAHSHTO 48%ס"מ לדרגת  14מהודק בשכבות בעובי     
 המקסימלית, יבוצע עד לרום פני התשתית.    
 במידה והעבודה לא תבוצע על פי דרישות המפקח, יורה המפקח על מלוי חוזר בחומר המצע.    

 ( הנחת סרט סימון כנדרש להלן.0
 ( מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתכניות הכבישים בעבודה זו.5
 ( עודפי עפר יטופלו בהתאם לנדרש בפרק עבודות עפר וכבישים של עבודה זו.4
 

 ח. סימון תוואי  החפירה
 

אישורים(, תיאומים ו 1.2על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ומכל הרשויות המוסמכות )כמפורט בפרק 
 על תוואי החפירה לפני הביצוע.

הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא,כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה.לא יגש 
 הקבלן לביצוע החפירות לפני אישור המפקח ביומן.

 
 ט. בדיקת הצנרת

 
בלים כך שלא הצנרת מתוכננת כך שניתן להניח בקלות,שתהיה חלקה,אטומה ומאפשרת להשחיל כ

 ינזקו בעת ההשחלה. אין להניח צנרת עם כבלים בתוכם.
 

 י. מוליכי הארקה
 

ממ"ר גלוי ומשמש כאלקטרודה אופקית בתעלת  65מוליך הארקה יהיה שזור ממוליכי נחושת בחתך 
הכבלים.חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בבריכות.חיבורים במוליך 

בוצעו רק בשיטה קדוולד )ריתוך כימי(.הארקת היסודות תבוצע לפי החוקים והתקנים הארקה בקרקע י
 הקיימים.

 
 יא. שרוולים מתחת לכבישים

 
מ"מ כנדרש.חוטי המשיכה יהיו מחתיכה  8בכל צנורות המעבר לחשמל יושחלו חוטי ניילון שזור בקוטר 

דו בקצבותיהם בידיות עץ עליהן אחת ללא קשורים או חיבורים,לאפשר תנועה חופשית,החוטים יצויי
 ילופף חוט משיכה.

 
 יב. סרטי אזהרה
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על מנת להבטיח שצנרת לא תפגע בעתיד בזמן ביצוע החפירה בתוואי הצנרת,על הקבלן להניח סרט 
ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים. הסרט עשוי מרצועת פי.וי.סי. עם שילוט "זהירות  64אזהרה תקני 

 התקן. כבלי חשמל" לפני דרישות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 מפלסים ומיקום 1.6.2
 

על הקבלן להקים את ה"מתקנים" כגון: בסיסים לעמודים לפי המפלסים המסומנים בתכניות 
והפרטים.כל "מתקן" שיוקם בסטיה למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ו"מתקן" חדש 

 יוקם במקומו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.
ע ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו. מיקום סופי של יסודות העמודים מיקום עמודי התאורה יקב

לא יתקין הקבלן יסוד עמוד ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח למיקום יקבע לאחר אישור של המפקח.
 הסופי של היסודות.

 
 
 יסודות לעמודי תאורה 6.6.2
 

 ת והפרטים המצורפים.ויסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תכני
 בשטח הגינון.במדרכות,פני היסוד מכוסים. ס"מ 24 –ס"מ,לכל היותר  1ה פני היסוד יהיה גוב

האדמה מסביב ליסוד תהודק למניעת סחף,במידת הצורך לפי החלטת המפקח,גם עם מילוי מהודק בין 
 היסוד לשוליים.

 וליכי הארקה בתוך היסוד יוכנסו צנורות שרשוריים לשם העברת הכבלים,וכן צנורות מריכף עבור מ -
 לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימליים.הצנורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם.בעמודים    
 צנורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול  1קיצוניים ופינתיים יוכנסו    
 יסוד בשלבי היציקה.ס"מ מפני ה 25 -במחיר היסוד.כל הצנורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ   
 . מחיר היסוד יכלול אישור מכון התקנים על טיב הבטון.64 -הבטון ליסודות העמודים יהיה ב -
 ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה וכן  -

 לסטי ממולא גריז על כל האומים. במקרים שהעמודים יוצקנו בשלב מאוחר יותר,יותקנו שרוול פ   
 בורג הבולט עם האומים.   

, אך עובי 428כל הברגים,האומים והדיסקיות יגולבנו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י 
 מיקרון. 54הגילבון יהיה לפחות 

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאיים( 
ההברגה לאחר הגלבון,כגון,ע"י העמקת הברגים וכו',ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד  להבטחת אפשרות

 בעומס המתוכנן.
במקרים מסויימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלבן את הברגים,האומים והדיסקיות בשיטת 

 מיקרון. 54 -האלקטרוליזה,אך עובי בגילבון לא יהיה פחות מ
מ"מ המחובר לבורג הארקה  04*0רך עד תא האביזרים במידות מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולבן באו

 של העמוד.
על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון לתכונות החזוק של הברגים והתאמתם לדרישות 

 התכנון,והנחיות אגף הגשרים לגבי תנאי יצור והתקנה של עמודי תאורה המותקנים על יסודות רגילים.
 
 

 עבודות תאורה 2.1
 
 עמודי תאורה מפלדה 26.1.
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 פלדה  מפרופיללדו פנסי, מ"מ( וזרוע  0.4) 8אחיד שקוטרו " עגול  ,'מ 8.4בגובה  עמודי התאורה

  כמפורט בכתב כמויות/פרטים. הכלמגולבן. 
 
 . כלליא
 
 והזרועות יבוצעו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובביקורתו.העמודים  ים. העמוד2

 דיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.יקבלו מס' ב    
 . צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התכנית המצורפת למכרז.1

 . העמודים וזרועות יתוכננו 020מטר לשניה לפי ת"י  01העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של     
 על קריטיות וחתך מינימלי. בהוצאתו האחרונה,תוך התחשבות בזרימות 020עפ"י העומסים לפי ת"י     
 
 
 מ"ר כל אחד )בשטח מלבני שווה  4.11גופי תאורה בשטח  1. העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של 6

 ק"ג כל אחד. 14.1ערך(,במשקל של      
 . עם הגשת ההצעה למכרז יספק היצרן תכניות מפורטות של העמוד,הזרועות, היסוד וחישובים 0

 לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל,רשאי היצרן לייצר את סטטיים מפורטים.רק     
 העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.    

 , אך עובי 428. כל הברגים,האומים והדיסקיות יגולבנו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י 5
 מיקרון. 54הגילבון יהיה לפחות     
 ל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאים( יצרן העמודים ינקוט מראש בכ    
 להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלבון כגון,ע"י העמקת התבריג וכו',ללא פגיעה בנתוני הבורג     
 לעמוד בכח המתוכנן.    
 במקרים מסויימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלבן את הברגים,האומים והדיסקיות בשיטה     
 מיקרון. 54 -ליזה,אך עובי הגלבון לא יהיה פחות מהאלקטרו    

 . על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי או הטכניון או גוף אחר המוסכם על 4
 המזמין,להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט     
 הזה לנספח המצורף לו.    
 מידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.במידה וידרשו שינויים בתכנית אי הע -    

 הבצוע )כולל הגדלת עובי,שינויים בפרטים וכו'( הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף,וזאת כדי        
 לעמוד בתנאי המפרט,החוזה וכו'.       

 עמודים והזרועות ולהמנע מחבלות,מכות ושריטות. . יש להקפיד בזמן הטעינה,ההובלה והפריקה של 1
 הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"ע מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות כבלי פלדה.    
 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.    
 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.    
 הובלה,הטעינה והפריקה,תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ה    
 המהנדס,המפקח,אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.    

 . באיחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר,ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים. 8
 קרשים.את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי     
 יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.    
 
 . פירוטב
 
 וזרועותיהם.מפח פלדה לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה  מדורגים יהיו עגוליםהעמודים  .2

 המכלול צבע בתנור.      
 מעקות בטיחות. . עמודי התאורה יותקנו מאחורי מדרכות או1
 צלעות,שיתחברו לעמוד לשם חיזוק.הצלעות  0. פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י 6

 מ"מ לפחות. 8יהיו מפח פלדה בעובי של     
 . הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם.הציפוי 0

 .428תאם לת"י יהיה אחיד פנים וחוץ בה    
 מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעות ברגי אלן שקועים,  4. לעמודים יהיה תא ציוד  עם מכסה מפלדה 5

 מוגנים בפני חלודה.הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.    
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 . הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא של העמוד,לבורג יחובר:4
 הזנה. מוליך הארקה המגיע עם כבל (א
 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מסביב העמוד )ראה בסעיף העמוד(. 24מוליך  (ב

 ממ"ר למנורה על העמוד. 1.5מוליך הארקה  (ג
 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף מצופים אבץ חם בטבילה.         

 . העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתכניות.1
 
 
 
 
 
 
 

 גופי תאורה 6.1.1
 

 א. כללי
 

ווט ושטפי אור,  544בהספקי  HMST מסדרתע"י פנסי הצפה  ויואר וסקייטבוארד  השחבק ימגרש
 )שטפי אור נקובים במקרא תכניות(, שיאושרו ע"י המתכנן. לוקס ממוצע. 154לקבלת 

על הקבלן להעביר למהנדס המתכנן,אישור של נציג היצרן בארץ על תקינות הפנסים וכיוונם לעקומה 
טומטרית בהתאם לנדרש במפרט הטכני.בעת אישור הפנס ימסור הקבלן למע"צ יחד עם הפנסים הפו

לדוגמא,כתב אחריות של הספק.כתב אחריות זה ימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות 
 הכולל של המתקן.

ל ידו מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים,הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו ע
 ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם.

 את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם ביחד. כתב האחריות משפה
אם בכוונת הקבלן לספק גופים שווי איכות חובה עליו לציין זאת ורק בהצעתו למכרז,לצרף מסמכים 

בחינה מכנית ולהוכיח למהנדס שתכונות הגוף שווה איכות למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מ
חשמלית ואופטית.על הקבלן יהיה להציג דוגמת גוף התאורה על כל אביזריו כולל מפרט טכני,עקומת 
אור וחישובי תאורה מלאים כול מיקום העמודים וזווית התקנה גופי התאורה עבור כל צומת וצומת 

כן תבוצע על  בנפרד כמפורט: בקטעים ישרים,בקירבת תחנות הסעה,מעברי חציה ובצומת עצמה.כמו
חשבון הקבלן בסיום הפרוייקט בדיקה פוטומטריה בשטח עבור כל צומת וצומת בנפרד בנוכחות 

המפקח והמהנדס המתכנן לאימות התוצאות הסופיות שניתנו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה.במידה 
ציוד על והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהנדס המתכנן יהיה על הקבלן להחליף את הגופים וה

חשבונו.לקבלן לא תהיה כל זכות עוררין על כך ולא תהיה כל עילה לתביעה כספית כלשהי.אישור סופי 
להתאמת גוף התאורה המוצע ע"י הקבלן לפרוייקט זה ינתן ע"י מנהל אגף מערכות חשמל 

והמתכנן,באמצעות המפקח הצמוד רק לאחר ביצוע הבדיקות הפוטומטריות הנ"ל.האישורים הנ"ל 
נם פותרים את הקבלן מאחריות מלאה,ישירה ועקיפה לפנס,לציוד ולנורות,ובכלל זה אחריות הקבלן אי

 לפי פרק "גמר עבודה".
 

 לפי תכנון מאושר. ,לדיות והנורות ב. על עמודי התאורה יותקנו גופי תאורה
 .IP65הגוף יהיה מוגן לפי דרגת מיגון     
 בכל תנאי מזג אויר.במיוחד נגד קורוזיה ו חומרים מרוכבים,עמידיםמבנה מיציקת  -    
 רפלקטור אלומיניום הידרופורמי מיחידה אחת.הדלת נפתחת כלפי מטה מאפשרת גישה קלה ונוחה  -    

 לנורה ולקסטת הציוד הנשלף.      
 הציוד מותקן על מגש וניתן להחלפת בשטח ללא כלים )ע"י שקע/תקע(. -    
 .CONVEXה מבחוץ,כדגם עדשת זכוכית מחוסמת חלק -    
 המערכת האופטית תהיה אטומה בין העדשה לרפלקטור ע"י דקרון פוליאסטר שיאפשר נשימת  -    

 המערכת.כל שאר הפתחים יאטמו ע"י אטמים לטמפרטורה גבוהה.      
 

 י ג. ציוד להפעלה יהיה בפנס אורגינלי של יצרן הפנס או שווה איכות מאושר ע"י יצרן הנורה והפנס,לפ
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 בחירת המפקח.לפני הזמנת הגופים והציוד יש להציג דוגמא לאישור.    
 

 מגש האביזרים 6.1.6
 
 מ"מ עם גגון ומתלה לתליה בתוך חלל תא  1.5. מגש האביזרים יהיה בנוי מפח מגולבן בעובי 2

 ז.האביזרים באופן המאפשר טיפול נוח.על הקבלן להגיש דוגמא לפי מידות הקבועות בדגם המחו    
 . המאמ"ת יותקן על מסילה ויש 4-ק"א דו קוטבי עבור ניתוק ה 24א'  24. עבור כל פנס יותקן מאמ"ת 1

 להתקין מעצורים משני צדדים,כולל כיסוי סטנדרטי )הלבשה(.    
 . על פני כל המגש תותקן פלטה מחומר בודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי שתבלוט משני צידי הפח.6
 " ויסומנו בהתאם למספרם,כולל סימון הפזה.SOGEXIמתוצרת " BC3ו מטיפוס . המהדקים יהי0
 . כבלי הכניסה יהיו עם ראש כבל )כפפה( סטנדרטית תוצרת רקם,יסומנו באמצעות שלט סנדביץ שחור 5

 חרוט בלבן.    
 
 
 
 ר.. כבלי הזנה יחוזקו לפרופיל מחוזק לעמוד באמצעות שלוט,ומשקלם לא יפול על מהדקי החיבו4
 . המגש יכלול בורג הארקה,אום ודיסקיות.1
 . בכל סיום כבל ישאר עודף כבל שיאפשר את שליפת המגש בנקל.8
 . כל המוליכים, ללא יוצא מהכלל, יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני.4
 

 אלטרנטיבי או" איכות שוות. תוצרת וציוד "6.1.0
 
 ערך לציוד ומוכתב במכרז.בכל מקרה, –שווה הצעתו לציוד שלדעתו היינו  להגישיכול  הקבלן  

כתב הכמויות של המכרז עצמו חייב להתייחס לציוד המוכתב במכרז. ההצעה לציוד  בגוףההצעה 
 הציודערך,לפי הצעת הקבלן,אם תהיה כזו,תמצא ביטוי בדף נספח למכרז בנפרד,תוך ציון  – שווה

קטלוגים  ,היצרןם טכניים מקוריים של המוצע,פרטיו,נתוניו הטכניים,שם הספק וכו' וכן מפרטי
,אלא אם כן הוצעה כללערך לא תידון  –והנתונים פוטו מטריים של הפנסים. כל הצעה לציוד שווה 

או לא,הינה בהחלטת  ערך -יחד עם המכרז,כמפורט לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שוו
 המתכנן/המזמין בלבד.

ורך קבלה או אי קבלה של האביזר החלופי המוצא היא המתכנן/המזמין לצ שהחלטתבזאת  מודגש 
שלו,ולא ניתנת לערעור.בכל מקרה שסופק ציוד אחר שלא אושר, רשאים המזמין ו/או  בלעדיתזכות 

,יהיו ובדיקתוו/או המתכנן להורות לקבלן פירוק,החלפת האביזר, התקנתו מחדש,חיבורו  המפקח
 פית בגין זה.על חשבון הקבלן בלבד ולא תוכר שום תביעה כס

 
 )שחבק( התאורה "מתקן"הזנת חשמל ל 6.1.5

 
 ת השחבקו, דרך מרכזי"ראשית"ממרכזיית חשמל/מאור התאורה יוזן  "מתקן" – המתחם

  וסקייטבוארד החדשות.
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 אופני מדידה ותשלום – 2פרק 
 

 כללי 0.2
 

 במפרטים הבאים:א. אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום 
 המפרט המיוחד )מפרט זה(. .2
  – 2444המפרט הטכני לעבודות חשמל בכבישים,צמתים ומחלפים בהוצאת מע"צ מינואר  .1

 . 11פרק            

 שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו האחרונה(. 48פרק  .6

 וצאתו האחרונה(.שבמפרט הכללי לתאורת חוץ בהוצאת משרד הבטחון )בה 06פרק  .0
 

 ב. במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל,לגבי אופן 
 המדידה והתשלום,האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה.    
 

 כשהיא גמורה,מושלמת ו/או  –ג. כל עבודה תימדד נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צויין אחרת( 
 קבוע במקומה, ללא  כל תוספת עבור פחת וכו' ו/או נספחים המשתמעים ממנו ובמידה ואותם       

 חמרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.   
 

 ד. הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא,ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה וקבלתה 
 מין.ע"י מז    
 

 ה. על הקבלן לציין מחיר לכל סעיף בכתב הכמויות ואין לציין שהמחיר כלול בסעיף אחר.
 

 ו. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות,מיסים סוציאליים,שימוש בכלי   
 שירות עבודה,הובלתם לאתר,אחסון ושמירת ציוד ו/או אבטחת עבודה המבוצעת על ידו,הוצאותיו הי    
 והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה.    
 

 סעיף  1.2ז. כל ההוצאת הכרוכות בטיפולים הדרושים להגשת אישורים מהרשויות השונות )ראה פרק 
 א.ב( כלולים במחירים המפורטים ברשימת הכמויות,כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מה"מתקנים",     
 יהיה על חשבון הקבלן.    
 

 סעיף ב( יתבצעו ע"י  1.1ח. כל ההוצאות הכרוכות באספקה והתקנה של תמרור ושילוט זמני )ראה פרק 
 ,ועליו לכלול הוצאות במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.ועל חשבונוהקבלן      

 
 ט. עפ"י דרישות המשטרה ו/או מהנדס האתר,על הקבלן לדאוג לנוכחות של שוטרים לצורך הכוונת 
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 סעיף ג(.עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן,האחריות  1.1התנועה )ראה פרק     
 לתאום והזמנת השוטרים חלה על הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.על הקבלן להציב על חשבונו     
 מכווני תנועה,דגלי אזהרה,מכשירי קשר כו' בהתאם לדרישות המפקח.    
 

 עיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,השימוש י. מחירי היחידה שבס
 במתקני בדיקה,בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד,תיקון כל הליקויים,אם יהיו בדיקות     
 קבלה נוספות במקרה וידרשו,ביקורת חשמל ובדיקות פרמטריות במידה ויידרשו.    
 

 שעל  ”AS MADE“כמויות כוללים את התשלום עבור התכניות יא. מחירי היחידה שבסעיפי כתב ה
 הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן לתת,כמפורט       
 במפרט המיוחד.      

 
 עסקי של מכרז/חוזה זה.כתב הכמויות מהווה  –יב. כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי 

 וריכוז לפי הסעיפים השונים,של עלויות העבודה המתוארות במפרט המיוחד,כפי שהם סיכום       
 מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו.      
 אין בתאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות,חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים       
 ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו המוזכרים לעיל,אלא תמצית כל העבודה,      
 הישירות והעקיפות לביצוע כל העבודה.      

 יג. כל מחירי הפרטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה,טעינה,הובלה,פריקה,התקנה )ההתקנה 
 כוללת העמדת המוצר במקום שנקבע,חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט      
 ,אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב  הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי אספקה,המיוחד     
 הובלה והתקנה.     

 
 יד. מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו המכני 

 והחשמלי,מוכן להפעלה ובהתאם לתכניות והמפרט המיוחד.      
 

 הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של כל טו. המזמין שומר לעצמו את 
 הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים מכתב       
 הכמויות( לפי רצונו.במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל, לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים       
 אחרים שבכתב הכמויות. האלה ו/או      

 
 טז. במקרה של חילוקי דעות מחיר התקנת אביזר שהוחלף,יהיה המפקח הבורר והפוסק האחרון לגבי 

 מחיר החדש שיקבע.       
 

 פירוט 0.1
 

 א. עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר השלמת 
 בלבד, בתוואי הקצר היותר האפשרי לדעת המפקח.העבודה,בקווים ישרים      
 מחיר החפירה כולל פרוק והחזרה של כל המטרדים בתוואי החפירה כגון שלטים וסימוני דרכים.    

 ב. הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה,כמו כן מחירי היחידה יכלול את מחיר כל החיבורים 
 הנדרשים להפעלת התאורה במלואה.    

 היסוד כלול מיקום היסודות ע"י מודד מוסמך של הקבלן.ג. במחיר 
 ד. בחיבור בשיטה קדוולד,מחיר החיבור יהיה לפי יחידה ללא תלות במספר מוליכי ההארקה 

 המתחברים באותו חיבור,או בסוג החיבור כגון מוליך הארקה לאלקטרודה אנכית,או התפצלות      
 אחת. של מוליכי הארקה,החיבור ייחשב כיחידה     

 
 סיכום 0.6

 
מוסכם בזה כי הקבלן,קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה שהציג בכתב 

הכמויות וידוע לו שלא תשולם תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד 
 וכל נספחיו,גם אם לא הופיעה 

 ניות.לכך דרישה מפורשת בסעיפי כתב הכמויות ו/או התכ
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 שם הקבלן והכתובת: ______________________________________
 

 טלפון/פקס/דו"אל: _______________________________________
 

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________________________
 

 תאריך: _________________
 
 



 

   החברה הכלכלית קריית שמונה 

 

 
 "שחבק"

 

 

עבודות הקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי דשא 

, הקמת מערכת נטטי, מערכת ניקוז, מערכת צינוןסי

 תאורה, גידור ועבודות פיתוח 

 
 
 
 

 
 
 

 07/05/2018 :תאריך עדכון
 
 

 רשימת מתכננים : 
 

 
 מייל  טלפון  מתכנן  כתובת  שם  תחום 

 Sigma2003@013.net.il 0528730077  שרון עזרן קריית שמונה 384ת.ד  מה הנדסה סיג אדריכל 
   שרון עזרן  סיגמה הנדסה קונסטרוקציה
שמעון   קריית שמונה  שמעון אלבז  חשמל/תאורה

 אלבז 
050-6678909  
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 העבודה אורתי
 
 

 :העבודה כוללת
 

                                                          
 עבודות הכנה ופירוק .1
 עבודות עפר .2
 כר הדשאעבודות ניקוז  .3
 מערכת צינון .4

 כר דשא סינטטי  .5
 עבודות  תאורה .6
           פיתוחעבודות  .7
 .והידרנטים מיםקוי עבודות  .8

 .ם נוספים לצורך השלמת כל העבודותנושאים שוני .9
 
 

ום העבודה עבודות נוספות יבוצעו בתחו/או שלא במסגרת מכרז זה , במסגרת מכרז  ,במקביל 
 שונות.

 
העבודות הנוספות הנ"ל יבוצעו ע"י קבלנים מטעם המזמין או מטעם הרשויות המתאימות, כאשר 

 הביצוע ולוח הזמנים יתואמו וישתלבו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה.
 

 .הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים באמצעות המפקח.
 

 ח רשאי להורות לקבלן היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים. המפק
כמו כן לא תוכר כל תביעה שהיא מצד  לא תשולם כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים.

 הקבלן בגין עבודת הקבלנים האחרים.
 

, טל"כ, "בזק", י חח"ילא תהיה לקבלן כל תביעה מסוג כל שהוא, בגין ביצוע עבודות עבור ו/או ע"
 ע"י קבלן אחר ונוסף והן עבור ביצוע עבודות אחרות ע"י קבלני חוץ.  "סלקום" וכד'

 
למרות עריכת מפרט טכני נפרד למבנה שרותים ושאר המבנים, יש להתייחס אלהם כאל מקשה אחת 

הכל כול חוסר או הבהרה אשר לא מופיעה במפרט זה ומופיעה במפרט מבנה השירותים חלה על 
 הפרויקט ולהפך. 
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 צוות ניהול
 

ימים קלנדריים מהודעת העירייה על זכיית הקבלן,  יודיע הקבלן הזוכה על מינוי צוות הניהול  5תוך 
 מטעמו כמפורט להלן:

 
בעל ניסיון מוכח  מטעם ועל חשבונו הקבלן מנהל עבודה מוסמך - מנהל עבודה מוסמך .1

אשר ישהה באתר באופן מתמיד ורצוף בכל עת שבו  –תיים לפחות בעבודות פיתוח של שנ
 יתבצעו עבודות מטעם הקבלן.

 

 

בעל רישיון בתוקף אשר ישתתף  /הנדסאי מטעם הקבלן ועל חשבונומהנדס –ביצוע מהנדס  .2
בכל ישיבות האתר, יעמוד בקשר רציף עם נציגי העירייה ועם מנהל הפרויקט מטעם 

דה בתקציב שאושר לו על ידי מנהל הפרויקט, יהיה אחראי העירייה, יהיה אחראי לעמי
 ללוחות הזמנים שאושרו לו,  יהיה אחראי על מילוי יומני עבודה. 

מהנדס האתר יהיה אחראי על טיב ביצוע העבודות באתר וביצוען בהתאם לחוקים, תקנים, 
 תקנות, הנחיות הבטיחות , והמפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד של מכרז זה.

הנדס האתר יודיע מייד בכתב ביומן העבודה על כל סטייה / אי התאמה / חריגה מהוראות מ
החוקים, תקנים, תקנות, הנחיות הבטיחות , והמפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד של 

 מכרז זה.
 
 

שיהיה נוכח בכל יום בעל רישיון בתוקף  מטעם הקבלן ועל חשבונו מודד מוסמך -מודד אתר .3
דרישת המזמין ו/או המפקח. המודד יהיה אחראי לכל המידות, הרומים באתר וכן על פי 

 ונתוני המדידה באתר.

 
 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה

 
 הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם            
 הכיר את תנאי העבודה באתר וכל  כןו ,ים, תנאי וטיב הקרקע במקוםסמוכשל מתקנים            
 המשתמע מכך לגבי בצוע עבודתו. הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את            
 המפרטים, השרטוטים וכתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם            
 ת כל תנאי העבודה ופרטיה וכי לא וכרוחם. הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון א           
 תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאי השטח            
 המיוחדים אשר קיומם אינו מתבטא בתוכניות או פרטים אחרים.           
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 ם יעניינים כללי .2

 
  
 ם סעיפים במפרט המיוחד. אין בהכרח מיספור הסעיפים שבכתב הכמויות זהה למספור אות 

 
 לסעיפים זהים בכתב הכמויות, בפרקים שונים, ובמבנים שונים ינתן מחיר זהה.  
 במידה וינתנו מחירים שונים המחיר הקובע יהיה המחיר הנמוך. 

 
במצלמה דיגטלית או  לפני תחילת ביצוע העבודותהקבלן יצלם את כל שטח העבודה 

. הצילום יכלול : קירות  CDדיסק זה לפיקוח ע"ג העתקים מ 3במצלמת וידאו ויעביר 
 מגרשים, כניסות לחניה או לשבילי הבתים, שערים, שערי חניות וכד'.

 אין להתחיל בביצוע העבודות באתר לפני העברת הצילומים לידי המהנדס.
 

בנוסף יעביר הקבלן ועל חשבונו מפת מדידה עדכנית , מפה מצבית שתכלול את כול העצים 
מטר מעבר לגבולות  30ולל כול מדרונות , שוחות אם יש וגבולות המדידה יהיו כ בשטח כ
 המגרש .

 
תוך מגרשים פרטיים. עבודות אלו יבוצעו אך ורק צמוד ו/או חלק מהעבודות מתבצעות ב

 בידיעת ובתיאום עם המהנדס.
 

וכן במסגרת העבודות ישנן עבודות לפירוק גדרות מגרש לרבות קירות, גדרות מכל סוג 
גדרות חיות )שיחים/ צמחייה(. הקבלן יהיה מחוייב להציב גדר זמנית בגבול המגרש לסגירת 
גבול  במגרש עד לביצוע גדר קבועה. ביצוע הגידור הזמני הינו כלול במחיר פירוק הגדר 

 הקיימת לפי מחיר סעיף זה בחוזה.
 

ת ביסוס , בניה , ניקוז , מובהר מעל לכול ספק כי לצורך ביצוע עבודות כול שהן לרבות עבודו
ביוב , מים , תאורה , בצוע עבודות הדשה סינטטי , עבודות פיתוח וכדומה ידרש הקבלן 

 ראשי להעביר לאישור מנהל הפרויקט את קבלני המשנה לפני תחילת העבודות .
 קבלני המשנה יעמדו בסיווגים הנדרשים בהתאם לבסוג והיקף העבודה שתבוצע על ידם .

לביצוע עבודות  התקנת הדשא הסינטטי יהי הקבלן מנוסה לעבודות אלו ,  קבלן משנה
 2מ"ר שמתאים לדרישות / תקן פיפא  5000שביצע מגרש אחד לפחות בשטח שלא יפחת מ 

 שנים אחרונות .  3כוכבים שבוצע ב 
משנה לעבודות התקנת דשא סינטטי , יעביר למנהל הפרויקט רשימת המלצות ה קבלן

 לכל מגרשים שביצע בשנתיים האחרונות בשטח . ממזמין העבודה
יבדקו את המגרשים שביצע הקבלן ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של  מנהל הפרויקט והמזמין

מנהל הפרויקט והמזמין והם יהיו רשאים שלאשר ולא לאשר קבלני משנה לביצוע עבודות 
 הדשא סינטטי . 

ת דגם הדשא לאישור מנהל לאחר אישור קבלן לביצוע הדשא סינטטי יעביר הקבלן א
 הפרויקט המזמין והמתכנן בהתאם למפורט במפרט הטכני המיוחד . 

ך סיור מקצועי עם נציגי למען הסר ספק , לצורך בידיקת איכות עבודות אלו יתכן שיער
המזמין , היה כי נמצא בסיור שהפרויקטים שהציע קבלן עבודות דשא אינו ברמה הנדרשת 

 ין הזכות שלא לאשר את הקבלן המציע . ע"י המזמין שמורה למזמ
פרטי קבלני המשנה לעבודות אלו יועברו לאישור המזמין מייד עם חתימה על חוזה עם 

 הקבלן הראשי . 
 לא תבוצענה עבודות כול שהן ללא אישור בכתב מנהל הפרויקט ו/או המזמין . 
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 ם ימפרטים טכני .3
 

ת בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית )להלן "המפרט העבודה תבוצע לפי המפרט לעבודו 
הכללי"( על כל הפרקים שבו במהדורתם המעודכנת. המפרט המיוחד מהווה תוספת 

כניות. אין זה מן ההכרח שכל עבודה וכללי, לכתב הכמויות ולתהוהשלמה למיפרט 
 המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את בטויה הנוסף במפרט מיוחד. 

 
ט הכללי אינו מצורף למסמכי המכרז והקבלן יכול לרכשו על חשבונו במשרדי המפר 

 או באתר האינטרנט של משרד הביטחון בכתובת: הקריה תל אביב ,ההוצאה לאור
 http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx 

 
 סתירה בין מסמכים  .4

 עדיפות לצורכי ביצוע  4.1 

 
משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו-כל מקרה של סתירה, איב  

באלה בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח 
לנספח, בעניין הנוגע לביצוע עבודה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר 

 העדיפויות הבא: 
 

 כניות. והת א.  
  המפרטים המיוחדים. ב.  
 כתב כמויות למדידה.  ג.  
 המפרט הכללי.  ד.  
 תנאים כללים לביצוע העבודה )ההסכם(.  ה.  
 תקנים ישראליים.  ו.  
 תקנים זרים.  ז.  

 
 הקודם עדיף על הבאים אחריו.   

 
 
 
 

 עדיפות לצורכי תשלום  4.2 
משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי  

באלה, בין האמור בהוראות ההסכם זה לבין האמור באחד בנספחיו, או בין נספח 
לנספח, בעניין הנוגע לתשלומים, אופני מדידה או תכולת מחירים, והכל בקשר 

 לעבודה למדידה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא: 
 

 התנאים התמציתיים שבכתב הכמויות.  א.  
 דידה המיוחדים. אופני המ ב.  
 התכניות.  ג.  
 המפרטים המיוחדים.  ד.  
 המפרטים הכללים.  ה.  
 תנאים כללים לביצוע העבודה )ההסכם(.  ו.  
 תקנים ישראליים.  ז.  
 תקנים זרים.  ח.  

 
 הקודם עדיף על הבאים אחריו.   

 
ך מן התאמה וכיוצ"ב בין מסמ-בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי 4.3 

המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח 
 והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו. 

 
משמעות, אפשרות -התאמה, דו-בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי 4.4 

כריע המפקח לפי לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, י
 פי הוראותיו. -שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על
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 אישורי עבודה, פיקוח והשגחה  .5
 

, חב' על הקבלן לתאם עם כל הגורמים כגון חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים א. 
ולקבל אישורי חפירה כחוק.  ," ) פרטנר (, רשות העתיקות וכו'1-, חב' "מד"סלקום"
אלו הם באחריות הקבלן ועל חשבונו. תוכניות לשם קבלת האישורים  אישורים

 . המזמין או בר כוחו ועל חשבון הקבלןיסופקו על ידי 

 
להזמין פיקוח והשגחה  ועל חשבונו לביצוע העבודות השונות, על הקבלן ובאחריותו ב. 

" ) 1-, "מד, "סלקום"ע"י הגורמים המוסמכים כגון: חברת חשמל, בזק, טל"כ
וכו'. תאום  עריית קריית שמונה, גורמי , משטרת ישראלרטנר (, רשות העתיקותפ

 הזמנת הפיקוח, יהיה ע"י הקבלן בלבד. , עם הגורמים הנ"ל
 

" 1-, "מד, "סלקום"על הקבלן לקחת בחשבון את קיומם של כבלי בזק, טל"כ, חח"י ג. 
עתקו ועל הקבלן וכבלים אלו לא י .וכן מערכות אחרות בתוואי העבודה) פרטנר ( 

, לרבות גישוש וגילוי מוקדם, כך שלא יגרמו ועל חשבונו לנקוט בכל האמצעים
נזקים לכבלים אלו. תשומת ליבו של הקבלן לכך שפגיעה בכבלים אלו הינה עבירה 

וכל נזק  שהקבלן הינו האחראי הבלעדי לפגיעה ולתוצאותיה השונותופלילית 
ן או העדר פעולות הכרחיות למנוע נזקים שיגרם כתוצאה בפעולה רשלנית של הקבל

 . יהיה על חשבון הקבלן אלו 
 
 
 הכמויות -המפרטים וכתב ,התאמת התכניות .6
 

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת תכניות לביצוע ומסמכי המכרז, הנתונים והאינפורמציה  
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני 

 כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.  הכמויות, עליו להודיע על ובכתב
 

ידי הקבלן לידיעת  ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתוכניות יובאו מיד על 
המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה 

 התאמות. ה ובאימצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות 
 

סתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים הלא הביא הקבלן את הטעות/ 
מילוי הוראה זו. טעות או סתירה זאת לא ישמשו עילה כלשהי לעיכוב  שיגרמו עקב אי

 העבודה, אפילו מתייחסות הן לכתב הכמויות. 

 
שה אך ורק באמצעות המפקח כל פניה או שאלה של הקבלן אל המתכננים השונים תע 

 ובידיעתו. תשובת המתכננים תועבר אל המפקח וממנו אל הקבלן. 
 

במטרה להדגיש האמור בסעיף זה ולמען הסר ספק מודגש, כי תוך שבוע מתאריך הנקוב בצו  
על הקבלן ונציגיו לבצע מדידות של המצב הקיים ולוודא שהן תואמות את  ,התחלת העבודה

תוכניות האחרות לביצוע העבודה. להכיר וללמוד היטב את כל תוכניות המדידה וה
התוכניות, הפרטים, המפרטים וכד' הקשורים לביצוע העבודה. במידה וידרשו ע"י הקבלן 

במועד הנקוב  בכתב הבהרות ועדכוני תוכניות ופרטי ביצוע, עליו לדרוש זאת ,תוספות
אחר מועד זה לא תוכר כל תביעה עבודה ישלים את הנדרש תוך שבועיים. להדלעיל. מזמין 

 מפרטים וכד'.  ,עדר תוכניות, פרטיםימכל סוג שהוא עקב אי הכרת התוכניות וה
התאמתן ו המופיעות בתוכניות השונות כמו כן, הקבלן אחראי בלעדי לבדיקת המידות 

 למפקח ומיד.  כך במידה וקיימת אי התאמה עליו להודיע על .במקום
 
 
 דוגמאות  .7

 
י לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת הסכם זה, מודגש מבל א. 

 -שהקבלן יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים 
 הכל לפי הוראות והנחיות האדריכל ו/או המפקח. 
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פי הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או ל ב. 
פה ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. -ההנחיות בעל

אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו 
הסופי של האדריכל לגבי כל דוגמא ודוגמא. הדוגמאות תושארנה במקומן באתר, 

 עד תום העבודות לצורך השוואה. 

 
עבור ביצוע דוגמאות. אי לכך, כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות  אין משלמים ג. 

סעיף זה וכן עבור פירוק הדוגמאות יחולו עליו בלבד, כי לא תוכר ולא תשולם כל 
 תוספת עבור ביצוע הדוגמאות כאמור. 

 
 
 תקופת ביצוע  .8
 

יום קלנדריים מ חודשים 7תקופת הביצוע להשלמת כל העבודות נשוא הסכם זה תהיה 
כוללת בתוכה את משך ההתארגנות של הקבלן.  לא קבלת צו התחלת עבודה. תקופה זו

נמנע מהקבלן להשלים את העבודה או חלק ממנה שלא באשמתו ואין באפשרותו לבצע 
מנהל עבודות אחרות, רשאי הקבלן להגיש בקשה להארכת תקופת הביצוע. אישר 

 ,וכנע כי אכן מוצדקת הארכהלאחר שש, את בקשת הקבלן או חלק ממנה הפרויקט
תתווסף הארכה זו לתקופת  ,והקבלן עשה ויעשה ככל יכולתו להתגבר על העיכובים

 הביצוע.
 

לעיל  מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה כספית בגין הארכת תקופת הביצוע כאמור 
 .להוציא תשלום התיקרות 

 
 
 
 
 
 לוח זמנים  .9
 

מתחייב הקבלן להכין על  ,ירייה בדבר הזכייהימים מתאריך הודעת הע( 7) בעהש תוך 
חשבונו ולהגיש לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה. עליו 

 לעדכן את לוח הזמנים על פי הערות המפקח במידה ותהיינה. 
הקבלן לא יתחיל בביצוע בטרם יאושר לוח הזמנים הנ"ל ע"י המהנדס. כל הנזקים כתוצאה 

 שמירה על לוח הזמנים הנ"ל יחולו על הקבלן.  מאי
עקב דרישת המהנדס  בתוך האתרשינוי סדר העבודה שנקבע מראש והעברת צוותים וציוד,  

 או היתקלות במכשול כלשהו לא יהווה עילה לתביעה כספית כלשהיא. 
רשאי לשנות את עדיפויות העבודות המצוינות בלוח הזמנים של הקבלן  מנהל הפרויקט 

 זאת ללא שינוי במחירי היחידה ו/או תביעות לתשלום נוסף. ו
 

לוח הזמנים. מעת לעת עליו לעדכן את לוח  ון ראשון לקבלן אם לא הוגשלא ישולם חשב
במידה ויהיו שינויים או עיכובים כל שהם. לוח הזמנים , הזמנים ליתרת ביצוע העבודות

מפורט לסעיפי העבודה לפי סדר  בשיטת "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח, היהי
שלבי העבודה כך שלא תופרע אספקה שוטפת של  את העדיפויות. לוח הזמנים יקח בחשבון

 )מים, חשמל, טלפון, ביוב וכו'(.  ם בסביבת העבודותשירותים לדיירי
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 קרקעיים -שמירה על מתקנים תת .10
 

גון מים, ביוב, ניקוז, הקבלן מודע לכך כי בתחום העבודה קיימת צנרת תת קרקעית כ 
וכו'. על הקבלן לקחת בחשבון כי חלק מעבודותיו  וקווי תקשורת טלויזיה, חשמל, טלפון

אשר ייתכן ויוחלפו לאחר  תבוצענה בקרבת ו/או מעל ו/או מתחת לקוי מערכות פעילים
לרבות משאבות, ביוביות,  ,. על הקבלן לנקוט בכל האמצעיםביצוע הקווים החדשים

לא להפריע לפעולת קוי ש מניים וכל אמצעים אחרים שיקבעו, הכל במטרהחיבורים ז
עבודה  המערכות הקיימים. כמו כן במקומות בהם הצנרת לא תוחלף או בשלב ביניים של

לרבות בעבודות ידיים ושימוש בכלים שונים,  ,על הקבלן לעבוד בזהירות -לפני החלפתה 
 ולשמור עליה תקינה ופועלת. 

 
, וייתכן כי התכניות אינן מראות את כל התשתיות בתכניות הינו מקורב בלבדסימון הצנרת 

המדוייק על ידי חפירות גישוש בכלים מכניים  ןמיקומאת על הקבלן לברר הקיימות בשטח. 
ובידיים. כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון כי חלק מהשוחות הקיימות מכוסות ואין 

חיפוש לשוחות אלו על פי נתונים שינתנו לו ע"י אפשרות לגלותן עתה. הקבלן יבצע גישוש ו
 המהנדס. 

 
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא ולא תוכר כל תביעה מכל סוג שהוא עבור העבודות  

שפורטו לעיל ותמורתן תכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים. כל נזק שיגרם לצנרת, 
ן ועל חשבונו. לא תיקן הקבלן כל נזק דית על ידי הקבלישוחות וכל אלמנט אחר יתוקנו מי

ולקזז את מחיר  ,לתקן הנזק באמצעות קבלן אחר הפרוייקט רשאי מנהל ,שהוא ומיד
 הוצאות נוספות.  15%התיקון מחשבונות הקבלן בתוספת 

 
 

 ומשטחים קיימים  יםתנועה ועבודה על פני הכביש .11
 

ת לצורכי פסולת וחומרים אחרים, , לרבועל פני הכבישים והמשטחים הקיימים כל התנועות 
וכן לכל מטרה אחרת שהיא, תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצויידים בגלגלים 

כלים עם שרשראות יוכלו לנוע אך ורק בשטח לא סלול. תנועת כלים בעלי פניאומטיים. 
 שרשראות תתבצע אך ורק על גבי מובילים.

משטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ול 
 חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

 
 

 דרכי גישה  .12
 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירונית ובהתאם לכללי התנועה  
הקבלן יכין תכנית תנועה והתארגנות המראה את דרכי הגישה והכניסות ותקנות התעבורה. 

לו ולמפקח, חניה וכ"ו. על הקבלן לסמן ע"ג התכנית משרד התארגנות, מחסן, לאתר, שטחי 
על הקבלן להמציא אישור מהרשויות את צירי פינוי והובלת חומר אל האתר וממנו. 

בכל  ,תנועה, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה( ועדת מח' כבישים, המוסמכות )כגון:
רגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה ה

מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד הרשויות. הקבלן יכשיר דרכי גישה מתאימות 
ממערכת הדרכים לתחום האתר ובתוך תחום האתר לצורך פעילותו. הכשרה זו לא תמדד 

 ולא תשולם בנפרד. 

 
 

 אי הפרעה לתנועה בשטח בזמן העבודה  .13
 

יהיה להציע את השלבים השונים בהעתקת התנועה בהתחשב בעבודותיו  באחריות הקבלן 
שורו מראש של המפקח, ואחר כך יולהביאם לא ,הוא, ובעבודות הקבלנים האחרים באתר

 תנועה, משטרת ישראל, ולקבל אישורם. כבישים והלתאם עם מחלקת ה
ונספחים נוספים באחריות הקבלן להציע את השלבים והסדרי התנועה ע"ג תוכניות תנועה  

לצורך הבהרות. כאמור, לפני תיאום עם משטרת ישראל יש לקבל את אישור יועץ התנועה 
 של העירייה. 
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דכנה בתוכניות עד אישורן של התוכניות ע"י יועץ וכל דרישות יועץ התנועה והמהנדס תע 
 התנועה והמהנדס של העירייה. 

שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת  ,עקותהאמצעים יהיו גדרות בטיחות, גשרים, משטחים, מ 
תנועה, תשלום למשטרת ישראל עבור הצבת שוטרים בשכר, ביצוע מעקפים זמניים, פנסים 

כפוף בבהתאם לדרישת הרשויות הנוגעות בדבר ו -מהבהבים, מחסומי ניו ג'רסי וכיו"ב 
 לאישורו של המפקח. 

עיל ותמורתן תכלל במחיר הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו ל 
 אם צויין אחרת. אהיחידה של הסעיפים השונים, אל

 
מועדים הערך באופן שהפרעות לפעילויות הנזכרות לעיל תהיינה מינימליות. יעל הקבלן לה 

שטחים אשר יסגרו לתנועה לצורך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה, יתואמו הומשך הזמן של 
 . מראש עם המזמין ועם משטרת ישראל

 
 

 שוטרים בשכר  
 

במקרה וידרש ע"י המשטרה ו/או העיריה ו/או  ע"פ הצורךהקבלן יעסיק שוטרים בשכר  
 .יוחזר לקבלן לא תשלום השוטרים המפקח באתר. 

              
 
 

 בדיקות לטיב העבודה והחומרים  .14
 

ות"( כל ההוצאות הכרוכות בנטילת מדגמים ובדיקות טיב במעבדה )להלן "דמי בדיק 
וכדומה אספלט וריתוך צנרת פלדה  בדיקות קרקע, בטונים,ינה על חשבון הקבלן. יתה

 למכון הבדיקות.  קבלן, בהתקשרות ישירה בין ההקבלן  בתיאום עם המפקחיוזמנו ע"י 
 

  ואיחסון אדמה לשימוש חוזר סילוק פסולת ועודפי אדמה .15
 

 ,ע העבודות ו/או יתגלו במהלך העבודותכל עודף אדמה ו/או פסולת שיווצרו עקב ביצו 15.1
תחום ל מחוץיבה, בע"י המשרד לאיכות הס יסולקו ע"י הקבלן וישפכו לאתר שפיכה מאושר

 בהתאם להוראות המפקח.  ,העירייה של שיפוטה
 .אתר פסולת מאושר של העירייה מובהר בזאת לקבלן, כי אין בתחום שיפוט 

ו/או מראש ע"י המפקח ביומן העבודה כפסולת  מובהר בזאת כי רק עבור חומר אשר הוגדר
 ישולם לקבלן עבור סילוקו. עפר לסילוק

 
 כולל תשלום כל האגרות אמרחק שהוכל מאושר ע"י העירייה בשפיכה השפיכה תהא לאתר       
 . הקבלן יתקשר עם אתר פסולת מורשה ויציג את החוזה כתנאי לתחילת עבודות הנדרשות       
 מובהר כי לרוב, אתרי הפינוי דורשים מקדמה כנגד חתימת החוזה. הקבלן ישלם את הפינוי.       
 המקדמה ולא תשולם על כך כל תוספת. מובהר בזאת שהמחיר כולל את כל הנדרש לפינוי        

 וכולל ניקוי השטח בגמר  ופינוי מהשטח חפירתה והעמסתה מלא של כל הפסולת, לרבות
 ללא הפסולת. ח נקי ומסודרההעמסה וכל הנדרש לקבלת שט

   
על הקבלן המבצע להמציא ולהגיש למפקח אישורים מאתר שפיכת הפסולת המאושר בדבר  

כמות הפסולת שהוכנסה, מספרי המשאיות הנכנסות כולל תאריך כניסתן וכל נתון אחר 
 .לרבות ובעיקר תעודות שקילה שיתבקש לספק ע"י המפקח בנוגע לפינוי הפסולת

מקום בויאוחסנו יועברו ים לשימוש כמילוי, ישע"פ קביעת המפקח ראוה חפירהעודפי 
פי הוראות המפקח. לא תשולם  , עלבכל מרחק שהואקריית שמונה  בתחום שיפוט עיריית 
יוביל הקבלן את המילוי  עם הגיע העבודה לשלב בו יידרש המילוי, כל תוספת בגין הנ"ל.

זה, התשלום הוא עבור הידוק מבוקר במידה  יפזר אותו ויהדק אותו. במקרהחזרה לאתר, 
 ויעשה.

 מדידה לתשלום: 
החפירה והסילוק תשולם לפי חישוב תיאורתי המבוסס על חתכי התכנון של הכביש. לא  

המדידה תהיה במ"ק תשולם חפירה עודפת אם זו לא אושרה ע"י המפקח בכתב ומראש. 
לום  יהיה כנגד הצגת שני התש איות בלבד.שתעודות המשלוח של המ ומותנית בהצגת

 מסמכים גם יחד לכל משאית:
 תעודת משלוח חתומה ע"י המפקח.-א 
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 תעודת שקילה מאתר שפיכה מאושר בלבד.-ב 
 
 

  כללי -נוהל סילוק פסולת ועודפי עפר  15.2
 

 על הקבלן לברור החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי  א.  
 המילוי הנדרשים .    

 
שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי  העירייה ב.  

החומר החפור לכל אתר שהוא , בכל כמות ובכל מרחק , ללא תוספת 
 מחיר. 

 
 את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו לאתר שפיכה מורשה.  ג.  

 
: כל החפירות , ההריסות והפירוקים שבתחום האתר כוללים  הערה ד.  

 . מחירם את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זהב
 

מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר  ה.  
באזורים השונים בתחום האתר , על מנת לפזרו בשלבים השונים של 

 הפרויקט . 
 

חפירה ופסולת אל בניגוד לאמור במפרט הכללי , המחיר כולל סילוק עודפי  ו.  
 אתר שפיכת פסולת בניין במרחק כל שהוא . 

 
המפקח לא יאשר חשבון סופי שהגיש הקבלן , ללא אישורים חתומים על  ז.  

 פינוי הפסולת . 
   

 
 נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  15.3

 
את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח האתר בקשר עם  יפנה הקבלן א.  

נשוא מכרז זה , לאתר שפיכה פסולת ) מטמנה( או לאתר ביצוע העבודות 
 למחזור פסולת מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה . 

 
על הקבלן להגיש אישור חתום למפקח באתר הפינוי / מחזור . באישור  ב.  

ייכתב תאריך הפינוי , שם החברה ) הקבלן( , מקור הפסולת ועודפי עפר   
. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים  )כתובת( ומשקל ומס' הרכב

 למפקח . 
 
 

אחריות הקבלן לפינוי הפסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא  ג.  
 אחריות זאת כוללת את קבלני המשנה מטעמו ונהגים . מוחלטת 

 
לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם  ד.  

 עות לפחות מראש. ש 48המפקח שייעשה 
 

יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה  ה.  
 המפקח. 

 
סוג שהוא , שהנה כתוצאה מהעבודות  לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל 

 הקבלן והקבלנים האחרים .  השונות של 
 
 
 
 
 
 
 

 . רשימת משאיות מורשות 15.4
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 אמור לעיל , הקבלן ימסור למפקח באם יידרש לכך , רשימתמבלי לגרוע מה  
 משאיות מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר . הקבלן יחתום על  
 הרשימה ויהיה אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות  
 ברשימה.   
 משאיות הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם ) להוסיף או לגרוע  
 מהרשימה( וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו . הרשימה כפופה לאישורו  
 של המפקח באם יידרש לכך .   

 
 שילוט  .16

 
 מטר . 3/4פרויקט במידות שלט   הקבלן יספק ויקים 

 לפני הביצוע יעביר הקבלן סקיצה ממוחשבת עם כיתוב כפי שידרש על ידי העירייה והמפקח.             
 רק לאחר אישור בכתב יזמין הקבלן את השלטים.

בגמר ביצוע הפרוייקט יפרק הקבלן בפירוק זהיר את השלטים ויעבירם למקום שיורה             
המפקח, או יסלקם מהאתר, על פי הנחייה מפורשת בכתב של המפקח. כמו כן יתקן וישלים 

 הקבלן את מקום עיגון השלט.
סעיף ההסעיף בכתב הכמויות, אולם יודגש כי העירייה רשאית לבטל את התמורה על פי             

 שבכתב הכמויות, לספק ולהתקין את השלטים באופן עצמאי.
במקרה זה יתן הקבלן את מלוא הסיוע למתקין השלטים. בתום העבודה יבצע הקבלן את              

ות מכל סוג שהוא בגין ה לקבלן ולא תוכרנה כל תביענהמפורט לעיל ללא תמורה. לא תהי
 .ביצוע העבודה ע"י העירייה

יתכן שמסגרת עבודות ידרש הקבלן להעתיק את השילוט למקום חלופי יותר מפעם אחת 
  העתקת השלט תהיה על חשבון הקבלן ללא קשר למספר העתקות של השילוט באתר . 

  
 
 

 התארגנות ותחום עבודה  .17

 
יחד  .או יותר, שבו יוקם בין השאר צריף למפקח הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד 

מנהל  עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור
מתחייב לאשר לקבלן את שטחי  מנהל הפרויקט אין כאמור לעיל.  –ע"ג תכנית  ,הפרויקט

איסכורית בגובה בגדר  ההתארגנות שהוצעו על ידו ואת מימדיהם. שטח ההתארגנות יגודר
  ים ברוחב המתאים למעבר משאיות וכלי עבודה ויוקמו בו שער מטר  2של 

או שערים או  במידה ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות 
 , ייעשה הדבר על חשבונו הוא. גדר איסכורית 

 
 מבנה למפקח  .18

 
לשימוש המפקח לכל תקופת  משרדרעי(/הקבלן יספק, יקים, יתחזק וינקה מבנה נייד )א 

מ"ר כ"א.  0.8מ"ר כולל דלת ושני חלונות בשטח של  16הביצוע. המיבנה יהיה בשטח של 
בתוך  לרבות חניה לשני כלי רכב ,המבנה ימוקם ע"ג משטח מצע אשר יוכשר על ידי הקבלן

 . שטח האתר 
 

כסאות, לוחות לתלית  8"מ, ס 120*60שולחנות  2כמו כן יספק הקבלן ריהוט משרדי הכולל  
מזגן מפוצל  ,שקעים לכח ותאורה 2ס"מ עם מנעול ומדפים,  85*40*195מפות, ארון מתכת 
כ"ס לפחות, מתקן מים מינרלים )חמים וקרים(, כיור וברז מים ע"ג  1.5של קירור וחימום 

מליה ארונית ומשטח שיש, קו טלפון עם המכשיר )כולל חסימה לשיחות חו"ל(, מכשיר פקסי
הקבלן טלפון נייד, וידאג להפעיל את מכשיר  ונייר לשימוש שוטף. בהעדר קו בזק יספק

הפקסמיליה. על עבודות האחזקה כגון: נקיון, שמירה, אספקת חשמל ועלותו )ע"י חב' 
יעשו על ידי   - החשמל או גנרטור מתאים בעת הפסקות חשמל(, הוצאות טלפון, מים

בנה שירותים צמוד למבנה הנ"ל, לרבות חיבורו לרשת המים הקבלן. כמו כן יקים הקבלן מ
 והביוב, וידאג לאחזקתו וניקיונו הסדיר. 

 
בטרם הבאתו לאתר העבודה. לא  מנהל הפרויקטהמבנה למפקח ייבדק ויאושר על ידי              

 .המפקח מנהל הפרויקט תורשה אספקת מבנה למפקח שלא נבדק ואושר ע"י 
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ניקיון ואחזקה של כל האמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם אספקה, התקנה,  
 עליהם בניפרד. 

עם גמר העבודות ינתק ויסלק הקבלן את המבנה והמתקנים האחרים וינקה את  השטח  
 מכל פסולת.

 
 
 
 
 

 מים וחשמל לצורכי עבודה  .19

 
, גנרטור לאספקת על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים כגון מיכלי מים

, כדי שעבודתו לא תפסק. כל ההוצאות בהתחברות וכד' זרם עצמי למקרה של תקלות
 למקורות האספקה והוצאות שימוש במים וחשמל יחולו על הקבלן. 

 
 

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  .20
 

ין ועד למסירתו לידי המזמ ,הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הביצוע 
לרבות אספקת  ,ידאג לתחזק ולהסדיר עבודותיו כך שלא תפגע כל פעילות שהיא בשטח

 גשרים, מעקות, משטחים זמניים לנוחיות ההליכה וכו'.  :ואחזקת אמצעים כגון

 
בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו  

 לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע. 
 

 הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו באופן שוטף.  

 
על הקבלן לדאוג במהלך ביצוע העבודה להסדרת כניסות זמניות לרכב ולהולכי רגל, לרבות  

ה ימדרגות זמניות, גשרים וכל אמצעי אחר נוסף, בתחום העבודה, ע"פ דרישות ב"כ העירי
 והמפקח. 

 
 ויש לראות אותה כלולה במחירי היחידה השונים.  ,לא ישולם לקבלן בנפרד עבור עבודה זו 

 
 

 עבודות ניקוז זמני  .21
 

משך כל זמן העבודה יפעיל הקבלן ויתחזק מערכת ניקוז מקומית במטרה לשמור על אתר  
 ,העבודה ועל המבנה בביצוע מפני שטפונות וגריפה, כתוצאה מגשמים או מקור מים אחר

תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים כולל חפירת 
 והסדרת מעברים להולכי רגל. 

 
 על הקבלן לדאוג למוצא נאות של הניקוז בכפוף לאישור המפקח והרשות המתאימה.  

 
 במקומות בהם אין ניקוז ידאג הקבלן לשאיבת המים.  

 
לא תמדדנה לתשלום  ,כאמור לעיל ,זמנית כל עבודות העזר להגנה על העבודה ולהתנקזות 

ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט 
באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקנו על ידי הקבלן ללא דיחוי על חשבונו 

 ולשביעות רצון המפקח. 
 
 
 

 בטיחות וגיהות  .22
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ות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים הקבלן אחראי לבטיח א. 
למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי 

 צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. 
 

בסביבתו בעת והקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר   
ויקפיד ו של יועץ בטיחות מורשה על חשבונו, שכירת שירותי, לרבות ביצוע העבודה

על קיום כל התקנות וההוראות של משרדי הממשלה השונים והגורמים האחרים 
גומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות יהמטפלים בעניינים אלו. הקבלן יתקין פ

ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל 
גומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים יימצאותם של בורות, ערמות עפר, פה

באתר. מייד 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. 
ר על תנאי הבטיחות של העובדים ושל על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמו  

צד ג', כנדרש בתקנות הממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות. המזמין רשאי להפסיק 
את עבודתו של קבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים, או 

לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את  לא מתאימים
מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לחיו והמזמין ו/או ש

 הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.  -לאדם כלשהו 
 

בכל מקום בו יהיה צורך לבצע גדר זמנית לצורך ביצוע העבודות השונות, יקים  ב. 
 הקבלן גדר רשת משופרת ע"ג זויתנים וחוטי מתיחה. במידת הצורך יכסה הקבלן

וטה. הכל על פי הנחיות ודרישות המפקח. עבודה זו לא תשולם הגדר עם בד י את
בנפרד, היא כלולה במחירי היחידה השונים ולא תוכר כל תביעה מכל סוג שהוא 

 בגין האמור לעיל. 
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי הקבלן ידפן את קירות החפירה על ידי חיזוקים  ג. 
אות משרד העבודה. הקבלן ולוחות עץ המתאימים לתנאי החפירה ובהתאם להור

יהיה אחראי לכל אסון או נזקים לרכוש פרטי או ציבורי שיגרם על ידי מפולת 
מחומרים בלתי מתאימים או בשיטה לא נכונה על ידי העמקה יתרה של החפירה על 

או כתוצאה מכל סיבה אחרת שתגרום למפולת  ,ידי פירוק בלתי נכון של החיזוקים
 או שקיעת קרקע. 

 
 

 שגחה מטעם הקבלן ה .23

 
בא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס רשוי בעל וותק מקצועי וניסיון מספיק לדעת  א. 

ויימצא בכל שעות העבודה באתר,  ,המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה
לאורך כל תקופת הביצוע. מינוי המהנדס טעון אישור מראש של המפקח, והוא 

 הסברים או נימוקים. רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן 
 

במשך כל תקופת הביצוע יעמוד לרשות הפרויקט והמפקח מודד מוסמך עם קבוצת  ב. 
 מדידה וציוד מלא, כולל דיסטומט, בכל עת שיידרש. 

דרש, בכל זמן, לצורך יהקבוצה תעמוד לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שת  
 ביצוע העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

 
 

 בודה בלילה ובשעות נוספות ע .24
 

 לתשומת לב הקבלן  

 
אום עם קבלנים ועבודות אחרות, או ע"מ לקיים ילצורך השלמת העבודה במועד, או עקב ת 

, מקצתן תנועה שוטפת לכלי רכב ולהולכי רגל ייתכן ויחוייב הקבלן לבצע חלק מעבודותיו
 ה. דהיינו במהלך הערב והליל -מחוץ לשעות הפעילות  או כולן,

 
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי  

הביצוע לחוזה זה, או במידה ויידרש לכך על ידי הרשויות המוסמכות וכד', יהיה עליו לעבוד 
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ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום, או יהיה עליו לעבוד בלילה. יש לראות כאילו 
 את עבודות הלילה הנדרשות במחירי היחידה השונים.  הכליל הקבלן

 
 .אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה 

 
 

 מדידות ואיזון  ,סימון התוואי .25
 

לקבלן ימסרו בשטח נקודות קבע לביצוע העבודה וכן נקודות להתוויה. על הקבלן לסמן  
ק את מרחקי הגדרות בשטח את המתווים, לדאוג לאבטחת הציר לעצמים קבועים ולבדו

ביחס לציר המסומן על ידו, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש הסימון בכל 
 עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה. 

 
 כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך.  

 
תבוצע  -המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין  במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את 

כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו של  ,העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כן
ולא  ,העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה, ינוכה מלוח הזמנים של הקבלן

 יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות. 
 

זון וחידושם, שידרשו במשך כל זמן העבודה, ייעשו על ידי הקבלן יל המדידות, הסימון, האכ 
 ועל חשבונו. 

 
כמו כן יידרש הקבלן מעת לעת למדוד קטעים הנדרשים להשלמת נתונים כגון: גדרות,  

שלהם ועוד. נתונים אלה יוגשו ע"ג  I.L - כניסות, עמודים, גובהי בתים, שוחות בחצר ו
 בקנ"מ שידרוש המפקח. תוכנית 

למילוי דרישות אלה יחזיק הקבלן מודד צמוד בשטח, במשך כל תקופת הביצוע ובכל שעות  
העבודה, לסימון ושרותי ביצוע. עליו להשתמש בעבודה בציוד אלקטרואופטי ועיבוד נתוני 

 מאזנות, סרטים וכו'.  :מדידה במחשב בנוסף לציוד הרגיל כגון
 

אה משנוי בתוכניות או כתוצאה מטעות מדידה על ידי איזה צד כל תקון במדידה כתוצ 
 יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. ,שהוא

 
  

 
רשת הסימון תעשה על ידי יתדות עץ ו/או ברזל מחודד מאוזנים וחוטי בנאים לשביעות רצון  

המהנדס, היתדות ינתנו בנקודות הגובה שנקבעו בתכניות ובמקומות נוספים שיקבע 
 . הקבלן יפרק ויחדש את הסימון בכל עת שידרש על ידי המהנדס. המהנדס

 
 על הקבלן לדאוג להבטחות לשמירת הציר בנקודות השבר.  

 
טרם יתחיל הקבלן בבצוע העבודה, עליו לבדוק תחילה את קוי הציר ונקודות הגובה לפי  

הקבלן  המספרים והממדים שנקבעו בתכניות ובהוראות של המהנדס, לאחר הבדיקה יסמן
יעילה ומדויקת של העבודות בהתאם לתכניות  ,את כל הסימונים הדרושים להוצל"פ מלאה

זון לא אושרו על ידי יאין להתחיל בכל עבודה כל זמן שהסימון והא .ולדרישות המהנדס
וכל תקלה מסימון  ,שור זה אינו משחרר את הקבלן מהאחריות לדיוק הסימוןיא .המהנדס

 תארע או תתגלה. לכשתתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בלתי נכון או מדויק, 

 
 :הקבלן ידרש על פי הוראות המפקח למדוד חלקי עבודה לצורך ביקורת על העבודה, כגון 

גבהי שכבות, עומקי תעלות, שוחות, מיקומים של מתקנים וכו' במהלך כל העבודה. עליו 
, עליו יהיה להגיש למפקח יהיה להגיש למפקח מדידה לגמר שלב בטרם המשיך בשלב הבא

 תכנית גבהים, מידות ודפי מדידה. 
 

ערעורים על גבהים קיימים המסומנים בתכניות ייעשו לא יאוחר משבועיים ימים מהתחלת  
 העבודה. טענות שיובאו לאחר מכן לא תלקחנה בחשבון. 
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 סימון התוואי לעבודות צנרת  
 

מ' בציר התעלה  20ע"י יתדות עץ שינעצו כל סימון התוואי יעשה ע"י הקבלן. העבודה תעשה  
מ' ובכל פינה ינעץ יתד ברזל. כמו כן יסומנו בשטח נקודות הבטחה  100 להמתוכננת. כ

ונקודות קבע לגבהים. העברת סימון התוואי מציר התעלה המתוכננת לצידה בצורה 
 קבלן. שהמהנדס יוכל בכל נקודה לוודא את עומקי התעלה והתוואי, יעשה על חשבון ה

 
 

 חפירות באתר  .26
 

בל מופיעות כל ההפרעות שבתוואי שעל הקבלן לחפור, לפי מיטב יבתכנית שהקבלן ק 
ידיעותיו של המהנדס, אולם בכל מקרה ומקרה על הקבלן לוודא במוסדות המוסמכים באם 

 הקווים הם בהתאם למסומן ובאם לא נוספו קווים חדשים אשר לא מופיעים בתכנית. 
 

קרקעיים בין אם סומנו -נורות והכבלים התתיבלן ובאחריותו לבצע חפירות לגילוי הצעל הק 
השימוש במכשירים רגילים, מיוחדים, לרבות עבודת ידיים לצורך  .בתוכניות ובין אם לא

יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים  ,גילויים
תוך כדי העבודה, יפגעו שרותים כלשהם, כל נזק שייגרם הם. אם, בהנ"ל ומניעת נזקים 

 יתוקן על חשבון הקבלן ועל ידו. 
 

יש לתאם את החצייה עם משטרת התנועה ולקבל אישורים  בכתב,   - כנ"ל בחציית כבישים 
 לפני סגירת הכביש לתנועה.

 
יש  רים,, או כבלי תקשורת אחבמקרה של חציית כבלי חשמל או טלפון, או כבלי טלויזיה 

ם ,חב' חברת סלקו , HOTלקבל אישור מתאים מחברת החשמל, משרד התקשורת, חברת
  וכל חב' תקשורת אחרת אשר בבעלותה תשתיות קיימות. 1 - פרטנר ,חב' מד

 
ויתקן על חשבונו כל  ,כניתוהקבלן אחראי בכל מקרה לשלמות הקווים גם אם לא הופיעו בת 

 נזק שיגרם לקווים אלה. 

 
הם יאטמו בבטון  ,ובתחום החפירה יחתכו צינורות ו/או שרוולים מכל סוג שהואבמידה  

ס"מ בתוך הצינור בכל קצוותיו. לא תשולם תוספת בגין ביצוע  20לעומק של  15 -מסוג ב
 הנ"ל. 

 
קווי טלפון,  :קרקעיים, כגון-הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת 

ד'. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול וכ , "סלקום"חשמל, טל"כ
 היחידה(.  יבמחיר

 
על  ו/או כבלי תקשורת אחרים, במקרה של כבלי חשמל ו/או טלפון ו/או כבלי טלוויזיה 

 שעות לפני תחילת העבודה.  48הקבלן להזמין משגיח 
 

ע למהנדס. המהנדס יחד לפחות יומיים לפני התחלת כל עבודת חפירה, חייב הקבלן להודי 
עם ב"כ העיריה והקבלן יסיירו בשטח ויתריעו על המצאות אפשרית של מכשולים ומתקנים 

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל אנשיו העוסקים  .נורות, כבלים ואלמנטים אחריםיכגון : צ
 במלאכת החפירה יהיו מודעים לאינפורמציה שתמסר כנ"ל. 

 
 : לתשומת לב הקבלן 

 
ינים, קירות תומכים, גדרות וכד', יזית של מבנים קיימים ובקרבתם כגון: בנלאורך הח 

ובכלים מתאימים או בעבודות ידיים, על מנת למנוע ערעור  מירבית תעשה החפירה בזהירות
 יציבותם. לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ביצוע כנ"ל. 

 לא לו.  הקבלן ישלם כל תביעה כספית מצד גורם שלישי עבור פגיעה ברכוש 

 
על הקבלן לדאוג בלעדית לבטיחות הולכי הרגל במדרכות אשר חפר ולבטיחות  ,נוסף על כך 

בכבישים אשר פתח. הוא ידאג להקמת גשרים זמניים להולכי רגל במקומות  כלי הרכב
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ולהסדרת מעברים להולכי  ,להסדרת כניסות זמניות ממצע מהודק ,חציה לבתים ולעסקים
 ני בצמתים. רגל מצד רחוב אחד לש

 גידור בלילה שיסמנו את מקומות חפירת התעלות. לכמו כן ידאג  
 

 כל הדרישות הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים והעיריה לא תכיר בשום תביעה נוספת.  
 
 

 דיוק וטיב העבודה  .27

 
כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה כמפורט במפרטים הכלליים ובהתאם  א. 

ם המתוכננים, אלא אם כן צויין בסעיף המתאים כי תורשה סטיה לגבהים והשפועי
בגבולות מסוימים, בתנאי כי בשום פנים סטיה כזו לא תהיה מצטברת משכבה 

 לשכבה. 
 

דרישות החוזה ביחס לטיב החומרים והעבודות הן מינימליות ולא תנתן כל תוספת  ב. 
 עבור טיב העולה על המינימום הדרוש. 

 
ון טיב העולה על המינימום הדרוש כתמורה כל שהיא עבור ממדים לא יקחו בחשב  

 שמתחת לדרוש. 
 

 . לא תשולם כל תוספת עבור ממדים העולים על הדרוש לפי התוכניות ו/או המפרט ג. 
 

ד.         כל מקורות חומרי הגלם וחומרי בניה יאושרו ע"י המפקח בטרם הגיעם לאתר 
 הבניה .

 
בהעדר סעיף מתאים  15%גות יתומחרו לפי מחירון דקל מתאים פחות ה.          עבודות חרי

 יוגש למפקח ניתוח מחיר לבדיקה ואישור .
 

ו.            כול קבלן משנה שיועסק בפרוקיט ע"י קבלן ראשי יחוייב באישור המפקח בטרם 
 החל הקבלן לעבוד בפרויקט .

 
 

 שלבי ביצוע העבודות וכסוי העבודות  .28
 

שהקבלן יתחיל בבצוע העבודות או איזה חלק מהן או איזה שלב מהן או איזה לפני  א. 
 מהן, יהיה עליו להודיע על כך למהנדס בזמן המתקבל על הדעת. 

 
כל עבודה אשר ביצועה נעשה ביותר מתהליך אחד, תהיה טעונה בדיקה מיוחדת על  ב. 

לת התהליך ולפני התח ,ידי המהנדס. עם סיום כל אחד ואחד מתהליכי העבודה
הבא, הקבלן יודיע למהנדס על סיום תהליך עבודה כזה בעוד מועד, ועל כל פנים 
בטרם שהקבלן יתחיל בתהליך העבודה הבא אחריו. אי בדיקה מצד המהנדס ואף 

דו, לא תשחרר את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ובכלל יבדיקה מצ
 זה מאחריות לטיב העבודה ו/או החומרים. 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להודיע למהנדס בעוד מועד, בכל  .ג

מקרה שהקבלן יטפל באיזה עבודה שיהיה צורך לכסותה. הקבלן יאפשר למהנדס לפני 
צוע והחמרים, כמו כן לערוך יולעמוד על טיב הב ,הכיסוי לבדוק את העבודה לפרטיה

דס ימצא לנכון. במקרה שהקבלן יכסה ביקורת המדידות וכל ביקורת אחרת שהמהנ
איזו עבודה שהיא מבלי להודיע למהנדס על רצונו לכסות חלק מן העבודה, יהיה הקבלן 
חייב לחשוף ו/או לגלות מיד את אותו החלק על חשבונו של הקבלן, בהתאם להוראות 

 המהנדס מזמן לזמן. 
 
 

 מפרט טכני מיוחד -עבודות חשמל ותקשורת 

 
 תאור העבודה
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עבודה תבוצע בהתאם לתקן, חוקי החשמל של מדינת ישראל,  המפרט  הסטנדרטי הבין ה

ואילך,  3210,  החוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 2008המעודכן לשנת  08משרדי  
דרישות חברת חשמל,  המפקח והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים ובתוקף.  על 

קבלן  -א' 270א' כקבלן חשמל   160לנים בסיווג  קבלן התאורה להיות רשום ברשם הקב
 ומעלה למקצועות  אילו .  1 –מורשה לתאורת רחובות ובעל סיווג כספי א 

 
 לפני בצוע העבודה על הקבלן לקבל הסברים מהמפקח ומהמתכנן באתר.

 
עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת ח"ח,  כולל תשלום עבודה ולמסור את המתקן 

 שלם למזמין או נציגו.פועל ומו
 

 מפרט טכני
 

 תנאים טכניים כללים
 

 כל הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:
 
 וולט. 500מתח  .א
 
מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים למתח  .ב

 וולט. 1000של 
 

 מעלות צלזיוס. 45טמפרטורת הסביבה עד  .ג
 

הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי קצר העלולים להתפתח במערכת  זרמי קצר של .ד
 החשמל .

 
בסעיפים הבאים יצוינו פרטים מיוחדים ותאורי כל עבודה שעל הקבלן לבצע במסגרת 

 עבודתו .
 

, התנאים 08בכל מקרה של סתירה בין המפרט הטכני,  המפרט הסטנדרטי הבין משרדי 
סטנדרטי של המזמין, התכניות,  כתב הכמויות או הכללים, התנאים המיוחדים,  החוזה ה

התקן או החוק על הקבלן להתריע מראש לפני הבצוע ובאם לא התריע הדרישות היותר 
 חמורות הן הקובעות ו/או החלטת המפקח.

 
על הקבלן לדאוג לשלוט עדכני של המעגלים והמתקן ,  ולהתאים את כל השלטים החדשים 

הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על ידי המפקח  והקיימים למצב המתקן המושלם
לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח. כל השילוט כלול במחירי היחידה ולא ישולם 

 עבורו בנפרד.
 

 כל הציוד והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
 

קורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של יעל הקבלן לדאוג לב
מתח עצמאיים ו/או ביקורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על מקורות 

 הקבלן וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי קביעת המפקח.
 

סטים של תכניות מעודכנות בהתאם לבצוע בפועל של  2עם גמר העבודה על הקבלן להמציא 
 ידרש ע"י הפיקוח.י(  כולל דיסקט, במידה וAS  MADEהעבודה. )

 תשלום  למכון העתקות עבור הנ"ל יחול על  הקבלן . 
 

 חוקים ותקנות
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כל העבודות תבוצענה על ידי הקבלן בהתאמה לחוק החשמל תשי"ד המעודכן על כל  
ההוראות והתוספות שבו.  ביצוע העבודות ייעשה על כל חלקיהן ע"י חשמלאי בעל רשיון 

 תקנות בדבר רשיונות.-מל מתאים לעסוק בביצוע עבודות חשמל בהתאם לחוק החש
 כל החומרים והאביזרים יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי.

 
עם הגשת ההצעה יש להציג למפקח צילום רשיון כשהוא בר תוקף ולאחר אישורו להתחיל 

 בביצוע העבודה .
 

בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל,  המשטרה,  משרד 
וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה, הן באם הדבר נדרש בכמויות התקשורת,  בזק 

 בתכניות ובמפרטים והן לאו.
 

מודגש בזה שגם עבודות כגון הנחת כבלים, כבלי נחושת, בסיסים לעמודים הרכבת עמודים 
וכו' יבוצעו אך ורק על ידי חשמלאים בעלי רשיונות מתאימים ובתוקף ואין בשום פנים ואופן 

 ידי פועלים לא מקצועיים.לבצען על 
 

 אלקטרודת הארקה
 

עם מכסה    50ובעומק   60מותקנת בתוך בריכה   3/4מ' ובקוטר " 6יהיו מקופרוולד בעומק 
 טון ושילוט הארקה ע"י לוחות פח מחוזקות למכסה עם ברגים. 5
 

ממ"ר אל הנקודה המתאימה כאשר מחיר הבריכה  35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת 
חוט, החבור והחפירה,  הבריכה וכל הדרוש הכל כלול במחיר האלקטרודה כקומפלט כלול, ה

 אחד.
 

 חפירות
 

ס"מ מפני גובה אבני השפה  , ובהעדרן מפני הקרקע  -100כל החפירות יהיו לא פחות  מ
הנוכחים והסופיים באותו מקום ובתוכניות וברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנורות או 

 ד זה בחפירה . הכבלים המונחים זה לי
על הקבלן להגיש ולקבל היתרי  חפירה מכל הגורמים הדרושים,  כגון בזק,  משטרה,  חברת 
 חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א  וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת האישורים הנ"ל.

 
ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא  30במחיר החפירה יש לכלול,  כסוי בשכבות בנות 

שקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  י
 החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה.

ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצנור המונח.  מחיר  40
 הסרט כלול במחיר החפירה.

 ל השקיעות שתתהוונה במקום התעלה במשך שנה מיום גמר העבודה.הקבלן יהיה אחראי לכ
 

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה 
 לפי מודפ"ד אשו"י  כל זאת ללא תשלום נוסף. 98%אופטימלית עד לקבלת צפיפות 

 
ו בדבר צנורות ביוב ומים,   על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמ

ניקוז,  שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי עמודים 
 העלולים  להמצא בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.

 
עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה לחפירה 

ים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להגרם עקב החפירה או וכן כל האמצע
 עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.

 
מחיר החפירה כולל את כל התמיכות הדרושות,  את הוצאת השורשים,  סילוק האדמה 

הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס ,  סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב,  מים ,  



 סיגמה הנדסה  – מפרט טכני מיוחד

 

19 

 

ת,  צמחים ושרשים עצים עד לגובה מטר וחצי,  חלקי אספלט במדרכות הרמת אבנים מפולו
 משתלבות וכו'.

 
מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים,  כולל חציבות או כורכר 
 קשה, אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,  וכן בפס   הירק.

 
שטח העבודה,  לפני ביצועה לקבל לידיו את כל התוכניות העדכניות על הקבלן לבקר ב

לתוואי החפירה גם מבחינת מפרצי חניה,  כניסות למגרשים קימים או עתידיים,  להעריך 
 את כל הקשיים ובהתאם לכך להגיש את הצעתו.

 
קח, העבודה תבוצע על ידי כלים מכניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה לפי הוראות המפ

 העיריה  והמשטרה וללא שנוי במחיר.
 

 מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין .
 

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח 
 לשיטת הבצוע .

 
התוואי המופיע  תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו,  ע"פ

 בתוכניות .
 

 צנרת
 

הצנרת תהיה מסוג קוברה שחור דו שכבתי תיקני, עם דופן פנימית חלקה ותונח בחפירה לפי 
 פרק החפירה.

 . 10מ"מ לתאורה, ולח"ח צנרת דרג  4.0קשיח, עובי דופן  PVCבחציות כביש תהיה צנרת 
 ראה פרק בהמשך מפרט זה. 

 
 כבלים

 
 , חדשים ותקניים. N2XY  , XLPEהכבלים יהיו מסוג 

 
על הקבלן להשאיר ליד המרכזיה מעגל של כבל רזרבי סביב מרכזיה כאשר קוטר המעגל לפי 

 הקוטר המותר באופן תקני לחתך הכבל.
 

הכבלים יחוברו בקצותיהם על ידי נעלי כבל אל האביזרים כאשר לכבלי אלומיניום יותקנו 
 ומיניום לנחושת.נעלי כבל מיוחדים מתאימים למעבר בין אל

 
 הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן בתוך צנור תקני כפי שמצוין בתכניות.

 
 בדיקת בודק מוסמך

מוסמך לכל מתקן התאורה לרבות הקבלן ימציא למפקח בדיקת בודק למען הסר ספק 
 לחיבור מתקן מערכת הצינון ו/או מערכת התאורה על חשבונו.
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 עמודי תאורה ממתכת
 

, ובאישור מהנדס על כל חלקיו 812התאורה יהיה ממתכת לפי תקן ישראלי עמוד 
 קונסטרוקטור.

 
 ווט. 2000+ קופסאות ציוד  יחדות בכל עמוד  4+ פנסים מ'  8יש לבצע עמודים בגובה 

סולם לטיפוס, גישה עם דלת ונעילה ומרפסת לצרכי תחזוקה  -העמוד יכלול במבנה סגור 
 ת.וכיוון, לפי המופיע בתכני

 
 מאושר והעמודים יהיו בעלי תו תקן .  ISO 9002יצרן העמודים יהיה בעל תקן  

 
נורות יעובדו כך שיבטיחו אטימות יפתחים דרך דופן העמוד המיועדים לכניסת כבלים או צ

 מושלמת תוך שמירה עי הכבל הנכנס.
 

ניסת הכבל בכל מקרה שלא  ניתן להשיג אטימות יש לשפוך אפוקסי מתאים למרווחים בין כ
 לבין העמוד.

 
 גופי תאורה

 
 4,000ווט, בתפוקה של  400הפנס מסוג אסימטרי, מיציקת אלומיניום לנורה דו קוטבית 

תוצרת  OLYMPIC 1808שעות לפחות, כדוגמת דגם  6000לומן לפחות, ואורך חיים ממוצע של 
 , או שו"ע.DISANOחברת 

, ומצחייה 0מעלות בזווית  65ר אנכי עד הפנס יכלול רפלקטור אסימטרי, המאפשר פיזור או
 .IP65אינטגרלית למניעת זיהום אוויר. דרגת אטימה 

 
ווט, מיציקת אלומיניום, בדרגת  2000כמו כן, קופסת ציוד אינטגרלית לציוד הדלקה 

 לפחות. IP65אטימות 
 

 הפנס יהיה עם פתיחה אחורית שתאפשר תחזוקה ללא הזזת כיוון בעת החלפה או בדיקה.
 

 מעבר כביש בחפירה
 

בכל המקרים בהם לא ניתן עקב תנאי השטח ולאחר קביעת המהנדס לעבור את הכביש 
 בקדוח אופקי יש לבצע מעבר הכביש  בחפירה.

 
העבודה כוללת את פתיחת הכביש,  סילוק האספלט,  חפירה בעומק הדרוש סגירת החפירה 

פלט מאותו סוג וחוזק בשכבות מהודקות בהתאם למצב הקודם וסגירה מחדש של האס
 ככביש המקורי,  פתיחת הכביש תעשה ע"י ניסור.

על הקבלן לתאם את פרטי פתיחת וסגירת הכביש, כולל מצעים, אספלט וכו', עם מחלקת 
 ההנדסה ברשות המקומית. 

 
 הצינור עצמו איננו נכלל  במסגרת סעיף זה.

 

ר בהתאם לחוק ולבצע את על הקבלן לקבל אישור אגף מהנדס העיר והמשטרה לבצוע המעב
 המעבר תוך התחשבות בתנועה כפי שמחיבות התקנות.

ידרש שוטר לפי דרישות המשטרה ישלם הקבלן למשטרה ע"פ דרישתה.  מחיר יבמידה ו
 השוטר כלול במחיר פתיחת הכביש.

 
 ניסוי תאורה

 
 סוי התאורה בשעות הערב.יעם גמר בצוע העבודה יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לנ

 

  על הקבלן להכין לקראת ניסוי זה מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות.
 

 יבדק המתקן כולל החלוקה לשלוש  פזות,  כיוון פנסים  וכדומה.  יבניסוי 
 סוי לא יקבל הקבלן תשלום נוסף והוא כלול במחירי היחידה.יעבור הנ

 סדור לדגלים על עמודים
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פול ולאחר אישור הדוגמאות תבוצע העבודה במסגרת על הקבלן להכין דוגמא לדגל בודד וכ
הסעיף המתאים בכתב הכמויות.  על הקבלן להגיש מחיר ממוצע לסידור דגלים לדגל בודד 

 או כפול, כאשר סוג ההתקן בודד או כפול יקבע ע"י המפקח.
 מחזיק הדגלים יתאים להכנסת מקל של מטאטא.

 
 מספרים על עמודים

 
 ין המפקח לקבלן ועל הקבלן לסמן מספרים אלה על העמודים.מספרי העמודים יתואמו ב

 
הקבלן יכין דוגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון 

 המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.
 

 מחיר המספר כלול במחיר העמוד ולא יקבל הקבלן תשלום נוסף עבור הנ"ל.
 

נה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם את המספר יבוצע ע'י שבלו
 המרכזיה ממנה מוזן העמוד.

 
 מגש אביזרים

 
 .לוח חשמל מסי.אי עם קלפות.בתוך עמוד התאורה יותקן 

 
 יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו. לוחה
 

 הלוח יכלול את הציוד הבא:
 
בנפרד עם מגעים מוגנים  פנסז"ק לכל   A 10 , KA 6אפס(  מאמ"ת דו קטבי )פאזה + .1

למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים משני צידי המאמתים.  הפס יכלול 
 מאמ"תים נוספים. -2מקום ל

 
 או ש"ע לכניסת הכבלים מהרשת ויציאת כבלים לנורות.  BC 3או   BC 2מהדקי    .2
 
ים ואשר יחובר אל בורג ההארקה בעמוד ע"י חוט בורג הארקה מרותך אל מגש האביזר .3

 ממ"ר.  6נחושת עם בידוד בחתך 
 

 . -1CO092, לרבות משנק וקבל לקבלת מוגנת מים אביזרים ופסתציוד ההדלקה יהיה בק .4
 

 בריכות הסתעפות
 

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הקוים בשלט סנדביץ חרוט ליעודם 
 וחתך הכבל .

 
כות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,  כסוי הברי

 ובטון מבפנים ומבחוץ.
 

טון עם חישוק פלדה ועם סמל המזמין לפי קביעת המפקח  8מכסה הבריכה יהיה לעומס 
בנוסף יהיה חרוט על מכסה הבריכה סימול סוג השירות על גבי פלטת הברזל המותקנת על 

 המכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין עם הרישומים הנ"ל. מכסה הבריכה. 
 

*  במדרכות של אבנים משתלבות יהיו המכסאות מרובעים ולא עגולים וזאת כדי לאפשר 
 סיום נאות של אבני המדרכה המשולבת. 

 
סי'מ עבור ניקוז.  את חלק המתכתי של  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

 ס"מ מעל לחצץ. 15לצפות בזפת ובגריז והצנרת בתוך הבריכה תצא  מכסה הבריכה יש
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מיקום הבריכה יתואם עם המפקח וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה ו/או 

 הגינון בעתיד.
 

מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר הברכה לפי  1.2 -בברכות העמוקות מ
 הוראות המפקח.

 
 אחריות

 
יה אחראי לטיב המוצרים והציוד אשר יסופקו על ידו וכל חלק מהם ולכושר הקבלן יה

פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת החל מיום אישור המתקן וקבלתו     
 *     ע"י העיריה, כולל החלפת נורות שתישרפנה. 

 
כמפורט  יוצאים מכלל זה אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת

 להלן:
 
 שנים. 5עמודי תאורה וזרועות שהאחריות עליהם למשך  .1
 
 פנסי תאורה שהאחריות עליהם: .2

 שנים 5גוף התאורה למשך  -
 

 אביזרי תאורה .3
 שנים 5אחריות למשך   - משנקים –
 שנים 5אחריות למשך  - קבלים –
 שנים 5אחריות למשך  - מצתים –

 

 שנים.  מרכזית הדלקה שהאחריות עליה למשך שלוש .4
 
 

 כתב הכמויות
 

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט 
ובחוזה הסטנדרטי של המזמין שיצורף לחוזה ובחוזה הסטנדרטי של מדינת ישראל מדף 

 ואילך. 3210
 

המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במלוי התנאים 
 כרים על כל פרטיהם.הנז

 
אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשנוי 

 המחיר הנקוב על ידי הקבלן בכתב הכמויות.
 

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים והפחת שלהם,  ההובלה וכל עבודה 
 .הדרושה לשם בצוע בהתאם לתנאי המפורט והתכניות

 
 
 
 
 
 

 כמו כן כוללים המחירים:
 
הובלתם אל מקום העבודה,  העמסתם ופריקתם וכן הובלת  ,מוש בכלי עבודה,  כולל מנוףיש

עובדים אל מקום העבודה וממנו,  אחסנת כלים,  חמרים,  מכונות ושמירתם וכן שמירת 
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הוצאות  ובטוח העבודות שבתהליך בצוע,  המיסים הסוציאליים,  הוצאות בטוח עובדים, 
בטוח צד ג , הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות 

 או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.
 

כמו כן כוללים המחירים דמי בדיקות לחומרים ואביזרים בהתאם למצוין, מדידות תוואי,  
עבודות העזר שידרשו לעבודה,  כגון:  אינוך ופילוס על ידי מודד מוסמך וכן כי חומרי העזר ו

שלוט,  מופות,  חציבת חורים או חריצים וסתימתם על ידי מלט,  קופסאות מעבר,  
קונסטרוקציות מתכת וצביעתה,  מהדקים, חיבורים,  נעלי כבל,  סימון ושילוט,  מספור 

 וכדומה.
 

המעברים בבטון אך ורק במקרים מיוחדים בהם היקף הקונסטרוקציות או תעלות הפח או 
 או השדוולים הוא גדול, יהיה סעיף מיוחד בכתב הכמויות לפריטים הנ"ל, כולם או מקצתם .

 
בכל מקרה בו לא מוזכרים הפריטים בנפרד בכתב הכמויות,  על הקבלן לכלול את הנ"ל 

 כחמרי עזר במחירי היחידה כאמור לעיל.
 

 גיש הצעתו בהתאם.על הקבלן לבקר באתר העבודה, להעריך את כל הנ"ל ולה
 

 שילוט
 

שלטים האחד בכניסה לאתר והשני ביציאה ממנו בהם יהיה כתוב שם  2על הקבלן להציב 
היזם,  שם המתכנן,  שם הקבלן וכולל מספרי טלפונים ופאקס.  תוכן השלט יאושר על ידי 

 המפקח.
 

 מרכזיית תאורהלוח 
 

ליצור לוחות חשמל ו/או יצרן בעל  9002מרכזיית ההדלקה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור איזו  
. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת  22ת"ת 

 ביצוע המרכזיה, ויתקן את התוכניות לפי דרישת המתכנן.
 , לייצור לוחות תעשייתיים. 1419לוח המרכזיה יבנה לפי תקן ישראלי ת"י 

ו המפקח לבדיקת המרכזיה במפעל היצור,  יתאים ויבצע את הקבלן יזמין את המתכנן ו/א
 כל דרישות חברת חשמל המתכנן והמזמין ויסייע בכל הנדרש לחבור המרכזיה.

 
מתאימה להתקנת חוץ,  בנויה  IP 65המרכזיה תהיה בגודל מתאים ומאושר,  מוגנת מים  

 מורכבת על יסוד בטון. DIN 43629מתאי פוליאסטר משורין תוצרת ענבר או שו"ע לפי תקן  
 

 כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים.
 

 הנוסח המדוייק לשילוט מפורט בתוכניות ימסר סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
 

 מהשטח המנוצל. 30%בלוח החשמל יביא היצרן בחשבון מקום פנוי בשיעור של  
 

יותקן בחלל הארון וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר  40*  4פס הארקה מנחושת  
 האלקטרודה.

 
לאחר גמר חיבור הלוח והפעולה יש לבצע איזון עומסים בין הפזות וחלוקה לערב/לילה, 

 כנדרש בתכניות.
כל המרכזיה כולה,  פסי הצבירה הציוד וכל הפריטים יעמדו בזרמי הקצר העלולים להתפתח 

 ק"א. -25מ   באותו אביזר ולא פחות
  

"עינית" והתא הפוטו  –בצידי ארון לוח המרכזייה יותקן תא פוטו אלקטרי שקוע עם פתח 
 אלקטרי פלסטי יהיה עם אפשרות כיוון רגישות.
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תותקן תאורה פלאורסצנטית  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז.  כמו כן יותקן חבור קיר 
 פחת מתאים. משורין מוגן מים מפלסטיק עם הבטחה נפרדת וממסר

 
למרכזיה יכלול את כל השרוולים הדרושים ויבוצע בהתאם לתוכניות  30  -יסוד הבטון ב

 ס"מ. 40ובהעדרן, בהתאם לגודלו של הארון ומוגבה מהקרקע לפחות 
 

כל חלקי הפח הנעים על צירים ועליהם מותקן ציוד יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד 
 מחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.

 
כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדויץ חרוטים שיוצמדו בברגים כאשר הנוסח המדוייק 

 לשילוט יימסר ע"י המפקח ו/או המתכנן.
 

לאחר סיום חיבור לוחות  החשמל יש לבצע איזון עומסים לפאזות השונות ולהמציא את 
 התוצאות בכתב למתכנן ו/או למפקח.

 
 ריחת גז הכיבוי האוטומטי.מפני ב A80יש לאטום לוחות חשמל מעל 

 
 

 :מבנה הלוח ורשימת האביזרים בלוח
 
 .וליאסטר משורייןהלוח יהיה מפ .1
 
 35סאצה. זרם קצר  ABB. או מרלן ג'רן או NZMמפז' ראשי יהיה חצי אוטומט  .2

 עם סליל הפסקה )טריפקויל(. אמפר   3*  63 קילואמפר )עם כיול 
 

 א'. 250פסי הצבירה יהיו  .3
 

עם  ABBקילואמפר, יצרנים קלוקנר מולר מרלן זרן או  25לזרם קצר המאמתים יהיו  .4
הגנה על המגענים נגד נגיעת יד. כל מאמת יחובר ישירות לפס הצבירה. לפני העומס 

מ"מ  16מ"מ לפחות מהדקים לחוט  10והיציאות יהיו למהדקים בחלק התחתון עם חווט 
. כל החיוט יהיה בתעלות מ"מ המהדקים -35מ"מ ו 25ופסי אספקה והארקה לחוטים 

כניסה למאמתים בתעלה נפרדת ויציאה בתעלה נפרדת. יש לבצע הפרדה פיזית בין 
המהדקים בחלק התחתון לכל מעגל עם מעצורים. כמו כן מעצורים לכל המאמתים. 

 הציוד בלוח יהיה אחיד של אותו יצרן.
 

 טלמכניק. BBCמליון פעולות, יצרן קלוקנר מולר  -3ל AC3מגען ראשי בלוח  .5
 

 מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. .6
 

 ראה תכנית מ"ז: יהיה במצבים הנ"ל.טוגל מפז' בורר פיקוד  .7
 ידני. .א
 מופסק. .ב
 שעון. .ג
 .תא פוטו אלקטרי  .ד

 שעות כדוגמת גריסלין או טבן. -48שעון שבת עם רזרבה מכנית ל .8
 
 תא פוטו אלקטרי דגם לומנדר קומטה מתכוונן עם עינית. .9
 

 ברגים לפחות. 14פס להארקת יסוד  .10
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 מנורת פלורסצנט  להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וחק' כולל הבטחה. .11
 

  CIק"א זרם קצר בקופסת  15יח',  4יש להרכיב הבטחה נגד פריצת מתח כולל האפס  .12
 נפרדת.

 

אספקת מסגרת ממתכת לפי התכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות חשמל לחיבור  .13
 "ל מסגרת מגולבנת.המסגרת הנ

 

 מנעול צילינדר דגם העיריה בתא פרטי חלק עליון ותחתון. .14
 

למעגלים ולכל מרכיב לוח יהיו אנטיגרוני יציאה מתאימים עם  םכל היציאות מארגזי .15
 פלנז'.

 
 

 כללי לתאורה, לתקשורת ולחציות כבישים –נורות )שרוולים( יחפירות והנחת צ
 

הנחתו תיעשה בהתאם לתקן הישראלי. כמו כן,  הצינור יונח בחפירות בתוך הקרקע, .1
 בהתאם להנחיות חברת החשמל, המפרט הבין משרדי, חוקי החשמל וכו'.

 

הצינורות יונחו בחפירה ברוחב הדרוש ובעומק לפי תכניות ו/או כתב הכמויות, ועל גבי  .2
 ס"מ 10שכבת חול דיונות בעובי 

 

"מ ומעליה סרט אזהרה ומצעים לפי ס 20יש לכסות את הצנרת בשכבת חול דיונות בעובי  .3
 הנדרש בתכניות  ע"י מתכנן הכבישים.

 

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת  פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להיות  .4
מטרד לתנועה או להולכי רגל ולסלק כל עודפים בלתי נחוצים.  עם סיום העבודה יש 

 ליישר ולנקות את השטח לגמרי ולהחזירו לקדמותו.
 

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן  .5
הדרגתי, איטי וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע בהדרגה וישולם עבורו 

 כחפירה רגילה.
 

ס"מ  20במקרה של הצטלבות צנורות, יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות  .6
 10חול כריפוד עבור הצנור העליון. מעל צנור זה שוב תונח שכבה של  והמרווח ימולא

 מילוי כנ"ל. –ס"מ חול ומעליה 
 

מ' קו עליון של הצנור.  1. קשיחים ובעומק של P.V.Cמעברי כבישים יבוצעו ע"י צנורות  .7
פתיחת כבישים ומדרכות במידה וישנה, תיעשה ע"י ניסור בלבד ברוחב המינימלי 

 מ"מ. 8יושחלו חוטי משיכה מנילון בעובי  הנדרש. בצנורות
 

תיקוני מדרכות וכבישים, ייעשו ע"י הקבלן בהסכמה ובאישור המפקח והמהנדס לפי  .8
הנחיותיהם ולשביעות רצונם תוך הקפדה על כל שכבות המבנה הכביש/מדרכה והידוקן 

 בהידוק מלא.
 

להזמינו לשם אין לכסות את הצנורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח ויש  .9
 ביקורת אחרי הנחתם ולקבל את אישורו לפני הכיסויים.

 

על הקבלן להמציא תכניות סופיות עדכניות וממשיות של הנחת הצנרת, עם סיום  .10
 הנחתם. עם סימון מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו'.

 
 

 חציות )שרוולים( עבור חברת חשמל:
 



 סיגמה הנדסה  – מפרט טכני מיוחד

 

26 

 

מ"מ  7.7, עובי דופן 10דרג  –קשיח תקן ח"ח  P.V.C -ל מיש להכין מעברים עבור חברת חשמ
ס"מ מתחת לכבישים ולרחובות  150, בעומק 8מ"מ לצינורות " -10.0ו 6לצינורות "

מ"מ, לתקוע בקרקע  8משולבים. בכל מעברי הכיבישים יש להשחיל חוטי משיכה מנילון 
ול בגובה הנדרש ע"י יתדות צבועים בקצות המעבר ולהניח סרט אזהרה של ח"ח מעל השרו

ח"ח. יתכן שצנרת מעברי כבישים תסופק ע"י ח"ח ועל הקבלן יהיה להובילה מח"ח 
 ולהתקינה בשטח, ולכן ישנם סעיפים נפרדים להספקה ולהתקנה. ראה בכתב הכמויות.

על הקבלן לתאם מראש ולאשר דוגמא ראשונה ובגמר הביצוע  –את כל נושא שרוולי  ח"ח 
 של האזור בחברת חשמל. –אצל מנהל העבודה 

 
ס"מ, ומעליו שכבות מצעים מהודקים  30בגמר ביצוע המעבר יש לכסות השרוול בחול ים 

לפי הנדרש בחתך באותו מקום, על ידי מהנדס הכבישים וע"י הפיקוח והחזרת המצב 
 לקדמותו.

 
 
 

 עבודה במתקן חי או בקרבתו

 

שור בכתב ממנהל הפרוייקט ומבעל אין לעבוד במתקן חי או בקרבתו אלא לאחר שיתקבל אי

המתקן ואך ורק באין ברירה אחרת. העבודה תבוצע כפוף לתנאים הנ"ל ובהתאם לתקנות 

 .27/11/08המעודכנת ליום  6724מס' 
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 סיום העבודה
 

עם גמר העבודה יעביר הקבלן ביקורת לפי הנחיות המזמין וימסור את המתקן פועל  ומושלם 
 למזמין או נציגו.   

 
 תקנים ישראליים רלוונטים. -ורת  חוץ תא

 
 עמודי תאורה  812ת" י
 מנורות חשמל  ל תאורת כבישים ורחובות  20ת"י 
 **     מהדקי תותב מבודדים למוליכי חשמל  62ת"י 
  מוליכים בכבלים מבודדים  65ת"י 
 ***  אמפר 16תקעים ובתי תקע חשמליים לשימוש ביתי ודומה עד   32ת"י 
 רות ליבון שיש להן תיל טונגסטן.נו 246ת"י 
 הדקים מתוברגים קבועים לחיבור מוליכי חשמל מנחושת. 344ת"י 
 קבלים לנורות פריקה. 398ת"י 
 מרחקי אויר, מרחקי זחילה ומירווחי התקנה בציוד חשמלי.   422ת"י 
 וולט 1000כבלים פתילים ומוליכים מבודדים חשמליים למתח נומינלי עד    473ת"י 

 **       ות כלליות.דריש
 כבלים תת קרקעיים. 547ת"י 

 שפורפרות פלוארניות לשימוש כללי. 520ת'י   
 צבעי היכר של הגידים. -פתילים לחבור מכשירי חשמל מטלטלים  544ת"י  
 מיון ציוד חשמל ואלקטרוני בהתאם להבנתם בפני הלם חשמלי. 734ת"י  
 ם בשריפה.סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיה 755ת'י   
 מיון דרגות ההגנה של מעטפות לציוד חשמלי. 981ת"י  
 (. IEC , 927 IEC 926התקני הדלקה  )  1451ת"י 
 מצתים.  402ת"י 
 (. IEC , 922 IEC 923משנקים לנורות נל" ג )  1169ת"י 
 (IEE 662נורות פריקה  )  1166ת"י 

 נטלים לגופי תאורה  397ת" י 
 כופל הספק.קבלים לשיפוד   398ת" י 
 נורות נתרן לחץ גבוה. 1166ת"י 
 אלקטרודות הארקה מצופות נחושת. 1742ת"י 
 יצור לוחות חשמל 1419ת"י 

 ותקנותיו 1954חוק החשמל התשי"ד  חוקים: 
 

בנוסף לעמידה בכל התנאים הנ"ל במסגרת עבודות הקבלן ומסירת המתקן יש לערוך 
 לכול המתקן הכולל : ולעעביר למנהל הפרוקיט תיק שטח )בטיחות ( 

 
 אישור מהנדס בטיחות כללי למתקן . .1

 עריכת תיק שטח להגשה למשטרת ישראל . .2

 עריכת תיק שטח לאישור כיבוי אש .  .3

 אישור מהנדס קונסטרוקציה עבור כול מתקני המתקן . .4

 מבנה שירותים .4.1

 טריבונה ..4.2

 מעקות ..4.3

 גדרות ..4.4

 שערים ..4.5

 מאחזי יד ..4.6

 מהנדס קונסטרוקציה .  וכל אלמנט אחר המצריך בדיקה של.4.7

 עבור כל מכלול מערכות כיבוי אש .אישורי מעבדות ומכון התכנים  .5

 אישור תקינות חברה מבצעת ומתחזקת מערכות כיבוי אש .  .6
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 בדיקת איפיון רשת מים . .7

 אישור בודק חשמל לכול המתקן . .8

אישור חשמלאי מוסמך עבור כל מערכות חשמל , כגון שלטי יציאה מוארים , שקעים  .9
 מפסקים , לוחות חשמל משניים ציוד חשמלי , מערכת כריזה .

 אישור מכון התקנים עבור כל חומרי הגמר במתקן . .10

 תשלום אגרת כיבוי אש . .11

 אישור גורם מוסמך עבור ציוד כיבוי אש מטלטל , מטפים , ארונות כיבוי וכו' . .12

 )תאורה ( במתקן .  LOXאישור מגורם מוסמך עבור רמת ה  .13

 וסמך על התקנת מז"ח .אישור גורם מ .14

 יכללו בתוך תיק שטח .  14עד  1כול האישורים מסעיף  .15
 

 כול עלויות תיק שטח כולו יחולו על חשבון הקבלן .
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 טופס אחריות גופי תאורה
 

   תאריך: 

 

           שם העבודה

        שם קבלן החשמל

         שם היצרן 

       שם הספק / נציג היצרן 

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

        דגם גוף התאורה 

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

       כמות הפנסים המסופקים 

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

      גודל   נורה 

      דגם   

      תוצרת   

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

      גודל   משנק  

      דגם   

      תוצרת   

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

      גודל   קבל  

      דגם   

      תוצרת   

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

 נים ש 10  גוף תאורה  אחריות: 

 שנים  10  רפלקטור      

 שנים  5 משנק, קבל, מצת    

 בהתאם לנתוני היצרן     נורה     

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

      תאריך אספקה 

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

 

    חותמת וחתימה 

 

 
 

 עבודות לפיתוח האתר  - 40פרק  מפרט טכני מיוחד
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 עבודות פיתוח  – 40.6פרק 

 ריצוף באבנים משתלבות

ס"מ , המחיר כולל ריצוף בצמוד לשוחות , התאמת האבן  6-8ריצוף באבנים משתלבות בעובי 

 מסביב למכסה. 20-למכסה ו/או סידור מיוחד מסביב למכסה והשלמת בטון ב

 מ"ר. 1של הקבלן יבצע דוגמת ריצוף לאישור המפקח בשטח 

ס"מ, אספקת האבנים, צורת דרך, הידוק הריצוף פיזור חול והחדרתו  3-4המחיר כולל שכבת חול  

למישקים וניקיון החול. השלמות או התאמות יבוצעו באתר על ידי חלקי אבנים ע"י מסור מכני 

 בלבד.

 

 אבני שפה ואו אבני גן

כן –והנחת אבני השפה מכל הסוגים. כמו המחיר כולל את החפירה , יסוד מבטון, גב מבטון אספקה 

, המחיר כולל הנחת אבני שפה בקווים שבורים ו/או מעוגלים ובקטעים אלו יותקנו אבנים באורך 

 מטר המיוצרות במפעל. 1/2

 במידה ויהיה צורך בשימוש באבן לא שלמה על פי מידה החיתוך יבוצע ע"י ניסור בלבד.

 

 עבודות קירות ומסלעות 40.7פרק 

 

 לעותמס

מ"ק  0.5-במפרט הכללי. גודל האבן לא תהיה קטנה מ 40035הסלעיות יבנו ע"פ המתואר בסעיף 

לערך.  מחיר המסלעה כולל אספקה והובלת סלעים מחוץ  1:2והיחס בין גובה האבן לרוחבה יהיה 

 לאתר במידת הצורך ובנייתה במקום שיידרש. התשלום לפי מ"ר היטל אנכי. 

 

 קירות תומכים

ת המפרט הכללי משמשות מנחה לכל העבודות כל עוד אינן סותרות את התוכניות , כתבי הנחיו

 הכמויות או מפרט זה. .

מטר. התפרים יהיו ישרים ואחידים לכל גובה  4כל עוד לא נדרש אחרת יבוצעו תפרים כל  -תפרים 

בחלקים  ס"מ ויסתמו סתימה חזיתית ואחזורית 2קר בובי -הקיר ויכללו בעת הביצוע לוח קל

 הגלויים במסטיק אלסטוסולי. 

 מחיר החפירה ו/או החציבה כלולים במחיר הקיר התומך. –חפירה 

המדידה תהיה במ"ק , למען הסר ספק כל החומרים והעבודות הנילוות לרבות חפירה/חציבה מילוי 

ם יחוזר, זיון, נקזים, תשתית בטון רזה בתחתית החפירה, הפסקות יציקה , הכנות למעקה כלול

 במחיר היחידה. יסוד ימדד בנפרד.

המילוי יהיה גרנולרי , מתנקז בצורה חופשית , בלתי פלסטי ולא יכיל  –מילוי חזור מאחורי קירות 

. המילוי יותקן בשכבות שעוביין לפני 3וגודל גרגר מקסימלי " 200חומר העובר נפה  10%-יותר מ

. המילוי החוזר כלול אשטהו-מודיפייד 95% ס"מ. כל שכבה תהודק לצפיפות 25ההידוק לא יעלה על 

 במחיר הקיר.

במידה ויוחלט על ידי יועץ הקרקע על הצורך בהחלפת קרקע מתחת  -החלפת קרקע מתחת לקירות

 לקירות או על ידי כלונסאות בהתאם להנחיות המתכנן. החלפת הקרקע תשולם בנפרד.
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 עבודות בטון יצוק באתר

 

 :02ל המפרט הכללי לעבודות בנין בפרק בנוסף לאמור באופני המדידה ש

עלות כל האלמנטים בטפסנות וכן הכנות להתקנת מעקות או גדרות  תהינה כלולות במחיר הקיר. 

מטר לכל  1.5מרוחקים  3קוטר "אמצעות צינורות פלסטיים קשיחים בכן ביצוע נקזים בקיר ב-כמו

ע והאחרון במפלס הפיתוח/מילוי . סמ מעל הקרק 30כיוון כאשר הצינור הראשון יוכן במפלס של 

ס"מ לפחות. גרגרי החצץ בגודל  40יוכנו פילטרים מחצץ בגודל של מאחורי הנקזים )בגב הקיר( 

מ"מ אשר יונחו בתוך רשת ועטופים בבד גיאוטכני. אביזרי הניקוז )צינור, פילטרים  10-20מדורג 

  וכדומה( והתקנתם יהיה כלולים במחיר הקיר

 

 סלילת כבישים ורחבות  -  51פרק  

 עבודות הכנה ופירוק  -  51.01

 

במפרט הכללי. על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע  5101תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף 

 במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים בתכניות. כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל

תוקן על חשבונו. פרוק "זהיר" פירושו לצורך שמוש  כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה באחריותו וי

 חוזר ו/או העברת החומר במפורק למחסן מח'  המשק של העיריה, הרשות המקומית או היזם.

המחיר כולל את כל ההוצאות להובלה, פרוק ואחסון של החומרים עד לשמוש החוזר, במידה ויהיה 

 דה ונדרש עד לכמות שפורקה. שמוש חוזר. המחיר כולל השלמת כמויות החומרים במי

 אם לא נוצל החומר לשמוש חוזר בעבודה זאת הוא ישאר רכוש העיריה, הרשות המקומית 

 או היזם ויועבר לאחסון כולל מיון וסידור החומר עפ"י דרישת המפקח ו/או מנהל המחסן.

האבנים המשתלבות המפורקות תועברנה למחסן או למקום אחר שיקבע כאשר הן מסודרות 

 וקשורות על גבי משטחים. הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת 

 סידורו במחסן כנדרש וימסור את האישור למפקח. הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה 

לפני בצוען ויקבל אישורו לתחילת הבצוע. במידה ויתקבל מסמך ממנהל מחסני המשק כי אין צורך 

לא תשולם תוספת בגין פינוי על ידי הקבלן. על העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן בחומרים מהשטח 

 העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי הבצוע המדויק.

 

 תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי בצוע עבודות פרוקים

וק מסעות, מדרכות, אבני שפה, גדרות שונות כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תת קרקעיים, פר

קירות וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק. סילוק הפסולת והעודפים פירושו סילוק לאתר שפיכה 

 מאושר.

התשלום בגין פינוי פסלת מעבודות פרוקים יתבצע בכפוף להצגת אסמכתאות, תעודות שפיכה 

 במטמנה מאושרת.

ם במקומות שונים ינתנו מחירים זהים. במידה לסעיפי עבודה זהים, בכתב הכמויות, המופיעי

 והקבלן ירשום מחירים שונים יקבע המחיר הנמוך ביותר.

 

 בודות עפרע -  51.2
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 כללי   -  51.2.000

 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי שהם כולל 

ם סומנו בתכניות ובין אם לא. על הקבלן לבצע קרקעיות בין א-אפשרות להמצאותם של מערכות תת

חפירות גישוש לגילוי כבלים ומערכות תת קרקעיות אחרות. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה 

לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו 

 יקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן.במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות של ת

 

 לתשומת לב הקבלן:

לאחר השלמת בצוע פרוק המבנים, הגדרות, העצמים וכל המטרדים הקיימים בשטח תערך  .1

 מדידת מצב קיים אשר תבדק ותאושר ע"י מודד והמפקח.

מדידה זו תשמש בסיס לחישוב עבודות העפר והיא תכלול במחיר היחידה של הסעיפים 

 השונים.

לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ תחום האתר( כגון, בנינים, קירות  .2

תומכים קיימים, גדרות וכד', לא תעשה בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים 

 לצורך בצוע התכנית, מחשש להתערערות יציבותם.

סמוך לעצים החפירה באזורים אלו תעשה בזהירות ובכלים מתאימים או בעבודת ידיים. ב

 תעשה העבודה בעבודת ידים בלבד.

 

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצויין חפירה, הכוונה היא 

לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם. כמו כן, כולל סעיף זה חפירה של 

 מיסעות קיימות או מדרכות כמתואר במפרט הכללי. העבודה כוללת:

חפירה בקרקע כלשהי לרבות סלעים, בולדרים, מיסעות ובכל התנאים, לרבות חפירה במי  .א

 תהום.

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות, לרבות חפירה זהירה בעבודת ידיים במידת  .ב

 הצורך.

מיון החומרים החפורים ואחסנה זמנית, במידת הצורך, לצורך שימושים שונים כגון:  ג.

 גינון, מילוי גס בשכבות נמוכות, מילוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.אדמה לצורכי 

 הכשרת החומרים החפורים למילוי גם אם יש צורך בריסוק, ניפוץ וגריסת האבן. ד.

 העברת מיטב החומר לשטחי מילוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי. ה.

לא יותר סילוק חומר  -פקח באתר החומר החפור יועבר  לאתר עירום בהתאם להנחיית המ 

 חפור שלא בהתאם להנחיה מפורשת וכתובה של המפקח באתר.

העמסה ופינוי עודפי הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות למרחק כלשהו או למקום בו  ו.

 פירוק ס"מ.ז. 20ק"מ מגבול האתר ופיזורו שם בשכבות של  10יורה המפקח עד למרחק של 

 , יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.מערכות, חלקי מבנה ז.

 

מדידת מצב קיים באזור בולדרים )ששבירתם לצרכי מילוי כלולה בעבודות החפירה( וסלעים תעשה 

 ז'.-על קרקע טבעית ביניהם. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים א'
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 המדידה לתשלום לפי מ"ק מחושב כאמור במפרט הכללי.

   

 גישושחפירות 

 

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן שהוא יידרש מיד עם תחילת עבודתו במפרט הכלליבנוסף לאמור 

, לעשות חפירות גישוש במקומות שונים שיובאו לידיעתו על עוד לפני שיבצע כל עבודה אחרתבאתר, 

ידי המפקח, לאתר ולמדוד את מקומם המדויק, מידותיהם ומפלסיהם של כבלים, צינורות 

תת קרקעיים  ולמסור את הממצאים בשרטוטים מסודרים, ברורים ומפורטים לידי  יםומתקנ

המפקח וזאת על מנת שאפשר יהיה להשלים תוכניות של תשתית חדשה עבור צנרת  "בזק" וחברת 

 חשמל ולאמת ולהתאים סופית תוכניות צנרת התיעול החדשה. 

ידי חפירות גישוש נוספות כפי שיורה במידת הצורך יהיה על הקבלן להשלים את המידע שמסר על 

 המפקח.

כמו כן יהיה על הקבלן לפתוח שוחות למיניהן, תאי וגובי "בזק", למדוד את פרטיהם לרבות פרטי 

 כל הכבלים והצינורות ולהגישם למפקח כמפורט לעיל.

ו כל המתקנים, המערכות והצינורות התת קרקעיים שיתגלו במהלך חפירות הגישוש יימדדו ויירשמ

במדויק: רום ראש צינור או תיקרה, רום תחתית צינור או ריצפה, קוטר חיצוני או ממדים סוג 

הצינור או המתקן )פלדה, בטון, בלוקים, אסבסט וכיוצא בזה(,    סוג ההגנה על הצינור או המתקן 

ייכות )אם ישנה(, וכל מידע נוסף הדרוש לצרכי תכנון, לרבות ברור פרטים עם בעלי המתקנים לגבי ש

 המתקן ותפקודו )למי שייך, האם פעיל ומה פעילותו(.

 כל המדידות והתרשימים ייערכו וייחתמו על ידי מודד מוסמך ורשוי מטעם הקבלן. מדידות

ושרטוטים שלא יהיו חתומים על ידי מודד מוסמך ורשוי לא יתקבלו והמשך עבודתו של הקבלן 

קבלן יוחזק כאחראי לנכונות ולדיוק חפירות תעורכב עד למסירת שרטוטים כנ"ל. בכל מקרה, ה

 הגישו והמידע שבשרטוטים.

 חתימת המודד המוסמך תהווה תנאי לתשלום עבור חפירות הגישוש.

צילומים של כל חפירה וחפירה באמצעות מצלמה עם תאריכון  2בנוסף, יהיה על הקבלן לצלם 

עותקים מכל צילום כשהם  3באופן שישקפו את הממצאים בצורה הטובה ביותר ולמסור למפקח 

מסודרים בתוך אלבומים. על הצילום יירשמו מיקום החפירה באופן שניתן יהיה לשייך אותו באופן 

 ברור לשרטוטים המתאימים וכן תאריך הצילום והוא ייחתם על ידי המודד המוסמך של הקבלן.

ית להדגמת רוחב הבור אמות מדידה )"לטות"( האחת אופק 2לפני הצילום יונחו בכל חפירת גישוש 

והשנייה אנכית להדגמת עומקו וכן שלט בולט עם מספר חפירת הגישוש ואלו ייראו באופן בולט 

 בצילום.

ולהמציא הנתונים באופן   במשך כל תקופת עבודתועל הקבלן יהיה להמשיך ולבצע חפירות גישוש 

 שוטף למפקח.

ח לפי שיקול דעתו הבלעדי וייעשו על ידי מקום, כמות ומועד חפירות הגישוש ייקבעו על ידי המפק

הקבלן לכל מטרה הקשורה בביצוע העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין, כפי שתיראה למפקח ולא 

תוכר כל טענה ו/או תביעה מצד הקבלן בקשר עם קביעת המפקח לגבי מקום, כמות ומועד החפירות 

 ומטרתן.

ידרשו על ידי המפקח בתחילת העבודה והדרושים כל עוד לא נמסרו על ידי הקבלן כל הנתונים שי

לצורך השלמת תוכניות הצנרות למיניהן, כולל השלמות במידת הצורך, תשארנה תוכניות צנרת 
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יום  14הניקוז כתוכניות "למכרז בלבד"  ואי אפשר יהיה להשלימן כתוכניות לביצוע אלא כעבור 

 מקבלת כל הנתונים הדרושים מידי הקבלן.

 90פשר יהיה למסור לקבלן תוכניות התשתית החדשה עבור צנרת "בזק" אלא כעבור כמו כן אי א

 , כול פרק חפירות גישוש יהיה על חשבון הקבלן . יום מיום שמסר את כל הנתונים הדרושים

 

 יישור והידוק שתית חפירה

                                                                            לאחר ביצוע פירוקים לסוגיהם ועבודות  הפרויקטבתחומי 

 עפר שונות יש לבצע יישור והידוק שתית.

 

  עבודות עפר והכנה 51.02

מטר  +  0.4הקרקע באזור המגרש המתוכנן תיחפר לעומקים בהתאם לתוכניות )החלפת קרקע של 

( מגובה סופי בכר -) 0.65-כלומר החפירה תהיה ל –מטר  0.25מבנה חצצים של כר דשא סינטטי 

 הדשא.

 מטר לכל כוון. 1הערה: שטח המגרש הינו שטח כר הדשא + 

 בשטחי מדרכות/ריצוף יבוצע אותו מבנה אך ללא שכבות החצצים לדשא סינטטי.

מהצפיפות  95%לאחר גמר החפירה יבוצע יישור והידוק פני השטח עד לקבלת דרגת הידוק של 

 מעברי מכבש גדול לכל כיוון.  4רים גדולים יבוצעו המעבדתית המקסימלית. במידה ויש בולד

ס"מ , שכבת המצעים תונח  10מעל לתשתית מהודקת יש להניח שכבה אחת של מצע סוג א' בעובי 

 מהצפיפות המעבדתית המקסימלית .  98%דוך הרטבה והידוק על לקבלת דרגת הידוק של 

 

או   FORTRAC 110סוג 'גיאוגריד מעל שכבת המצעים התחתונה יש להניח יריעה גיאוטכנית מ

 ש"ע . היריעה תונח עם מתיחה לשני הכיוונים  בעזרת יתדות מתאימות.

ס"מ )עובי לאחר  15מעל היריעה יש להניח עוד שתי שכבות של מצע סוג א' מהודק כל שכבה בעובי 

 מהצפיפות המעבדתית המקסימלית.  98%הידוק(,כל שכבה תהיה בצפיפות של 

 צע יבוצעו שכבות החצץ בהתאם למפרט החצצים שבהמשך.מעל שכבות המ

 

בשטחים בהם גובה תחתית המבנה החדש גבוה מגובה הקרקע הקיימת יבוצעו העבודות כדלקמן: 

  A-4-2מטר עליונים של הקרקע הקיימת )בתחתית החפירה( והתקנת חומר נברר ו/או  0.2-עיבוד ב
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יובא לאתר יהיה טעון אישור יועץ הקרקע . סוג הקרקע ש35% -בעלי תפיחה חופשית קטנה מ

 מראש.

 

מעברי מכבש )עם  6-8ס"מ ותהודק באמצעות  20טרם התקנת חומר המילוי תחרש הקרקע לעומק 

 ק"ג/סמ"א טוף עד להפסקת כל שקיעה. 25חפיפה( בעל עומס סטטי של 

 

 פרוקטור.-ידממודיפי 98%ס"מ כל אחת ל  20חומר המילוי המובא יהודק בשכבות מקסימליות של 

 ביצוע בדיקות מעבדה מוכרת הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו.

( מטר יבוצעו -) 0.4( מטר מתחת למפלס כר הדשא הסופי או בשטחי מדרכות ממפלס -) 0.65ממפלס 

 :כלומרהעבודות בהתאם למפורט לעיל, 

 ס"מ 10התקנת שכבת מצעים תחתונה בעובי 

 התקנת יריעת גיאוגריד

 ס"מ 15ות מצעים בעובי שכב 2התקנת 

 המפלס הסופי )שכבה עליונה( יובא למפלסים מתוכננים תוך שימוש במפלסת לייזר "לייזר גריידר" .

 הנחיות נוספות

רטיבות ההידוק לא תפחת מהרטיבות האופטימלית ולא תעלה  -הרטיבות הדרושה להידוק א.

 על רטיבות הרוויה של אותו חומר.

 עבודות העפר תתבצענה לפי תכנית ולפי הנחיות יועץ הקרקע. -מידות המילוי המהודק ב.

יש לסלק חומרים אורגניים ופסולת אחרת מפני הקרקע ועד  -הידוק פני הקרקע הקיימים  .ג

ס"מ לפני תחילת המילוי המבוקר. הקרקע תיושר באופן המאפשר מעבר יעיל של המכבש  20לעומק 

 מפורט לעיל. ובאופן שעובי השכבות להידוק לא יעלה על ה

המפקח יהא רשאי לדרוש בכל עת ביצוע מדידת אזור העבודה והשטחים שמסביבו לצורך  .ד

בדיקת המצב הקיים, התחברות המפלסים למגרש המתוכנן וכדומה. למען הסר ספק עבודת המודד 

 כלולה במחירי היחידה של הפרויקט ולא תשולם בגינה תוספת.
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  מצעים ותשתיות  -  3.51

 כללי  -  0003.51.

 של המפרט הכללי.  51.03חומרי המצעים יהיו חומרים גרוסים במחצבה ויתאימו לדרישות פרק 

 

 מצעים  -  3.51

בכל מקום בו מוזכר המונח מצע סוג א' הכוונה היא  למצע מאבן גרוסה סוג א' )לא כורכר( אשר 

 במפרט הכללי.  510322יעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף 

 ש לפי הפרט או כתב הכמויות, לאחר הידוק ולפי דרישת המפקח באתר.כנדר

 .MOD .AASHO 98%דרגת הצפיפות הנדרשת בכל השכבות הינה 

המדידה לתשלום עבור המצעים תהיה לפי הנפח התיאורטי במ"ק, לפי התכניות, ללא ניכוי שוחות, 

 במפרט הכללי. 5100.36תאים וכו'. הכל כמצויין בסעיף 

+, 1%ותרת בתכולת הרטיבות האופטימלית המתאימה לצפיפות הנדרשת לא תעלה על הסטיה המ

 . -1%  -ו

 

 עבודות אספלטים  -  51.4

 עבודות אספלט:  -. 51.4.010

ראו מפרט כללי לעבודות  -ככלל עבודות האספלט תבוצענה לפי מפרט ודרישות איכות מע"צ 

תערובות אספלטיות  -34 פלטיות ופרקשכבות אס - 32סלילה וגישור )"הספר הירוק"( פרק 

במפרט הכללי לגבי טיב החומרים  5104וכן עפ"י פרק  )לא מצורף למסמכי המכרז( , מתקדמות

 והביצוע.

דירוג התערובת, תכולת ביטומן, בדיקות, בקרת דיוק, הידוק וכו' יהיו בהתאם למפרט מע"צ. 

מישורי לא תורשה סטייה מעבר  תשומת לב הקבלן לבקרת הדיוק ברומי האספלט והיות שהשטח

 ליקויים. - 32.10.1במפרט מע"צ וסעיף  32.8.2ראה סעיף  -לטווח המותר 

 שכבות האספלט יהיו כדלהלן:

 (.34פרק  )לפי  2/1"ס"מ, עובי גרגיר  4שכבת אספלט נושאת עליונה, בזלתית, בעובי  .1

יבוצע בהתאם לשיקול  (.34)לפי פרק  1"ס"מ, עובי גרגיר  5שכבת אספלט מקשרת בעובי  .2

 המזמין )ייתכן שתבוצע שכבה אחת בלבד(.

 מדידה לתשלום:

 בציון עובי השכבה. )התשלום כולל התחברות למיסעה קיימת( לפי מ"ר

 .כל המידות הן לאחר הידוק

 

 

 )אספלטים( ריסוסים  -.  51.4.020
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 באות:של המפרט הכללי מודגשות בזה הנקודות ה 510452בנוסף לנאמר בסעיף 

 ריסוס יסוד: .1

ק"ג/מ"ר. הזמן בין הריסוס ושימת  1בכמות  MS - 10יבוצע באמולסיה ביטומנית מסוג 

שעות ולפי קביעת המפקח. טמפרטורת היישום  24שכבת בטון אספלט מעליו יהיה לפחות 

 מעלות צלזיוס. 20-70תהיה 

 ריסוס מאחה )בין שכבות אספלט(: . 2

מש הקבלן תיעשה ע"י המפקח בכתב מראש. ריסוס מאחה קביעת סוג האמולסיה בה ישת

 ייעשה בין שכבות האספלט.

 על הקבלן להקפיד בזמן הריסוס, לא להתיז על המדרכות ואבני השפה.

הקבלן ידאג לאמצעי מניעה להכתמת אבני שפה בצמוד לשטחים שיש לרסס ע"י כיסויים בכל 

 אמצעי שהוא לשביעות רצון המפקח.

 בציון סוג הריסוס. י מ"רמדידה לתשלום לפ

 המחיר כולל ניקוי פני השטח לפני ביצוע פעולת הריסוס.
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   צים חצשכבות הוכר הדשא מערכת ניקוז  -  51.5פרק 
 

 שלבי ביצוע -ניקוז  – 00.51.5
 
 סימון מרכזי כל תעלות הניקוז לפי התוכנית וקבלת אישור הפיקוח על מיקומן. -
 חפירת תעלות הניקוז הרוחביות המתוכננות ויצירת שיפועים לפי התכנון. -
 חפירת תעלת הניקוז המאספת המתוכננות ויצירת שיפועים לפי תכנון. -
 חפירה והתקנת הצינורות המובילים למערכת ההשקיה. -
 הנחת צינורות הניקוז המתאספים, חיבורם לשוחות הביקורת ומילוי התעלות המאספות. -
דיפון תעלות הניקוז ופריסת בד גאוטכסטיל לדיפון תעלות הניקוז ולכיסוי פני כל שטח  -

 המגרש.
 מילוי קרקעית התעלות בחצץ הניקוז לגובה הנחת צינור הניקוז. -
 הנחת צינורות הניקוז בתעלות הניקוז. -
 חיבור צינורות הניקוז לשוחות הביקורת הקיימות.  -
 שטיפת צינורות הניקוז. -
 פריסת חצץ הניקוז. -
 פריסת חצץ שכבת הביניים. -
 

 צנורות פי.וי.סי  -קו ניקוז מאסף 
 

 , עם אטמים.  884צינורות הביוב יהיו צנורות פי.וי.סי. עבה לביוב לפי ת"י 
 הצנורות יהיו נושאי תו תקן של מכון התקנים. 

 
 י.הכוונה לקוטר חיצונ -בכל מקום שיש התיחסות לקוטר צנור פי.וי.סי. 

 
 הצנורות יחוברו ע"י מחברי שקע תקע )מצמד פעמון( ואטם גומי מיוחד מסופק 

ע"י יצרן הצנרת. האטמים יהיו עם טבעות גומי המתאימות לשפכים גולמיים לפי ת"י, כל 
 השאר כמפורט במפרטים הכלליים. קצות הצנור יהיו שלמים ויתאימו למחברים.

 
 תוך מעטפת חול דיונות נקי.הצנורות יונחו ויחוברו בתעלה החפורה ב

 
הצנורות יונחו באתר במקום מוצל ע"י רשת צל מרגע הגעתם מבית החרושת ועד הנחתם 

 בתעלה החפורה.
 

 אורך צנורות
 

מ'. אם יידרש, יספק הקבלן צינורות באורך  3.0/4.0צינורות פי.וי.סי. לביוב יהיו באורכים 
 מטר. 3.0

נוספת באמצעות חתוך, ויצירת פאזה עבור  במידת הצורך, יבצע הקבלן התאמת אורך
 המחבר.

 אסור לבצע שבירת קצה צינור אלא חתוך בלבד ובהתאם להוראות היצרן.
 

 הנחת הצנורות 
 

הצנורות יונחו בחפירה כמפורט במפרטים הכלליים כפוף להנחיות היצרן, ובפיקוח עליון של 
תוספת מחיר וכמצוין בת"י שירות השדה של היצרן, הנותן את כל ההדרכה והפיקוח ללא 

 . 2חלק  884
 

על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד מוסמך של 
 הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות.

 
פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות  בין שתי שוחות סמוכות בבת 

תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול דיונות אחת. 
 מהודק, לפי הנדרש לעיל.
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אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון. הקווים 

 יונחו במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה.
 

 להשתמש בפקק סופי חרושתי.בקצה קו ניקוז, כאשר יש צורך לאטמו, יש 
 לא ישולם בנפרד עבור פקק סופי חרושתי ומחירו יהיה כלול במחיר הצינור.

 
לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ויקבע מיד 

 במקומו ע"י הידוק חול מצדו לכל אורכו.
 -. I.Lנימית של הצנורות )מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפ

 אינברט(. הצינורות יונחו בהתאמה גמורה ללא קפיצות מקומיות.
 
 

 סבולות מותרות
 

 הסטייה המותרת בביצוע הנחת הקו ביחס לתכנון הינה כדלקמן:
 

 ס"מ± 0.5 עומק הצינור 
 0.05%  שיפוע הצינור 

 
 

 לניקוזתאי בקרה 
 

תסופק עם חוליה עם רצפה והגבהות ע"י  שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, שוחה טרומית
 .658חוליות טרומיות לפי ת"י 

ו/או איטופלסט. בתחתית השוחה  2חיבור החוליות יעשה ע"י טיח צמנט עם בי.ג'י. בונד 
 יבוצע מתעל )בנצ'יק(. 

חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות מחברים מיוחדים  לשוחות. 
 .489ולים, ויתאימו לת"י המכסים יהיו עג

 
המדידה והתשלום יהיו לפי יחידות לפי קוטר ועומק השוחה, תקרה והתקנת מכסה,התקנת 

כל המחברים לקירות הבטון וחבור צנורות המתעל )בנצ'יק( כולל כל החומר והעבודה, 
 עבודות עפר ,חפירה ודיפון , מילוי חוזר, וסילוק עודפי עפר .

 
 הניקוז לפי התכנית וקבלת אישור הפיקוח על מיקומן.סימון מרכזי כל תעלות 

סימון מרכזי  התעלות הרוחביות, יבוצע ע"י מודד מוסמך באמצעות צבע או אבקת סיד על 
 גבי שתית המגרש, לפי התכניות המצורפות.

 רק לאחר קבלת אישור הפיקוח, ניתן יהיה להתחיל בחפירת/חציבת התעלות.
 

 .רוחביותחפירת/חציבת תעלות הניקוז ה
התעלות, יחפרו/יחצבו לרוחב המגרש, לפי התכניות המצורפות במרחק לפי התכנית, בשיפוע 

 לפי התכנית ממערב המגרש למזרחו בצד אחד וממזרח המגרש למערבו בצידו השני.
חומר חפירת התעלות יפונה מייד אל מחוץ למגרש באמצעות הכלי החופר או באמצעות עגלה 

חפירה/חציבה. לא תותר הנחת חומר זה באזור שבין התעלות. נגררת בה יונח חומר ה
ס"מ.  בגדות  2הסטייה המרבית המותרת מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע המתוכנן, 

התעלות לא תאושר השארת שאריות חומר חפירה ]שמותירות את השטח שבין התעלות נמוך 
 משפת התעלה[ 

 תר.כל חומר החפירה יפונה מהאתר למקום שפך מו
תחתית תעלות הניקוז, תהודק בעזרת מכבש צר שיאושר ע"י הפיקוח.תעלות הניקוז 

הרוחביות, יתחברו לשוחות הביקורת לפי התכנית. מפלס התעלות הרוחביות המנקזות , 
ס"מ. הסטייה  40יהיה לפי התכנית באופן שייווצר השיפוע הרצוי. רוחב התעלות לא יעלה על 

 ס"מ. 2תוכננים , בהתאם לשיפוע המתוכנן, המרבית המותרת מהגבהים המ
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 אופן פיזור החצץ
חצץ הניקוז הגס השטוף, ייפרס עד לגובהו הסופי תוך כדי מילוי תעלות הניקוז המשניות  

 )ראה חתך(.
החצץ יפוזר באמצעות כלים מתאימים. הכלים יתחילו את עבודות הפיזור והפריסה תוך 

החצץ מראשי הערמות ומילוי החללים שבין  עלייה על ערמות החצץ ודחיפת ופריסת
 הערמות.

בכל מקרה, לא תורשה ירידת כלי הפיזור והפריסה מערימות החצץ. לא תותר ירידת 
 טרקטורים וכלים כבדים ונסיעתם על השתית ויריעת הגא וטכסטיל.

 ס"מ מעל ליריעת הגא וטכסטיל שנפרסה על שתית המגרש. 15עובי שכבת החצץ הגס, 
 ץ, יימדד מפני יריעת הגא וטכסטיל ולא מפני שתית המגרש.גובה החצ

 החצץ יפוזר ויפולס באמצעות מפלסת לייזר דוגמת "לייזר גריידר" .
הקבלן ינקה וישטוף את הכלים המיועדים לפיזור החצץ לפני הכנסתם לשטח העבודה. 

 הכלים, יהיו נקיים מכל שאריות חרסית ושברי אבן, שרידי צמחייה ועשבים.
הקבלן לקבל אישור לאופן פרישת שכבת חצץ הניקוז לפני פרישת שכבת החצץ הדק.  על

הסטייה המרבית המותרת של גובה החצץ הגס מהגבהים המתוכננים, בהתאם לשיפוע 
 ס"מ. 0.5 -המתוכנן, +/

 
 

 דרישות טכניות:
 

החצץ יפוזר באמצעות כלים מתאימים שיאושרו מראש ע"י המפקח. הכלים יתחילו את 
ודת הפיזור והפריסה תוך עלייה על ערמות החצץ ודחיפה של החצץ מראש הערמה ומילוי עב

 כל החללים שנוצרו.
 

 חצץ הניקוז השטוף יהיה חצץ גרוס )לא חלוקי נחל( לפי האפיונים שיפורטו להלן. 
 

רק לאחר קבלת אישור המפקח לבדיקת המעבדה להתפלגות גודל האגרגטים וניקיונו של 
אתר יותר פיזור החצץ במגרש. בכל מקרה לא  יאושר פיזור חצץ המכיל אבק החצץ שהובא ל

 או חרסיות.
 

ס"מ מעל ליריעת הגיאו טקסטיל שנפרסה. גובה החצץ יימדד  15עובי שכבת החצץ הגס יהיה 
 מפני שכבת הבד ולא מפני השתית.

 
ות הסטייה המרבית המותרת של גובה החצץ הגס מהגבהים המתוכננים בהתאם לתוכני

 ס"מ. 0.5 -המפלסים הינה +/
 

 ס"מ. 5עובי שכבת החצץ הדק העליונה תהיה בעובי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החצצים יהיו לפי האפיון הבא:
 
 
 



 סיגמה הנדסה  – מפרט טכני מיוחד

 

41 

 

 חצץ שכבה עליונה )מודרג( 

 אחוז עובר

 חצץ שכבה תחתונה ) בסיס( 

 אחוז עובר

 

 נפה נפה במ"מ

 96-100 

 

25 1" 

 80-100 

 

19 3/4" 

100 50-70 

 

12.5 

 

1/2" 

95-100 

 

25-30 

 

9.5 

 

3/8" 

95 

 

10%עד   

 

4.75 

 

#4 

25-40 

 

5%עד   

 

1.18 #16 

10-20 

 

0-2 0.425 

 

#40 

0-3 

 

0-2 

 

0.075 

 

#200 

 0.4-4 מ"מ

 

מ"מ  5-20 

 

במ"מ גודל ממוצע  

 

 

 

 

 
 
 
 

 . 25%נקבוביות שתי השכבות צריכה להיות גדולה מ 
 

 ש. כל כמות החצץ הדרושה, תובא לאתר לפני השימו
 

המציע ישמור במהלך העבודה על לחות החצץ על ידי הרטבתו מעת לעת לפי הצורך ובהתאם 
 להוראות המפקח.

 
רק לאחר קבלת אישור לבדיקת מעבדה למדגם שיילקח ע"י המפקח, ע"ח המציע, להתפלגות 

 גודל החצץ וניקיונו, ניתן יהיה לעשות שימוש בחצץ. 
 

 מדידה
התעלות נקיות מכל חומר מפורר, על הקבלן לקבל אישור בסיום החפירה/חציבה , בעת ש

 הפיקוח לתקינות החתך והשיפועים על פי מדידה.
מדידה זו תכלול גם את השטחים שבין התעלות כדי לבדוק שלא נוצרו פגיעות וסטיות בגובה 

 השתית כתוצאה מעבודת כלי החפירה ו/או פינוי עודפי החמורים.
"מ מהגובה המתוכנן , יצטרך הקבלן לבצע פילוס כנ"ל ס 2-אם יתגלו סטיות של מעל ל

 מחדש.
 

 

 מערכת צינון כר הדשא -52פרק 
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מערכת הצינון שתותקן במגרש מושתת על שישה ממטירי גיחה יעודיים למגרשי דשא 
סינטטי שיותקנו בשוליים בכר הדשא או במדרכה הצמודה לכר הדשא במפלס 

 המגרש.
 

 צנרת
.  כל האביזרים 10מ"מ דרג  90צנרת פוליאטלן קוטר  צנרת הזנה לממטירים תהיה

 יהיו חדשים , תקינים ובעלי תו תקן.
 

 לפני תחילת העבודות יש לבצע בדיקת אופין רשת ולהעבירה למתכנן.
 תחילת הביצוע רק לאחר יידוע המתכנן וקבלת תוצאות הבדיקה.

 
 קע .המדידה והסימון לצנרת רק לאחר שהושלמו כל העבודות  הכנת הקר

חפירת התעלות להטמנת הצנרת רק לאחר שהקבלן וידא שאין תשתיות אחרות 
 בתוואי המתוכנן.

 ס"מ. 60עומק החפירה לצינורות יהיה 
צינורות המסומנים בתוכנית כמונחים זה לצד זה, ניתן להעביר באותה תעלה, זה לצד 

 זה ולשם כך הקבלן ירחיב את התעלה.
 אטמ'. 16תקן ישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ של כל הצינורות יהיו מסומנים בתו 

הנחת הצינורות בתעלות החפורות תהיה בצורה רפויה ללא מתיחה. אין לכופף את 
ללא שלמים והצינור בקשת חדשה מידי  צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו 

 .מחברים
ר צינורות, מחירי היחידה כוללים: אספקת החומר, חפירת תעלות, הנחת הצנרת, חיבו

ס"מ מעל הצינור, החזרת  20אבזרי חיבור , ריפוד חול בתחתית התעלה, כיסוי חול 
 החומר המקומי בהידוק בשכבות ופינוי עודפי חפירה.

 
 אין לכסות צנרת ללא בדיקתה ושטיפתה.  

 
 שעות ללחצים בהם המערכת נדרשת לעמוד. 4תבוצע בדיקת לחץ למשך 

 
 הקווים ע"י סגירת ופתיחת הקווים. בתום הכיסוי יש לשטוף את כל

 
 

 ממטירים
כל ממטיר יהיה מוזן בקו נפרד ישירות מראש המערכת ומערכת הפיקוד תהיה בראש 

 המערכת מחוץ למגרש.
סוג הממטיר שיותקן יהיה זהה לדגם שבכתב הכמויות או ש"ע רק בכפוף לאישור 

 מראש של המתכנן.
 

 סת לכלוך לממטיר.הממטירים יוגנו בזמן ההתקנה למניעת כני
 בגמר ההתקנה יש לבצע כיוון הממטירים והמערכת.

 
 לאחר התקנה תבוצע בדיקת מערכת.

 
 ראש מערכת הצינון

 
יש לחבר את המשאבה למקור מתח תלת פאזי ישיר )קבוע ולא תלוי בתאורה( מהלוח 

 .4וכן למקור מים בקוטר "
 

 הגברת לחץ
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אמפר  18.5כ"ס   25רנפוס' או ש"ע  אספקה והתקנת משאבה  רב דרגתית תוצרת 'ג
כולל לוח פיקוד להפעלת המשאבה , כולל הגנות לוח פיקוד וראש מערכת.כולל חיבור 

למקור מתח תלת פאזי קבוע לרבות בדיקת חשמלאי ובודק מוסמך הכל בהתאם 
 לפרט

 
 פיקוד 

 
 

ח , כולל לוICC800PL32ראש מערכת קומפלט כולל מחשב הפעלה חיצוני דגם הנטר  
ידני לסגירה, מז"ח מותקן כולל  3הפעלה חיצוני נעול כולל בקר השקיה , מגוף ראשי "

אישור התקנה, מסנן לוכד אבנים, פרוסוסטט +מפסק זרימה מחוברים ללוח פיקוד 
, אביזרי  2אטמוספרות, ברז גן, שסניפלים, הידרומטר , שסתום אוויר " 8,מד לחץ 

כת למקור מים קיים, רקורדים, מגופים חיבור לראש מערכת , חיבור ראש המער
מפחית לחץ , מסנן הכל לפי אישור המפקח לפני התקנה עד להפעלה מושלמת של 

 .מערכת הצינון
 

מחירי היחידה בסעיפי לוח הפיקוד והגברת הלחץ כוללים את החיבור למים וחשמל 
הגברת  )כולל עלות אישורים/ בדיקות וכדומה( עלות הצינורות  והכבלים עד למערכת

 הלחץ/לוח הפיקוד ישולמו בנפרד בפרק חשמל/מים.
 

במחירי היחידה כלולה גם עלות הרכבת מגוף מונע זרימה חוזרת כולל בדיקת טכנאי 
 מורשה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דשא סינטטיכר  - 53פרק 
 
 
 דרישות טכניות מקדמיות: 1.035
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בהתאם  מ"מ   10זעזועים בעובי  ובולם מ"מ עם מילוי חול וגומי 45דשא בגובה סיב  .1

 למפרט הטכני. 
 

 בתוקף. למגרשים מסוג זה אישור פיפ"א הדשא יהיה מדגם בעל  .2
 

יהלום או זית סיב הדשא יהיה מסוג מחוזק )לא ישר/אחיד/חלק( אלא כדוגמת צורת  .3
 . 

 
 הסיב )פוליאתילן( יכיל את התכונות הפיסיות הבאות )דרישות מינימאליות(: .4

 
 10% -+/ מקרון   220  ממוצע:עובי הסיב  .5

 
 UVפוליאתילן מטופל     סיב: .6

 
 Dtex  13,000  +/- 5%   צפיפות סיב: .7

 
 ג"ר למ"ר )מינימום( 1,300  משקל סיבי המשטח:  .8

 
    8,000  מ"ר: 1-מספר ציצות ל .9

 
 10% -+/ מטר  4.0  רוחב גליל דשא: .10

 
 אש         פוליפרופילן/פוליאסטר מטופל תרמית וחסין    בסיס ראשי:  .11

 
 4ציפוי לטקס חדירה למים עם פתחי ניקוז בגודל    בסיס משני: .12

 ס"מ  20/20מ"מ כל 
 

 ירוק )כרי דשא ואצטדיון(  צבעים )סטנדרטיים( .13
 

 לבן    קווים פנימיים .14
 

 עמידות מוחלטת לפעילות בקטריאלית או חדירת ריקבון .15
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 אחריות לדשא סינטטי – 53.02
 
 תעמוד בכל הדרישות הבאות:לדשא הסינטטי  תעודת אחריות  .1

 
תצורף דוגמת תעודת אחריות של יצרן הדשא )ולא של המציע( אשר תעמוד בכל  .2

 התנאים הבאים. 
 
לשימוש ספורט ללא הגבלה  שעות בשנה 2,800שנים ולמינימום של  5תהיה לתוקף של  .3

הו לגבי ולגבי אזורי שימוש או פיצול האחריות להתקנת המוצר או פיצול כלש
 .המוצרים/רכיבים המרכיבים את משטח הדשא 

 
 תהיה של יצרן הדשא מופנית אל המזמין ותכלול אחריות לגבי המוצר וההתקנה .4

 .שנים. 3אחריות יצרן 
 
 תכיל אחריות לגבי ההתקנה המבוצעת ע"י המציע. .5
 
 לא תכיל החרגות כלשהן בעניין צוות ההתקנה. .6
 
ה, למעט כך שתתאפשר התניה לגבי התקנה לא תכיל החרגות בעניין אופן ההתקנ .7

בהתאם למפרט טכני זה ו/או המפרט הטכני של המוצר, ובלבד שאין מניעה להתקין 
 את המוצר בהתאם למפרט טכני זה לרבות התוכניות והדרישות במפרטים ובתקנות .

 
 לא תכיל החרגות לגבי אזורים כלשהם במגרש. .8
 
 גרש.לא תכיל החרגות לגבי מספר המשתמשים במ .9
 

 לא תכיל סעיפי עלות השתתפות עצמית של המזמין במקרה של תיקונים ו/או החלפות. .10
לא תכיל החרגות לגבי תנאי האתר בו מותקן הדשא ובלבד שהדשא יותקן בהתאם  .11

 למפרט טכני זה. 
 

לא תכיל החרגה לגבי שימוש בנעלי ספורט. כלומר לא תתאפשר החרגה לשימוש בנעלי  .12
 כדורגל בלבד וכדומה.

 
אם  -ימים  ]כלומר 21לא תחייב ביצוע טיפולי אחזקה בתדירות שהיא לפחות כל  .13

תעודת   האחריות תחייב ביצוע הברשה ו/או פעולות אחזקה בתדירות גבוהה מזו של 
 האחריות לא תתקבל[. -ימים 21

 
תעודת האחריות תאשר את תוקף האחריות לגבי המתקין. כלומר יצוין שם המתקין  .14

 תנת האחריות )ניתן להעביר אישור זה במכתב נפרד מיצרן הדשא(.אשר לגביו ני
 
 
 
 
 

 תנאים כלליים: -כר דשא סינטטי  0353.
 
 המפרט הטכני המיוחד הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .1
 
לכל עבודות באתר לרבות עבודות הבנייה, )ובעיקר בהתייחס להצעה זו עבודות  .2

משרדי )"הספר הכחול"( בהוצאת משרד -יחייב המפרט הבינ  -פיתוח והתקנת דשא סינטטי  
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הביטחון במהדורותיו האחרונות את הקבלן. המפרט הטכני המיוחד בא להוסיף ובשום אופן 
 משרדי )"הספר הכחול"( בהוצאת משרד הביטחון  .-לא ייגרע מהמפרט הבינ

 
רט במפרט הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי קרא בדקדוק ובעיון רב את כל המפו .3

הטכני המיוחד, וכי הינו בעל ידע ניסיון ,מיומנות  ויכולת המאפשרים לו לבצע את העבודה 
 ברמה נאותה ובלוח זמנים הנדרש לעבודה זו.

 
הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי בדק את תנאי האתר וסביבתו וכי לא תהיה לו כל  .4

 קשר זה.טענה שהיא כנגד מזמין העבודה או כנגד כל גורם אחר בה
 
הקבלן מאשר עם הגשת הצעתו כי בהתחשב בתנאי הסביבה ו/או המשטח  הקיים,  .5

הוא מצא כי אין כל מניעה להתקין את המוצרים המוצעים על ידו לרבות את יריעות הניקוז 
ואת הדשא הסינטטי וכי הוא מאשר כי לאחר בדיקה שערך, אין כל גורם או סיבה שמונעת 

 ם על ידו בהתאם למפרט הטכני המיוחד והתוכניות.ביצוע המוצרים המוצעי
 
משטח הדשא המוגמר יראה כמו דשא מכוסח אחיד ללא כל חריגות ויתאים לנעלי  .6

 ספורט מכל הסוגים. 
 
סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש בשדות  .7

סגולית, חום, תנועת -ות האולטרהפתוחים ועמידים דיים כדי לעמוד בפני השפעות ההתפרק
 רגליים ומזהמים הנישאים במים ובאוויר.  

 
כל המוצרים שיסופקו לאתר יהיו יחד עם תעודות נתוני היצרן ואישור על הסוג,  .8

הדגם והכמות שהוזמנו ע"י המציע לאתר. לכל המוצרים שמובאים לאתר תצורף תעודת 
 מובא וכדומה. משלוח עם פרטי החומר המובא, מקור החומר ה

 
 המציע יבצע על חשבונו, מדידות של שטח העבודה באמצעות מודד מוסמך.  .9

 מ'. X 2מ'  2בסיום פילוס משטח ההתקנה ובסיום התקנת הדשא  בתשבוץ/צפיפות של 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התקנה : -דשא סינטטי - 53.04
מגרש כך שלא יהיו חיבורים לא יאושרו חיבורים באמצע ואורך הגליל יהיה לפחות באורך ה

מטר. החיבור בין הגלילים יהיה שטוח  4.0באורך המשטח. רוחב מינימאלי של הגליל יהיה 
ובלתי נראה באמצעות תפירת /הדבקת המשטחים. בתחתית התפר יהיה בד הגנה שיודבק 

 ס"מ לפחות. 25בתחתית אריגי הדשא לכל אורך התפר וברוחב 
 ר שדוגמא ממנו אושרה ע"י המפקח.בד ההגנה יסופק לאתר רק לאח



 סיגמה הנדסה  – מפרט טכני מיוחד

 

47 

 

החיבור יבוצע חזק כך שלא תתאפשר הפרדת משטחי הדשא. חוזק החיבור ייבדק באתר על 
ידי המפקח  ובמידה ומצא המפקח כי חוזק החיבורים אינו לשביעות רצונו יבוצעו החיבורים 

 ע"י הקבלן עד לקבלת חיבור תקין.
 
 

 לבנים מותר רק באופנים הבאים:למען הסר ספק מודגש כי ביצוע הקווים ה
ביצוע סימון הקווים במפעל שטיחי הדשא, דהיינו השטיחים יגיעו עם הקווים  .1

 הלבנים מוכנים. 
 (.BACKINGעל ידי גילוח הדשא הקיים והדבקת פס לבן מוכן ע"ג אריג הדשא ) .2
 

 משטח הדשא הסינטטי
 

 .סוג הדשא הסינתטי 
שדוגמא מהם הזהה לדוגמא שאושרה במכרז אושרה  משטחי הדשא יסופקו לאתר רק לאחר

 ע"י המפקח .
זהה לחלוטין לסוג מתוצרת  MONOFILAMENTהמוצר יהיה מסוג משטח "סיב בודד" 

החברה יצרנית המרבד שמגרש בו הותקן המוצר המוצע, אושר למשחקים ע"י פיפ"א 
 לתכנית פיפ"א שני כוכבים )המציע נדרש לצרף מסמכים מעידים(.

 
ר יהיה מסוג אשר לגביו קיים אישור פיפ"א שני כוכבים למגרש כלשהו שניתן לאחר המוצ
 על המציע יהיה לצרף אישורי פיפ"א לזהות הנדרשת. -2008שנת 

 
ובכל מקרה  Sאו בצורת  Wאו בצורת  Vסיב הדשא יהיה מסוג בעל עמוד שדרה או בצורת 

 לא יהיה סיב שטוח מלבני ללא חיזוק.
 

 פייניו הטכניים של המשטח הסינתטי כולל המפרט הטכני והכמויותסוג הדשא וכל מא
 של פתיתי הגומי וגרגירי החול הממלאים את המשטח, יהיו זהים בדיוק לאלו שבוצעו 

במגרש שבוצע ע"י החברה ואושר ע"י פיפ"א כנ"ל ולא יפחתו מהדרישות המפורטות בהסכם 
 זה.

 . SHOCKPADדשא מסוג  דוגמת  
 
 

 ביםחומרים ומרכי
כל המרכיבים ושיטת התקנתם יתוכננו וייוצרו כך שיתאימו לשימוש במגרשי ספורט  

 פתוחים. 
 

המציע אחראי לבדיקת התנאים השוררים באזור הקמת המגרש וידוע לו כי לא תהיה לו כל 
 טענה בגין התנאים הפיזיים או אחרים השוררים באזור הקמת המגרש.

מכוסח אחיד ללא כל חריגות ויתאים לנעלי  משטח המשחקים המוגמר יראה כמו דשא
 ספורט מכל הסוגים. 

 
סיבי המשטח יהיו סיבים לשימוש אתלטי מוכח שתוכננו במיוחד לשימוש בשדות פתוחים 

סגולית, חום, תנועת רגליים -ועמידים דיים כדי לעמוד בפני השפעות ההתפרקות האולטרה
 ומזהמים הנישאים במים ובאוויר.

 
 משטח הדשא

 
משטח הדשא יהיה מפוליאתילן  דמוי דשא מצופה בשכבת ציפוי שניונית  מחומר  א.

 /+-10%מ"מ   45אקרילי. הסיבים יהיו דמויי דשא ויגיעו לגובה משטח של  
 

המשטח המדושא יהיה ממולא בתערובת של פתיתי גומי וגרגירי חול ביחסי תערובת  ב.
 מ"מ(. 18-20מילוי חול/גומי יהיה  בהתאם להוראות יצרן הדשא. גובה סיב חופשי )ללא
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כל הרכיבים ושיטת התקנתם יתוכננו וייוצרו לשימוש במגרשי ספורט פתוחים.  ג.
החומרים המפורטים להלן צריכים לעמוד בחשיפה מלאה לתנאי מזג האוויר השוררים 

בישראל בכלל ובסביבת הפרויקט בפרט,  לעמוד בפני חרקים, ריקבון, פטריות וטחב; 
סגולית ולהתפרקות בחום, והם יהיו בעלי תכונות בסיסיות של ניקוז -ה אולטרהלקרינ

מ"מ/שעה( ומצע הבסיס כך שהמים  60שיאפשרו זרימת מים חופשית דרך הדשא )לפחות 
 יוכלו לזרום לשתיית הקיימת.

 
 משטח המשחקים המוגמר יראה כמו דשא מכוסח אחיד ללא כל חריגות.  ד.
 

 בפני שחיקה וחתכים כתוצאה משימוש רגיל.  המשטח המוגמר יעמוד ה.
 
 
 

 חומרי מילוי
 

 חומרי המילוי ]חול וגומי[ יהיו ע"פ המפורט להלן. 
חומרי המילוי יפוזרו רק באמצעות מכשירים שיאושרו מראש ע"י המפקח לפני תחילת 

 עבודות הפיזור. לצורך כך תאושר עבודה עם מכונת טופדרסר או מכונת סנדמאטיק.
 

כי חומרי המילוי יסופקו לאתר רק לאחר שדוגמאות מהן )העומדות בדרישות המפרט מודגש 
 הטכני( יאושרו מראש ע"י המפקח .

 
 מ"מ.  18על כמות המילוי להיות כך שגובה המילוי לא יפחת מגובה הסיב בניכוי 

 
 החדרת חומרי המילוי אל תוך המרבד, תבוצע תוך שימוש במברשות מקצועיות מיוחדות 

( בסיבים הסינטטיים, ולא תגרם בזמן FIBRILATIONה זו שלא יגרמו לפיצול רב )למטר
החדרת חומרי המילוי קבירת ו/או מעיכת סיבי דשא, ההחדרה תבוצע כך שהסיבים יעמדו 

בצפיפות מלאה כך שלא תיווצרנה 'קרחות' או קטעים שבהם חלק מהסיבים קבורים ואינם 
 נראים בגובה אחיד וישר.

 
 חול

 מ"מ לפי האפיון הבא: 0.2-1גודל 
 

 מ"מ. 0.5-0.63בין  40%-20%מ"מ. ,  0.8-0.63בין  40%-20%מ"מ. ,  0.8גדולים מ  1-10%
 מ"מ. 0.315-0.2בין  5%מ"מ. , עד  0.315-0.4בין  10%מ"מ. ,  עד  0.5-0.4בין  30%-10%

 לפחות 95%מ"מ , תכולת סיליקה:  0.2ללא גרגירים קטנים מ 
 

 ק"ג/מ"ר 19ל סה"כ מילוי חו
 גומי

 ממוחזר CRYOGENICאו  SBRגרגרי גומי 
 .0.6%נקי לחלוטין מכל זיהומים כסיבים ומתכות , תכולת רטיבות פחות מ 

 מ"מ 1.6ל  1בין  50%-30%מ"מ ,  2קטן מ  95%מ"מ לפי האפיון הבא: לפחות  0.3-1.6גודל 
 מ"מ. 0.4קטן מ  4%מ"מ , עד  1ל  0.4בין  40%-65%

 
 ק"ג/מ"ר 18וי גומי סה"כ מיל

 
 

 הנחיות כלליות: –ביצוע דשא סינטטי
 ההתקנה תתבצע בהתאמה מלאה לתכניות המדף המאושרות. .1
המשטח שיקבל את המשטח המדושא הסינתטי יאושר על ידי היצרן כמתאים ומוכן   .2

 להתקנת מערכת משטח מדושא סינתטי. 
ימתח מעט ויחובר לאבני  המשטח הסינתטי ייפרס בצורה רופפת לאורך השדה, .3

 השפה או 
 לקיר הבטון ההיקפי באמצעות סרגלי עץ או מתכת )מאושרים מראש לשימוש ע"י המפקח(.  
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 המשטח המדושא יהיה ארוך דיו כדי לאפשר התקנה של שדה מלא מקצה לקצה. לא  .4
לקבל  (. מודגש כי ישhead or cross seamsיורשו כל חיבורי ראש או חיבורים מצטלבים ) 

 את   אישור המפקח לתוכנית פריסת גלילים לפני אספקת הגלילים לאתר.
החיבורים יחוברו בתפירה/הדבקה בהתאם להנחיות היצרן כל החיבורים יהיו  .5

אלכסוניים לכיוון השדה, כלומר ניצבים במאונך לרוחב השדה. החיבורים יהיו שטוחים, 
זק התפר ו/או ההדבקה ייבדק ע"י המפקח הדוקים וקבועים ללא כל בקעים או מריטות. חו

בזמן ו/או בגמר העבודה באופן כזה שלא תתאפשר הפרדת החיבורים במשיכה מכאנית 
 .mm / n    15)תפיסה על ידי פלייאר(.חוזק התפר/ההדבקה  יהיה גדול מ 

הדבקת פסים לבנים תותר רק על ידי גילוח אזור הפס, והדבקת פס לבן מוכן  .6
מ"מ  2 -ק על גבי האריג הקיים. לא תותר בליטת סיבי הפס הלבן מעל למהמפעל שיודב

מהסיבים של המגרש )הירוקים(. תוך שימוש ביריעות חיזוק וחומרי הדבקה מסוג דבק  
PUR   רכיבי.-חד 

חומרי המילוי יונחו במספר שכבות  תוך שימוש בציוד פיזור חול )טופדרסר או  .7
SANDMATIC  "י   המפקח. המשטח יגורף ויוברש כהלכה בזמן הנחת או ש"ע ( שיאושר ע

מ"מ. התערובת תונח רק כשהיא  40התערובת. חומרי המילוי יותקנו עד לגובה של לפחות 
 יבשה.

מודגש כי הקבלן יעביר לאישור המפקח את פירוט הכלים/הציוד לפני תחילת   .8
לגבי אופן וציוד ביצוע עבודתו. ביצוע העבודות הינו רק בכפוף לאישור מראש של המפקח 

 העבודות.
 

 דרישות כלליות לביצוע -משטח הדשא הסינטטי 
 

על המציע, לספק את כל העבודה, החומרים, כלי העבודה והציוד הדרושים כדי להתקין 
במקומם את כל חומרי המשטח המדושא הסינטטי כפי שמצוין בתכניות וכמפורט בזה. 

התאמה קפדנית להוראות ההתקנה הכתובות התקנתם של כל החומרים החדשים תתבצע ב
 של היצרן ובהתאם לכל תכניות המדף.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מים מערכת עבודות  -57פרק 

 
 

 מערכות תת קרקעיות ועיליות 57.1.1
 

השונות  קרקעיות -כל העבודה תבוצע בתאום מלא עם כל המערכות העיליות או התת  1.0
 ילה, חשמל, תקשורת, ביוב,ניקוז, מים וכו'(.הקיימות והמתוכננות בשטח )עבודות סל
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תחילת  על הקבלן לקבל את אישור כל הגורמים השונים הקשורים במערכות הקיימות לפני
טלוויזיה משטרת ישראל,  , חח"י, בזק, משרד התקשורת, משרד התחבורה,עירייהעבודתו. )

 וכד'(. בכבלים, מע"צ, רשות העתיקות
 

 רכות הביוב, המים, התעול, החשמל והתקשורת הקיימותשינויים והטיות של מע  2.0
לקחת  עשויים להתבצע בתאום עם הגורמים השונים בזמנים ובמועדים שונים ועל הקבלן

 בחשבון עבודה בשעות לא מקובלות, בהמשכים ובהפסקות.
 

 במקרה של חצית קוי מים ותיעול יש לתאם עם המחלקות הנוגעות בדבר בעיריה.
התקשורת.  ל או טלפון יש לקבל אישור מתאים מחברת החשמל ומשרדבחצית כבלי חשמ

העצים שעליו לעקור. עבור  במקרה של מעבר בשטח נטוע יקבל הקבלן הוראה בכתב למספר
 כל עץ נוסף שיינזק או ייעקר, ישלם הקבלן פיצויים.

 
כנ"ל  לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור התאומים, הפיצולים והעבודה בשעות מיוחדות  3.0

הכמויות  ועליו לכלול את כל ההוצאות בגין עבודות אלו בסעיפים המתאימים בכתב
 כמו כן לא ישולם עבור פקוח בזק , רשות העתקות , משטרה וכו' . והמחירים.

 
 המזמין. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור פצול העבודה לזמנים שונים בהתאם לדרישות

קוים קיימים  הסידורים הנדרשים להמשך הפעלה שללא תשולם לקבלן כל תוספת עבור כל 
 בכל תקופת העבודה.

 
לוודא בתחילת העבודה את כל המערכות לבצע גישושים ובכל מקרה על הקבלן    4.0

 הקיימות באתר:
בתכניות ובין אם  מים, ביוב, תעול, חשמל, תקשורת, טל"כ, גלאים, רמזורים, בין אם סומנ

 לא סומנו.
ת ההנחה , הקבלן יבצע בדיקת עומק לכל שוחות החיבור  ע"י מודד לפני התחלת עבודו

 מוסמך . במידה ויש אי התאמה ,  הקבלן יודע למפקח  על מנת לעדכן את התוכניות .
יחשוף על  כל סימון בתכנית הוא משוער בלבד לפי מיטב הידע המצוי בידי המזמין. הקבלן

מערכות תת קרקעיות  ו נקודות החציה עםחשבונו וללא כל תשלום את כל נקודות החבור ו/א
יש להודיע למפקח ולקבל הנחיות  שונות ויוודא את נתוני התכנון. בכל מקרה של אי התאמה

 בהתאם.
 

 
ויתקן  הקבלן אחראי בכל מקרה לשלמות הקווים הקיימים גם אם לא הופיעו בתכנית   5.0

 על חשבונו כל נזק שייגרם לקוים אלה.
 כל תביעה כספית מצד גורם שלישי עבור פגיעה ברכוש .כמו כן ישלם הקבלן 

 תחילת העבודה. שעות לפני 48במקרה ויהיו כבלי חשמל או טלפון, על הקבלן להזמין משגיח 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלבי בצוע העבודות וכיסוי העבודות 57.1.5
 

  יו א.  לפני שהקבלן יתחיל בבצוע העבודות או איזה חלק מהן או איזה שלב מהן , יהיה על
 להודיע על כך למפקח בזמן המתקבל על הדעת.      

 
  ב.  כל עבודה אשר ביצועה נעשה ביותר מתהליך אחד, תהיה טעונת בדיקה מיוחדת על

 ידי המפקח, עם סיום כל אחד ואחד מתהליכי העבודה ולפני התחלת התהליך הבא.     
 עד, ועל כל פנים בטרםהקבלן יודיע למפקח על סיום תהליך עבודה כזה בעוד מו     
 הקבלן יתחיל בתהליך העבודה הבא אחריו. אי בדיקה מצד המפקח ואף בדיקה     
 מצדו לא תשחרר את הקבלן מאיזו מהתחיבויותיו לפי הסכם זה, ובכלל זה     
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 מאחריות לטיב העבודה ו/או החומרים.     
 

 למפקח בעוד מועד, בכלג.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להודיע 
 מקרה שהקבלן יטפל באיזו עבודה שיהיה צורך לכסותה, ויאפשר למפקח לפני    
 הכיסוי, לבדוק את העבודה לפרטיה ולעמוד על טיב הבצוע והחמרים. כמו כן לערוך    
 בקורת למדידות וכל  בקורת אחרת שהמהנדס ימצא לנכון. במקרה שהקבלן יכסה    
 היא מבלי להודיע למפקח על  רצונו לכסות חלק מן העבודה, יהיהאיזו עבודה ש    
 הקבלן חייב לחשוף ו/או לגלות מיד  את אותו החלק על חשבונו של הקבלן, בהתאם     
 להוראות המפקח מזמן לזמן.    

 
קרקעיות     -ד. במסגרת ביצוע הפרויקט, מבוצעות באתר עבודות למערכות  עיליות ותת

 שונות.
אלו תבוצענה ברובן ע"י הקבלן ויתכן שחלקן תבוצענה ע"י אחרים. הקבלן    מערכות 

יתאם את עבודותיו לעבודות המערכות האחרות בין אם תבוצענה על ידו ובין אם    
, ועל  תבוצענה ע"י אחרים. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור תאום עבודתו עם אחרים

 זמן עקב בצוע עבודות ע"י אחרים .
 

ין שומר לעצמו את הזכות לפצל את העבודה לשלבים שונים  כולל הפסקות    עבודה ה. המזמ
ביניהם. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור פיצול העבודה מעבר למחירי    היחידה 

 המוסכמים בחוזה.
 

 ו. הקבלן מצהיר בפעולת הגשת ההצעה, כי המפרטים הכלליים הנ"ל נמצאים ברשותו.
כנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב   לבצע הקבלן קראם והבין את ת

 את עבודתו בכפיפות למפרטים הכלליים ולמט"מ.
 

 טבלת צפיפות/הידוק דרוש 57.2.3
 

 תחום הצפיפות וההידוק  הנדרש בעבודות עפר באתר יהיה  כמצוין להלן.
 

ע במעבדה תכולת הרטיבות באתר תהיה בהתאם לתכולת הרטיבות האופטימלית אשר תיקב
 עבור הצפיפות הנדרשת.

 
 .2%- -ו 2%+הסטיה המותרת בתכולת הרטיבות לא תעלה על 

דרגת הצפיפות המינימלית תבוטא באחוזים מהצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד 
 א.א.ש.הו. בהתאם לסוגי הקרקעות להלן המוגדרים לפי שיטת המיון של א.א.ש.הו.

 
 צפיפות % א.ש.הוסוג החומר לפי מיון א. תאור החומר

 A 100 – 1 מצע סוג א', אגו"מ
 A  98 - 3 חול

 A ,2-5 - A ,2-6 – A 95- 2-4 חול חרסית
 A ,4 - A ,5 - A 94 - 2-7 חרסית חולית *

 A ,7-6 - A (5) 93 - 6 חרסית רזה *
 A(  :20 )7-6 - A 90 - 7-6( 6) חרסית שמנה * 

 
 לבצע החלפת קרקע בהתאם להוראות* במידה ותתגלה שתית מהסוג הזה יש   

 המפקח.    
 
 
 

 חתכים טיפוסיים להנחת צנורות 57.2.4
 

 ס"מ מתחת לתחתית הצינור לביצוע. 20חפירת התעלה תהיה לעומק 
מצע ועטיפות חול מתחת ומסביב לצנורות לכל אורכם יותקנו כנדרש. העטיפה תהיה מחול 

ץ ואבנים. על קרקעית החפירה תפוזר שכבת דיונות נקי חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצ
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ס"מ ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת מים. על שכבה זו יונחו הצנורות.  20חול בעובי 
 30לאחר ביצוע חיבורי הצנורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול עד לגובה 

קנה היטב ס"מ שתהוד 15 -ס"מ מעל ראש הצנור. החול יפוזר בשכבות של לא יותר מ
בתוספת מים. פיזור שכבות החול עד לגב   הצנור והידוקו יעשה במקביל משני צדדי הצנור 

 לכל רוחב התעלה החפורה כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי שווה על הצנור.
 

עטיפות מבטון תותקנה בקטעים המפורטים בתוכניות ובכתב הכמויות, או בקטעים שיקבעו 
". הבטון יתאים לתקן הישראלי -20ן  תהיינה מבטון מזוין "בעל ידי המפקח. עטיפות הבטו

או לפי המסומן בתוכניות. פרטי העטיפות יהיו בהתאם לתכניות וצורת  466 -ו 118מס' 
 היציקה בהתאם ל"מפרט הכללי".

 
 מחיר מצע החול ועטיפת החול כלולים במחיר מ"א צנור ולא ישולמו בנפרד.

בטון תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה, לפני כיסוי  המדידה לצרכי תשלום עבור עטיפת
 כל קטע וקטע. אי מילוי תנאי זה ימנע מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.

 
ס"מ מעל לצנור ימלא הקבלן  30במקומות בהם הצנור עובר בשטח פתוח, ולאחר מילוי בחול 

ורט בטבלה לעיל ס"מ ולדרגת הידוק כמפ 20בחומר מקומי מובחר מהודק בשכבות של 
 . 57.2.3בסעיף 

 
באם הצנור עובר בתוואי עם כורכר, יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו ע"י מילוי כורכר 

 ס"מ לפחות. 20מהודק בעובי 
 -באם הצנור עובר בתוואי כביש עתידי ימלא הקבלן בחומר מקומי חולי אשר יכיל לא יותר מ

 .98%ובהידוק לצפיפות  200חומר דק עובר נפה  15%
 באם במקום אין אדמה חולית מתאימה, הקבלן יספק ויבצע מילוי מובא מחול דיונות נקי.

 
 התשלום עבור מילוי חוזר והידוקו כלול במחיר מ"א צנור. 

, הנחה  עבור אספקת חומר מילוי מובא מחוץ לאתר ישולם תשלום נוסף עבור אספקה
 והידוק בשכבות , רק באישור המפקח בכתב ביומן .

 
 

 מכסים לשוחות הבקרה  57.4.7
 

 489 י"ת או שו"ע ,  "לפמןוומתוצרת "בטון –עשויים מברזל  יהיוהמכסים לשוחות  כל
הכוללות אטם סיליקון בין הטבעות .טון(   40עומס של ) D400  ממין, ( 2003)ספטמבר 

 למכזה )פקק(.
 B125  מיןמ ןבטוברזל  עשוייםפתוח ובמדרכות להולכי רגל בלבד, המכסים יהיו  בשטח

 .תוצרת "וולפמן" דגם "כרמל" או שו"ע  ( טון 12.5עומס של )
בצירוף נושא התשתית לפי שמות המתקנים  העירייהלכל המכסים יוטבע הלוגו של 

 הקיימים.
 
כולל(, המכסים יהיו (מ"ס 80רק לשוחות בקוטר עד .  מ"ס 60יהיו בקוטר  המכסים

 . מ"ס 50בקוטר 
 

ום אחר במסמכי החוזה מכסים לתאי בקרה בכבישי אספלט בניגוד לאמור בכל מק
קיימים או מתוכננים יהיו מכסים עגולים מברזל בטון. מכסים לתאי בקרה 
במשטחים מרוצפים באבנים משולבות יהיו מכסים מרובעים דגם "מורן" או שוו"ע 

 מברזל יציקה.
 
 

יחושב בכל  ס"מ מעל פני הקרקע. עומק תא הבקרה 30בשטח פתוח יבלטו התאים 
מקרה לצרכי מדידה לתשלום מפני המכסה  ועד תחתית צנור היציאה מהתא. ליד כל 

 .57.4.12ראה להלן סעיף  -עמודי סימון  2תא בקרה בשטח פתוח  יבוצעו 
 מחיר יחידה כולל: התקנת המכסה על כל פרטיו, ביטון התבעת )הרינג( והתאמת המכסה 
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 למניעת רעש מכונות.

 
 תקרות -בקרה  שוחות  57.4.8

 
תאי בקרה יהיו עם תקרות שטוחות ולא עם קונוסים. שמוש בקונוסים יהיה רק לפי 

 אישור מיוחד של המזמין והמפקח.
 

 כניסות צדדיות לשוחות  57.4.9
במקום המפורט בתוכניות יותקן בצמוד לדופן שוחות הבקרה מפל חיצוני בקוטר המתוכנן 

, לרבות ברזל הזיון, 43-1פן השוחה לפי הפרטים בתוכנית בדו חיבור" עם 20-מבטון מזויין "ב
 המחבר המיוחד, הקשת והצינור.

 התשלום יהיה כתוספת למחיר שוחת בקרה, בשלמות. המדידה ביחידות, לפי קוטר ועומק.
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 קווי המים  57.10

 
 ואביזרים תצינורו  57.10.1

 
57.10.1.1 

 מפוליאתילןחיצונית  יפוי בטון פנימי ועטיפהפלדה יהיו עם ריתוך השקה ועם צ תצינורו 
 שחיל תלת שכבתי מסוג "טריו" או ש"ע. 

נ"ל עם כפלדה יהיו  תצינורוס"מ  80 -יהיה פחות מ רהצינובקטעים שבהם גובה כיסוי מעל 
 . מפוליאתילןעטיפת בטון דחוס חרושתית מעל עטיפה חיצונית 

 .   5/32יהיה " 8" - 3בקוטר " תהצינורועובי דופן 
 

שחיל   מפוליאתילןעם עטיפה חיצונית   40יהיו מגולבנים סקדיול  2, "1.5" ,1בקוטר  " תצנר
 או ש"ע.   APC - 3תלת שכבתי 

 
טמונים בקרקע תהה בעלת עטיפת טריו חיצונית וציפוי בטון פנים. עובי  2צנרת בקוטר "

 מ"מ. 3.65דופן 
בעלי עובי דופן   תצינורוהנדרש יספק הקבלן בעובי דופן  תצינורובמידה ולא ניתן יהיה לספק 
 גדול יותר ללא שינוי במחיר.

 
57.10.1.2  

וקו הביוב  ס"מ מתחתיו, 50 -מ בכל קטע שקו הביוב חוצה קו מים מעליו או במרחק פחות 
מ' לכל צד(. שרוולים בכל  5מ' לפחות ) 10  המים יונח בתוך שרוול באורך רצינומשורוול,   לא

בתכניות בעובי דופן   מצויןפלדה שחור ללא ציפוי ועטיפה, בקוטר  רמצינו הקטרים יהיו
"3/16 . 
 

57.10.1.3   
   הצינורות יווצרו לפי התקן הישראלי ומפמ"כ מכון התקנים:

 . 530ת"י               -צינור שחור  -
   266.1מפמ"כ      -ציפוי בטון פנימי  -
 266.4מפמ"כ  -עטיפה בבטון דחוס  -

תחת   הברורה לתקנים. אותם הצינורות שאינם מיוצרים תבהתייחסויד פהקבלן להק על
 השגחת מכון התקנים אסורים להנחה בהחלט.

 
57.10.1.4   

עם ציפוי פנימי מבטון  40קשתות, הסתעפויות ואביזרים שונים לאורך הצינור יהיו סקדיול 
 ש"ע  מיצור חרושתי בלבד.או  APC - 3ועטיפה חיצונית מפוליאטילן שחיל תלת שכבתי 

מעלות, טע חרושתיים, זקפים, מעברי קוטר וכיו"ב יהיו בעלי תו תקן  45מעלות,  90קשתות 
 עם ציפוי בטון פנים.  

 

57.10.1.5  
מסוג   ביריעות מתכווצות ייעטפוומעלה  3של הצינורות פלדה בקוטר " ךהריתוראשי 

CANUSA SLEEVE WRAP .או ש"ע 
יעטפו יואביזרים בכל קוטר טמונים באדמה  2צינורות פלדה בקוטר "ראשי הריתוך של ה

 או ש"ע.  TAPE WRAPID CANUSA HCO  /HCAבסרטים מתכווצים מסוג 
 

57.10.1.6    
 ואביזריהם יהיו בהברגה.    1" - 2חיבורים של הצינורות  בקוטר "

 
 
 

57.10.1.7    
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המים,  לול במחיר הנחת הצינורותמחיר הרכבת למדים, זוויות וכל האביזרים האחרים כ
אלא אם מחיר הספקת והרכבת האביזרים  ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. 

כלול במחיר הנחת הצינורות המים ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה  צוין אחרת
 זאת. 

 
 הובלת הצינורות ופריקתם  57.10.2

 
57.10.2.1  

 ת תעשה תוך זהירות מירבית למניעת פגיעה בצינורות. ההובלה והפריקה של הצינורו
אין לזרוק הצינורות בשעות הפריקה ואין לגרור אותם על פני האדמה. גלגול הצינור מותר 
רק על גבי מסילות מתאימות כשהוא נשען על קצוותיו החשופים מבידוד. הצינורות יפוזרו 

 הצורך בטלטול נוסף.  לאורך התוואי המתוכנן קרוב לתעלה ככל האפשר למניעת
   

 .מנהל הפרויקטהנחת הצינורות לתעלה תבוצע רק אחרי אשורם ע"י 
 

57.10.2.2   
מחיר העמסה, הובלת הצינורות ממחסני הספק, פריקה, אחסון ופיזור הצינורות כלול 

 במחיר הנחת הצינורות המים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.
 

 חפירה  57.10.3
 

 החפירה/החציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות.  א.
מ' מעל גב הצינור לפחות )עם לא  1.0  הצינורות פלדה יונחו בעומק שיבטיח כיסוי של  ב.

  .צויין אחרת(
ס"מ נוספים עבור הכנת מצע חול  10החפירה תבוצע לפי ההנחיות לעיל. יש לחפור   ג.

 בתשתית. 
ס"מ מכל  25חב של החפירה יהיה שווה למידות החיצוניות של גוף הצינור בתוספת הרו  ד.

ס"מ מכל צד של גוף הצינור עבור  35 -ס"מ ו 50צד עבור הצינורות שקוטרם הפנימי עד 
 ס"מ, ובכל מקרה יתאים להוראות המפרט הכללי 50הצינורות שקוטרם הפנימי מעל 

 ס"מ. 80 -לא יקטן מ 
החפור, האדמה החפורה המוחלפת והפסולת יורחקו ע"י הקבלן מאתר עודפי החומר   ה.

הסביבה, מחוץ לתחום השיפוט  הגנתשפיכה המאושר ע"י המשרד ל העבודה לאתר
ית הרצליה. סילוק הפסולת, עודפי החפירה והאדמה החפורה המוחלפת יבוצעו יעיר

 בהתאם להנחיות שבפרק הכללי של המפרט המיוחד. 
מיון החומר החפור לסוגיו על פי הנחיות מנהל הפרויקט, ו/או החציבה, מחיר החפירה   ו.

עודפי העפר, הפסולת והאדמה החפורה  ישור, ניקוי והידוק תחתית התעלה וסילוק 
המוחלפת לאתר שפיכה מורשה הנ"ל כלול במחיר הנחת הצינורות המים, ולא תשולם 

 כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת. 
 
 ולעטיפת ח  57.10.4 

 
 253ת"י  מודרג מלא לפי דרישות התקן הישראלי SWיש לעטוף את הצינורות בחול טבעי 

ס"מ מתחת לצינור ולכל רוחב התעלה. ריכוז הסולפטים  10ס"מ מעל גב הצינור,  20בעובי 
מ"ג אקוויולנט לק"ג חול. החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגני,  50בחול לא יעלה על 

 .אשפה, חצץ ואבנים
 
 תאים למגופים  57.10.8 

 
 תאים למגופים ימוקמו במדרכות בלבד.  א.
ס"מ עם מכסה מיצקת ברזל  50תאי המגופים יהיו מחוליות טרומיות בקוטר פנימי  ב.

. או שו"ע"מורן" תוצרת "וולקן"  ס"מ דגם X 60 60ס"מ ומסגרת מרובעת בגודל  50בקוטר 
 טון.  12.5  לעומס המכסה יהיה

המכסים יהיו בעלי תו תקן  . 658ת טרומיות יהיו בעלות תו תקן ישראלי ת.י. החוליו ג.
 .489ישראלי ת.י. 
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 רום פני מכסי התאים יהיה ברום המדרכה הקיימת.   ד.
 
 מגופים  57.10.9 

 
או , תוצרת "רפאל" עם ציפוי רילסן S   /TRLומעלה יהיו מגופי טריז דגם 3מגופים מקוטר "

  .ידהתאגמאושר ע"י  "עוש
 . 61המגופים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת.י. 

  ."עומתוצרת "קראוס" או ש 130מחבר לאוגן מעוגן יהיה מס' 
מחיר התקנת המגופים , מחברים לאוגן ואוגנים כלול במחיר   D.T.S.Bאוגנים יהיו לפי תקן 

 הנחת הצינורות המים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע עבודה זאת.
בתאום   מנהל הפרויקט דויקים הסופיים של מגופים וברזי כיבוי אש ייקבעו ע"ימיקומם המ

 . התאגידעם 

 

 

 בדיקת לחץ 57.10.18
 

 בדיקת לחץ תבוצע בהתאם להוראות של המפרט הכללי.  57.10.18.1
 שעות עם מד לחץ רושם.  24אטמ' למשך  12בדיקת לחץ תעשה בלחץ של  57.10.18.2
קת הלחץ לא תצליח, כל ההוצאות הכרוכות לניקוי, תיקונים, במידה ובדי 57.10.18.3

 בדיקות חוזרות וכו' יחולו על הקבלן. 
מחיר בדיקת לחץ כלול במחיר הנחת הצינורות המים, ולא תשולם כל תוספת  57.10.18.4

 עבורה
 

 רתך   57.10.19
 

 ת רתך בתוקף.על הרתך להיות בעל תעוד
 

 בור זמני לבניןחי 57.10.20
 
 

 יקות ע"י היצרןבד  57.10.22
 

הקבלן יזמן את נציג ספק הצינורות לפיקוח שגרתי תוך תאום לוחות זמנים איתם. על 
קורת לא יכוסו הצינורות שהונחו באותו יום עד לבדיקה. דו"ח יהקבלן לוודא שביום הב

 יה.יולעיר מנהל הפרויקטהפקוח יימסר ל
 

 ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים  57.10.23
 

ניקוי וחיטוי מערכת אספקת מים לאחר הנחה ולפני חיבור לרשת העירונית יעשו  57.10.23.1
 (.  2002לפי הנחיות משרד הבריאות )נוסח מעודכן 

ישטוף הקבלן את הצינורות , על פי החלטת המתכנן והמפקח במידת הצורך 57.10.23.2
  בספוגים. 

ל הספוג להתחלת הצינור בשיטת שטיפת הקו בספוג פלסטי יש להכניס את גלי 57.10.23.3
לפני חיבורו לרשת המים. לפני הכנסת הספוג לצינור יש להרטיב אותו היטב במים. גליל 

מים. הספוג מנקה בדרכו את דפנות הצינור ודוחף את  הספוג יתקדם בקו בעזרת זרם 
המשקעים שבצינור קדימה עד ליציאתם בקצה הקו. הצינורות בעלי קוטר קטן, קוטר הספוג 

פעמים קוטר הצינור. בצינורות בעלי קוטר גדול הפרש הקטרים הוא בין הספוג  1.25הוא 
 פעמים קוטר הצינור. 2.5 -ל 1.5והצינור קטן יותר. אורך הספוג, לצינורות בכל הקטרים בין 

משתמשים בספוג רך או קשה בהתאם לנסיבות. כאשר קיים חשש למעצורים, עדיף הספוג 
קלות. בזמן החדרת הספוג לקו תושם תשומת לב מיוחדת  הרך המשתחרר מהמעצור ביתר

 ומגופים פתוחים.  90למניעת זהום. לספוג פלסטי אין קשיי מעבר בקשתות של 
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הכנסת הספוג לצורך ניקוי יכולה להיעשות על ידי הוצאה זמנית של אביזר   57.10.23.4
ס גם דרך ההידרנט( או מהקו כמו בין המגוף לדרסר וכו' )בקוים קטנים יחסית ניתן להכני

 הספוג )מומלץ לשטיפת קוים קיימים ישנים(.  על ידי בניית התקן המיוחד לשילוח
להנחיות משרד  דיגום ובדיקות בסיום ניקוי וחיטוי המערכת יבוצעו בהתאם   57.10.23.5

 . אשור הפעלת מערכתובפיקוח של נציגי מח' המים של העירייה הבריאות הנ"ל )ראה לעיל(
 בנדרש בתקנות בריאות העם.  במידה והמים יעמדו משרד הבריאותינתן ע"י  המים

מחיר ניקוי וחיטוי מערכת המים )כולל עלות הריאגנטים והמים והובלתם(   57.10.23.6
ובדיקות נדרשות כלול במחיר הנחת הצינורות המים, ולא תשולם כל תוספת עבור בצוע 

 עבודה זאת. 
    

 לעבודותאספקת מים    57.10.24
ע"י  המים הנדרשים לבצוע העבודות השונות יסופקו ע"י המזמין בנקודות אשר יקבעו

ה בשטח. כל הסידורים הנדרשים להובלת המים לנקודות שבהן מים דרושים, יעשו על יהעירי
ן על חשבונו במח' יחשבון הקבלן, כולל הצינורות, המשאבות, המיכלים וכו'. הקבלן יזמ

 המים. התחשבנות סופית תערך בסוף העבודה. עבור מדידת צריכתהמים מד מים רושם 
 

 הספקת חומרים  57.10.25
הקבלן יספק את הצינורות, המגופים, ברזי כיבוי אש, האביזרים, המכסים ואת כל החומרים 

שומרת לעצמה את הזכות  חברהוהציוד וחומרי העזר הדרושים לבצוע מושלם של העבודה. ה
 צינורות, הציוד, האביזרים והחומרים. לספק חלק או את כל ה

הובלה,  לא תשולם לקבלן כל תוספת או פיצוי עקב הקטנת היקף המכרז כתוצאה מכך. 
 סון הצינורות, הציוד, האבזירים והחומרים בכל מקרה יהיו על הקבלן.חהעמסה, פריקה וא

 
ם, לאחר לאחר גמר העבודה על הקבלן למסור את כל קווי המים במצב מושל  57.10.26

 פתיחת מגופים,  ה יהיה לבצעייעירחברה/השטיפה, חיטוי וכו'. במידה ולאחר מכן על ה
 סילוק פסולת ועפר וכו', תעשה זאת על חשבון הקבלן.

 
  

  הערות כלליות  57.10.27
 

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תנאי המקום, בדק דרכי גישה והובלה,  א.
ת, צנרת מים, ביוב, חשמל, טלפון, טל"כ וכו', הפרעות קיימות כבישים קיימים, גדרו

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי  לכלים מכניים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס את הצעתו.
 הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות בהבחנה מצידו.

 
רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע, מצב המתקנים, הצנרת   ב.

והבטונים הקיימים והעבודות ההנדסיות שנעשו בשלבים הקודמים. לא תוכר כל תביעה 
 בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, רטיבות וכו'.

 
לפני תחילת בצוע העבודות על הקבלן לגלות כל השוחות התאים והצינורות שאליהם  ג.

ע עבודות ולמדוד יתחברו קווים מתוכננים ו/או השוחות והתאים האחרים הנדרשים לבצו
הצינורות בפועל. כ"כ יש לסמן על התנוחות ועל החתכים לאורך את כל  IL -תוואי ו

הצינורות  IL -המערכות הקיימות בנקודות הצטלבותן עם הצינורות מתוכננים בהתאם ל
המתוכנן.  סימון מערכות קיימות יאושר  המיםבפועל ואת כל המערכות המקבילות לקו 

התאמות בין התכנון והמצב בפועל, על הקבלן -. במידה וקיימות אימנהל הפרויקטע"י 
 ליצור קשר עם המתכנן ולקבל פתרון.

 במועדים שיאפשרו בצוע עבודות ללא עכובים. מודד מוסמךהמדידות הנ"ל יבוצעו ע"י 
 מחיר העבודות הנ"ל כלול במחירי היחידות השונות ולא ישולם עבורן בנפרד.

 
 

 ריםאספקת ציוד וחומד.  
       כל החומרים והציוד יסופקו ע"י הקבלן.

שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק או את כל הצינורות, החומרים, הציוד  חברהה
והאביזרים. לא תשולם לקבלן כל תוספת או פיצוי עקב הקטנת היקף המכרז כתוצאה 
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בכל סון הצינורות, הציוד,  האביזרים והחומרים חמכך. הובלת, העמסת, פריקת וא
 מקרה יהיו על הקבלן.

 
 תיאומיםה. 
חובת הקבלן לתאם את העבודות עם רשויות וגורמים מוסמכים וכל גורם בעל אינטרס   א.

, תרישיונובשטח העבודות. כל התיאומים, האישורים וההוצאות הקשורות בהוצאת 
 תאום עם הרשויות השונות ובצוע תנאים שברשיונות ובאשורים יהיו על חשבון הקבלן

ולא ישולם עבורם בנפרד, ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות 
 הנקובים בכתבי הכמויות.

הדרישות שבהם  כל ההוצאות הקשורות בהוצאת רשיונות ואשורים, והוצאות לביצוע   ב.
עקב תנאי הרשיונות והאשורים יהיו על חשבון הקבלן והוא יכניס אותם לחישוב עלות 

 שונים שבכתב הכמויות.הסעיפים ה
 למנהל הפרויקט.כל הרשיונות והאשורים ימסרו   ג.
 
לבצוע עבודות יתאימו לסיווג ודירוג נדרשים ויאושרו ע"י קבלני המשנה   קבלני משנה ו.

 ית הרצליה. יעיר שלהמים  לקתמחמנהל הפרויקט ו
 
 /נוזליםעבודה במים ז.

 מקור שהוא וקבלן יבסס את הצעתו מכל /נוזליםמחירי היחידות כוללים עבודה במים
 לביצועמנהל הפרויקט בהתאם. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים שיידרשו ויאושרו ע"י 

העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד וכו'. שום תביעות 
 לא תובאנה בחשבון. /נוזליםנוספות הנובעות מתנאי העבודה במים

 
 וןמדידה וסימח. 
בתכניות העבודה ולפי  המצויניםהעבודות יבוצעו על פי הרומים, המפלסים, והמידות   א.

 . תקואורדינאטו
נקודות קבע אשר יהוו בסיס למדידות רשימת  לפני תחילת העבודה יימסרו לקבלן  ב.

 .נקודות הקבע תעשה על ידי מודד המזמין רשימת וסימונים לביצוע. מסירת 
מודד ן במהלך בצוע העבודות ורישומו בתכניות ובמפות יבוצעו ע"י כל מדידה וסימו  ג.

בכתב, אולם זה לא ישחרר את  מנהל הפרויקטויהיו טעונים אישור  מטעם הקבלן מוסמך
 הקבלן מאחריותו לנכונותם. לא תשולם כל תוספת עבור הפעלת מודד מוסמך.

הנ"ל וכל הנקודות  הקבלן הוא האחראי הבלעדי לשלמות הסימונים ונקודות הקבע ד.
שסימן בשטח, ויחדשו במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן על חשבונו הוא, עד 

 .מנהל הפרויקטלמסירת העבודה הגמורה וקבלתה על ידי 
הקבלן יסמן ע"י מודד מוסמך את תוואי הקווים, ומיקום התאים והשוחות ויאזנם.   ה.

  
ים לצירים ולפינות הנ"ל ויאזן אף אותם. כמו כן יסמן הקבלן קווי הבטחה המקביל

 .מנהל הפרויקטמרחקו של קו ההבטחה מהציר ו/או מקו הפינות יקבע בתיאום עם 
אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל  מנהל הפרויקט הקבלן יהיה רשאי להציע ל

 )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב(.
 .מנהל הפרויקטר בכל מקרה אופן הבטחת הצירים יהיה טעון אישו

יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה  מנהל הפרויקט  ו.
וראה בעליל  מנהל הפרויקט הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה ל

 שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים.
צעי מדידה כגון מאזנת, אמה, על הקבלן להחזיק בשטח, כל עת הביצוע, על חשבונו, אמ  ז.

מטר לכל הפחות ועמודי סימון )ג'ילונים(. מכשירים אלה יעמדו  30סרט מדידה באורך 
 בכל עת שיחפוץ בכך ללא תוספת מחיר. מנהל הפרויקטלרשות 

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל   ח.
אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא  יה או אי התאמה,ישגיאה, סט

ה או אי התאמה י. אם כתוצאה משגיאה, סטימנהל הפרויקטתשלום ולשביעות רצונו של 
 מנהל הפרויקטכנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית יתקן אותן הקבלן לפי דרישת 

 ולשביעות רצונו, וכל עבודות התיקון תהיינה על חשבון הקבלן.
תשולם לקבלן כל תוספת או כל תשלום עבור מדידות וסימונים, הפעלת מודד מוסמך,  לא ט.

חידוש יתדות, מדידה לאחר ביצוע ושרטוטה וכל המצוין בסעיפים הקודמים לעיל, אלא 
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אם נאמר אחרת. הקבלן יכלול עלות עבודות מדידות וסימונים וכדומה במחירי היחידה 
 ו במסגרת מכרז/חוזה זה.של העבודות השונות המבוצעות על יד

 
 סימון מתקנים ותשתיות קיימים ואחריות הקבלןי. 
הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של כל המתקנים, הצינורות ומערכות אחרות הנמצאים   א.

בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. סימון המערכות הקיימות על תנוחות 
ת לעיל. חפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוחות ו/או חתכים לאורך יבוצע לפי הנחיו

למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים, איסוף אינפורמציה 
ותאום עם הגורמים המוסמכים, וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של 

 המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.
כל מתקן תת"ק או עילי לרבות הצינורות, שוחות בקרה, ארגזי הקבלן יסמן ויגן על   ב.

 אביזרים, עמודי חשמל או תאורה ועוד.
קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכות   ג.

 הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
נאי כלשהוא. עבודה בקרבת צינור, המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת ת  ד.

כבל וכל מתקן תת או על קרקעי תעשה רק באישור מוקדם בכתב ובפיקוח צמוד של בעל 
 המתקן/מערכת או האחראי עליו. כל התשלומים בגין הנ"ל בסעיף זה ישולמו ע"י הקבלן.

ים, הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק לקוו  ה.
למבנים ולמתקנים שכנים. במידת הצורך, בזמן החפירה יתמכו ויוגנו הקווים הקיימים 

 הכל על חשבון הקבלן.  -המקבילים או החוצים את המערכת החדשה 
הקבלן יהיה אחראי לנזק אשר ייגרם למבנים, לקווים ולמתקנים ומתחייב לתקנם באופן 

 ה. ייוהעיר ויקט, החברהמנהל הפרמידי, על חשבונו, לשביעות רצונו של 
הקבלן מתחייב שלא להניח מחוץ לשטח הבניה חומר ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי 

 להפריע לתנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב.
 

 בדיקות שדה ומעבדהיא. 
צועי הציוד והחומרים האחרים יבדיקות שדה ומעבדה וכן בדיקות מעבדתיות לאימות ב

 . מנהל הפרויקטבלן יבוצעו עפ"י הוראות של המפרט המיוחד והחלטת המסופקים ע"י הק
  .הקבלן יהיה חייב להודיע מבעוד מועד על העבודות האמורות להתבצע

 בדיקת לחץ;   -
 בדיקות הידוק העפר והמצעים למיניהם:  -
 בדיקות בטונים למיניהן; -
 מהריתוכים. 10 %  בדיקות רדיוגראפיה של -
 לפי הצורך.  בדיקות אחרות  -
 תוצאות הבדיקות ימסרו למזמין.            -

   
עלות הבדיקות כאמור לעיל, אשר תבוצענה בפועל, כלולה במחירי היחידות השונות ולא 
ישולם עבורן בנפרד. התשלום עבור הבדיקות יעשה בהתאם להנחיות שבפרק הכללי של 

נתן ע"י הקבלן ללא כל יתדרש לצורך נטילת הבדיקות יהמפרט המיוחד. כל עזרה שת
 תשלום.

 -עם תוצאות הבדיקות יהיו שליליות יתקן הקבלן את הטעון תיקון ויערכו בדיקות חוזרות 
 הכל על חשבונו של הקבלן.

 
 אישור לצינורות, שוחות, ציוד ואביזריםיב.  

על הקבלן להגיש לאישור המתכנן את רשימת הצינורות, השוחות, הציוד והאביזרים 
להתקין, כולל קטלוגים מפורטים. ציוד וחומרים שלא יאושרו על ידי המתכנן שבדעתו 

 יסולקו מן השטח.
 

שהתכניות שבידי מנהל הפרויקט לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם  יג. 
 . הקבלן הן מהמהדורה האחרונה של המתכנן, ושהתכניות שבידיו מאושרות לביצוע

 
 : מנהל הפרויקטודה יסמן הקבלן ע"י מודד מוסמך, ויקבל את אישור לפני התחלת העב יד. 

  מיקום התחברויות למערכות קיימות.   .1
 תוואי הצינורות.   .2
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 מיקום מגופים והידרנטים.  . 3
 מיקום הפרטים, השוחות, התאים.  .4
 מיקום מערכות המדידה.   .5
 

על ידי גורם ישראלי ידוע המסוגל  כל הציוד וחומרים יהיו מתוצרת מוכרת המיוצגת  טו.
מנהל הפרויקט ומנהל מחלקת המים של עיריית לתת שרות ולספק חלקי חילוף ויאושר ע"י 

 .הרצליה.
 

על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים לבטיחות העובדים והעבודה וכל צד שלישי,   טז.
 והוא האחראי הבלעדי עבור כל נזק שיגרם או לרכוש או לצד שלישי.

 
בזמן ביצוע העבודה, הקבלן אחראי לטיב הציוד, מנהל הפרויקט למרות הוראות   יז.

 האביזרים וחומרים בהם הוא משתמש.
 

הצינורות, שוחות, מחברים, מגופים, הידרנטים וכו' וכל החומרים  -כל מרכיבי המערכת   יח.
ישות תקן יעמדו בדרישות התקן הישראלי, ובמקרים בהם אין תקן ישראלי, יעמדו בדר

 אמריקאי או בריטי.
 

של חוזה וקבלת אישור ה  תעל הקבלן להקפיד ולהזמין את החומרים מיד עם חתימ. יט
 מנהל הפרויקט. 

בשטח  ולא על  על הקבלן להזמין צנרת, שוחות וחומרים אחרים אך ורק לפי מדידות פיזיות
כמות הצנרת   אחרים. סמך תכניות. לא יתקבלו שום תביעות בקשר לעודף בצנרת ובחומרים

 בלבד. תתיאורטיבכתבי הכמויות היא 
 

 תיים במשך שנהקבלן יהיה אחראי שלא תיווצרנה שקיעות בגלל הידוק לא נכון,  .כ
 קבלת העבודה על ידי המזמין, כל שקיעה תתוקן על חשבון הקבלן. מיום

 

 העבודה תבוצע עד לסיומה המושלם ומשך הבצוע יהיה לפי ההוראה שיקבל   .כא
בגמר יום העבודה יש לכסות את כל התעלות שנחפרו באותו יום. אין להשאיר  ן.הקבל

 תעלות פתוחות. 
  

 מחלקת המים  המוחלטת של מנהל םטיב הבצוע יהיה לשביעות רצונ .כב
חלק ממנה או פרט  ה והם יאשרו שהעבודה גמורה ומושלמת. במקרה והעבודה אוישל העירי

את  , יפרק הקבלןהחברה או העירייהאו  ויקטמנהל הפרלא יהיה לשביעות רצון  מסוים
  החלק הפגום ויבצע אותו מחדש, ללא כל תשלום נוסף.

 

 הקבלן יהיה אחראי על כל פגיעה בתשתית קיימת, בין אם היא מסומנת  .כג
 ובין אם לא. בתכניות

 

 במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות והקבלן לא  לייכלכל האמור לעיל  .כד
 ום נוסף. עבורם כל תשל יקבל

 

 פירוק צנרת, שוחות, מתקנים קיימים מבוטלים  .כה
 .מבוקר וזהיר פירוק מגופים, אביזרים, צנרת ושוחות קיימים מבוטלים יהיה 

 . העירייההפירוקים הנ"ל יהיו בתאום ובאשור של מחלקות רלבנטיות של 
רוק יובאו מגופים, אביזרים, הצינורות, מכסים, טבעות, אלמנטים שוחות שלמים אחרי הפי 

 ה.יעיריהנציג מנהל הפרויקט וה בהתאם  להוראות יעיריהלמחסן 
 ה על מסירת הציוד, אביזריםיעיריהעל הקבלן לקבל אשור בכתב מהאחראי על מחסני 

 והחומרים. 
כל פסולת ועודפי האדמה החפורה יסולקו ע"י הקבלן לאתר שפיכה המאושר ע"י  המשרד 

 ית הרצליה. יט של עירהסביבה, מחוץ לתחום השיפו הגנתל
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סילוק הפסולת והאדמה החפורה יבוצעו בהתאם להנחיות שבפרק כללי של המפרט  
 המיוחד, ובהתאם לנאמר לעיל. 

או מצע סוג א' , על פי הנחיות מנהל  צוע עבודות הפירוק ימולאו בחוליתעלות ובורות אחרי ב
   הפרויקט.

התעלות  ה ומילוייעיריהשלמים למחסן  מחיר סילוק החומר אחרי הפירוק, הובלת אלמנטים
 והבורות כלול במחיר הפירוק ולא ישולם עבורם בנפרד.

  
 התאמת גובה מכסים לתאים ושוחות קיימות   כז.

קיימים בקרבת התא  ו/או מדרכות התאמת הגובה במידה ותהיה תבוצע עד מפלסי הכבישים
והגבהה הצווארון  תסיתוע"י . הגבהה תתבצע מנהל הפרויקטהשוחה ו/או לפי הוראות  או

 והחזרת התושבת והמכסה למקום. הנמכה תתבצע ע"י התאמת הצווארון.
  מנהל הפרויקט.החלפת האלמנטים הנ"ל של התאים והשוחות הקיימים תבוצע לפי הוראת 

 
 ספר המתקן   כח.

 
 "ספר המתקן", אשר יכלול את המסמכים -הקבלן ימציא למזמין תיק מסמכים מלא א.

 לן: כדלה
 תעודה על אופן וטיב בצוע עבודות.  -
 תכניות מעודכנות של המערכות על כל מרכיביה שבוצעו בהתאם לנתוני הבצוע  -
  .MADE    ASתכניות  -בפועל   
    .תעודת תוצאות בדיקות לחץ -
 תעודת תוצאות בדיקות חומרים וציוד.  -
    תעודות אלו אינן פוטרות תעודות אחריות מטעם יצרני/ספקי הציוד והאביזרים ) -
 את הקבלן מאחריותו הוא למערכות(.   
  תעודות תוצאות חיטוי. -
 כל החומר הנ"ל יוגש בעברית.  -
 

 . לאחר שיעשו ההגהותמנהל הפרויקטכל החומר הנ"ל יוגש לאישור מוקדם של   ב.
. עותק עותקים 6 -ישוכפל החומר ויסופק ב מנהל הפרויקטאם להוראות התוהתיקונים ב

 אחר יימסר למתכנן.
 .כל הטבלאות, גרפים וחומר טכני אחר יהיו קריאים במידה שווה בכל העותקים

 
 
 
 

  חיטוי )כלורינציה( הקו  57.10.30
 

 כללי
. התאגיד והתקנותכל קו צינורות יחוטא לפני הכנסתו לשרות ע"י כלורינציה לפי הדרישות 

ם אחרי שנעשו בו עבודות של תיקונים או כמו כן יש לחטא כל קטע של קו צינורות קיי
יתן הוראות  מנהל הפרויקטשינויים. חיטוי הקו ייעשה אחרי בדיקת הלחץ, אלא אם 

אחרות. כל עבודות החיטוי ייעשו בהדרכתה ותחת פיקוחה של המחלקה לביקורת איכות 
 המים של המזמין.

 הכנסת הקו לפעולה.לאשור לפני  מנהל הפרויקט תוצאות בדיקות בקטריליות יוגשו ל
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 .שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 

 81/81מכרז פומבי מס'  
 

 שחב''ק -הקמת מגרש דשא סינטטיהזמנה 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  .8
 

"(, מזמינה בזה הצעות למכרז חברה)להלן: "ה שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית  .2.2
 דות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.שעניינו ביצוע העבו

 

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב  .2.1
 )להלן 'החוזה' ו/או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
  תנאי סף להשתתפות במכרז .8
 

להשתתפות במכרז, מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי סף 
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

 

, ובסיווג כספי 2ג' 211ו על ידי רשם הקבלנים, בסיווג שיון קבלן בתוקף שניתן ליר 1.2
 .מתאים

 
שור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים    אי 1.1

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 2976  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
  המשתתף.

 
 אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'.  1.3

 
ישום המשתתף כתאגיד במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי ר 1.4

 .  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,  1.5
 יש לצרף את כתב.   80.10.81, בתוקף  עד ליום  ₪ 000111בנקאית צמודה בסכום של 

 .0 ואין להסתפק בצילוםיהערבות המקור
 

 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. 1.6
 

 (.  9)עמ'  ב'המצ' הנוסחפ ת המשתתף מלאות וחתומות ע"הצהר 2.2
 

 (.21-22)עמ'  המצ''ב הנוסחפ ירגוני בדבר המשתתף ע"אמידע  2.2

 
( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת לפחות 8המלצות ) 1.9

 (. 21 )עמ' הטופס המצ''בההמלצות  ימסרו על ואילך.    1121
 

, ואישור רואה חשבון, בהתאם 1121-1124הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  1.21
 (.23)עמ'  לנוסח המצ''ב
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: על 2976 –ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 1סעיף אישורים בהתאם ל 1.22
  –המציע לצרף כדלקמן 

 
 . ( 24-25)עמ'  לנ"כנדרש בחוק ה 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
 ( 26 ב )עמ', ובהתאם לנוסח המצ"עדכני )כלומר, שהוא נחתם לאחר פרסום מכרז זה(

 

 ( חתום ומלא. 80 עמ'כתב השיפוי ) 8.88

 
ם לפרט את המשתתפים נדרשי(.   28 )עמ' בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  8.8

 .המחירים המוצעים על ידם מסכום האומדן
 
 ההצעה  .0
 

. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעת בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה  3.2
 קון בחתימה וחותמת.  המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התי

 

 

 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 91ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 
 ל את הצעתו ו/או לשנותהלא יהא רשאי המציע לבט  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
 

ון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן רשאית, בכל עת, קודם למועד האחר החברה
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת 

ויובאו  הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
 בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז.

 
 
 ההצעה מועד אחרון להגשת .0
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  
קריית  עירייתבתיבת המכרזים של  28/28במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

בשעה  80.15.81חמישי  מיום, לא יאוחר משרד מנכ"ל שמונה
88:11 . 

 .הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל
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 סיור קבלנים  .1
 

 .22:11 בשעה 11.15.81רביעי  ביוםסיור קבלנים  -תערוך תדרוך  החברה
 . קריית שמונה 3משרדי החברה הכלכלית רחוב טרומפלדור  המפגש מקום

 . שעה-כהסיור יארך  .חובהלא סיור הקבלנים  –השתתפות בתדרוך 
  בחינת ההצעות .1

 
 במקומות המיועדים לכך.יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים   7.2

 

מבלי לגרוע מן האמור בטופס הצעת המחיר למכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר  7.1
למכרז ו/או אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו 
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.המסמכים ובין במכתב 
 

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

 
תהא רשאית לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות נשוא  חברהה 7.5

 של המשתתף.  והמכרז ואת ניסיונ
 

או הבהרות , ם, או מסמכים נוספיתהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים החברה 7.6
נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את כושרם של 

סיונם ואת הצעותיהם,  כדי להביא אותם בחשבון יתאמתם ו/או את נהמשתתפים ו/או ה
 במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.

 
 'מ עם הזוכה'מו .81
 

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

 
בלא כל תנאים ב תחולט ערבותו, על ההסכם המצ" החברהזוכה אשר יסרב לחתום עם  .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  .88

 

לא תתקבל,  הודעה על זכייתו במכתב רשום. משתתף שהצעתו רלזוכה במכרז תימס .22.2
 ה תצורף הערבות שצירף להצעתו., אלייקבל על כך הודעה

 
משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה ו/או  .22.1

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

במידה שהזוכה לא יחתום כאמור על החוזה או לא יציג את ערבות הביצוע ו/או לא  .22.3
לחלט את  החברהת הביטוח הנדרשות בהתאם להסכם כי אז רשאית יציג את פוליסו

עם הצגת  הערבות, מבלי לפגוע בסעדים האחרים הנתונים לה עפ"י כל דין ו/או הסכם. 
 המסמכים כאמור, תוחזר לזוכה ערבות ההשתתפות.
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של המשתתף  הרשאית לבטל את הזכיי החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  .22.4
  -וגם במקרים הבאים:במכרז, על פי דין 

 
הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר  החברהכשיש בידי  .22.4.2

 במכרז. המטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיי
 

כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שניתנה במסגרת  חברההתברר ל .22.4.1
עובדה מהותית  חברההמכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה ל

 , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז. ההחבראשר לדעת 

 
 ביטוח ושפוי      .21

 

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

 
 

 ערבות ביצוע      .23
 

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

                   מסכום ההתקשרות לפי מכרז זה.  הערבות תהיה בתוקף לפרק זמן  {הקבלן
לב . במידה שהפרוייקט יסתיים קודם לכן, תוחזר ערבות הביצוע, בשחודשים 6של 

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

 
 

  החברהביטול ע"י       . 24
 

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

 
 

 : הליכים משפטיים   .25
 

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 
כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים 

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

 ההסכם.
 

 ביול החוזה     .86
 

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

 
 בכבוד רב0
 

 יסים מלכה0  נ      0  דני קדוש
 ראש העיר ויו''ר החברה הכלכלית     מנכ''ל החברה הכלכלית 

   ע''מ  שמונה ב קריית       שמונה בע''מ קריית
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 תאריך:___________                                                                                                          לכבוד 

 ו/או עיריית קריית שמונה  בע''מ שמונה קריית החברה הכלכלית
 
 

 א.ג.נ.,
 

 
 שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  81/81 פומבי מס' כתב ערבות להשתתפות במכרזהנדון:  

 בקריית שמונה
 -על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ )להלן 

וזאת בקשר עם  ₪  000111"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
, בקריית שמונהשחב"ק  -הקמת מגרש דשא סינטטי  81/81מס' פומבי השתתפותו במכרז 

 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.
 

סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות הבנייה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל מועד 
 שהוא. 

 
יום מקבלת דרישתכם  21אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 

תב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך הראשונה בכ
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  אתם תהיו רשאים
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  . דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה,ועד בכלל 80.10.81ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 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%}כל סכום עד לסך של  "המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק

             שחב"ק  -הקמת מגרש דשא סינטטי  81/81מס' במכרז  ביצועו עבודותבקשר עם 
 , ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.בקריית שמונה

 
הערבות ועד לכל מועד  , מיום חתימת כתבסכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות הבנייה

 שהוא. 
 

מקבלת דרישתכם  יום 81בתוך 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 

ית או כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפט
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, 
ך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הס

 הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה,  חודשים 6ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 לא תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 ק ________________________בנ              תאריך ____________________     
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 תאריך _____________

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

 
 א.ג.נ.,

 
 81/81 מס' מכרז פומבי -הצהרת המשתתף 

 
 

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

 
ני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר א

בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהיר כי 
לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא 

 כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' ואני מוותר על כל טענה כאמור.תשמע בעניין זה 
 

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 שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  81/81
 .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  91שך היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במהצעתי זו 

 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.

 
הסכם לפי הצעתי, ו/או במקרה שבו לא אעמוד היה ומסיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ה

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 לגרוע מכל סעד אשר מוקנה 
 
( 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 
לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה 

 זו.
  ______________________ 

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

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

"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה 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(                                                                          



 

 

01 

01 





 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
  שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 

 ארגוני דעמי

 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

 

פרטימשתתףהמכרז: .1

:________________________________המשתתףשם

:______________מורשהעוסק/החברותברשםרישוםמספר

______________סיווג:______________מספרקבלןרשום:

_____________________:__________________כתובת

:______________________________רשוםמשרדכתובת

:____________נייד:__________________טלפוןמספרי

:_______________________________פקסימיליהמספרי



:(משתתף)בחברההמפתחאנשי. 2

ותק שנות התמחותתחוםשם

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



המשתתף:שלפיננסיתיכולת.3

במידהמידעכללספקמתחייבוהמשתתףהמשתתףשלהכספיתיכולתואתלבדוקהחכ"לרשאית

.החכ"לידיעללכךויידרש



במשתתףתפקידו____________שם–הינוהמשתתףשלמטעמובמכרזהקשראיש.4

הנוגעבכל,שתהיינהככל,מטעמנוופניותיו:_____________נייד'לטמס___________,

.אותנותחייבנההחכ"לידיעללווהתשובותשתימסרנה,למכרז
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 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
  שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 



 םניסיון קוד
 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

 

,הגופיםשמותאתלצייןיש.המשתתףשלוהפעלתושבניהולו,המכרזנשואהעבודותפירוטלהלן

.טלפוןומספריתפקידם,קשראנשי,המכרזנשואהשירותניתןשלהם

 

 

 

היקף______________________השירותיםמקבלהגוףשם.א

א"כ,ביצועהעבודותכנדרשלטובתהעומדיםהאמצעיםהיקף_____________העבודות

_________________.בגוףהעבודהתחילתואמצעיםתאריך

_________________,שם:השירותיםמקבלבגוף(ממליץ)הקשראיש

___________תפקיד

._________________________טלפון







חודשיתאספקההיקף______________________השירותיםמקבלהגוףשם.ב

ואמצעיםא"כ,ביצועהעבודותכנדרשלטובתהעומדיםהאמצעיםהיקף_____________

_____________________________________________________________

_____

__________._______השירותיםמקבלבגוףהעבודהתחילתתאריך

_________________,שם:השירותיםמקבלבגוף(ממליץ)הקשראיש

___________תפקיד

._________________________טלפון







המשתתףחתימת

____________________
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תאריך:___________לכבוד

שמונהקרייתהחכ"לועדתהמכרזים



 המלצות

 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

 
אניהחתוםמטהבאשרבזהכי______________________)שםמלא(ע.מ./ח.פ.

________________________________ו"המציע"(,ביצעעבורנ_)להלן:__________

/שירותיםהבאים:עבודותאתה

 תקופת השירותים:. 1

בתקופהשבין:___________עד___________,עבודותבנייהושיפוצים

.___________,בהיקףכספישלראשי/כספקמשנה)הקףבעיגול(כספק

 :עבודותמהות ה. 2

המציעהנם:ביצעאותםבודותעה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 חוות דעת על ביצוע:. 3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

פרטיהמאשר

שםהרשותתפקידטלפוןמשפחהושם

_______________________________________________



____________________

מנכ"ל/גזבר/מנהלאגף)חובה(חתימתאישור
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הצהרת מציע ואישור רו''ח בדבר עבודות בשנים האחרונות

 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

 
שםהמציע:______________________________________תאריך:______________

הרינילהצהירכדלקמן:

בעבודות(לפחות,0214-0217יוןמוכחשלשלושהשניםהאחרונות)המציעהינובעלותקוניס

עבוררשותמקומיתאחתלפחות.בנייהופיתוחבהיקףדומהלמכרזזה

לשנה,או₪022,222-המציעבעלהיקףפעילותכספישנתי)מחזורשנתי(בהיקףשלאיפחתמ

(.0214-0217)במצטברבשלושהאחרונותשקדמולהגשתהצעתו₪.1,022,222

חתימתהמציע:____________________

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

 אישור רואה חשבון

לבקשת_______________________)להלן:"המציע"(וכרואיהחשבוןשלו,ביקרנואתהצהרת

באחריותהנהלתהמציע.אחריותנוניסיוןוהיקףעבודותכמדווחלעיל.ההצהרההינההמציעבדבר

זובהתבססעלביקורתנו.היאלחוותדעהעלהצהרה

ערכנואתביקורתנובהתאםלתקניביקורתמקובלים.הביקורתכללהבדיקהשלראיותהתומכות

ובמידעשבהצהרהוזאתבמטרהלהשיגמידהסבירהשלבטחוןשאיןבהצהרההנ"להצגהבסכומים

סבוריםשביקורתנומספקתבסיסנאותלחוותדעתנו.ומטעהמהותית.אנ

לדעתנובהתבססעלביקורתנוהצהרהזומשקפתבאופןנאותמכלהבחינותהמהותיותאתהצהרת

.0214-0217המציעבדברניסיוןוהיקףעבודותבשנת

תאריך:__________



______________

בכבודרב,

 רואי חשבון
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 עסקאות גופים ציבוריים:הצהרות המשתתף לפי חוק 

 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

 
 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

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

 : 2976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

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

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*:

 

 ום;בעבירה לפי חוק שכר מינימ לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א.2

 

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

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

 . הדין הרלוונטיים

 

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

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנהי , היה לפנמועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק1** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

____________ 

 

 אישור

 

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

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 

 ני.תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפ

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

 

 

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

 : 2976 -כדין(, תשל"ו  והעסקת עובדים זרים

 

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

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 העל זיקה אליו המשתתף וב .        א.2

   ;2992 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

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

וכי מועד ההרשעה היה , 2992 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

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

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

אך מועד , 2992 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

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

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

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

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

 .2968 -ערך, התשכ"ח כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות 

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

____________ 

 אישור

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

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

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד,                             
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 תאריך ___________
 לכבוד 

 שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 אישור רואה חשבון הנדון:  
 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81ז מכר

 
 

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

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

 בכבוד רב,         
         
 רואה החשבון         
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 תאריך:____________                                                                                                    

 
 
 

 לכבוד
 םכל מי מטעמית שמונה ו/או עיריית קרישמונה בע''מ ו קרייתהחברה הכלכלית 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב שיפויהנדון:  
 בקריית שמונה שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי  - 81/81מכרז 

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

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

 יתיקרמתחייב לשפות באופן מלא, ובאופן אישי, את החברה הכלכלית '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
ו/או למאבטחים ו/או למפקח ו/או לכל מי שבא מטעם הקבלן ו/או  של הקבלן
עובד ובלבד שמדובר בתשלום שיש לשלמו במסגרת יחסי עבודה שבין  –בשליחותו 

 .28/28מס' בקשר עם ביצוע ההסכם נשוא מכרז  ממעבידו
 

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

 החברה. 
 
 
 
 

 ולראייה באתי על החתום :
 
 
 
 
 
 

 תאריך ____________________              חתימה______________________
 
 



 

 

02 

02 

 81/81'  טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס
 

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

 -הקמת מגרש דשא סינטטי , מ"החברה הכלכלית קריית שמונה בעלבצע עבור 

המכרז  שבמסמכי מפרטים ולתנאיםבהתאם לוהכל  שחב"ק בקריית שמונה

                  וההסכם המצורף, בתמורה אשר סכומה נגזר מהנחה מוצעת של

אחוז ההנחה במילים וגם )יש לציין את  _______________________%

  בתוספת מע''מ.₪ ______________–מדן אשר מסתכם ב ומסכום האבמספרים( 

 :הערות
בעצם חתימה על מסמך זה, מאשר מגיש ההצעה כי אין לו כל טענה כלפי סכום  .2

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

ביצוע העבודות, בתמורה אשר סכומה נגזר מן ההנחה המוצעת הצעה זו היא ל .1
מדן המפורט לעיל.   ההצעה 'הזולה' היא זו אשר תנקוב בהנחה ולסכום הא

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

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

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

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

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

הסכמתו מראש, להגדלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויקט, המציע נותן את  .7
ות, בהתאם למחירים באמדן, לאחר ההנחה מהיקף ההתקשר 15%עד שיעור של 

 המוצעת לכל פרט ופרט.  

הנה בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול ו/או שינוי על  אנו מצהירים כי הצעתנו זו .8
מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש ידי ו

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

אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, שהחברה תהיה זכאית לחלט את  .1
 הערבות ע'פ התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם.

הקבלן הזוכה ידרש לשלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו  .81
 עבור ניהול הפרויקט0 בכל תשלום ותשלום. 5%להחזיר לחברה(0 

המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים אנו מצרפים לטופס הצעת  .88
 לתנאים הכללים.  8שנדרשו בתנאי המכרז0 בין היתר0 בסעיף 

 :מועדי התשלום הנחה על הקדמת תשלומים ותוספת על איחור בתשלום .88
הוא  הצדדים קובעים בזאת כי מועד התשלום של חשבון שאושר על פי החוזה

ע"י החכ"ל ו/או לקבלת התשלום יום מיום אישור החשבון  91על  91שוטף +
 מהמשרד הממן, המאוחר מבין שניהם.

 שם מגיש ההצעה ________________________ ת.ז / ח.פ  _____________ 
 שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   של המשתתף__________________

 _______________________.כתובת____________________ טלפון
 ______________תאריך ________
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 81/81מס' פומבי  במכרז וזהנספח לח 
 

 שחב"ק -הקמת מגרש דשא סינטטי 
 בקריית שמונה 

ההוראות בנספח זה0 יהיו חלק מתנאי ההסכם; ההוראות בנספח זה0 גוברות על 
 כל הוראה אחרת במסמכי ההסכם.

 

 העבודה נשוא ההסכם תבוצע בהתאם לפרטים במפרט המצורף. .2
 

אלא אם אותה הסכמה  –לכל הגדלה בהיקף ההתקשרות לא יהיה תוקף  .8
. מוסכם ומובהר כי החברהאושרה בכתב ומראש בידי מורשי החתימה של 
0 החברהתחייב את  החברהרק חתימה כאמור של מורשי החתימה מטעם 

 לא תשלם עבור עבודה שבוצעה בניגוד להוראות סעיף זה. החברהו
 

צתו0 לגורם אחר0 וכן לא יעסיק קבלני משנה לבצע הקבלן לא יעביר את החוזה כולו או מק .0
קט0 בכתב ומראש.  אישור מנהל הפרוי את העבודה נשוא המכרז0 אלא לאחר שיקבל את

לא תשלם עבור עבודה שבוצעה על ידי גורמים אחרים או  החברהמוסכם ומובהר0 כי 
 יקט.אושר בכתב ומראש בידי מנהל הפרו קבלני משנה0 ככל שהדבר לא

 

מנין הימים יהיה  .יום 11  -לא יאוחר מ חברה היאביצוע העבודה ומסירתה ל תקופת .4
 מיום הוצאת צו התחלת עבודה.

 

 מערך החוזה לכל יום פיגור. 1.5%עבודה ישלם הקבלן סך של העל כל פיגור במסירת  .5
 

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

 

מבחינה מקצועית, העבודה כפופה למפרט הכללי הבין משרדי ולתקנים ישראליים  .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
 וללא כל תנאים מוקדמים.דעתה המלא, לפי שיקול 

 

, הנה הצעה בלתי חוזרת, שאיננה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי המפורטת לעיל הצעהה .21
יקט בהשוואה למחיר מתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכל פרט ופרט בפרוו

 המפורט באמדן.  
 

עת לעיל מכל המוצ הצעהקט, תחושב הברה תבצע חלק מהצעת הביצוע בפרויבמידה שהח .22
 .בכתב הכמויותפרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפורט 

 

קט, עד שיעור דלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויהמציע נותן את הסכמתו מראש, להג .21
 שבכתב הכמויות.מהיקף ההתקשרות, בהתאם למחירים  15%של 

 

שרת לחומרי חוזה חתום עם מעבדה מאו לחברהבמעמד חתימת החוזה, על הקבלן להגיש  .23
 דרישות מפקח העבודות כלולות במחיר העבודה. פ"יבנין ודרכים. בדיקות מעבדה ע

 

'חברה ', הכוונה היא לשמונה קרייתעיריית בכל מקום שבו מופיעה בהסכם המצ''ב ' .24
 . שמונה בע''מ קרייתהכלכלית 

 



 

 

21 

21 

 '.קט' הכוונה היא ל'מנהל הפרויבכל מקום שבו מופיע בהסכם המצ''ב 'מהנדס העיר .25
 

לחודש בהתאם להתקדמות העבודה בשטח, חשבון סופי  15 –ביניים יש להגיש ב ות חשבונ .26
 .קטמנהל הפרוייוגש עם גמר העבודה לאחר קבלתה הסופית של העבודה ע"י 

 

בצרוף כתב כמויות מאושר על  קטלמנהל הפרויחשבונות ביניים וכן החשבון הסופי, יוגש  .27
 בה יצוין תאריך החשבון. החברהת ידי המפקח +חישובי כמויות,עם חותמ

 

 חשבונות אשר יוגשו ללא דפי כמויות ויומנים מאושרים יוחזרו לקבלן. .28
 

 :אישור חשבונות וביצוע תשלומים .81
 

 
 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם0 לקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה  .א
כלפי אישור החשבונות ו/או איחור בביצוע התשלומים0 ככל שהדברים יהיו 

 החברה ו/או מי מטעמו0 כאמור.   ממןהשורים למעורבותו של משרד ק
ימים לאחר  81את החשבונות המאושרים בתוך פרק זמן של תשלם לקבלן 

מאת משרד השיכון או המשרדים יתקבלו אצלה שהתקציבים הרלוונטיים 
 הרלוונטיים.  

 

הקבלן ישלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר  .ב
 עבור ניהול הפרויקט0 בכל תשלום ותשלום. 5%ה(0 לחבר

 
 
 
 

 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 

_________________________ 
 

_________________________ 

 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 1.2
 2ג' 211סיווג  )להלן "החוק"( במשרד הבינוי והשיכון 2969-לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

 . מתאיםובסיווג 

 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים     1.1
ללים שהותקנו בעקבותיו, על שם , התקנות והכ2976  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

  המשתתף.
 

 אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'.  1.3
 

במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ  1.4
 .  הנוסח המצ'בדין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי 

 
.  כל משתתף במכרז יגיש ערבות (7עמ' נוסח המצ'ב )בצירוף ערבות  להשתתפות במכרז,  1.5

 יש לצרף את כתב.   80.10.81, בתוקף  עד ליום  ₪ 000111 בנקאית צמודה בסכום של
 .0 ואין להסתפק בצילוםהערבות המקורי

 
 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. 2.6

 
 (.  9)עמ'  המצ''ב הנוסחהצהרת המשתתף מלאות וחתומות ע'פ  2.2

 

 (.21-22)עמ'  הנוסח המצ''בבדבר המשתתף ע''פ  מידע אירגוני 1.8
 

 1119( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת לפחות 8המלצות ) 1.9
 (. 21)עמ'  הטופס המצ''בואילך.   ההמלצות  ימסרו על 

 
לנוסח , ואישור רואה חשבון, בהתאם 1119-1122הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  1.21

 (.23)עמ'  צ''בהמ
 

: על המציע 2976 –ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 1סעיף אישורים בהתאם ל 1.22
  –לצרף כדלקמן 

 
 . ( 24-25)עמ'  כנדרש בחוק הנ'ל יםצהירא. ת

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

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

 

 ( חתום ומלא. 80עמ' כתב השיפוי ) 1.21
 

ם המשתתפים נדרשי(.   28)עמ'  בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  8.80
 יות על כל סעיפיובכתב הכמוהמוצעת על ידם  הצעהלפרט את ה

 


