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  'אזור התעשייה הצפוני שלב א -81/12 מס' יפומבמכרז 

מזמינה בזאת הצעות  החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ )להלן: "החברה"(
 .אזור התעשייה הצפוני שלב א למכרז מקבלנים ובעלי מלאכה להציע הצעות 

במשרדי  ,כולל מע"מ שלא יוחזרו ₪ 00533את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש תמורת 
שלישי  מיוםהחל  3החברה הכלכלית קריית שמונה הפועלת בכתובת טרומפלדור 

 .בשעות פעילות החברה 30.30.12

מפגש  .13:33בשעה  30.30.12שלישי  ביוםכנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים  .1
 חובה{. הסיור} שעה-כסיור קבלנים יארך בקריית שמונה.  הכלכליתבמשרד החברה 

           15.30.12ראשון מיום את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית, עד ולא יאוחר  .8
, מלאים  בלשכת מנכ"ל עיריית קריית שמונהבתיבת המכרזים  18:33בשעה 

שם ומספר המכרז. עותקים, במעטפה סגורה עליה מצוין  2-וחתומים בידי המציע, ב
 )ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיגיעו שלא בתאריך והשעה הנקובים(.

על המציע לוודא שמילא באופן תקין את כל מסמכי המכרז וצירף את כל המסמכים  .0
הרלבנטיים, משום שמרגע הגשת ההצעה, לא יהא רשאי המציע לבטל ו/או לשנות את 

 הצעתו.

על הקבלן המשתתף  במכרז להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום  .4
, ובסיווג כספי {222ענף  2ג}סיווג  9191 -קבלנים לעבודות הנדסה בנאית התשכ"ט 

 מתאים.

המציע במכרז יהא חייב להמציא האישורים כי הינו עוסק מורשה בתחום, מנהל ספרי  .5
י יש לו את הניסיון הדרוש מגובה חשבונות כחוק, עומד בדרישות המכרז וכ

 באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.   

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

 כל הצעה שהיא. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או .0

לטלפון                       0022-99022ה' בין השעות -לפרטים נוספים ניתן לפנות בימי הפעילות א' .2
 למנכ"ל החברה הכלכלית. 24-9120419

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

 החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
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 .שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
 

 81/12מכרז פומבי מס'  
 

בקריית שלב א  אזור התעשייה הצפוניהזמנה להצעת מחירים במסגרת מכרז פומבי 
סלילה ואספלט 0ריצוף מדרכות גינון  )להלן 'העבודות' או 'העבודות נשוא המכרז'שמונה 

 (.והשקיה חשמל ותאורה 
 

המכרז וגם המסמכים המפורטים מנוסחים בלשון זכר, אך  –הערה 
 מופנים לנשים וגברים כאחד.

 

 תנאים כללים 
 כללי  .1
 

"(, מזמינה בזה הצעות למכרז חברה: "ה)להלן שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית  .2.2
 שעניינו ביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

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
 

רוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי סף להשתתפות במכרז, מבלי לג
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 {111ענף 1ג}רשם הקבלנים, בסיווג  ו על ידישיון קבלן בתוקף שניתן ליר 1.2
 .מתאים

 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים     1.1

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 2976  -)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  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.   11.10.12, בתוקף  עד ליום   ₪ 0510111בנקאית צמודה בסכום של 

 .0 ואין להסתפק בצילוםהערבות המקורי
 

 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

 
ת, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת ( על עבודות דומולפחות 8המלצות ) 1.9

 (. 21 )עמ' הטופס המצ''בואילך.   ההמלצות  ימסרו על  1121
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, ואישור רואה חשבון, בהתאם 1124-1127הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  1.21
 (.23)עמ'  לנוסח המצ''ב

 
 

: על 2976 –'ו ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל1סעיף אישורים בהתאם ל 1.22
  –המציע לצרף כדלקמן 

 
 . ( 24-25)עמ'  לכנדרש בחוק הנ" יםצהירא. ת

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

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

 

 ( חתום ומלא. 17 עמ'כתב השיפוי ) 8.18

 
ם לפרט את המשתתפים נדרשי(.   28 )עמ' בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  8.1

 .המחירים המוצעים על ידם מסכום האומדן
 
 ההצעה  .0
 

תיקון בהצעת . בכל מקרה בו יבצע המשתתף בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה  3.2
 המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.  

 

 

 הוצאות המכרז  .4
 

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

 

 תוקף ההצעה  .5
 

הגשת הצעות במכרז, והחל המועד האחרון ל יום מן 91ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 
 לא יהא רשאי המציע לבטל את הצעתו ו/או לשנותה  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, 

 תהלבטל את הצעתו ו/או לשנו

 

 
  הבהרות ושינויים .1
 

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

 מסמכי המכרז. דיעתם של המשתתפים וכל רוכשיבכתב לי
 
 
 מועד אחרון להגשת ההצעה .7
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  
קריית  עירייתבתיבת המכרזים של  12/28 במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

 . 18:11בשעה  15.17.12ראשון  מיום, לא יאוחר משרד מנכ"ל שמונה
 .הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל
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 סיור קבלנים  .2
 

 .21:11 בשעה 10.17.12שלישי  ביוםסיור קבלנים  -תערוך תדרוך  החברה
 . קריית שמונה 3משרדי החברה הכלכלית רחוב טרומפלדור  המפגש מקום

הסיור יארך  .תנאי מוקדם להגשת הצעותוהוא  חובהסיור הקבלנים  -השתתפות בתדרוך 
 . שעה-כ

  בחינת ההצעות .0
 

 יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים  במקומות המיועדים לכך. 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 

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

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

 
וכן  פיםמשתתשומרת 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  החברה 7.5
 של המשתתף.  והמכרז ואת ניסיונ

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

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

 במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.
 

 'מ עם הזוכה'מו .11
 

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

 
ב תחולט ערבותו, בלא כל תנאים 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  .11

 

לא תתקבל,  הודעה על זכייתו במכתב רשום. משתתף שהצעתו רתימס לזוכה במכרז .22.2
 , אליה תצורף הערבות שצירף להצעתו.יקבל 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 
 

הזוכה לא יחתום כאמור על החוזה או לא יציג את ערבות הביצוע ו/או לא במידה ש .22.3
לחלט את  החברהיציג את פוליסות הביטוח הנדרשות בהתאם להסכם כי אז רשאית 

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

של המשתתף  הרשאית לבטל את הזכיי החברהי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מבל .22.4
  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:

 
הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר  החברהכשיש בידי  .22.4.2

 במכרז. המטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיי
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נה במסגרת כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שנית חברההתברר ל .22.4.1

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

 
 ביטוח ושפוי      .21

 

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

 
 

 ערבות ביצוע      .23
 

במעמד  לחברהמבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות, המשתתף מתחייב להמציא 
מסכום  {21%}(, בשיעור של  7 חתימת ההסכם ערבות ביצוע ע"פ הטופס המצ"ב )עמ'

חודשים. במידה  '{ 6}ההתקשרות לפי מכרז זה.  הערבות תהיה בתוקף לפרק זמן 
שהפרוייקט יסתיים קודם לכן, תוחזר ערבות הביצוע, בשלב החשבון הסופי. מבלי לגרוע 

להאריך את תקופת ערבות הביצוע עד לגמר  החברהמהוראות הסכם ההתקשרות, רשאית 
 חשבון סופי.

 
 

  החברהביטול ע"י       . 24
 

את ללא פיו, וז-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 

היא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, מכל סיבה ש
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

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

 
 ביול החוזה     .11

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

 
 
 בכבוד רב0
 

 יסים מלכה0  נ      0  דני קדוש
 רה הכלכלית ראש העיר ויו''ר החב    מנכ''ל החברה הכלכלית 

   שמונה בע''מ   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.,
 
 

 אזור התעשייה הצפוני שלב א  81/12 פומבי מס' כתב ערבות להשתתפות במכרזהנדון:  
 בקריית שמונה

 -על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו/או ח.פ. _______________ )להלן 
וזאת בקשר עם   ₪ 0510111"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

, ולהבטחת בקריית שמונה אזור התעשייה הצפוני שלב א 81/12מס' פומבי השתתפותו במכרז 
 מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

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

 שהוא. 
 

יום מקבלת דרישתכם  21עד לסך הנ"ל בתוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או 

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

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

 הכולל הנ"ל.
 

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

לא  ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, 11.10.12ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 תענה. 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 

 בנק ________________________              תאריך ____________________     
 



 

 

2 

2 

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

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב ערבות ביצועהנדון:  
 
 

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

, בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  12/28במכרז מס'  ביצועו עבודותבקשר עם 
 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.

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

  שהוא.
 

מקבלת דרישתכם  יום 11בתוך 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 

ום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכ
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, 
בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 הכולל הנ"ל.
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד  32.21.1128ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 זה, לא תענה. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בנק ________________________              ______________     תאריך ______
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 תאריך _____________

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

 
 א.ג.נ.,

 
 81/12 מס' מכרז פומבי -הצהרת המשתתף 

 
 

מכרז, מצהיר ומתחייב אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי ה
 -בזה כדלקמן:

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

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

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

מבי מס' מכרז פוהדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא 
, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  12/28

 .המכרז לתנאים שבהסכם ויתר מסמכי חוזה ההתקשרות במסגרתו, בהתאם
 

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

יום מהמועד  91נת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה נית
 האחרון להגשת הצעות.

 
 להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

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

 בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.
 

ומסיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתי, ו/או במקרה שבו לא אעמוד היה 
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 מוקנה  לגרוע מכל סעד אשר

 
( 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 
סכם לחתימתנו על הצעה לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או ה

 זו.
  ______________________ 

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

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

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

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
 
 
 

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

 ארגוני מידע

 בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  - 81/12מכרז 

 

 פרטי משתתף המכרז: .1

 : ________________________________המשתתף שם

 : ______________מורשה עוסק/ החברות ברשם רישום מספר

 ______________ סיווג:______________מספר קבלן רשום: 

 : _______________________________________כתובת

 : ______________________________רשום משרד כתובת

 :____________ נייד: __________________ טלפון מספרי

 : _______________________________פקסימיליה מספרי

 

 :(משתתף) בחברה המפתח אנשי. 2

 ותק שנות                      התמחות תחום                                      שם

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

__________________________ _____________________ ________________ 

 המשתתף: של פיננסית יכולת .3

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

 .החכ"ל ידי על לכך ויידרש

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

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

 .אותנו תחייבנה החכ"ל ידי על לו והתשובות שתימסרנה, למכרז

 

 לכבוד                                                                                             תאריך:____________
  שמונה בע''מ קרייתהחברה הכלכלית 
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 םניסיון קוד
 בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  - 81/12מכרז 

 

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

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

 

 

 

 היקף______________________ השירותים מקבל הגוף שם .א

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

 _________________. בגוף דההעבו תחילת ואמצעים תאריך

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

 ___________תפקיד

 ._________________________ טלפון

 

 

 

 חודשית אספקה היקף______________________ השירותים מקבל הגוף שם .ב

 ואמצעים א"כ, ת כנדרשביצוע העבודו לטובת העומדים האמצעים היקף _____________

_____________________________________________________________

_____ 

 _________________. השירותים מקבל בגוף העבודה תחילת תאריך

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

 ___________תפקיד

 ._________________________ טלפון

 

 

 

 המשתתף חתימת                            

                                ____________________ 
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 תאריך:___________                                                                                              לכבוד

 שמונה קרייתהחכ"ל ועדת המכרזים 

 

 המלצות

 בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  - 81/12ז מכר
 

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

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

 / שירותים הבאים: עבודותאת ה

 תקופת השירותים:. 1

 בתקופה שבין: ___________ עד ___________,  פוציםעבודות בנייה ושי

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

 :עבודותמהות ה. 2

 המציע הנם:ביצע אותם  עבודותה

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 חוות דעת על ביצוע:. 3

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 פרטי המאשר

 ם הרשותש                        תפקיד                                 טלפון                     משפחה ושם   

_____________        ____________                   __________              ____________ 

 

____________________ 

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

 ריית שמונהבקאזור התעשייה הצפוני שלב א  –81/12מכרז 
 

 שם המציע: ______________________________________ תאריך:______________

 הריני להצהיר כדלקמן:

בעבודות ( לפחות,  0214-0217המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש השנים האחרונות ) 

 עבור רשות מקומית אחת לפחות. בנייה ופיתוח בהיקף דומה למכרז זה

לשנה, או ₪  022,222 -ל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( בהיקף שלא יפחת מהמציע בע

 (.0214-0217)במצטבר בשלוש האחרונות שקדמו להגשת הצעתו ₪. 1,022,222

 חתימת המציע: ____________________

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

 אישור רואה חשבון

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

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

 זו בהתבסס על ביקורתנו. היא לחוות דעה על הצהרה

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

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

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

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

 .0214-0217המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנת 

 תאריך: __________

 

______________ 

 בכבוד רב,

 רואי חשבון
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 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:

 בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  – 81/12מכרז 

 
 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

ושכר מינימום   בוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מסלפי חוק עסקאות גופים צי

 : 2976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

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 

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

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א.2

 

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

ת כל פסקי יש לצרף אההרשעה 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 משנה, היה לפני מועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק1ף ** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעי

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

____________ 

 

 אישור

 

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

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

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 בקריית שמונהשלב א  אזור התעשייה הצפוני – 81/12מכרז 

 

 

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

 : 2976 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

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

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

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

 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  ורשעולא ההמשתתף ובעל זיקה אליו  .        א.2

   ;2992 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בעבירה  הורשעויו המשתתף או בעל זיקה אל ב.

וכי מועד ההרשעה היה , 2992 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

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

 . הרלוונטיים

 

 זריםלפי חוק עובדים בפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

אך מועד , 2992 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

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

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

תתף הוא לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המש 2"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .1

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

 .2968 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

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

____________ 

 אישור

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

 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 שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  81/12מכרז 

 
 

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

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

 בכבוד רב,         
         
 רואה החשבון         
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 תאריך:____________                                                                                                    

 
 
 

 לכבוד
 םכל מי מטעמ/או עיריית קריית שמונה ושמונה בע''מ ו קרייתהחברה הכלכלית 

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 כתב שיפויהנדון:  
 בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א  – 81/12מכרז 

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

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 – מי מטעמםו/או עיריית קריית שמונה וכל שמונה בע''מ 

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

עובד ובלבד שמדובר בתשלום שיש לשלמו במסגרת יחסי עבודה שבין  –בשליחותו 
 .{12/28}מס' יצוע ההסכם נשוא מכרז בקשר עם ב ממעבידו

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

 החברה. 
 
 
 
 

 ולראייה באתי על החתום :
 
 
 
 
 
 

 חתימה______________________   תאריך ____________________           
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 81/12'  טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס
 

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

אזור התעשייה הצפוני שלב א , מ"החברה הכלכלית קריית שמונה בעלבצע עבור 

כרז וההסכם המ שבמסמכי מפרטים ולתנאיםבהתאם לוהכל בקריית שמונה 

_____ % המצורף, בתמורה אשר סכומה נגזר מהנחה מוצעת של

)יש לציין את אחוז ההנחה במילים וגם במספרים(  ______________________

  בתוספת מע''מ.  ________________ ₪ –מדן אשר מסתכם ב ומסכום הא

 :הערות
כלפי סכום בעצם חתימה על מסמך זה, מאשר מגיש ההצעה כי אין לו כל טענה  .2

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

הצעה זו היא לביצוע העבודות, בתמורה אשר סכומה נגזר מן ההנחה המוצעת  .1
מדן המפורט לעיל.   ההצעה 'הזולה' היא זו אשר תנקוב בהנחה ולסכום הא

, בכפוף לאמור בסעיף עות אשר יוגשומדן, בהשוואה לכל  ההצוהגבוהה מן הא
 .לעיל 7.4

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

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

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

במידה שהחברה תבצע חלק מהצעת הביצוע בפרויקט, תחושב ההנחה המוצעת  .6
 ורט באמדן.לעיל מכל פרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפ

הסכמתו מראש, להגדלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויקט, המציע נותן את  .7
מהיקף ההתקשרות, בהתאם למחירים באמדן, לאחר ההנחה  15%עד שיעור של 

 המוצעת לכל פרט ופרט.  

הנה בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול ו/או שינוי על  אנו מצהירים כי הצעתנו זו .8
תנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש מבוססת על פי הידי ו

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

אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, שהחברה תהיה זכאית לחלט את  .0
 הערבות ע'פ התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם.

מורה המתקבלת אצלו )דהיינו הקבלן הזוכה ידרש לשלם לחברה מתוך הת .11
 עבור ניהול הפרויקט0 בכל תשלום ותשלום. 5%להחזיר לחברה(0 

אנו מצרפים לטופס הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים  .11
 לתנאים הכללים.  8שנדרשו בתנאי המכרז0 בין היתר0 בסעיף 

 :מועדי התשלום הנחה על הקדמת תשלומים ותוספת על איחור בתשלום .18
הוא  חשבון שאושר על פי החוזה הצדדים קובעים בזאת כי מועד התשלום של

יום מיום אישור החשבון ע"י החכ"ל ו/או לקבלת התשלום  91על  91שוטף +
  מהמשרד הממן, המאוחר מבין שניהם.

 שם מגיש ההצעה ________________________ ת.ז / ח.פ  _____________ 
ותמת   של שם מורשי חתימה, חתימתם, וח

כתובת _______________________ . המשתתף____________________
 טלפון _______________________.תאריך ______________________
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 81/12מס' פומבי  במכרז וזהנספח לח 
 

 בקריית שמונהאזור התעשייה הצפוני שלב א 

זה0 גוברות על ההוראות בנספח זה0 יהיו חלק מתנאי ההסכם; ההוראות בנספח 
 כל הוראה אחרת במסמכי ההסכם.

 

 העבודה נשוא ההסכם תבוצע בהתאם לפרטים במפרט המצורף. .2
 

אלא אם אותה הסכמה  –לא יהיה תוקף לכל הגדלה בהיקף ההתקשרות  .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
 

הקבלן לא יעביר את החוזה כולו או מקצתו0 לגורם אחר0 וכן לא יעסיק קבלני משנה לבצע  .0
קט0 בכתב ומראש.  אישור מנהל הפרוי את העבודה נשוא המכרז0 אלא לאחר שיקבל את

עבור עבודה שבוצעה על ידי גורמים אחרים או  לא תשלם החברהמוסכם ומובהר0 כי 
 יקט.בכתב ומראש בידי מנהל הפרואושר  קבלני משנה0 ככל שהדבר לא

 

מנין הימים יהיה  .יום 181  -לא יאוחר מ חברה היאתקופת ביצוע העבודה ומסירתה ל .4
 מיום הוצאת צו התחלת עבודה.

 

 רך החוזה לכל יום פיגור.מע 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
 וכו', עפ"י הנחיות החברה.

 

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

 

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

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

 

, הנה הצעה בלתי חוזרת, שאיננה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי המפורטת לעיל הצעהה .21
יקט בהשוואה למחיר פרט ופרט בפרו מתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכלו

 המפורט באמדן.  
 

המוצעת לעיל מכל  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 

 

חוזה חתום עם מעבדה מאושרת לחומרי  לחברהבמעמד חתימת החוזה, על הקבלן להגיש  .23
 דרישות מפקח העבודות כלולות במחיר העבודה. פ"יבנין ודרכים. בדיקות מעבדה ע

 

'חברה יא ל', הכוונה השמונה קרייתעיריית בכל מקום שבו מופיעה בהסכם המצ''ב ' .24
 . שמונה בע''מ קרייתהכלכלית 

 

 קט'.' הכוונה היא ל'מנהל הפרויבכל מקום שבו מופיע בהסכם המצ''ב 'מהנדס העיר .25
 



 

 

21 

21 

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 הפרוישבונות ביניים וכן החשבון הסופי, יוגש ח .27
 בה יצוין תאריך החשבון. החברהידי המפקח +חישובי כמויות,עם חותמת 

 

 חשבונות אשר יוגשו ללא דפי כמויות ויומנים מאושרים יוחזרו לקבלן. .28
 

 :אישור חשבונות וביצוע תשלומים .10
 

 
 

אה אחרת בהסכם0 לקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה מבלי לגרוע מכל הור .א
כלפי אישור החשבונות ו/או איחור בביצוע התשלומים0 ככל שהדברים יהיו 

 החברה ו/או מי מטעמו0 כאמור.   ממןהקשורים למעורבותו של משרד 
ימים לאחר  11את החשבונות המאושרים בתוך פרק זמן של תשלם לקבלן 

מאת משרד השיכון או המשרדים אצלה  יתקבלושהתקציבים הרלוונטיים 
 הרלוונטיים.  

 

הקבלן ישלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר  .ב
 עבור ניהול הפרויקט0 בכל תשלום ותשלום. 5%לחברה(0 
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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
 111ענף  1ג )להלן "החוק"( במשרד הבינוי והשיכון 2969-לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט

 . מתאיםובסיווג 

 

פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים     אישור תקף על ניהול 1.1
, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 2976  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

  המשתתף.
 

 אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'.  1.3
 

יד ע"פ במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאג 1.4
 .  הנוסח המצ'בדין, 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.   11.10.12, בתוקף  עד ליום  ₪ 0510111בנקאית צמודה בסכום של 
 .בצילום0 ואין להסתפק הערבות 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''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע''פ  1.8
 

 1124( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת לפחות 8המלצות ) 1.9
 (. 21)עמ'  הטופס המצ''בעל  ואילך.   ההמלצות  ימסרו

 
לנוסח , ואישור רואה חשבון, בהתאם 1124-1127הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים  1.21

 (.23)עמ'  המצ''ב
 

: 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

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

 

 א.( חתום ומל 17עמ' כתב השיפוי ) 1.21
 

ם המשתתפים נדרשי(.   28)עמ'  בנוסח המצ''בטופס הצעת מחיר מלא וחתום  8.10
 בכתב הכמויות על כל סעיפיוהמוצעת על ידם  הצעהלפרט את ה
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 שיפור אזור התעשייה הצפוני שלב א  בקריית שמונה - 81/12מס'מכרז חוזה 
 

 2112______ חודש ___________ לשנת ____________  ביום __-שנערך ונחתם ב

 

 בין:

 

 החברה הכלכלית קרית שמונה בע"מ

 {"המזמין"}להלן ביחד ולחוד: 

 מצד אחד

 

 לבין

________________ 

________________ 

 

 {"הקבלן"}להלן 

 מצד שני

 

ר והמזמין מונה לבצע, לנהל ולפקח על ביצוע העבודות כמפורט להלן בחוזה ובנספחיו עבו 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;

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

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: .1

 ים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה והצהרות הצדד

 

 נספחים: .8

 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

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

 מגופו של העניין:

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

 לפעול בשמו בכל הקשור לחוזה.

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

אשר מונה ע"י המזמין לפקח על ביצוע העבודות ועל   ד.ק.אוסטרובסקי - אזוולוספיני  "המפקח":

אופן ביצוע העבודות על פי החוזה ושתהיה מוסמכת לתת הוראות לקבלן או כל מפקח 

 אחר אשר ימונה ע"י המזמין.

 

 



 

 

3 

 בקרית שמונה. אזור התעשייה הצפוני שלב א "העבודה": 

כמפורט בכתב  {ה   חשמל ותאורה השקיה וגינון ריצוף אבן שפ עבודות סלילה}העבודה כוללת 

 כמויות ובמפרט המיוחד.

 

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 

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

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

 שעל הקבלן לספק ולעשות לצורך ביצוע העבודות, השלמתן ובדיקתן.

 . בקרית שמונההתעשייה הצפוני אזור  האתר בו יתבצעו העבודות כמתואר להלן: "האתר":

 "התכניות 

תכניות העבודות והמפרט הטכני המהווים או שיהוו חלק מהחוזה, לרבות כל שינוי  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'. הזמנים": "לוח

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

 למפורט בחוזה ובנספחים אליו.

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

 לביצוע העבודות.

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

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

 ומילוי מלא ומדוייק של כל התחייבויות הקבלן בקשר לביצוע העבודות.

 

 ההסכם: .4

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

 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, דו  1.1גילה הקבלן, בין לפי האמור בסעיף קטן  .1.2

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

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

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

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  –חלוקת בפירוש החוזה אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מ

 הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו של הקבלן בחוזה זה.

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 

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

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 

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

 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.

רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, המזמין או המפקח     .1.1

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

למציע שהוא תושב קריית שמונה או לתאגיד אשר מעל  3%עדיפות של  ןתינתבמכרז  .6.4

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

 ות, אם ישנם כאלה במסגרת המכרז.ברכיבי המחיר בלבד ולא ברכיבי האיכ ןתינתהעדיפות 

,יראו את ₪  155,555לדוגמא: ספק תושב קריית שמונה, הציע שירות במחיר של 

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

₪. 

 :מועדי התשלום הנחה על הקדמת תשלומים ותוספת על איחור בתשלום   6.5

יום מיום  01המועד לתשלום של חשבון שאושר על פי החוזה הוא שוטף + הצדדים קובעים בזאת כי

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

 

 חשבונות חלקיים: .0

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

 ספח ו' לחוזה.כמפורט בלוח התשלומים, נ

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

קי העבודה שהושלמו בפועל כמפורט לעיל. למען הסר ספק מובהר, כי כל לשחלף ויתייחסו לח

 יום נוספים את המועד לתשלומו על ידי המזמין. 31-איחור בהגשת החשבון החלקי ידחה ב

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

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

 לא הגיעו להסכמה בנדון, ישולם אותו חלק מהחשבון שהמזמין לא חלק עליו.

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

מהסכום העומד לתשלום, לאחר כל  111%ובנספחיו על ידי המזמין, ישלם המזמין לקבלן 



 

 

1 

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

 . ידי הפיקוח-ד הגשת החשבון בפועל מאושר עליום ממוע 01

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

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

 כהסכמה לקבלת חלק העבודות אליו מתייחס החשבון החלקי שאושר כאמור.

 

 

 חשבון סופי: .2

ת ומתן תעודת השלמה לקבלן, יגיש הקבלן למזמין יום ממועד השלמת העבודו 31תוך     .2.1

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

יום מתום החודש  01היתרה שתגיע לקבלן על פי החשבון הסופי, תשולם לקבלן בתוך     .2.2

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

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 

עיל, יהיה המפקח ל 2.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך המועד האמור בסעיף     .2.3

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

 הקבלן מצהיר בזה כלפי המזמין כדלקמן:

ת הכספית, הנסיון, כוח האדם, הציוד והמיומנות כי הוא בעל הכישורים, היכול    .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

 ימשיך להחזיק בהם עד למילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה.

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

 חשבונות כדין.

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

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

וע העבודות, דרכי הגישה למקום ביצוע העבודות, ההפעלה והאחסנה של והחומרים הדרושים לביצ

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

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

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

 דרישה, טענה או תביעה בקשר לכך.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 התחייבויות כלליות של הקבלן: .15

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ומעולה ולהשתמש בציוד    .11.1

ומרים, מתחייב וחומרים מעולים. בכל מקום בו קיימים תקנים ישראליים לעבודה ולחלק ממנה ולח

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

 עבודה והשיכון. הבטחון, ה

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

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

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

 

 

 

העבודות בהתאמה מלאה לתכניות, לתכניות העבודה,  הקבלן מתחייב לבצע את   .11.2

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

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

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

 סעד ותרופה אחרים להם זכאי המזמין.

הקבלן ימנה בא כח מטעמו, שימצא באתר בשמך כל שעות היום, ובמשך שעות הלילה,    .11.3

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

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

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

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

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

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

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

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

 כל עבודה באתר ללא נוכחות מנהל העבודה.

הקבלן יבטיח לעובדיו בעת ביצוע העבודות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת העובדים     .11.5

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

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

הקבלן מתחייב לדווח מיד, הן בעל פה והן בכתב, למזמין ולמפקח על כל נזק או פגיעה,    .11.1

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

 בביצוע העבודות על ידי הקבלן.

העבודות יבצע הקבלן ויתקין את כל סידורי הבטיחות הנדרשים על  קודם התחלת ביצוע   .11.5

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

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

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

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

בתום ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לנקות מהאתר פסולת, חומרים, שיירים, אשפה,    .11.5

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

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 

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

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

 שיהיה מאושר על ידי הרשויות.

הקבלן מתחייב שפעילותו באתר העבודה תשתלב בעבודות האחרות המבוצעות בו ועל    .11.2

 מנת שלא להפריע או לעכב את ביצוען.

 

 לוח זמנים: .11

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

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

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

יום מחתימת החוזה  15ח תוך מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הקבלן להגיש למפק .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 

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

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.

 

 

 

יטה על פי דרישת המפקח יערך לוח הזמנים בשיטת ה"רשת" או בשיטת "גנט" או ש .11.3

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

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

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

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

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

 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 

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

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

 איחור הקבלן בשלבי ביצוע העבודה.

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

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

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, 

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

 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 

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

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. 

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

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

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

 של המזמין.

מובהר בזה מפורשות, כי סיום העבודה על פי לוח הזמנים שנקבע בחוזה הינו מעיקריו    .11.2

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

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

 הפרה יסודית של חוזה זה על כל הכרוך ומשתמע מכך.

 

 תפקידיו וסמכויותיו: –המפקח  .18

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

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

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

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

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

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

 העבודות בהתאם להתחייבויות שקיבל על עצמו.

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

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

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.

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

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

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

 מראש בכתב לכך, על ידי המפקח.

פסל המפקח עבודה מסויימת או חומר כלשהו, יהיה הקבלן מחוייב להחליף ו/או לתקן  .12.1

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

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

 העבודה.

היה המפקח בדיעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם  .12.5

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

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

 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

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

 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  .12.2

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

 המקנה לקבלן זכות לתשלום נוסף.

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

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

המזמין יהיה רשאי להחליף את המפקח מעת לעת,, ו/או למנות אחר במקומו. הקבלן  .12.11

 מתחייב להישמע להוראות כל מפקח שימונה מטעם המזמין.

 

 יומן העבודה: .13

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

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

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

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

 שיראה למפקח נכון מעת לעת.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

 נרשמו כאמור.נכונות הפרטים ש

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

 עילה לדרישת תשלום כלשהו עפ"י החוזה.

שור בביצוע העבודה, הקבלן יהיה רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לכל עניין הק .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.

בלן למען הסר ספק, מובהר בזה, כי אין ברישום כל הערה או הסתייגות על ידי הק .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. .13.2

 

 שינויים בהיקף העבודות: .14

ודה ובצורתה המזמין שומר לעצמו את הזכות להביא מזמן לזמן שינויים בהיקף העב .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

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

 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 

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

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

מהמחיר הנקוב במחירון ללא תוספות כלשהן  11%מתן הנחה של בעת מתן הוראת השינויים וב

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

יקבע ערכם של מחירי היחידות החסרים במשא  –ינוי היחידות הדרושים לקביעת ערכו של הש

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

 השינוי.  לקביעת ערכו ש

ייקבע ערכם  –לצורך קביעת ערכם של מחירי היחידות מחירי היחידות המבוקשים  .15.5

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

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

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

 ואזי יקבע המחיר בהתאם לאמור לעיל.

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

 .11%שלו על 

 

 כח אדם, קבלני משנה וחומרים .15

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

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

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

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

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

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

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

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

 לקבלן והקבלן יחליף עובד זה מיד.

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

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

ור ביצוע חלקים מסוימים מהעבודה לקבלן משנה, בתנאי שהקבלן הקבלן רשאי למס .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, 

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

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

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

 המשנה מבלי שתהיה לו כל דרישה או טענה כלפי המזמין.

הקבלן מתחייב לספק לאתר, על חשבונו את כל הציוד, החומרים, המוצרים, האביזרים,  .11.2

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

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

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

 הקבוע לביצוע העבודה.

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

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

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

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

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

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.

לי תו תקן ישראלי ירכשו על ידי הקבלן רק ממפעל בעל תקן חומרים ומוצרים בע .11.11

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 

ות הרשויות המוסמכות ולכל דין. אם עליו יורה המפקח ובתנאי שתקנים אלה יתאימו לדריש

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.

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

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

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

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

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

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

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

 

 מועד סיום העבודה, השלמה ומסירה: .16

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

אשר ועל פי לוח הזמנים  חודשים קלנדריים 5ל בתקופה שרצונם 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.

בודה, מסיבות של כח עליון, או בגלל תנאים אחרים שלדעת אם יגרם עיכוב בביצוע הע .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 

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

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 

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

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

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.

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

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

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 

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

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 

ן באם יש צורך בתיקונים { בה יצויי"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  .15.2

בלן את המפקח בגמר הביצוע על מנת לבדוק אם ביצע אותן כהלכה. המפקח לבצע, יזמין הק

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 

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

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

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

}עשרים אחוז{  21%תמורה ובצירוף כשהם צמודים בתנאי הצמדת התמורה כמפורט בנספח ה

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

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

 בסדר דין מקוצר נגד הקבלן. 

התכניות לפיהן בוצעו עבודותיו עם השלמת העבודות יגיש הקבלן למפקח את כל  .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  .15.11

"תעודת –אשרת כי הקבלן השלים ביצוע העבודות }להלןלקבלן תעודת השלמה המ

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 

שלמת ביצוע העבודות המפקח לדרוש מהקבלן תיקונים והשלמות הדרושים לדעתו לצורך ה

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

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

 המוסמכות.

 

 

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

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

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: .10

דה במועד שנקבע בחוזה להשלמתה ו/או לא אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבו .15.1

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

}עשירית האחוז{ מערך החוזה, כפי שיחושב נכון למועד  1.1%עם דרישתו הראשונה סך של 

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

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

 לנמק את נזקו.

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

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

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

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

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

 ך מימוש כל ערבות אשר תהיה בידו.אחרת, לרבות על דר

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: .12

העבודה כולו או חלקו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת  מיום העמדת מקום ביצוע .12.1

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 

 יצוע העבודה.ביצוע העבודה, או שיועמד לרשות הקבלן לצורך ב

בכל מקרה של נזק או אובדן מסיבה כלשהי, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו,  .12.2

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 

 ון ובדק שתבוצענה על ידי הקבלן אף לאחר מתן תעודת ההשלמה.עבודות תיק

או איזה מהן, זכאי המזמין, מבלי  12.2לא מילא הקבלן את התחייבויותיו על פי סעיף  .12.3

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

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

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

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

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

 יהיה רשאי לקזזו מכל תשלום המגיע לקבלן.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן יפצה או ישפה את המזמין על כל נזק, אבדן או הפסד  .12.5

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

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

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

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  .12.1

ק שייגרם עקב ביצוע העבודה או כל שירות או מעשה אחר המבוצע על ידי שלו וכן לכל נז

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

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

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

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

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

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

 או אובדן כזה.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, או בקשר אליהן,  .12.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי החוזה ועל פי הדין, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי  .12.5

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

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

 ובקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יפצה ו/או ישפה הקבלן את המזמין על תשלום  .12.2

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.

וף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של המזמין בכל העניינים שום אדם או ג .12.0

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.

יהא משוחרר מכל חבות או אחריות כלשהי, אזרחית או פלילית בקשר עם מקום המזמין  .12.11

 ביצוע העבודה, הציוד, החומרים שבו והעבודות המבוצעות בו.

 

 ביטוח: .10

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

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

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

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

$ לכל כלי 111,111-עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד הנדסי עד לסך שלא יפחת מ

 רכב בגין נזק אחד.



 

 

15 

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

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

 אשר מובאים על ידו לאתר, בערכם המלא ומכל הסיכונים.

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 

בודות באתר, בגבול אחריות שלא ו/או בכל מקום אחר בגבולות המדינה ו/או בדרך לע

 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 

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

 לאירוע וחמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.

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

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

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

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

 יום מראש. 51לעשות כן 

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

 די המזמין או לטובתו.שנערך על י

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

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

 בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות.

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

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

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

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

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

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

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,  .10.2

 יהיה כפוף לאישורו מראש.ו

 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,  .10.11

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

ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו  11לאחר שנתן לקבלן התראה של המזמין רשאי,  .10.11.1

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

 ., יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.10.11.1-עשה המזמין כאמור ב      10.11.2

 

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

 המזמין חבות כלשהי.

 

 מדידת כמויות: .85

מקום שלצורך ביצוע תשלום כלשהו של התמורה המגיעה לקבלן על פי החוזה, יש          .21.1

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

שרים על ידי המפקח על גבי והנושאות חותמת "מאושר לביצוע" בתוספת השינויים המאו

 התכניות או ביומן העבודה.
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לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד שנקבע כאמור לצורך ביצוע בדיקת המדידות           .21.2

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

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

נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות לעבודות, רשאי הוא לערער בכתב           .21.3

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

 מדידה שבוצעה מחדש כאמור, אין מערערים עליה.

מקצתה מוגמרת ומוכנה למדידה והקבלן בקש שתבוצענה  היתה העבודה כולה או         .21.5

 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

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

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

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

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 

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

 

 :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  22.1הבדק ואשר עליהם הוא אחראי על פי האמור בסעיף 

 הנדרשים תוך זמן סביר בהתאם לסוג התיקון הנדרש.

זה, ימסוק הקבלן למזמין כתנאי לתשלום  22להבטחת התחייבות הקבלן על פי סעיף         .88.3

קאית צמודת דולר ארה"ב ובלתי לחוזה, ערבות בנ 2הסכום שיגיע לקבלן מהמזמין על פי סעיף 

}עשרה אחוזים{ מהתמורה  11%-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: 

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

 הנדרשים.

המזמין יהיה רשאי להפעיל את ערבות הבדק ולתבוע את הסכום הנקוב בה במלואו או           .88.4

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

 ן.זה לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיו של המזמין בקשר עם הפרת התחייבויות הקבל 22

 

 הפסקת העבודה: .83

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 11מתחייב למלא אחר הוראה כזו של המזמין לא יאוחר מאשר 

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

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

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

 בפועל.

 

 לן:סילוק יד הקב .84

בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של הקבלן מהאתר   .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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לן הסב או העביר או שיעבד את החוזה כולו או חלקו לאחר או העסיק קבלן או הקב .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

ני או קבוע או בקשה לפירוק, ואלה לא נגדו בקשה למינוי כונס נכסים זמ     כשהוגשה

 יום מהיום שהוגשו. 31הוסרו 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 

 תפעולת ההוצאה לפועל.מיום הטלת העיקול או מיום עשיי  יום 31תבוטל תוך 

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

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

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

 שעות ממועד קבלת ההוראה במכתב. 52תוך 

המזמין או המפקח הגיעו לידי מסקנה, על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי, כי על פי  .25.1.2

צוע העבודה על ידי הקבלן אין כל סיכוי להשלמת ביצוע העבודה במועד אופן בי

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  5מהתחייבויותיו על פי החוזה, ולא חזר בו מההפרה תוך להתחייבות 

 התראה מאת המפקח.

המזמין או המפקח הגיעו לידי מסקנה על פי שיקול דעתם הבלעדי בהתאם  .25.1.11

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

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

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

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

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

קבלן אחר דרישת המזמין לסלק ידו מהאתר, יהיה המזמין רשאי לפנות אם לא ימלא ה         .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.

זמין בזכותו לסלק ידו של הקבלן מהאתר כאמור בחוזה, יהיה בכל מקרה בו ישתמש המ    .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 

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

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

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

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

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

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

 לעכבו.

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

 בנוסף ליתר התרופות העומדות לו על פי החוק:
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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: .85

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

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

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

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

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

 

 הפרות ותרופות: .86

של הסכם  22-ו 21, 12, 15, 11, 13, 12, 11, 11, 0פים הפרת הוראה מהוראות סעי  .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 

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

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

 יום מיום הבקשה. 31והבקשה לא הוסרה תוך 

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

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

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

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

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: .80

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

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

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

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

 שעות מזמן מסירתה במשרדי הדואר. 52הצד השני כעבור רשום תחשב כאילו הגיעה לידיעת 

 

 

 

 

 -ולראייה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 ________________    __________________ 

  הקבלן      המזמין



 

 

 

 

 

 

 
 עבודות השקיה. .1

 מפרט מיוחד לביצוע עבודות השקיה

 
 כללי

העוסק בנושא גינון והשקיה.  14מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 

הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן. אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, 

 העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי.

עבודה כוללת את כל התיאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, האביזרים, עבודות ה

 לפי פרטים ומפרטים.  בניה, מסגרות, צביעה וכו הקרקע, הלחמה, ריתוך, שרברבות, הברגה, בטון,

אולם  ישנה אפשרות לבחור בציוד שווה ערך בתאום ואישור המפקח,  ,בתוכנית ההשקיה ובמפרט זה 

 יש לקבל את האישור ול על הקבלן בלבד, לכן  מומלץ להתייעץ עם המתכנן.חהאחריות להתאמה ת

 לרשום ביומן העבודה.ולשינוי בכתב 
 

4.1 

על הקבלן לבצע תיאומים מקדימים עם כל הגורמים שלהם יש קווים או מיתקנים העלולים להיות  .א

ראש ממטירים, שקיה ]שרוולים, צנרת, נחצים בזמן החפירה או העבודה לשם פרישת מערכת הה

עם מפקח העבודה, מהנדס הרשות, מחלקת מים לפני תחילת העבודה השקיה וכו'[.  כמו כן יש לתאם 

למניעת תקלות  ואחרים ע"פ הצורך , רשות העתיקות , בזק, חברת חשמל, כבליםםרלוונטיי וביוב

 .בתשתיות שלהם

קיימים ותשתיות ם מדויק של מערכות וכבלים תת"ק לפני תחילת העבודות על הקבלן לוודא מיקו .ב

 .לרבות גלויים הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו

 תאין לפרק או להעביר מערכות תת"ק או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשות הרלוונטי .ג

 בכתב.

 

 לחץ וספיקה: 4.1

 1"מצינור בקוטר פרות וסאטמ 1התוכנית מבוססת על נתוני לחץ בכניסה לראש ההשקיה של  .א

הקבלן לבדוק נתונים אלו ולדווח למתכנן על חריגה  מק"ש. על 5ובספיקה של    לפחות  

 מהנ"ל.

 בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה.  דבדיקת הלחץ והספיקה לא תימד .ב

 

 

 חיבור למקור מים: 4.1

נמית על מנת לוודא כי קיים עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקור המים. יש לבצע בדיקת מים די      

לחץ מים וספיקה מינימליים הדרושים להשקיה. הבדיקה תבוצע באופן הבא: הרכבת מגוף , מד מים, ומד 

לחץ ]זמניים[, פתיחת המים בלחץ הנדרש להשקיה לפי התוכנית ומדידת הספיקה. המדידה תעשה בזמני 

 ההשקיה המקובלים בסביבה.

כל הציוד  י ויורכב חיבור למקור מים לפי הפרט חיבור למקור מים.לאחר הבדיקה יפורק הציוד הזמנ

אטמ'. חובה להשתמש בזקיפים  41של  יההידראולי בפרט מקור המים יהיה מותאם ללחץ מינימאל

 [, הן לעליה והן לירידה .P.V.Cקשיחים, ]מגלוון, 

ת[, ואם יש צורך יש חובה לברר עם ספק המים של הפרויקט האם יש צורך במז"ח ]מונע זרימה חוזר

 , כולל אישור תקינותלהתקינו ע"י מתקין מורשה לפי הפרט שספק המים יספק

מחיר הקבלן למקור המים יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות ע"פ המפרט קומפלט. לפי 

המפרטים בתוכנית ההשקיה. כל האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ועל המבצע לקבל אישור מהמתכנן 

 או מנהל מחלקת הגנים של הפרויקט בכתב לכשירות האביזרים.

 



 

 

 התשלום יהיה קומפלט עבור אספקת ציוד, בדיקה, דיווח למפקח והעבודה.

 

 קו ההזנה בין מקור מים לראש ההשקיה: 4.5

תרופד התעלה , ס"מ  5-ס"מ. בקרקע שבה אבנים הגדולות בקוטרן מ 51יש להקפיד על עומק חפירה של 

 . ס"מ מעליו 41ו צינורל מתחתס"מ  41מית או מובאת ללא אבנים בקרקע מקו

 41יותר מהלחץ הנדרש במשך  51%כיסוי התעלות יהיה רק לאחר בדיקת תקינות הצנרת בלחץ של 

 שעות, באישור המפקח .

 התשלום לפי מטר אורך צינור מונח בקרקע וכולל את  כל המרכיבים המצוינים בסעיף זה.

 

 

 ראש ההשקיה:הגנה לארון  4.1

בגודל שיהיה קל ונוח  מאושר ש"עאו  גןפלס ,בלום גארד  אורליט ,ההגנה יהיה עילי מדגם  ארון א.

  לטפל ולתפעל את מערכת ההשקיה. 

אביזרי  בופסי מתכת פנימיים לייצו , סוקל, מסגרת ליציקת בטוןרצילינדחצי  -כולל: מנעולהארגז  ב.

 ההשקיה.

וכל העבודות הדרושות להתקנה,. כולל אספקה והתקנה של חבק הגנה  סטר, מנעול מיציקת בטון לסוקל

, החבק יעוגן לדפנות ההשקיהלהיקף הארון ההגנה של מערכת  יםממתכת על חלד כולל מנעול , המתא

,  המידות ומנגנון המאפשר את פתיחת הדלתות בעל קדחים עבור מנעול התליהיהיה  ,הארון בברגים

בתאום עם באישור ו ית חדרה, הכל ייהיו כפי שנדרש בעיר  השקיהלארונות  התקנים של חבקי הגנה ו

 חדרה. עירייתמחלקת הגינון של 

 

 עם המפקח ו/או המתכנן. םג. מיקום מדויק של ראש המערכת וכיוון פתיחת הדלתות ייקבע בתאו

 

 ראש ההשקיה: 4.1

 בנפרד. במחיר כלולים אביזרים אלו.אביזרי חיבור ]ניפלים, מופות, שלות וכו'[ לא פורטו ולא נמדדו 

. חובה להשתמש אטמ' 41של  יכל הציוד ההידראולי בראש ההשקיה יהיה מותאם ללחץ מינימאל

או פוליאתילן קשיח מיוחד לזקיפים[, הן לעליה לראש ההשקיה  P.V.Cבזקיפים קשיחים, ]מגלוון, 

  החלקות. תממקור מים והן לירידה לאחר המגופים להשקיי

 ולתפעולו. אילושקיה יוצב לפי תוכנית ההשקיה , אך יש להקפיד שיהיה במקום קל ונוח לגשת ראש הה

לפי וקומפלט מחיר הקבלן לראש ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות ע"פ המפרט 

כל האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ועל המבצע לקבל אישור מהמתכנן  המפרטים בתוכנית ההשקיה.

 מנהל מחלקת הגנים של הפרויקט בכתב לכשירות האביזרים. או

 

 בקר לראש ההשקיה: 4.1

  .  תוצרת מוטורלה,סקרופיו או אירנט ו מסוגיהי יםהבקר

 העבודה כוללת:

 תוצרת מוטורלה. או אירנט אספקה והתקנת יח' קצה אלחוטית סקורפיו 

, אנטנה, מארז בתוכנית ההשקיהכנדרש  , כניסותכנדרש בתוכנית ההשקיה כולל: רדיו, הפעלות

outdoor מסגרת הגנה למארז ומנעול, מצבר, מטען, רישוי קשר, התקנה על ידי מתקין מורשה של ,

 .היצרן, אינטגרציה הדרכה, אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה של היצרן לשרות.

לה לתקשורת עם מרכז אספקה והתקנת מתאם סלולארי להתחברות לבקר מרכזי אירינט מתוצרת מוטורו

וחבילת גלישה לשנה. התקנה על ידי מתקין מורשה של  SIMהמנהל. כולל: מתאם סלולארי, כרטיס 

 היצרן, אינטגרציה הדרכה, אחריות ושרות לשנה על ידי קבלן מורשה של היצרן לשרות.

חצי  נתיך עבודות חשמלאי מוסמך, –אירינט כולל  הזנת חשמל מעמוד תאורה עבור בקר סקורפיו

 מטר, מטען, סוללה, התקנה, ואחריות לשנה. 45עד  X 1 N.Y.Y 1.5אוטומט, שקע, כבל 

סולונואיד תלת דרכי, דו גידי, מאושר ע"י מוטורולה כולל כל החיבורים הדרושים למחשב ההשקייה 

 ולמגוף המפוקד. הסולונואיד יותקן על פס מתכת מגולוונת שתקובע לדופן ארגז ראש המערכת

יר הקבלן לבקר יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות לחיבור הבקר לראש ההשקיה ע"פ סעיף מח

 .טזה כקומפל

להיקף הארון ההגנה של  םולל אספקה והתקנה של חבק הגנה ממתכת על חלד כולל מנעול ,המתאיכ

ן המאפשר את ומנגנו בעל קדחים עבור מנעול התליה  יהיה ,הבקר, החבק יעוגן לדפנות הארון בברגים



 

 

ית חדרה, יהתקנים של חבקי הגנה לארונות  הבקרים  יהיו כפי שנדרש בעירו, המידות פתיחת הדלתות

 ת חדרה.ירייבתאום עם מחלקת הגינון של עו באישור הכל

 

 שרוולים: 4.1

 ההשקיה העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית 

 חת השרוולים תעשה לאחר הידוק התשתיות.ובהתאם להנחיות כדלהלן: חפירת התעלה והנ

 .הבמקרה של חצית כבישים או מדרכות קיימים יש להחזיר את המצב לקדמותו לאחר החציי

עומק ההנחה  ,45/11או פלדה בעובי דופן  41.5בדרג   P.V.C במעבר מתחת לכביש יונחו שרוולים

 .מתחתית מבנה הכביש ס"מ 11לשרוולים אלו יהיה 

 ס"מ. 11ועומק החפירה  41מדרג פ.א  מדרכות, השרוולים יכולים להיות  במעבר בתוואי 

כין י ,, יסמן את מיקום השרוולים בצבע אדום סופר לק בגב אבן השפההקבלן המבצע את השרוולים

 תוכניות ''לאחר ביצוע'' ע"י מודד מוסמך ויתן אותה למפקח או למתכנן.

 

 צנרת פוליאתילן ושלוחות טיפטוף: 4.41

דה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טיפטוף ומחברים ע"פ תוכנית ובהתאם העבו

 להנחיות כדלהלן:

ובעלי תו  תקינים ,כל החומרים, צינורות, אביזרים, וחומרי העזר אשר יותקנו במערכת יהיו חדשים .א

לכשירות  ישראלי ועל המבצע לקבל אישור בכתב מהמתכנן או מנהל מחלקת גנים של הפרויקטתקן 

 .האביזרים

 ס"מ. ההנחה תתבצע ביום החפירה. 11צינורות פ.א יונחו בקרקע בעומק של  .ב

 לא יהיו מחברים בתוך השרוולים. .ג

, להניח את הצינורות זה במקומות שבתעלה מונח יותר מצינור בודד, על הקבלן להרחיב את התעלה .ד

 ולסמן את קווי ההשקיה. לצד זה

בכל מקרה אסור  ס"מ. 5שבה גודל האבנים לא יהיו מעל  באדמה  בחול או התעלות יכוסו .ה

  שהצינורות יכוסו במצעים.

והקשר ביניהם יהיו מהסוג המאושר על ידי המתכנן ומחלקת הגנים  הטיפטוףמחברים לצנרת ולקווי  .ו

 .מזמיני העבודהשל 

 כיסוי התעלות יהיה רק באישור המפקח.  .ז

ליטר  1.1מ"מ, ספיקה של  41,רב עונתי, בקוטר שלוחות הטפטוף יהיו מסוג אינטגראלי, מווסת  .ח

המרחק בין השלוחות יסגרו בסופן בסופית משקפים תקנית, מיל'.  15לפחות  לשעה ועובי הדופן

 1או נטיעות, יתדות ברזל מכופפים בצורת ח בעובי  היקבע לפי תוכנית צמחייוהשלוחות  הטפטפות

מטר. יש להקפיד לא לשנוק את  1וחות כל ס"מ יעגנו את השל 11מ"מ לפחות ובאורך כולל של 

השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון. העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחת 

 .הטפטוף

סכמתית, יש לפרוש אותם בהתאם למרווחים המתוכננים לנטיעת  בתוכנית שלוחת הטפטוף מסומנות .ט

 חלקה.המגבול הנטיעות  מתוכנן בתוכניתמהבחצי מרחק  סתיפרבחלקה   ראשונה ה. שלוחההצמחיי

בכל מקרה יש להניח את השלוחות באופן ישר או לפרוס לפי קווי גובה, אך אסור לעשות פיתולים   .י

 או לופים בשלוחות. 

מחלקת גנים של מזמין העבודה או המפקח נהל ממעל הקבלן לקבל אישור מראש  .יא

   לסוג המחברים , הטפטוף ואופן הפריסה.
 

 יית עציםהשק 4.44 

 

, מווסת, יצינור טפטוף אינטגראל ,עצים מתוכננים להשקיה בפתיחה נפרדת מהשיחים : כללי 

מטר   4.1מיל'.]המרווח בין הטפטפות יהיה לפחות  15ליטר שעה וע"ד לפחות  1.1מ"מ,  41

בטבעות  חובר לצינור מחלק.יקיף טבעתית את העץ ויכך שהטפטפות יהיו מכל צדדי העץ,[ 

. אם K. ראה פרט בסופית משקפים רוקצה הצינור ייסג טפטפות לעץ 41 חות יהיו לפ

או  המפקחמכל סיבה שהיא ההשקיה של העצים חוברה לשיחים יש לידע את  או בתוכנית

 הנ"ל.לבעיה לקבל פתרון בכתב כדי המתכנן 

      



 

 

טבעות ההשקיה לעצים ]הטפטוף[ יונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתכנית. יתדות ברזל  .א

מטר. יש  יעגנו את הטבעות כל ס"מ 11מ"מ מכופפים בצורת ח ובאורך  1קוטר ב

 להקפיד לא לשנוק את השלוחה.

 העבודה כוללת את היתדות כחלק בלתי נפרד מטבעות ההשקיה. .ב

 העבודה כוללת אספקת והתקנת כל החומרים ואביזרים ע"פ הפרט בתוכנית. .ג

 

 סוג המחברים/אביזרי החיבורל ממנהל מחלקת גניםהקבלן לקבל אישור מראש על  .ד

 מצינור מחלק לטבעת    הטפטוף. אך אסור להשתמש במחברי שן.

 

 . 

 

 בהמטרה השקיית דשא 4.41

 

 שטחי הדשא מתוכננים להשקיה ע"י ממטירי גיחה. .א

 לצנרת. מתזכולל אביזרי החיבור  מה ,י הגיחהתזהעבודה כוללת אספקה והתקנת מ .ב

עפ"י התוכנית  15/1המחלק, נדרש להתקין צינור פ.א  ישירות על גב הצינור תזאין לחבר מ .ג

 ס"מ. 51של  ימינימאלבאורך 

אביזרי החיבור יהיו בהתאם לדרישות של המתכנן ו/או מחלקת הגנים של מזמין העבודה  .ד

 באותו פרויקט. 

וגודל הפיה שלו יהיו כפי שנקבע בתוכניות ההשקיה לפרויקט, כל  / מתזסוג הממטיר .ה

 שור בכתב מהמתכנן או מנהל העבודה.שינוי יהיה רק באי

 

המחברים את  לסוג המחברים/אביזרי החיבורמהנ"ל  הקבלן לקבל אישור מראש על 

 .לצינור המובילהממטירים/מתזים  

 

 

 

 .בשום מקרה אין להשתמש במחברי שן להמטרה

 

 

 

 תוכנית לאחר ביצוע.4.41

 

העבודות ]שרוולים, צנרת,  יפורט בה כלעל הקבלן הגינון חלה חובת הכנת תוכנית לאחר ביצוע ש   

 . למזמין העבודה בשני עותקים ראשי השקיה, ממטירים וכו'[ שביצע הקבלן ומסירת התוכניות

 



 

 

  

 
 

 החברה הכלכלית קרית שמונה
 
 

 שלב א' –פארק אזור תעשיה צפוני 
 
 
 4,3,2ח',1כבישי מס' 
 
 
 

 שדרוג עבודות חשמל/תאורה ברחבי הפארק
 

               
 
 
 

 טכני מיוחד מפרט
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 : כללי1פרק 

 
 מבוא .1.1

 
 י הפארק אז"תברחבכבישים פנימיים חשמל/תאורת  שדרוגבמסגרת חוזה זה יבוצעו עבודות 

 
 "מתחם"(, יזוהו,  –)כל כביש  הכבישים הפנימיים תמערכות חשמל/תאורצפוני, קרית שמונה. 

 

 מסוגים שונים. וכן רשתות חח"י,השדרוג. ב"מתחם" ישנם עמודי תאורה כתנאי למענה בצוע 
 
 ותדרש יוחלפו לפנסים לדיים. כמו"כ בחלק מה"מתחמים", אין הארה הפנסים עמודי תאורה,מ
 

 בשטח. כמו"כ יבוצעו הנחיותהתוואי הסופי, לפי תכנון ו/או עמודי ופנסי תאורה לדיים. סדרת
 

  וט המואר, ינתנו הנחיות. בנושאי השיל2כביש מס'  הלאורך איי התנוע צמחיהעבודות תאורת 
 

 ברחבי הפארק.
 

 הערות למפרט המיוחד   2.1
 

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

 הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.
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 רשימת  תכניות 2.6
 

 בלתי נפרד מהמפרט: התכניות מהוות חלק
 
 (.2) ח'0ח',6ח',2כבישי מס'  –תכנית שדרוג תשתיות חשמל/תאורה ומצלמה       A/244-ח
  

 (.2ח' )4ח',0ח',1כבישי מס'  –תכנית שדרוג תשתיות חשמל/תאורה ומצלמה       B/244-ח
 
 (.2ח' )0ח',6ח',1כבישי מס'  –תכנית שדרוג תשתיות חשמל/תאורה ומצלמה       C/244-ח
 
 (.4) מ' 21.4 -בגובה כ תאורה דפרטי עמו       242-ח
 
 (.4חתך טיפוסי בחפירה )     מ(-2)241-ח
 
 (.4פרט אלקטרודת הארקה )     מ(-1)241-ח
 
 (.4ס"מ ) 24/44 יפרט שוחת מעבר בקטר     מ(-6)241-ח
 
 (.4פרט חיזוק בסיס היסוד בטון )     מ(-4)241-ח
 
 (.4מ' ) 21.4גובה בד לעמוד תאורה מ(   פרט יסו-A20) 241-ח
 
 (.4פרט הצטלבות עם מערכות שונות/חתך טיפוסי בחפירה )    מ(-24)241-ח
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 פרוט סעיפי העבודה 2.0

 
 תאורה ו"תקשורת" חשמל, מטרדי תשתיות קיימות, העבודה במסגרת חוזה זה, כולל

 
 אחרי קבלת אישורי חפירה. )"בזק"(. הכל בבסיס זיהויים ותיאומים עם החברות,

 
 חפ/חצ תעלות לצורך הנחת צנרת. .א

 
 ממ"ר(. CU 64הנחת צנרת ומוליך להארקה מנחושת ) .ב

 

 פתיחת כביש/מדרכה קיים ותיקונו. .ג
 

 עמודי תאורה. פירוקי .ד

 

 כבלי חשמל בצנורות. .ה
 

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

 מגשי ציוד ופנסי תאורה.אספקה, התקנה וחיבור  .ז
 
 החלפה לפנסים לדיים, לפי המפרט המיוחד. –שדרוג חשמל/תאורה  .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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 סקר וניתוח מצב קיים     1.1
 

 הסקר בוצע באמצעות סיורי שטח, הן ביום והן בלילה. נערכו מדידות הארה, בשעות

 הערב והתוצאות נמוכות מהנדרש. כמו"כ ישנם קטעים שאין כסוי הארה ויש צורך בהוספת

 עמודי תאורה בהתאם.

 השלמות רכיבי הגנות, פקוד וכו'. –לשדרוג יסודי חלק מה"מתחמים" כוללים מרכזיות,  

 שדרוג –.הכל כמתואר בתכניות מדידה כמו"כ הסדרת נעילת דלתות, צירים וצבע.

 (.2חשמל/תאורה מהדורה ) תשתיות

 מבדיקת תכולת העמודים, המגשים לא תקניים. ישנן דרישות לשדרוג הארקות )הוספת 

 .  בעיית בטיחות –פה"פ( 

 
 

 תקציר מסקנות הסקר 1.1
 

 .חסכון באנרגיה –החלפת הפנסים הנוכחיים לפנסים לדיים, לכל אורכי הכבישים  .2

 –ראשי/משני וכו'(  –לפי סוגי הרחובות  2241עמידה ברמות הארה, לפי התקנים )ת"י  .1

 בטיחותיים.   

 בטיחותיים. –החלפת המגשים בכל עמודי התאורה )השלכות הארקות(  .6

 מסדרת עמודי ופנסי תאורה.קטעים, ללא הארה,  תוהשלמ .0

 .בקרה ובטחון –חסרה תשתית היערכות למערכת מצלמות  .4
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 דרישות סף –:  תאורת לד  4פרק 

 

 המעבר לתאורת לד, נותנת יתרונות איכותיים, טכניים ואמינות לתקופה ארוכה יותר.

 הלן הדרישות:ל

 (.41/24וריים, של משב"ש )הבסיס, מפרט טכני לתאורת לד כבישים, רחובות וגנים ציב .א

 .ISO-4442 -דרישות סף מספק/יצרן גופי התאורה. עמידה בדרישות ה .2

 מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד. גופי התאורה ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה .1

 פולטת אור(. לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים.      

  14ובנוסף לדרישות של ת"י  2חלק  14חשמלית ת"י  יתאים לדרישות בטיחות גוף תאורה .6

 במידה ידרש(. 1.4)או  1.6חלק       

 , לפחות.44IPדרגות הגנה  .0

 והלם מכני.  10KA/10KVעמידה בדרגות הגנה מפני הלם חשמלי, מתחי יתר של  .4

 לחלקיו. 442"י גוף התאורה )כמכלול( יתאים לכל דרישות ותיאומים אלקטרומגנטית. ת .4

 דרישות נוספות המפורטות. במפרט הטכני. ישנה טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים. .1

 הנחיות לתכנון תאורה בשטחים צבוריים פתוחים בערים, של משב"ש, מנהל תכנון והנדסה. .ב

 המחשת מדדי איכות התאורה. מיקום ורמת איכות תאורה ממוצעת בלוקסים. .2

 64-14  , תאורת דרכים2241 רחוב ערכי ראשי, לפי ת"י. 

  14-24  , תאורת דרכים2241רחוב מאסף ראשי, לפי ת"י. 

  14-24  , תאורת דרכים2241רחוב מאסף משני, לפי ת"י. 

  24-24   , תאורת דרכים2241רחוב מקומי, לפי ת"י. 

 ממוצעת(. –מדדי איכות התאורה בשבילים להולכי רגל )עוצמת הארה אופקית  .1

 לוקס. 14 –רבת של הולכי רגל וכלי רכב )מעברי חציה( שביל לתנועה מעו 

  לוקס. 4 –שביל באזור תעשייתי, ללא פעילות לילית 

 

 תאורת לד כבישים, רחובות וגנים ציבוריים. 4.1
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 המעבר לתאורת לד, נותנת יתרונות איכותיים, טכניים ואמינות לתקופה ארוכה יותר. 

 להלן הדרישות:

 (.41/24לד כבישים, רחובות וגנים ציבוריים, של משב"ש ) הבסיס, מפרט טכני לתאורת .א

 

 

 הנחיות לתכנון תאורה בשטחים צבוריים פתוחים בערים, של משב"ש, מנהל תכנון והנדסה. .ב

 המחשת מדדי איכות התאורה. מיקום ורמת איכות תאורה ממוצעת בלוקסים. .2     

 .64-14  , תאורת דרכים2241רחוב ערכי ראשי, לפי ת"י  •

 .14-24  , תאורת דרכים2241רחוב מאסף ראשי, לפי ת"י  •

 .14-24  , תאורת דרכים2241רחוב מאסף משני, לפי ת"י  •

 .24-24  , תאורת דרכים2241רחוב מקומי, לפי ת"י  •

 ממוצעת(. –מדדי איכות התאורה בשבילים להולכי רגל )עוצמת הארה אופקית .  1     

 לוקס. 14 –כי רגל וכלי רכב )מעברי חציה( שביל לתנועה מעורבת של הול •

 לוקס. 4 –שביל באזור תעשייתי, ללא פעילות לילית  •

 .יבוצעו, בפנסים לדיים המאושרים תכנוני/חשובי הארה.  6               

 

 חישובי תאורה. 4.4

 (2לה בטב ראה) תבדרישו עמידה לבדיקת ממוחשבים תאורה חישובי לבצע יש 

 .אחיד לחישוב תבנית-קובץ בסיס על לבצע יש החישוב.  AGI32 נהתוכ בעזרת      

 על הספק של גו"ת להשתמש בחישוב בקבצים פוטומטריים מקוריים של יצרן גו"ת 

 . LM79, התואם לדו"ח בדיקה  LDTאו  IESבפורמט       

 .אחריות הספק תכלול התחייבות להתאמתם של הקבצים לנתונים של גו"ת בפועל 

 

 תוצאות תאורה בשטח. מדידת 4.3

  ידי-מפרט כללי למתקני חשמל על - 24פי דרישות -על –מדידת התוצאות בשטח 
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 המזמין.אדם מוסמך מטעם      

 לפני הפעלת המתקן התאורה לצורך ביצוע המדידה יש לבצע מדידת התאורה 

 הסביבתית הקיימת, כדי להפחית את התוצאות הסופיות בהתאם      

 ול עמידה בתוצאות תאורה במדידות בשטח בהתאם לחישוביאחריות של ספק תכל 

 .(מינוס מתוצאות החישוב 24%מותרת חריגה של )תאורה      

 

 תחזוקה. 4.2
 

 אינם זקוקים לתחזוקה שוטפת למעט שטיפה חיצונית פעם  LEDבמצב תקין גו"ת 
 
 בהתאם לצורך. שנים או 1-6 -ב
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 מערכת בקרה וחסכון באנרגיה לתאורת רחוב. – 3פרק 

 
 כללי. 3.1

 
 אור מ, הנמצאיים במרכזיות (. ההפעלה לבקרים מרכזייםעיריה/חכ"להצפי לבקרה מרכזייה )ה

 
 . מבקרי TCP/IPו/או קו תקשורת נייח של "בזק" ו/או תקשורת  GPRSבתקשורת הרחובות 

 
 העברת נתונים דרך קווי המתח. – PLCתהיה מסוג פנס ופנס התקשרות המרכזיות עד לכל 

 
  PLCהמערכת תהיה מסוגלת להתרחב )בעתיד( ללא שינויים כלשהם בשתיות הקיימות ובתקשורת 

 
 ניה, עמדות ח, שלטים דיגיטליים, ניהול מערכות לWIFIבלבד, עבור: מצלמות עירוניות, נקודות 

 
 ואחרים.ת לאופניים וטעינה חשמלי

 
 שה תהיה מבוססת על הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ותאפשר שליטה )הדלקה, כיבוי המערכת החד

 
 ערכת(.מועמעום( על כל גוף תאורה ב

 
 מערכת הבקרה והחיסכון באנרגיה לתאורת הרחוב כוללת אפשרות לשליטה אינדיוודואלית בכל גוף 

 
 רה.תאורה על ידי הפחתת זרם או מתח מהדרייבר )ספק חכ( המסופק לגוף התאו

 
 במערכת תחובר לקישוריות מלאה כמפורט בהמשך בין הבקרים שבמרכזיות ובין הבקרה.

 
 

 בקר שליטה להתקנה בעמודי תאורה. 3.4
 

 )העברת נתונים  PLC (POWER LINE COMMUNICATIONנדרש בקר בתקשורת ) 6.1.2
 

 דרך קווי המתח(, הבקר יאפשק שני אופני הפעלה: 
 

 ידנית על כל קבוצות פנסים )בדרך כלל ישמש למצב תחזוקהשליטה  – מצב ידני/מקומי 
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 והפעלה מרחוק של קבוצת פנסים(.

 

 הפעלה ממרכז הבקרה באמצעות לוגיקת הפיקוד שתוגדר בכל מרכזייה – מצב מרחוק 
 

 שעון אטרטנטמי( המותקנת במרכז הבקרה )לפי שיקול מפעיל מרכז הבקרה(. )לו"ז או
 

 יאפשר שמירת רמת ההארה המתוכננת במערכת התאורה, כנגד וויסות הזרם או המתח 6.1.1
 

 שינויים אפשריים במח הרשת. 
 

 ים המותקנים בארון מרכזיית החשמל יבוצעו הכנות במידת האפשר.אימערכת רכזת בקרה עצמ    3.3

 בין הפנסים, הבקרים בגופי/עמודי התאורה ומרכז הבקרה. PLCמתאם תקשורת  . 3.2

 
 כללי: 6.0.2 

 

 תקשרות במערכת תהיה על מוליכי החשמל בתקשורת הPLC. 

 

  התקשרות תאפשר התקשרות בין מרכז הבקרה לבין גופי התאורה. בכל עמוד/גוף תאורה 
 

 (. התקשרות בין מרכזיית הבקרה לבין מתאםCOORDINATOR)יותקן מתאם תקשורת 
 

 וטית באמצעות ח-התקשרות המותקן בעמודי התאורה או בגופי התאורה תהיה מוצפנת אל
 

 .GPRSמודם סלולארי 
 
 

 פרוגרמה ראשונית )מצלמה(. 3.1
 

 ארון מצלמה המוזנת חשמל  –היערכות מצלמה כוללת, תשתיות חשמל ו"בזק". התשתית 

 וכו' יחידות(. לכל מצלמה,  24,2,0. בארון, ספק כח והגנות מצלמה )DVR -ומ"בזק" )ראוטר( ל

 ממרכזיית מאור ו/או עמוד תאורה. המשמעות, אספקת  אפשרי –צנרת נפרדת. אספקות חשמל 

 חשמל ממרכזיית מאור  מאפשרת תפעול המצלמה לכל שעות היממה )מלא(. לגבי אספקת 

 חשמל מעמוד תאורה, הפעלה חלקית, בשעות הערב.
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 .הנחיות כלליות  - 2פרק 
 

 .תיאומים ואישורים  .2.1
 

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

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

 פעולה  על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל אישור לכל     
 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.    
 

 בתאום עם קבלן ד. מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו
 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     
 אחריות הבלעדית של קבלן החשמל.     

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

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

 
 

 הסדרי תנועה בטיחות וגיהות . 42.
 

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

 
 ב. שילוט ותמרור זמני

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

 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.
ה, כולל הוראות על הגבלת שטח העבודה,הגבלת ימי השבוע בהם הקבלן ימלא את כל הוראות המישטר

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 

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

בודה נעשית בתנאים מהנדס האתר רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו הע
 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.

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

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

 
 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.
ני תנועה עם שילוט,דגלי אזהרה ומכשירי קשת,בהתאם בנוסף,על הקבלן להציב על חשבונו,מכוו

 לדרישות המפקח או עזרה לעבודתם.
 

 ד. בטיחות וגיהות.
 

 על הקבלן להמציא אישור שעבר קורס אבטחת אתרי עבודה וסלילה שע"י המכון לפריון עבודה.
 דרש על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העבודים ושל צד ג' כנ

 .בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.בהתאם לחוברת הנחיות לבטיחות
 המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשה בתנאים בטיחותיים וגיהותיים 

 גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.
 מו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם הקבלן משחרר את המזמין לכל אחריות עבור נזקים שיגר

 הכל בהתאם למפרט בהסכם הכללי. –כלשהוא 
 

 ביצוע העבודה ואיכות החומרים . 32.
 

 א. מבצע העבודה.
 



05 
 
 

 שלב א', קרית שמונה –פארק אזור תעשיה צפוני 
 
 

 

 

ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה ע"י חשמלאי בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל,בהתאם 
ם בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים תקנות בדבר רשיונות,וכן קבלן רשו –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.

המזמין  הקבלן הזוכה יאשר אצל נציג המזמין העסקת קבלני משנה לנושא החשמל.האישור ינתן ע"י
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 
ר קבלן קבלן משנה אחר,ו/או להזמין קבלן חשמל בנפרד )איתו יעבוד הקבלן הזוכה(.קביעה לאישו

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

 ב. ביצוע העבודה.
 

ובתקנות שתוקנו  2440 –ביצוע העבודה וה"מתקן" חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד 
ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת להוצאת תקנות.כמו כן יעמוד 

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

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

שיכוסה.אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלבי העבודה 
 ולביצועה הסופי.

בעקבות אופיו המיוחד של העבודה ועומס התנועה,ידרש הקבלן לבצע כל סוגי העבודות הנחוצות 
 עשוי להידרש לעבוד במשמרות בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק. בקטעים מוגבלים. הקבלן

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

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

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

 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.
 

ק ואביזר שלגביו כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי,לגבי חל
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. 
בוצעו על חשבון המפקח והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שי

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

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

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

 הכמויות מבלי לשנות את  המחירים בשאר סעיפי החוזה.   
 

 גמר העבודה . 22.
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 .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 

במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצוע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע 
 בודתו.ע
 

 ב. אחריות הקבלן.
 

לפני סיום העבודה ולקבלתה ימסור הקבלן למפקח הצהרה בכתב שכל הכבלים הונחו לפי הנדרש 
ס"מ,למעט מעברים מעל מכשולים כגון: מעברי  214 -במפרט והתכניות, ועומק התעלות הן לא פחות מ

צנרת ויציקות בטון לפי תכנית מים,קו מים,קו "בזק" וכו'. במקומות אלו בוצעה הגנה על הכבלים עם 
 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  -
 שסופקו על ידו.      
 לל זה נורות שרופות,עבודה,חומרים וביצוע  האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכ  
  האחריות תהיה למשך שנה אחת החל מיום אשור המתקן,קבלתו ע"י המזמין וחתימת  סופי.  

 פרוטוקול  מסירה סופית.   
 
 יוצאים מכלל אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן ארוכה משנה אחת שכמפורט להלן: 

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

 שנים. 24אחריות  –לרפלקטור                           
 שנים. 4אחריות  – דרייבר* אביזרי תאורה: 

 אחריות שנתיים. –* מרכזייה 
התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים,קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן התאורה,יהיה הקבלן 

 תקן על חשבונו,תוך הזמן קצר שיקבל ע"י המפקח ולשביעות רצונו.חייב ל
 

 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. -     
 רשימת ציוד מסופק: פנסים,נורות,מגשים,עמודים,זרועות וכו'. -     
 '.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(. 6( אחרי בדיקת החומר הטכני והשלמת המפרטים החסרים, יכין הקבלן 1
 
 טכני יקבע מפקח תאריך קבלת ה"מתקנים" עם ועדת הקבלה בהרכב:( רק עם קבלת החומר ה6

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

 דת הקבלה,כשהמתקן פועל לשביעות רצון המלא.הקבלן יזמין על חשבונו ביקורת כוללת שניה לוע    
 של כל ה"מתקן".העתק מהביקורת ימסור הקבלן למפקח ולמהנדס המתכנן.    
 
 ( המסירה תסתיים בגמר ביצוע כל הליקויים, ע"י מילוי טופס סטנדרטי של קבלת ה"מתקנים".4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ת תשתית לתאורהעבודו - 1פרק 
 

 עבודות עפר והנחת צנרת. 2.24.
 

 א. כללי
 

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

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

 התאורה,גובה הבסיס ומרכזיות בתאום ואישור מפקח והמתכנן.
 

 ב. תעלות
 

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

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

 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 24ס"מ וברוחב  24באמצעות כלי מכני כדוגמת טרנג'ר בעומק 
 תיקון הכביש ופינוי הפסולת.

 
 חציבהג. 
 

עבודות חציבה יתבצעו כאשר התקנת היסודות לעמודי התאורה או למרכזיות יחייבו עבודות חציבה 
נוספות,בנוסף לחציבת היסודות עצמם )כלול במחיר היסודות(. לדוגמא כאשר יהיה צורך לחצוב בהר 

 לצורך הרחקת היסוד למרחק הדרוש מפס צהוב וכו'.
 אימים לביצוע החציבה.על הקבלן לדאוג לכלים המכניים המת
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 החומר יפונה לאתר כל שהוא עליו יורה המפקח.
 המדידה לתשלום תהיה במ"ק בהתאם לכמות החומר שתפונה.

 
 ד. הצטלבויות

 
בשטח העבודה קיימים מטרדים כגון: צנרת טלפון )"בזק"(,צנרת מים,קוי חשמל עיליים ותת קרקעיים 

על הקבלן לפנות לרשויות לתאום הביצוע,קבלת פיקוח  וכו', חלקם לא מסומן בתכניות. לפני הביצוע
 ואישור בכתב לגבי התקרבות למערכות הקיימות.

מים או ביוב יש לשמור על מרחקים  –במקומות בהם מצטלבים קוי חשמל וטלפון עם קוים אחרים 
 בהתאם לתכנית תאום השרותים.

נרת של מערכות אחרות.בכל הצטלבות בנקודות הצטלבות יותקנו אריחי בטון וחול בין צנרת "בזק" לצ
בין קוי חשמל עם מערכות אחרות כגון טלפון,טלביזיה,מים,קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכות 

 האחרות.
 

 ה. תמיכות ודיפון
 

על הקבלן לחזק ולדפן על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך בכך,בשיטות שיאושרו 
 ע"י המפקח.

 
 ו. אישור חפירות

 
 פני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח ביומן בכתב.ל
 

 ז. כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת
 
 ס"מ חול נקי בתחתית  24( לאחר גמר החפירה וקבלת אישור על כך יניח הקבלן שכבת ריפוד של 2

 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.    
 ( מלוי מוחזר בתחום הכבישים,השוליים והמדרכות יהיה מחומר מצע חול נקי מאושר ע"י המפקח   6

 לפחות מהצפיפות המעבדתית  AAHSHTO 42%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
 זו.( מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתכניות הכבישים בעבודה 4
 ( עודפי עפר יטופלו בהתאם לנדרש בפרק עבודות עפר וכבישים של עבודה זו.4
 

 ח. סימון תוואי  החפירה
 

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

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

 
 ט. בדיקת הצנרת

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

 ינזקו בעת ההשחלה. אין להניח צנרת עם כבלים בתוכם.
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 י. מוליכי הארקה

 
ממ"ר גלוי ומשמש כאלקטרודה אופקית בתעלת  64ך הארקה יהיה שזור ממוליכי נחושת בחתך מולי

הכבלים.חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בבריכות.חיבורים במוליך 
הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטה קדוולד )ריתוך כימי(.הארקת היסודות תבוצע לפי החוקים והתקנים 

 הקיימים.
 

 יא. שרוולים מתחת לכבישים
 

מ"מ כנדרש.חוטי המשיכה יהיו מחתיכה  2בכל צנורות המעבר לחשמל יושחלו חוטי ניילון שזור בקוטר 
אחת ללא קשורים או חיבורים,לאפשר תנועה חופשית,החוטים יצויידו בקצבותיהם בידיות עץ עליהן 

 ילופף חוט משיכה.
 

 יב. סרטי אזהרה
 

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

 כבלי חשמל" לפני דרישות התקן.
 
 מפלסים ומיקום 24..1
 

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

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

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

 
 
 יסודות לעמודי תאורה 24..6
 

 יסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תכנית והפרטים המצורפים.
 בשטח הגינון.במדרכות,פני היסוד מכוסים. ס"מ 24 –ס"מ,לכל היותר  1גובה פני היסוד יהיה 

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

 בתוך היסוד יוכנסו צנורות שרשוריים לשם העברת הכבלים,וכן צנורות מריכף עבור מוליכי הארקה  -
 ודים לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימליים.הצנורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם.בעמ   
 צנורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול  1קיצוניים ופינתיים יוכנסו    
 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה. 24 -במחיר היסוד.כל הצנורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ   
 טיב הבטון. . מחיר היסוד יכלול אישור מכון התקנים על64 -הבטון ליסודות העמודים יהיה ב -
 ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה וכן  -

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

, אך עובי 422ילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י כל הברגים,האומים והדיסקיות יגולבנו בשיטת הטב
 מיקרון. 44הגילבון יהיה לפחות 
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יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאיים( 
להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלבון,כגון,ע"י העמקת הברגים וכו',ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד 

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

 מיקרון. 44 -האלקטרוליזה,אך עובי בגילבון לא יהיה פחות מ
מ"מ המחובר לבורג הארקה  04*0מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולבן באורך עד תא האביזרים במידות 

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

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

 מערכות עיליות – עבודות תאורה 41.
 

 עמודי תאורה מפלדה 1.24.
 

 העמודים עגולים  לפי תכנון מאושר., מ' כדוגמאת הקיים ו/או ש"ע 21.4 -כבגבהי עמודי התאורה 
 .24העמוד " תחתיתקוטר מינימלי ב .קוניים

 
 . כלליא
 
 . העמוד והזרועות יבוצעו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובביקורתו.העמודים 2

 יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.    
 י התכנית המצורפת למכרז.. צורת העמודים והזרועות תהיה לפ1

 . העמודים וזרועות יתוכננו 020מטר לשניה לפי ת"י  01העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של     
 בהוצאתו האחרונה,תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימלי. 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

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

 , אך עובי 422. כל הברגים,האומים והדיסקיות יגולבנו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י 4
 מיקרון. 44הגילבון יהיה לפחות     
 יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאים(     
 חר הגלבון כגון,ע"י העמקת התבריג וכו',ללא פגיעה בנתוני הבורג להבטחת אפשרות ההברגה לא    
 לעמוד בכח המתוכנן.    
 במקרים מסויימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלבן את הברגים,האומים והדיסקיות בשיטה     
 מיקרון. 44 -האלקטרוליזה,אך עובי הגלבון לא יהיה פחות מ    

 מכון התקנים הישראלי או הטכניון או גוף אחר המוסכם על  . על היצרן להביא על חשבונו תעודת4
 המזמין,להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט     
 הזה לנספח המצורף לו.    
 אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.במידה וידרשו שינויים בתכנית  -    

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

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

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

 המכלול צבע בתנור.      
 . עמודי התאורה יותקנו מאחורי מדרכות או מעקות בטיחות.1
 וד לשם חיזוק.הצלעות צלעות,שיתחברו לעמ 0. פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י 6

 מ"מ לפחות. 2יהיו מפח פלדה בעובי של     
 . הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם.הציפוי 0

 .422יהיה אחיד פנים וחוץ בהתאם לת"י     
 ת ברגי אלן שקועים, מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעו 4. לעמודים יהיה תא ציוד  עם מכסה מפלדה 4

 מוגנים בפני חלודה.הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.    
 . הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא של העמוד,לבורג יחובר:4

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. (א
 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מסביב העמוד )ראה בסעיף העמוד(. 24מוליך  (ב

 ממ"ר למנורה על העמוד. 1.4הארקה  מוליך (ג
 הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף מצופים אבץ חם בטבילה.         

 . העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתכניות.1
 

 גופי תאורה 1.14.
 

 א. כללי
 

  ו/או ש"ע,לפי אישור המתכנן. בתכנון מפורטכגופי התאורה 
המתכנן,אישור של נציג היצרן בארץ על תקינות הפנסים וכיוונם לעקומה  על הקבלן להעביר למהנדס

יחד עם הפנסים  למזמיןהפוטומטרית בהתאם לנדרש במפרט הטכני.בעת אישור הפנס ימסור הקבלן 
לדוגמא,כתב אחריות של הספק.כתב אחריות זה ימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות 

 הכולל של המתקן.
לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים,הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו מובהר מעבר 

 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 
להוכיח למהנדס שתכונות הגוף שווה איכות למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה מכנית ו

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 

פרד כמפורט: בקטעים ישרים,בקירבת תחנות הסעה,מעברי חציה ובצומת עצמה.כמו כן תבוצע על בנ
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 
לא יהיו לשביעות רצון המהנדס המתכנן יהיה על הקבלן להחליף את הגופים והציוד על  והתוצאות

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 

ת המפקח הצמוד רק לאחר ביצוע הבדיקות הפוטומטריות הנ"ל.האישורים הנ"ל והמתכנן,באמצעו
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אינם פותרים את הקבלן מאחריות מלאה,ישירה ועקיפה לפנס,לציוד ולנורות,ובכלל זה אחריות הקבלן 
 לפי פרק "גמר עבודה".

 
 ,ווט 244 -כלדיות בהספקי  והנורות לפי תכנון מאושר ב. על עמודי התאורה יותקנו גופי תאורה

 , לפחות.IP65הגוף יהיה מוגן לפי דרגת מיגון  תכנון.לפי      
 בכל תנאי מזג אויר.חומרים מרוכבים,עמידים במיוחד נגד קורוזיה ומבנה מיציקת  -    
 רפלקטור אלומיניום הידרופורמי מיחידה אחת.הדלת נפתחת כלפי מטה מאפשרת גישה קלה ונוחה  -    

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

 פרטורה גבוהה.המערכת.כל שאר הפתחים יאטמו ע"י אטמים לטמ      
 

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

 מגש האביזרים 1.64.
 
 עם גגון ומתלה לתליה בתוך מ"מ  1.4יהיה בנוי מפח מגולבן בעובי  +פה"פ,-תקני . מגש האביזרים2

 האביזרים באופן המאפשר טיפול נוח.על הקבלן להגיש דוגמא לפי מידות הקבועות בדגם חלל תא     
 המחוז.    

 . המאמ"ת יותקן על מסילה ויש 4-ק"א דו קוטבי עבור ניתוק ה 24א'  24. עבור כל פנס יותקן מאמ"ת 1
 י סטנדרטי )הלבשה(.להתקין מעצורים משני צדדים,כולל כיסו    

 . על פני כל המגש תותקן פלטה מחומר בודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי שתבלוט משני צידי הפח.6
 " ויסומנו בהתאם למספרם,כולל סימון הפזה.SOGEXIמתוצרת " BC3. המהדקים יהיו מטיפוס 0
 
 מצעות שלט סנדביץ שחור . כבלי הכניסה יהיו עם ראש כבל )כפפה( סטנדרטית תוצרת רקם,יסומנו בא4

 חרוט בלבן.    
 . כבלי הזנה יחוזקו לפרופיל מחוזק לעמוד באמצעות שלוט,ומשקלם לא יפול על מהדקי החיבור.4
 . המגש יכלול בורג הארקה,אום ודיסקיות.1
 . בכל סיום כבל ישאר עודף כבל שיאפשר את שליפת המגש בנקל.2
 עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני.. כל המוליכים, ללא יוצא מהכלל, יהיו 4
 

 אלטרנטיבי או" איכות שוות. תוצרת וציוד "1.04.
 
 ערך לציוד ומוכתב במכרז.בכל מקרה, –הצעתו לציוד שלדעתו היינו שווה  להגישיכול  הקבלן  

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

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

או לא,הינה בהחלטת  ערך -פורט לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שוויחד עם המכרז,כמ
 המתכנן/המזמין בלבד.

המתכנן/המזמין לצורך קבלה או אי קבלה של האביזר החלופי המוצא היא  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  חהמפק

 על חשבון הקבלן בלבד ולא תוכר שום תביעה כספית בגין זה.
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 הזנת חשמל למתקן התאורה 1.44.
 

עמודים והכבלים הרלוונטיים חשיבות רבה לבצוע זיהויי מכלולי ה מרכזיית מאור ו/או תיילי חח"י.
 קן".ב"מת

 
 לבצוע לפי הוראה בכתב – תאור המרכזיה 1.44.

 
המרכזיה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד.המרכזיה שתסופק ע"י 

הקבלן תהיה כמתואר בתכניות. היצרן יגיש סט תכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין 
סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימת  898פ"י תקן וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזייה יהיה ע

לעיל.המרכזיה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת התאורה 
של מחוז מע"צ, ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר,מוגנת 

 ל יסוד בטון., מורכבת ע06414, מתאימה להתקנת חוץ,לפי תקן  IP65מים 
ארונות: ארון עבור מוני  1 -המרכזיה בגודל  תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

 חח"י וארון עבור מרכזיית התאורה.ארונות  יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.
, ותכלול מקום שמור Kהמאושרות ע"י מכון התקנים,עם קלפות  CIהציוד יותקן בקופסאות 

 ים.לקבל
 הארגזים יותקנו על יסוד מבטון במידות המצויינות,אורך ורוחב כמידות הארגזים בתוספת של 

ס"מ(  14-ס"מ במרווח שבין הארונות.היסוד יבלוט מעל פני הקרקע )כ 4 -ס"מ מכל צד ו 24 -כ
 ויכלול ברגים לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגולוונת בתוך היסוד.

 לו הכנה למנעול תליה ויהיה עם גגון להגנה נגד גשם.הארונות יכל
כל הברגים,צירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדה אל חלד ויובטחו בדיסקיות קפיציות.כל חלקי הפח 

 הנעים על צירים יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים.
דו לפח בברגים.נוסח השילוט יקבע סופית בעת הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ' חרוטים שיוצמ

 בדיקת הלוח אצל היצרן.
יש להזמין את הפיקוח על מנת שנציג מחלקת התאורה של המחוז יוכל לעמוד על פרטי הייצרן 

 והצביעה.
פס  עם מנורה ומפסק,מגני ברק עם נתיכים,פס אפס, LEDהמרכזייה תכלול גוף תאורה  

 אשית וכו'.הארקה,מהדקים,משגוחן בכניסה ר
 

 הערות לייצור המרכזייה:
 

 הערות ועדכונים יסומנו על תכנית ייצור המרכזייה אשר תוגש ע"י הקבלן והיצרן לאישור המתכנן.
 . הכלCI.  כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין בקופסאות 2

 ורים חדשים בארגזים ובקופסאות.יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח ח     
 .  כל החיזוקים יהיו מגולוונים.1
 .  הלוח יבוצע בהתאם ובאישור המפקח.6
 בגדלים המצויינים. הארגזים  FGIמדגם  INBAR.  הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת 0

 .IP65 -" )עבור מע"צ( עם דרגת אטימות לא פחות מYARDENIיכללו צילינדרים "     
 )דגם "ארכו"( אשר יורכבו על פח העבודה בתוך  CI.  כל הציוד יותקן בקופסאות פלסטיק משוריין 4

 תא הצרכן.     
 .  המידות בתכניות מראה הלוח מסומנות לפי ארונות.4
 של מרכזת התאורה  AS MADEתיקי תכניות. האחד עבור תכנית  1.  יש להתקין בדלת הלוח 1

 של מתקן התאורה בצומת. AS MADEוהשני עבור תכנית      
 .  יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.2
 אחת לשניה יהיו ראשים מבודדים. כמות חיזוקים הנ"ל תהיה לפי CI.  הברגים לחיזוק קופסאות 4
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 חיזוקים. 24-2י ללוח יבוצע ע" CIדרישות היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב. חבור מבנה      
 . כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי ויוגבה עד לקלפות.24
 יהיו דרך גלנדים. קוטר וכמות הגלנדים CI. כל היציאות והכניסות של הקווים למבנה קופסאות 22

 יתאים לכבלים והחוטים המחוברים בלוח, כולל קוים שמורים.      
 פי דרישות חח"י.. פרטי התקנת ציוד חח"י, לבצע ל21
  242. ציוד מיתוג  )מאמ"תים,מ"ז, פקטים,מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן 26

 .ABB,ERLIN GERIN,SIMENS,G&F,LEGRAND,ROCKLWELLכמפורט:       
 .KA24. כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ 20
 . כל הציוד החשמלי  יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.24
 ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת מדגם כפי שמסומן בתכנית. FCצל -. ממסר ועין פוטו24
 . הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של הארגז.21
 " ו"הארקה" יחובר לבורג 4" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "4. חיבורים לפס "22

 " ו"הארקה" ראה תכנית הלוח בגרסתו העדכנית.4. חיבורים לפסי "נפרד      
 . פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.24
 .CI. חוטי החיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות 14
 שונים.. מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים 12
 . חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל, ללא ירידה בחתך.11
 כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים. PG. מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כבל 16
 ס"מ בתוך קופסאות מהדקים כדי להבטיח  24בעומק של  CI. על היצרן לבדוק צורך בקופסאות 10

 " בתוך הקופסה.4ס"מ בין תחתית קופסת המהדקים ובין פס " 24 מרחק      
 בתור פרופיל חיזוק להרכבת המהדקים,  A244. מומלץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה 14

 " והארקה, על מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח המרחקים הדרושים למעבר חופשי4פסי "     
 וחיבור נוח.     
 לפי תכנית עדכונית. CIתוך קופסאות . התקנת הציוד ב14
 . התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציב, עם סטופרים בצדדים.11
 . התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתכנית עדכנית, גוף התאורה יותקן 12

 מעל חזית הלוח.      
 בברגים עם אומים ולא  CI. רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסי קופסאות 14

 בורגי פח.      
 תתאפשר   CI. לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר",פתיחת מכסי קופסאות 64

 בכל  המצבים של מ"ז "פקט".      
 יבוצעו שלטי "סנדביץ'" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח השלטים ראה -. שילוט  62

 . סימון על הציוד יבוצע בשוט בלתי מחיק.תכנית עדכונית      
 יבוצעו לפי תכנית עדכונית. –. סרגלי מהדקים 61
 . יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקת בטיחותית של הלוח.66
 עפ"י תכנית עדכנית. –. סכמות כוח ופיקוד 60
 . יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות.64
 גשרים בין פח  1ע"י חוטים וכן לבצע  CIפחי העבודה של קופסאות  . יש לבצע גשרים בין כל64

 העבודה של הלוח ופס ההארקה.      
 . תכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת הבצוע.61
 . על היצרן לבצע הלוח לפי תכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע.כל שינוי 62

 שיידרש ע"י הקבלן, יש לתאם עם המפקח.      
  . הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל,ע"י מפקח        64

 והמתכנן.      
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 אופני מדידה ותשלום – 1פרק 
 

 כללי 24.
 

 טים הבאים:א. אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום במפר
 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(. 42פרק  .6

 ו האחרונה(.שבמפרט הכללי לתאורת חוץ בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאת 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( 
 בוע במקומה, ללא  כל תוספת עבור פחת וכו' ו/או נספחים המשתמעים ממנו ובמידה ואותם   ק    
 חמרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה.   
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 ד. הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא,ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה וקבלתה 

 ע"י מזמין.    
 

 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   
 ת עבודה,הובלתם לאתר,אחסון ושמירת ציוד ו/או אבטחת עבודה המבוצעת על ידו,הוצאותיו הישירו    
 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  1.1כל ההוצאות הכרוכות באספקה והתקנה של תמרור ושילוט זמני )ראה פרק  ח.
 ,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 

 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.    
 

 כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,השימוש  י. מחירי היחידה שבסעיפי
 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“ות כוללים את התשלום עבור התכניות יא. מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמוי
 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 
 כוז לפי הסעיפים השונים,של עלויות העבודה המתוארות במפרט המיוחד,כפי שהם סיכום ורי      
 מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו.      
 אין בתאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות,חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים       
 הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו  המוזכרים לעיל,אלא תמצית כל העבודה,ועל      
 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      
 א אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב  הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי אספקה,המיוחד,אל     
 הובלה והתקנה.     

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

 והחשמלי,מוכן להפעלה ובהתאם לתכניות והמפרט המיוחד.      
 

 ות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של כל טו. המזמין שומר לעצמו את הזכ
 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       
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 רים שבכתב הכמויות.האלה ו/או אח      
 

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

 
 פירוט 14.
 

 א. עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר השלמת 
 ד, בתוואי הקצר היותר האפשרי לדעת המפקח.העבודה,בקווים ישרים בלב     
 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.    

 וד כלול מיקום היסודות ע"י מודד מוסמך של הקבלן.ג. במחיר היס
 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      
 ת.של מוליכי הארקה,החיבור ייחשב כיחידה אח     

 
 סיכום 64.
 

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 
 ת.לכך דרישה מפורשת בסעיפי כתב הכמויות ו/או התכניו

 
 

 שם הקבלן והכתובת: ______________________________________
 

 טלפון/פקס/דו"אל: _______________________________________
 

 חתימה וחותמת הקבלן: ____________________________________
 

 תאריך: _________________
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 חכ"ל קריית שמונה
 

 

 

 
 

 אז"ת צפוני קריית שמונה
 

 

 

 81/12מס' חוזה 
 
 
 

 מפרט מיוחד
 וכתב כמויות
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 :מתכנניםיועצים ורשימת 

 :ערן געש אדריכלות נוף

 איציק ארזי –השקייה 

 שמעון אלבז-תאורה
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 רשימת מסמכים למכרז/ חוזה מס' 

 

 ךשם המס מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

 מסמך א' הצעת הקבלן 

החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י 

  0810מדף  –קבלן 

  דוגמת חוזה

 מסמך ב'

המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית 

)האוגדן הכחול( על כל פרקיו הרלוונטיים ומפרטים 

מוקדמות בהוצאתם  – 00כלליים אחרים לרבות פרק 

אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים  העדכנית כולל

 לפרקים אלה5

* הגדרת סטנדרטים )"תקנים"( לשתילי גננות ונוי, 

 בהוצאת משרד החקלאות5

מפרט הטכני ואופני מדידה 

 מיוחדים

 

 מסמך ג'

 

 

 מסמך ד' כתב כמויות

 מסמך ה' רשימת תוכניות 

 

וחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין משרדית המי

 והשיכון5

 כל המסמכים לעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים5

 הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה, וכי קראם והבין את תכנם, קיבל את 

 דעת ומתחייב לבצע את העבודות בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם5כל ההסברים אשר ביקש ל

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו5

 הערה:

המפרטים הכלליים המצויינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של 

 בגן הנוי והגדרת סטנדרטים לשתילים ניתנים לרכישה במשרד החקלאות5משרד הביטחון5 מפרט לביצוע עבודות 
ניתנים להורדה מאתר  הקבלן של ברשותו ואינם למכרז צורפו שלא לעיל והמצוינים הכלליים המפרטים

 www.online.mod.gov.ilמשרד הבטחון: 

 

 

 

 

 

 
 הקבלן וחותמת חתימת

 
 תאריך

http://www.online.mod.gov.il/
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" שיכין הקבלן, על חשבונו, תכלול את כל העבודות שביצע הקבלן, התכניות תכנית "לאחר ביצוע 

הוצאת  וקובץ ממוחשב,  עותקים 8 -יום אחר גמר העבודה לכל המאוחר,  ב 11תימסרנה למזמין 

 גמר לעבודות שביצע הקבלן מותנית במסירת תוכנית עדות כמפורט לעיל5-תעודת
 לפני שיגיש את התכניות הנ"ל5הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי   5א

 

________________________                                                          _________________ 

 חתימת וחותמת הקבלן           תאריך     
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 2מסמך ג'

 ואופני מדידה מיוחדים מפרט מיוחד
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 

 בודות פיתוחע –04פרק 

 במפרט הכללי5 20-ו  10מפרט טכני מיוחד המהווה השלמה לנאמר בפרקים 
 עבודות עפר 

 
 : סוג הקרקע  01.1

 
המונח "חפירה" הנזכר בהצעה/הסכם זה פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג של קרקע אף אם  

 לא מוזכרת "חציבה" במפורט5
 ים ו/או לסלעים5המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנ 
מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה וכן לכל צורת  

 חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות המפקח5
 

 על הקבלן לבקר באתר הפרויקט על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום5 
 

מהודק ומילוי חוזר יהיה מחומר החפירה במקום או מחומר מאושר ע"י  מר עבור מילויחו  01.2
 המפקח5

 
האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן  - סילוק עודפים  01.3

על חשבונו למקום מאושר על ידי הרשויות, המזמין והמפקח ללא התחשבות במרחק ההובלה, 
 לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה והפסולת5 לא תשולם

 
חפירת/חציבת תעלות לקורות יסוד ולקורות קשר: העבודה כוללת יישור והידוק תחתית   01.4

התעלה, החזרת חומר מילוי מאושר ע"י המפקח אל החפירה לאחר פירוק התבניות והידוקו 
 5בשכבות והרחקת שארית החומר החפור למקום שפיכה מאושר

 
 מילוי חפירה  01.5

 
בכל מקרה שהקבלן יעמיק מתחת למפלס הנקוב לחפירה עבור רצפות המבנה ו/או יחרוג  

מגבולות התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות 
חשבון מודיפייד א5א5ש5ה5ו5 עבודה זו תיעשה על  96%סמ' והידוק מכני עד צפיפות של  15בנות 

 הקבלן גם אם לפי הוראות המפקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה5
 

 -סעיף זה חל גם על מילוי סביב קורות יסוד, צנרת, קירות מרתפים, קירות תמך ומבנים תת 
 קרקעיים5

 
 גבהים  01.6

 
יעשה על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על הגבהים י 

לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה5 טענות שתובאנה לאחר מכן לא 
 תילקחנה בחשבון5

הבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו5 אין להתחיל  
 בעבודות העפר לפני אשור מדידה ע"י המפקח5

 

 לא שימוש בחומרי נפץ5יבוצעו ל עבודות החפירה ו/או החציבה 10501

 
כל הפסולת המתקבלת מפירוקים שונים וכן עודפי החפירה או כל פסולת אחרת,  א5 10508

 תסולק מחוץ לאתר למקום מאושר ע"י הרשויות5

ב5  סילוק הפסולת מחומרי בניה ורכיבים שפורקו, היא באחריותו הבלעדית של הקבלן,  
 י העפר והינו כלול במחיר הסעיפים השונים5ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפ



 

 
5 

 שבילים רחבות    04.44

ר סימון לאח יש לסמן באמצעות יתדות את תוואי השביל ואת שלד הפיתוח לפני חישוף5
  לאישור גבולות העבודה ושלד הפיתוח5 יזומן אדריכל הנוף 

עשו על פי מאחר ומדובר בשטח בעל רגישות רבה, סימון והתוויית השבילים והרחבות י
 אלמנטים השונים5הנחיות בשטח בהתאמה ל

 

 ומדרגות , מדרגים ריצופים 04.44

בכל העבודות על הקבלן לספק דוגמא/דוגמאות של האבנים והמרצפות לשימוש, לקבלת   
 אשור מהמתכנן לפני הבאת החומר לאתר5 יש לבנות דוגמה לאשרה לפני ביצוע5

  

 ס"מ אם לא צויין אחרת בתכניות5 2הפיתוח יהיה  בכל עבודות כיסוי בטון לברזל 10506

 המרחק יובטח באמצעות שומרי מרחק מאושרים5 

 

________________________                                                          _________________ 

 חתימת וחותמת הקבלן                       תאריך                                                                
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 עבודות גינון והשקייה - 04פרק 
 

 
 הוראות כלליות לעבודות הכנה, הכשרת הקרקע ואדמת הגן:  5 8
 

 אדמת גן 8580
 

הסעיף "אדמת גן" בכתב הכמויות כולל )אף אם לא צוין בסעיף במפורש( גם את  ב5  
  פי הרומים הנדרשים5ההובלה והפיזור במקומות ול האספקה, 

  
גן תפוזר אך ורק לאחר שאישר זאת המפקח בכתב5 בשום מקרה לא תפוזר  -אדמת  ג5 

 פסולת מסוג כלשהו5 גן על  -אדמת 
  
גן מסוג ובעלת פרמטרים קרקעיים )כימיים ו/או פיסיים( שונים  -פיזור אדמת  ד5 

פר או באופן טבעי באתר( סלע הקיימים באתר )בסיומן של עבודות הע במובהק מקרקע / 
מסוימות )כגון חפירת/ חציבת בורות לעצים, הטמנת צורות השקייה  מחייב לבצע עבודות 

 זאת בכדי למנוע ערבוב קרקע / סלע יסוד באדמת הגן5 ואחרות( לפני פיזור אדמת גן, 
 

 ידי לקבלת אישור מוקדם5-הקבלן יציג למפקח בכתב את סדר העבודות המתוכנן על  
 

פי הסדר שיקבע המפקח לא יהוו בשום מקרה עילה -יצול העבודות ועבודה עלפ  
מחירי היחידות וכן לא יהיו עילה לשינוי לוח הזמנים לביצוע והשלמת  לתוספת כלשהי 

 העבודות5
 

פי תנאי המקום -כפי שיידרש על -פיזור אדמת הגן יבוצע בכלים מכניים וידניים  ה5 
 והוראות המפקח5

  
ימים מעת ירידת גשם  2גן בתקופה של  -ור לביצוע פעולות פיזור ויישום אדמת חל איס ו5 

 כשהקרקע רטובה מהשקייה5 או 
 

 עובי שכבת אדמת הגן כמצוין במסמכי המכרז / החוזה5 ז5 
 מהעובי הנדרש לשכבת אדמת הגן5 2% -העובי לא יפחת בשום נקודה ביותר מ   

 
 בדיקות קרקע לאדמת גן 8581

 
 גן טעונה אישור מוקדם ובכתב של המפקח5 -ספקה לאתר ופיזור אדמת כל א א5 
  
גן ופיזורה יינתן על סמך תוצאות בדיקות קרקע לאדמת  -האישור לאספקת אדמת  ב5 

 הגן5
  
 הבדיקות תבוצענה במקור האדמה וכן באתר מערמות שהובאו5 ג5 
 על הדגימות המובאות למעבדה יצוין מיקום המדגם במדויק5  

 
במקור הקרקע ואחת  8גן ) -לכל מנה מתוכננת אדמת  0מספר הדגימות הנדרש הינו  ד5 

 5דגימות 0 -( אך לא פחות ממערמות באתר 
 הדגימות יילקחו באקראי ממספר מקומות, לפי הנפח הנדרש ע"י המעבדה5  
 פיצול הדגימה במעבדה לא יבוא במקום מספר הדגימות הנדרש5  

 
 עבדת שרות שדה של משרד החקלאות או במעבדה מורשית אחרת5הבדיקות יבוצעו במ ה5 

 
תעודות מקור של בדיקות הקרקע יימסרו למפקח, כשכל הכיתוב בתעודות ברור, קריא  ו5 

 לחלוטין 
 ומודפס5  

 
לא תזכה  -אם תהיה  -פסילת מקור / מקורות לאדמת הגן ו/או פסילת ערמות באתר  ז5 

 בכל פיצוי שהוא5 את הקבלן 
 קבלן חייב לפנות מהאתר כל חומר שנפסל, על חשבונו5ה  

 
  הפרמטרים לבדיקות הקרקע 8588
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 המעבדה תבצע בדיקות לפרמטרים שיצוינו להלן :  א5 
  
 פי המצוין במפרט זה5-תוצאות הבדיקות יצוינו בתעודת המקור ביחידות מדידה על ב5 

 
 להלן רשימת הפרמטרים והערכים הנדרשים :  ג5 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5U5S5D5A5הן לפי (8הערה: ההגדרות לחלוקת המקטעים )פרמטר מס'   
  

 הפרמטר  הדרישה
כמפורט בכתב הכמויות ו/או במפרט הטכני  

  5המיוחד
 הגדרה של סוג הקרקע  15

  2%א5 שיעור החרסית לא יעלה על 
 18%ב5 שיעור החרסית + סילט לא יעלה על 

 )הרכב  מכני(       % -5 חלוקת )שיעור( המקטעים ב8
 5U5S5D5A )חול, סילט, חרסית( לפי    

 ס"מ 8נים מעל גודל א5 הקרקע לא תכיל אב
 8%ב5 שיעור האבנים לא יעלה על 

 5 שיעור האבניות )% האבנים לפי נפח(      0
 ומעלה(  1עובר נפה  /מ"מ 1)מחלקיקים מגודל     

 )חומציות הקרקע(  Ph  =957 15 Phמקסימום 
    

 82%א5 גיר כללי 
 2%ב5 גיר פעיל 

 5 גיר כללי וגיר פעיל   2
 יל תבוצע רק באם שעור הגיר   )בדיקת גיר פע    
 (10%הכללי בבדיקה עולה על     

  –מוליכות חשמלית מירבית 
 מילימוס /ס"מ 850

 ( .5E.C מוליכות חשמלית )6
 )במילימוס / ס"מ או דציסימנס / מטר(    

  NO3 -5 תכולת חנקן  9 מ"ג / ק"ג 00 -מקסימום 
 ( )במיצוי בתמיסה רוויה(Kg  /Mg -)ב

  5P תכולת זרחן 2 מ"ג / ק"ג 12 מקסימום
 = מ"ג/ק"ג( Kg  /Mg -)ב      

 5K תכולת אשלגן 7 מיליאק5 / ליטר 10מקסימום 
 )מיצוי בסידן כלורי(     
     (litter /5meq  )מיליאק5 / ליטר = 

 5 תכולת כלורידים 10 גר'/ק"ג 050מקסימום 
 (Kg  /gr)גר'/ק"ג =       

 ( SARבדיקת נתרן חליף ) SAR 115=  957מקסימום 
 )ביחידות(       

 5 תכולת סידן +מגנזיום 18 מיליאק5 / ליטר 2מקסימום 
      (Ca  +Mg ) 
 (litter /5meq)במיליאק5/ ליטר = )      

 5 תכולת בורון )במ"ג/ליטר בתמיסת קרקע10  מ"מ/ליטר 2מקסימום 
 ברטיבות של קיבול שדה(5      

 קרקע לק"ג % (TDS)מומסים 5 תכולת 11 קרקע  לק"ג 0500%מקסימום 
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 דרישות נוספות לגבי אדמת גן       8580
 

  בנוסף לכל האמור לעיל תעמוד אדמת הגן בדרישות הבאות :   א5 
 

שנתיים ממין כלשהו, לרבות פקעות /  -בר רב  -א תכיל חלקי עשבי האדמה ל 15  
 בר5 -שורש וכו', ולא תכיל כל שאריות עשבי   שורשים / קני 

  
 האדמה לא תכיל פסולת כלשהי5 85  

 
 האדמה תראה אחידה במראה ובמישוש5 05  
  
 האדמה תהיה מפוררת  היטב5 15  

 
 ובכתב בידי המפקח5 - לפני הפיזור -אתר, יינתן אישור לתקינות אדמת הגן שהובאה ל ב5 

 
  מדידה ותשלום של אדמת גן 8581

 
מ"ק נטו בחישוב לפי ההפרש בין רומי התשתית לרומיים סופיים, או לפי מכפלת  -המדידה  

פי מדידות -גן בעובי שכבת הגן, כפי שנמצא על -מ"ר שטח נטו שהוספה לו שכבת אדמת 
 דות(5שיבצע המפקח )ממוצע המדי

לקביעת עובי שכבת הגן ימדוד המפקח את גובה השכבה במספר מקומות לפי שיקול דעתו  
הבלעדי  וייחשב לפי הממוצע ובאם הממוצע גבוה מהגובה שנדרש ישולם לפי הגובה שנדרש 

 במסמכי מכרז / חוזה זה5
מכי פי מס-גן מהווה גם תשלום עבור כל בדיקות הקרקע הנדרשות על-התשלום עבור אדמת 

אשר עשויות להידרש לצורך  -מכרז/חוזה                זה, לרבות בדיקות חוזרות/משלימות 
 הגן5 -קבלת אישור תקינות אדמת

את כל הבדיקות הנדרשות לצורך  לבצע על חשבונולמען הסר ספק מובהר שחובת הקבלן הינה                      
 אישור 

גן  לדרישות  המצויינות/מפורטות בפרוגרמה )של משהב"ש( או במפרט התאמת אדמת ה                     
  הטכני המיוחד

עד קבלת אישור בכתב ולא תינתן כל תמורה בנפרד לבדיקות אלה לפי הדרישות המחמירות,
 וכל עלויות הבדיקות כלולות במחירי היחידה של  אדמת הגן5

 
כוללת את העבודות  ים וצמחי כיסוי()מדשאות, שיח הכשרת הקרקע לצורכי נטיעה ושתילה 8500

 כדלקמן:
 ניקוי והסרת צמחיה א5   
 חישוף ב5  
 יישור גנני ויישור סופי ג5  
 עיבוד קרקע ד5 
 עיבוד במשתת ה5   
 שיפור הקרקע )זיבול ודישון( ו5   
 הדברת עשבים ז5   

 
, אך לא ימדד הפעולות הנ"ל נכללות בסעיפי כתב הכמויות או כלול בסעיפים אחרים בנפרד 

 כמפורט להלן5
 

 ס"מ וכולל פינוי כל החומר למקום שפך מותר5 80החישוף יבוצע לעומק  – חישוף א5 
  
יבוצעו  ,יישור גנני ויישור סופי כמפורט במפרט הבינמשרדי - יישור גנני ויישור סופי ב5  

 בכל שטחי השתילה והנטיעה לרומים הנדרשים בתוכניות ועל פי המפרט5 
,  של 21, פרק 210061נות היישור הסופי תיבדק בסרגל סטנדרטי כמצויין בסעיף תקי  

 המפרט הבינמשרדי5
 ס"מ5 0גובה השקע / הבליטה המירבי המותרת בשטחי גינון )צמחי כיסוי ושיחים( הינו   
 ס"מ5 1גובה השקע / הבליטה המירבי המותר בשטחי מדשאה הינו   

 
 -תחתית שכבת אדמת הגן, אך לא פחות מ יבוצע לעומק עיבוד ותיחוח - עיבוד הקרקע ג5 

ס"מ, וכולל את הצנעת הזבלים/קומפוסט/דשנים, אלא אם יורה המפקח ו/או  00
 קטן מהמצויין לעיל5 המתכנן על עומק 
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לפני פזור אדמת הגן ו/או השכבה העליונה של המילוי לקבלת  - במשתת עיבוד ד5 
יבוד במשתת על כל שטחי הגינון שיורה המפקח5 הטופוגרפיה הנדרשת,  יבצע הקבלן ע

העיבוד במשתת יבוצע לעומק שצוין בכתב הכמויות, בשני מעברים בכיוונים מנוגדים5 
 ס"מ5 20המרחק המרבי בין שיני המשתת 

 כוללת את שכבת אדמת הגן5 אינהמדידת העומק לעיבוד המשתת   
 

 ן:יעשה כדלקמ בשטחי גינון על קרקע שיפור הקרקע ה5  
 
לפי מידות הבור המצוינות  -בבורות הנטיעה קומפוסט יסופק ה לכל הצמחים 5 1   

 05025ראה פיסקה  -בטבלת "מידות בורות הנטיעה"
 

לכל שטחי המדשאות שתילת  קומפוסטבנוסף לאמור בסעיף א', יסופק ה 5 8  
ס"מ5  82ויוצנע לעומק  קומפוסט5  בשטחים אלו יפוזר השיחים/צמחי כיסוי

  מ"ק לדונם(5 00)=  ליטר למ"ר 00תהא  קומפוסטות הכמ
 

הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתוכנית כוללת אספקת  05  
כמפורט בסעיף א'5 אדמת  קומפוסט" וערבובה עם ה………גן  מסוג  " -אדמת 

כל -פי-גן ועל-כל הדרישות המפורטות להלן בסעיף אדמת-פי-הגן תהא על
וכן  פרט הבינמישרדי על הקבלן לקבל  אישור למקור האדמה וטיבה,הוראות המ

 עליו לבצע דגימות קרקע כמפורט לקבלת האישור5
  
אשר יסופק, יש להציג אישור היצרן לטיבו ותכולתו וכן  הקומפוסטלאישור  15  

תוצאות דגימות מעבדתיות של הזבל/קומפוסט5 הדגימות יכללו את דרישות 
והגדרת מקור ואופן הרקבת הקומפוסט5 יש  ט הבינמשרדיבמפר 1151509סעיף 

 דגימות לעבודה5 0 -קוב ולא פחות מ 20לבצע דגימה לכל מנה של 
 דרישות הפרמטרים לבדיקת הקומפוסט יהיו לפי המפרט הבינמישרדי5   

 
זרחני ואשלגני  יסופק, יפוזר ויוצנע דשןקומפוסט בנוסף ל: בשטחי הדשאדישון  5 2  

ק"ג לדונם מכל אחד מסוגי הדשנים5 הפיזור יהא שווה ואחיד לכל  20בכמות של 
ס"מ5 מיני הדשנים טעונים  82השטח והצנעה מיד לאחר הפיזור לעומק של 

 אישור מראש5
 

/הדשנים, פיזורם קומפוסטבניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי הרי כל אספקת ה  65  
 תשולם עבורם בנפרד5 במחירי  השתילה/הנטיעה השונים ולא כלולהוהצנעתם 

 
תעשה במידת הצורך אך ורק לפי הוראת המפקח ובהתאם  - הדברת עשבים 95  

 לנדרש בכתב הכמויות5
 

פי ההוראות -יבוצע על ,זיבול ודישון בשטחי מצע באדניות, מיכלים וערוגות על גג 5 2  
 המפורטות בהכנת המצע5

פי -רובת לעונתיים יבוצע עלזיבול ודישון בשטחי עונתיים שיישתלו על מצע/תע   
 ההוראות המפורטות בהכנת המצע/תערובת לעונתיים5

 
   

 12-16 -תמס מסוג אוסמוקוט ל -בתערובת מילוי הבורות יינתן דשן מבוקר 75
 חודשים של

גרם  12ומעלה וכמות של  9גר' לעץ מגודל  120"סקוטס" או ש"ע בכמות של   
 לשיח/צמח

 1-05כיסוי מגודל   
 דישון כלולה במחירי הצמחים ואינה לתשלום בנפרד5 עלות ה 

    
 

 ביצוע העבודות הכלולות בהכשרת הקרקע 8501
 

לפני ביצוע עבודות סימון ושתילה / נטיעה כלשהן ישלים הקבלן את עבודות הכשרת  א5 
 הקרקע5

 
 בר מעת קבלת צו התחלת העבודה5 -הקבלן אחראי למניעת נביטה וצמיחת עשבי  5ב 
נביטה אלא אם קיבל אישור -עשבים מונעי-יסור על הקבלן להשתמש בקוטליחל א  

 המפקח מראש ובכתב, תוך ציון סוג קוטל העשבים והמינון המאושר5
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נביטה מסוג כלשהו יצויין הדבר -עשבים מונע-בכל מקום שביצע הקבלן יישום קוטל  
 "(AS MADE5בסימון השטחים המטופלים בתוכניות העדות )"

פני השטח והורה המפקח לבצע ניקוי והסרת צמחייה הרי -בר על -ו עשבי באם הי  
בר עד למועד  -מאותה עת יהא הקבלן חייב להחזיק את השטח נקי לחלוטין מעשבי 

 אישור המסירה הסופית ועל  חשבונו5
תחול אך ורק על עשבייה שהייתה באתר לפני תחילת העבודות  הדברת עשבים בתשלום  

וזה זה )במועד צו התחלת העבודה(, אם הורה המפקח לבצע את במסגרת מכרז /ח
 כל התנאים הנ"ל במצורף! – הדברת העשבים ואם נכלל בכתב הכמויות סעיף מתאים

 
אך ורק באם ניתנה הוראת המפקח בכתב  , כאמור לעיל, חישוף ועיבוד במשתת יבוצעו 5ג 

 לבצעם5
 

 מדידת עבודות הכשרת הקרקע תבוצע כדלקמן: 8508
 

 כלול במחירי סעיפים אחרים5 -ניקוי והסרת צמחיה  א5 
 

 ישולם עבורו אך ורק אם צוין בכתב הכמויות, והורה המפקח לבצעו5 -חישוף  ב5 
 מ"ר5 -המדידה נטו   

 
 הינם חלק מהכשרת קרקע ואינם נמדדים בנפרד5 -יישור גנני ויישור סופי  ג5 
  
 ואין מודדים ומשלמים בנפרד5 כלול בסעיף הכשרת קרקע -עיבוד הקרקע  ד5 
  
אם צוין  -הכשרת קרקע, לרבות יישור גנני, יישור סופי, עיבוד הקרקע, זיבול ודישון  ה5 

 , ויכלול את כל הפעולות והחומרים שנדרשו5 יימדד במ"ר נטו -הסעיף בכתב הכמויות 
 לא נכלל סעיף הכשרת קרקע בכתב הכמויות תהיה התמורה להכשרת הקרקעבאם    

 כלולה במחירי יחידות אחרות ולא  תשלום נפרד5
 

 ישולם אך ורק אם צוין בכתב הכמויות וימדד במ"ר -עיבוד במשתת  ו5 
  
 ישולם אך ורק אשר צוין בכתב הכמויות5 -הדברת עשבים  ז5 
  
 כלול במחירי סעיפים אחרים5 -זיבול ודישון  ח5 

 
 

 עבודות נטיעה ושתילה  04.2
 

 
 ם והתאמתם לדרישות המכרז/החוזהטיב השתילי 0501

 
ההגדרה "שתילים" הנה כללית ומכילה את כל סוגי, מיני וזני הצמחים במכרז/חוזה  א5 

 זה5
 

 בר מכל סוג שהוא5-השתילים יהיו נקיים מכל מחלות, מזיקים וצמחי 5ב 
 

 על הקבלן לציין מקור השתילים ולאפשר למפקח בדיקתם במשתלה5  5ג 
 

ובאו לאתר ואינם תואמים את כל דרישות מכרז / חוזה זה יוחלפו ע"י שתילים אשר י 5ד 
 הקבלן, ועל חשבונו5

  
 מידות מיכלי הצמחים וצמחים ללא מיכלים 0508

 
כל הצמחים שצוינו כצמחים במיכלים יהיו מפותחים בהתאמה לנפח המיכל ומערכת  א5  

 שורשיהם תהיה מסועפת בכל נפח המיכל5
 

 ם שמערכת השורשים שלהם מפותלת סביב דפנות המיכל5אין לשתול צמחי ב5  
 

 מנפחו של מיכל הגידול5 70%מצע הגידול של הצמחים ימלא לפחות  ג5  
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המידות של הצמחים והמיכלים במסגרת מכרז/חוזה זה מבוססים על הסטאנדרטים  ד5  
 שהוגדרו בחוברת סטאנדרטים לצמחי נוי של משרד החקלאות ועל נפחי המיכלים5

השתילים אשר יסופקו ויינטעו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות "גודל מס5 555555 ",   
כפי שצוינו  בחוברת הסטאנדרטים, יהיו תואמים את נפח המיכל כפי שצוין בכתב  

כמפורט בפרק דרישות ייחודיות  -הכמויות ויהיו תואמים דרישות ייחודיות לצמחים 
 לסעיפי כתב הכמויות5

 
 ם המצוינים בסעיף ד' מציינים את נפח פנים מיכל הצמח5הנפחי ה5  

  
פי כתב הכמויות, צמחים במידות ובאופנים -בנוסף לצמחים במיכלים יסופקו, על ו5  

 כדלקמן:
 שורש )אך ורק בעונת החורף(-ורדים חשופי 5 1  
כמפורט בכתב  -מושרשים  -ייחורי צמחים עשבוניים מושרשים או בלתי 5 8  

 הכמויות5
פי הוראות סעיף זה -על -בוגרים )"בכירים"( )מעוצבים מאדמה( -עצים חצי 5 0  

 במפרט טכני זה5
 פי הוראות מפרט טכני זה5-על -עצים או דקלים בוגרים  5 1  
 כמפורט בכתב הכמויות5 -דשאים  25  

 
בכל מקום ולכל עניין שלא צוין במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות יחולו  ז5 

שתילים לגן הנוי בהוצאת משרד החקלאות, במהדורתה  הסטנדרטים של  וראות חוברת ה
 העדכנית5

 
 ! ס"מ 20בהפחתה של מדידת הגזע של דקל מחושבת מהגובה בו תחתית הלולב גלויה  ח5 

 
 דוגמאות 11585000

 
על הקבלן לספק דוגמאות לאישור המתכנן, על חשבון הקבלן,  א5 

-אשר צויינו לנטיעה/שתילה במיכלים ו/או כעצים חצילכל מיני וזני הצמחים 
 בוגרים מהאדמה5

 
 באתר העבודות או במשתלה אחתכל הצמחים שנכללו במכרז/חוזה זה יוצגו לאישור  ב5    

לפי בחירת הקבלן ובמשתלה זו יוצגו גם צמחים   –)או במקום אחד שאינו משתלה( 
 שיסופקו ממקור/ות אחרים5

 
ספקתם מגידול באדמה / במטע יוצגו בפני המתכנן באותו סיור עצים ודקלים שא ג5 

שיתואם לצורך אישור כל הצמחים5 הסיור יתואם מראש עם המתכנן לפחות שבועיים 
 ברכב של הקבלן ועל חשבונו5 לפני מועדו5 הסיור יקויים

 
ליטר ועד בכלל ואושרו ע"י המתכנן יישארו למשמרת ליד  00כל הצמחים במיכלים עד  ג5 

 משרד המפקח מגודרים ומטופלים בידי ובאחריות הקבלן5
   

בוגרים יינטעו לאחר אישורם וסימונם כעצי -ליטר, עצים חצי 00צמחים במיכלים מעל  ד5 
 דוגמא מאושרים5

 
אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים  ה5 

תואמים לחלוטין את הצמחים הנדרשים  הצמחים שישתלו שכללנדרש5 הקבלן אחראי 
 לפי מסמכי המכרז/החוזה ולפי הוראות המפקח5

 
 שתילים באספקת המזמין 11585001

 
המזמין שומר עצמו הזכות לספק חלק מהשתילים ממקורות שלו5 הקבלן יקבל על כך הודעה  

ות ק"מ מאתר העבוד 100מוקדמת תוך כדי התקדמות העבודה5 האספקה תעשה בתחום של  
והקבלן ידאג להכנת הצמחים, לחפירה, לניתוק, לקשירה, להובלה, נטיעה ואחזקה בתקופת 

 האחריות ואחריות לקליטה, שתילים שלא יקלטו יסופקו מחדש ע"י הקבלן ועל חשבונו5
 -ק"מ מהאתר  100 -הורה המפקח/המזמין לקבלן לקחת שתילים ממקור המרוחק יותר מ 

 10חיר היחידה בכתב הכמויות שצויין במכרז/חוזה בגין כל ממ 1%תשולם לקבלן תוספת של 
 ק"מ מהאתר(5 100ק"מ מרחק )מעל 
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ממחיר היחידה  12%יחידת שתיל לפי הגודל שסופק ע"י המזמין, והתשלום יהא  -המדידה  
 אשר צוין במכרז/חוזה5

 
 מועדי ביצוע 11585002

 
ימים לאחר גשם, לפי הכרעתו  2ד חל איסור לביצוע עבודות כולן או מקצתן בימי גשמים וע 

של המפקח5 לא תהיה כל תוספת למחירי היחידות בגין הפסקת גשמים ו/או הפרעות 
 אקלימיות כלשהן5

 
 נוהל הזמנת ואבטחת השתילים למכרז/חוזה זה 11585006

 
בהגישו וחתימתו של הקבלן על מסמכי המכרז מאשר הקבלן  א5 

פי השתילה/נטיעה לרבות הזמנת שבדק את העלויות הצפויות בביצוע סעי
 הצמחים במשתלות5

 
ימים ממועד "צו התחלת העבודה" יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת  11תוך  ב5 

הצמחים הדרושה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, ציון המשלתה/ות 
ן פי הנספח "נוהל שריו-הכל על -שיספקו את השתילים, ומועד האספקה המתוכנן

 , במפרט מיוחד זה115צמחי נוי למכרז/חוזה" המצורף לסוף פרק 
 

אם יהיו צמח/ים "אינם ניתנים להשגה" יגיש הקבלן  -לביסוס טיעוניו של הקבלן  ג5 
 למפקח צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות5

 
יציין הקבלן  במשתלות כללהעלו הבירורים שביצע הקבלן לגבי צמח/ים שאינו מצוי  ד5 

את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק 
 את הצמחים וגודלם במועד זה5

 
על הקבלן להציג בפני המפקח אישור המשתלה/ות שהצמחים הוזמנו לפי פרוט גודל,  ה5 

 כמות ודרישות אחרות )אם ישנן( והינם מובטחים למכרז/חוזה זה5
 

די אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר מוע ו5 
 בידי המפקח5

 
-בכל מקרה חובת הקבלן הנה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה ובלתי ח5 

 מפותלת במיכל5
 

 לעצים ולשיחים יהיו כדלקמן: - בורות נטיעה / שתילה וכמויות קומפוסט 0502
 

 כמות הקומפוסט
 ליטר לבור /

 ראה הערות

 מידות הבור
 אורךXרוחבXעומק

 סוג/גודל הצמח ו/או המיכל

 882 X800 X800 לתמר בוגר ס"מ 

 )חסונה/חוטית( לדקל  וושינגטוניה בוגרת  ס"מ X120 X120 120 כמפורט בנפרד
 

120 180 X110 X110 ס"מ ומעלה( 12לעץ מבוגר )קוטר גזע  ס"מ 
 

20 100 X100 X100 מעוצב מהאדמה( בוגר )"בכיר"-ילעץ חצ  ס"מ = 
 

90 70 X70 X70 ליטר ומעלה 60ממיכל /שיח/דקל לעץ ס"מ 
 

20 20 X20 X20 ליטר 59עד   -ליטר  82ממיכל  /דקלשיח/לעץ ס"מ 
 

10 90X90X90 ליטר 81-11לעץ/שיח/דקל ממיכל  ס"מ 
00 60 X60 X60 ליטר וכן לעץ  952/10לעץ או שיח ממיכל   ס"מ

הו )לרבות אקליפטוסים ממיכל כלש
 ליטר!(½ ומחטניים במיכל 

 
6 10X 10X 10 ליטר ומטה 2לצמחים במיכל  ס"מ 
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0 00X 00X 00 ליטר ומטה 1לצמחים במיכל  ס"מ 

 
  
יהיו בגודל זהה לאלה של צמחים רגילים  בורות לפרטים מיוחדים )= אקסמפלרים מיוחדים( 

 באותו גודל מיכל5
/או יחצבו במקומות הנכונים לפי תכנית, ולידם יוכנו ערמות של אדמת הבורות לעצים יחפרו ו  

גן וקומפוסט בכמות הנדרשת בנפרד5 רק לאחר בדיקת המפקח את גודל הבור ומיקומו ואת  -
גן המעורבת -ישתלו העצים בבורות והם ימולאו באדמת -טיב האדמה והזבל ולאחר אישורו 

 בזבל או בקומפוסט5
ורק לאחר  -לשיחים יחפרו הבורות בגדלים הנדרשים לפי המיכלים  בכל ערוגה המיועדת 

 ישתלו בבורות אלו השיחים5  -בדיקת המפקח ואישורו לכל ערוגה וערוגה 
כל הבורות ימולאו בזמן השתילה בתערובת מילוי  )מעורבת עם קומפוסט( כנדרש בפסקה  

115850125 
כל תוספת בגין הצורך לחצוב את הבורות  המדידה: יח' לפי הגודל וציון אקסמפלר5 לא תחול 

 אם יהיה צורך כזה5 -
 

 תכולת מחירי עבודות שתילה ונטיעה 0057
 

מחירי היחידות המצויינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה כוללים את כל הדרישות  א5 
 שצויינו במפרט זה ו/או כלולות במסמכי המכרז/חוזה לרבות:

ן, חפירה ו/או חציבת הבורות, אספקה ומילוי אדמת גן אספקה ואישור דוגמאות, סימו  
 מאושרת, אספקה ויישום קומפוסט ודשנים כימיים ותמיכה5

 
בשום מקרה לא תשולם תוספת ו/או תשלום נפרד לעבודה ו/או חומר שנדרש ואינו  ב5 

 אלא אם הורה כך המפקח מראש ובכתב5 מצויין במפורש בכתב הכמויות, 
 

 גדרותמידות עצים וה 0510
 

 לא יתקבלו כינויי הגודל של המשתלה!5 -נפח מיכל השתיל נטו  - הנפח 
 ס"מ מפני מצע/קרקע גידול העץ במשתלה5 81יימדד בגובה  - הקוטר 
מקוטר  10%משמעו גובה מפני מצע/קרקע עד התפצלות ראשונה של ענף שקוטרו  - גובה גזע 

 הגזע בנקודת התפצלותו5
מקוטר הגזע  10%ענף המיועד להיות ענף שלד העץ וקוטרו לפחות  - ענף עיקרי )=ענף שלד( 

 בנקודת התפצלותו5
הגובה נמדד  -גובה הצמח כפי שהינו מסופק לאתר העבודות5 עצים מעוצבים  -גובה כללי  

 לאחר העיצוב5
אם יבוצע  -רוחב )קוטר( נמדד כפי שהצמח מסופק לאתר, ולאחר עיצובו  -רוחב )קוטר( כללי  

 ראש5עיצוב מ
 

 סימון הנטיעה/שתילה 0510
 

יבוצע כמפורט במפרט הבינמשרדי, ולכל שטחי הנטיעה/שתילה שבמכרז/חוזה זה,  א5 
 אלא אם אושר ע"י המפקח לפצל הסימון5  -ובמועד אחד 

 
 5רדה לפי גושי השיחים/צמחי הכיסויבסימון תהיה הפ ב5 
 לפי התוכנית5עצים יסומנו לפי מינים/זנים ומיקומם יהיה מדוייק  5ג 

 
 על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לפני ביצוע הנטיעה/שתילה5 

 
 

 תערובת מילוי לנטיעה/שתילה בקרקע )לא במצע מנותק( 0560
 

פי כל הדרישות )לרבות -גן מאושרת, מסוג 555555 על -תערובת המילוי תוכן מאדמת  א5 
 רחני בכמות שצוינה5בתוספת קומפוסט בכמות שצויינה ודשן ז בדיקות קרקע ( 

  
 -גרם מכל אחד מהדשנים מעורב ב  852דשן זרחני ואשלגני יינתן בתערובת בכמות של  ב5 

! לגרביליאות וארמופילות אין לתת דשן  לערערים לא יינתנו דשניםאדמת גן5  ליטר  10
 זרחני !
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 מח בנפרד5לכל צ -לפי גודל המיכל או הצמח  -קומפוסט יינתן בכמות שצוינה בטבלה  ג5 

 
מטר יינתן קומפוסט לכל השטח בכמות של  1582 -בשטחי שתילה במרווחים קטנים מ ד5 

לכך יינתן קומפוסט בתערובת המילוי בכמות של  ובנוסףמ"ק/דונם )=ליטר / מ"ר(  80
 מהמצוין בטבלה5 02%

 
יעה בשתילה / בנטיעה במיכלים / אדניות המכילים מצע לגידול יהא מילוי בורות הנט ה5 

 מתערובת וחומרים זהים למצע5
 

הכנת תערובת המילוי, לרבות אספקת כל החומרים ואדמת הגן  - מדידה ותשלום ו5 
, למעט דשן למדידה ותשלום נפרד ואינהכלולה במחירי יחידה שתילה ו/או נטיעה 

תמס אם צויין בכתב הכמויות שיישומו בתערובת למילוי בורות נטיעה  –מורכב מבוקר 
 5ושתילה

 
 סילוק מלא של מיכלי פלסטיק וסלי/מיכלי גידול -שתילת/נטיעת צמחים ממיכלים 0590

על הקבלן חלה חובה לנטוע/לשתול את כל הצמחים ללא שקי גידול מכל סוג שהוא,  א5 
 שקיות פוליאתילן ו/או כל מיכל אחר שבו מסופקים הצמחים מהמשתלה5

ולק מהאדמה לחלוטין לפחות כל תס -עצים שסופקו מהאדמה עם סל רשת מתכת ב5  
המחצית התחתונה של הרשת/הסל וחיתוכי  חוטי הרשת יבוצעו כך שלא ישארו כל 

 קצוות חדים העשויים לפצוע את שורשי העץ המתעבים5
 

 פי המצויין ברשימת הצמחים/בכתב הכמויות-אספקת צמחים שלא על 0520
 5מותנית באישור מראש ובכתב של המפקח ושל האדריכל א5 
בכתב הכמויות5 באם לא קיים גודל  -אם קיימים  -המחיר ייקבע לפי מחירי יחידה  ב5 

המיכל בכתב הכמויות, יחושב מחיר היחידה לפי הממוצע בין מחירון "המאגר 
 הממוחשב" למחירון "דקל"5

באם אין המחירונים הנ"ל כוללים את הגודל שצוין, יבוצע ניתוח עלויות על בסיס   
 , שיכללו את כל ההנחות הניתנות לקבלני גינון5 נאייםמחירים סיטו

         
 מסירה לעירייה, תחזוקה ואחריות 05100

 
 כללי 
 115הוראות פרק זה מתייחסות לכל העבודות שצוינו, נדרשו ובוצעו במסגרת פרק  * 

 
בין שהוזמנו העבודות במכרז/חוזה זה ע"י רשות מקומית ובין שלא, תהיה כפופה  * 

לאישור נציג מוסמך של הרשות המקומית, באם השטח  ה )הראשונה והסופית( המסיר
 מיועד להיכלל בשטחי האחזקה של הרשות המקומית5 

בכל מקום שמצוין במסמכי מכרז/חוזה זה "עירייה", יש לקרוא גם "הרשות  *
 המקומית השיפוטית באתר העבודות"5

 
 מסירה ראשונה לעירייה א5  
העבודה מסירה ראשונה לעירייה ותחל בתקופת האחזקה5  בגמר העבודה תימסר  

 אישור מסירה ראשונה משמעותו אישור בכתב5 
בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות, שטח הגן מיושר, ובמצב נאות וכל שאר   

 העבודות המופיעות בתוכניות ו/או מופיעות במפרט מושלמות5 
התאמה לדרישות -מרכיב מסוים ו/או איאם העירייה לא תקבל את הגן בגלל חוסר ב  

המכרז/התוכניות/המפרט, ימשיך הקבלן לתחזק ללא תשלום את השטח, בהתאם 
למפורט בהמשך פרק זה, עד למסירה הראשונה, אשר תקבע למועד מאוחר יותר, ובו 

 תיבדק השלמת כל  העבודות כנדרש5
  
 תחזוקה על חשבון הקבלן ב5  
ראשונה, יתחזק הקבלן את כל שטחי הגן כמפורט החל ממועד אישור המסירה ה  

 חודשים על חשבונו5  0בהמשך, למשך תקופה של 
 

 תחזוקה  ג5  
 תחזוקה תחל לאחר המסירה הראשונה לעירייה5   
 -התחזוקה כוללת: עישוב, )יתבצע ע"י עידור או קלטור5 או ע"י ריסוס בקוטלי עשבים  

מחלות ומזיקים, השקייה לפי ראות 5 עיבוד השטח, הדברת לפי הנחיות המפקח(
גן פורייה, גיזום ועיצוב עצים והשיחים -המפקח, יישור השקעים ע"י מילויים באדמת
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כנדרש להתפתחותם וצמיחתם, שתילת מילואים והגנתם, תקינותה ותחזוקה של 
מערכת הניקוז, זיבול או דישון עפ"י הנדרש או אגף הגננות או כמפורט בטבלה 

, כולל משטחים כגון מדרגות, רחבות יומיומית על ניקיון האתר ושמירההמצורפת 
 ומתקנים הנמצאים בשטח הגן5

 
הקבלן יהיה אחראי, בתקופה זו, לתחזוקתה המתמדת של מערכת ההשקייה5 עליו   

שעות משעת גילוי התקלה, דליפות בצנרת ובאביזרים5 תקלות רציניות  18לתקן תוך 
ות, יש לתקן מיד עם גילוי או להפסיק את זרימת הכרוכות באבדן כמויות מים גדול

 המים עד לתיקון התקלה5 
 

חלקי מערכת השקייה פגומים יוחלפו בחדשים, כשהאביזרים והצינורות שיספק   
הקבלן יהיו מסוג מאושר ע"י המפקח5 מוצרים שאין להם תקן יתאימו לדרישות מפרט 

 מיא"מ5 
וב, סמיכה, הדברת עשבים ומחלות והגנה כוללת השקייה, גיזום, עיצ עציםתחזוקת   

 רגל, וניקיון גומת העץ מעשביה ואשפה5 -מפגיעות רכב והולכי
יתוקן הנזק -במקרה של חבלה בזדון, ונדליזם או תאונות דרכים אשר גרמו לנזקים   

 ע"י הקבלן הקבלן רשאי להעביר התביעה לתשלום לחב' הביטוח5
 

   
 תחזוקה בתשלום ד5 

 
ר התחזוקה יינתן עבור תקופת התחזוקה החל מהחודש הרביעי, ממועד תשלום עבו  

 אישור המסירה הראשונה5
חודשים אלו, ובכפוף לאישור המזמין ונציג  0 בתוםתקופת התחזוקה בתשלום תחל   

 העירייה לתקינות העבודות כולן, במועד זה5
 

 תשלום חשבונות תחזוקה ה5  
 

שולמו רק לאחר אישור בכתב של המפקח חשבונות התחזוקה יהיו חודשיים וי  
במחלקת הגנים של העירייה5 הדרישות הבאות יהוו תנאי לאישור חשבון מידי חודש 

 וחודש:
 תקינות מערכת ההשקייה5 -  
 רטיבות נאותה בקרקע5 -  
 שנתיים כלשהם5-שנתיים )יבלית, קוסאב, דשא וכיו"ב( וח-ניקיון מעשבים רב -  
 של הצמחים5הופעה בריאה ונאה  -  
 תשלום כל חשבונות המים5 -  
 ניקיון כללי5 -  
 גיזום וטיפוח עצים, שיחים, מטפסים5 -  
 עיצוב הקרקע5 -  
 שתילת מילואים5 -  

עשבים/  למניעת והדברת ריסוס –מדרכות/שטחי ריצוף/ שטחי חיפוי מסוג כלשהו  -   
 ניקיון5

 פינוי/תקינות5 -פחי אשפה  -  
 

 אחריות ו5  
 

הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות ולהתפתחותם התקינה לתקופת של שנה מיום   
 המסירה הראשונה5 

על הקבלן להחליף את כל השתילים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים5 טיב השתילים   
 כנדרש במסמכי החוזה5 -שיוחלפו, מקורם ואופן שתילתם 

 
ו פגומים, חולים, מנוונים או שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שיהי  

מפותחים ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח5 -בלתי
 אחריותו של הקבלן לשנה, החל מהמסירה הראשונה של השטח לעירייה5

 
האחריות תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת ההשקייה אשר    

 בוצעו במסגרת המכרז/חוזה5 
 אחריות הקבלן לתקופה של שנה חלה גם על כל שתילת/נטיעת מילואים5  

 
 מסירה סופית ז5  
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בגמר תקופת התחזוקה יימסר השטח סופית לעירייה5 אם מצב הגן לא ישביע רצון   

העירייה, יתקן הקבלן את הדרוש5 במשך הזמן הדרוש לתיקון ימשיך הקבלן לתחזק 
 רה5את כל העבודות על חשבונו וללא תמו

 
 תשלום עבור מים ח5  

 
תשלום עבור אספקת המים להשקיית השטח המגונן חל על הקבלן עד למסירה   

 0הראשונה )לכל אורך תקופת הביצוע(, וכן לאחריה בתקופת ה"אחזקה ללא תשלום" )
 חודשים(5

אם מונה המים שיותקן לא ישמש הגינון בלבד, יתקין הקבלן על חשבונו מונה מים   
 כת למדידת צריכת המים5בראש מער

 
מניעת/קטילת עשבים בריצוף של אבנים משתלבות/ריצוף אריחים מאבן טבעית ו/או  ט5  

 מלאכותית
 

במשך תקופת התחזוקה, לפי הוראת המפקח, ירסס הקבלן בחומר קוטל עשבים ו/או   
נביטה את השטחים המרוצפים באבנים משתלבות, אשר בוצעו במסגרת -מונה

להדברה מלאה5 הריסוס יבוצע בחומר שיאושר ע"י המזמין  , עדמכרז/חוזה זה
 פי הנחיות מחלקת הגנים5-ומחלקת הגנים של העירייה וביישום על

 אחזקת שטחי הריצוף כלולה במחירי העבודות ואינה למדידה ותשלום נפרד5  
 

 : המדידה י5 
התמורה הינה יום( ו 00יחידת המדידה לתשלום עבור "אחזקה בתשלום" הינה חודש )  

פי מכרז/חוזה זה, לרבות טיפוח ועיצוב -עבור אחזקת כל העבודות שביצע הקבלן על
 הצמחיה כנדרש5

תשלום" החלים -חודשי "אחזקה ללא 0תקופת האחזקה נמדדת ממועד סיום תקופת   
 על הקבלן במסגרת מחירי היחידות5

 
 

 הוראות ייחודיות לסעיפי כתב הכמויות
 סעיפים בכל המבנים אף אם לא צויין מס5 המבנה()ההוראות מתייחסות ל

 
ס"מ,  00-מהגן פחות  -ס"מ, ואם עומק אדמת 00תבוצע לעומק מינימלי של  הכשרת הקרקע 11585100

 הגן5-תחתית שכבת אדמת 11585800 עד
 

משמעותה הדברה כימית מלאה, כיסוח מכני של כל שאריות הצמחים, ופינוי שארית  ההדברה 11585110
 ים מהאתר למקום שפך מותר5הצמח

 
 ליטר 0שתילת שיחים ממיכל  11585800

 ס"מ5 80 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 80-מקוטר כללי של הצמחים לא יקטן  
 

 ליטר 1שתילת שיחים ממיכל  11585801
 ס"מ5 82 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 88 -קוטר כללי של הצמחים לא יקטן מ 

 
 ליטר 2יכל שתילת שיחים ממ 11585810

 ס"מ5 02 -ס"מ וגובה כללי לא יקטן מ 89 -קוטר כללי של הצמחים לא יקטן מ  
מ"מ  20מעל מוגלדים -בלתי העץ יהיה חופשי מפגעים מכניים ו/או אחרים, ומפצעי גיזום 

 קוטר5 
 מטר5  8520גובה כללי של העץ לפחות  
 עץ" ולא "גדם"5 יושארו ענפים קטנים עם עלים, באופן שהעץ בכללותו יראה " 
 באופן מקצועי5  )ניסור מדוייק ומריחה( כל פצעי הגיזום יהיו מטופלים 
 בחזזיות הינם פסולים ולא יאושרו5 -אפילו חלקית -עצים שגזעם מכוסה 
פי הוראות -שלד כל העץ יולבן הלבנה חלקית, בחומר הלבנה מסוג "ילבין" או "לובן" על 

 היצרן5
ס"מ לפחות5 לכל אורך תהליך  60מ' לפחות וגובהו  1500X1500גוש השורשים יהא במידות  

ההעתקה והנטיעה יהיה גוש השורשים עטוף וקשור, כך שכל הקרקע עם השורשים הדקים 
 יישארו במצב תקין5 
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 עבודות השקיה. .4
 מפרט מיוחד לביצוע עבודות השקיה

 
 כללי

העוסק בנושא גינון  11מפרט זה מהווה תוספת והרחבה למפרט הכללי הבין משרדי פרק 
והשקיה5 הוראות המפרט מהוות תוספת למפרט הכללי ואינן באות במקומן5 אם לא נאמר 

 אחרת במפרט המיוחד, העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי5
העבודה כוללת את כל התיאומים וההכנות הנדרשות לביצוע וכן אספקת כל החומרים, 

רברבות, הברגה, בטון, בניה, מסגרות, האביזרים, עבודות הקרקע, הלחמה, ריתוך, ש
 צביעה וכו  לפי פרטים ומפרטים5

בתוכנית ההשקיה ובמפרט זה, ישנה אפשרות לבחור בציוד שווה ערך בתאום ואישור  
המפקח,  אולם האחריות להתאמה תחול על הקבלן בלבד, לכן  מומלץ להתייעץ עם 

 מן העבודה.לרשום ביוולשינוי בכתב  יש לקבל את האישורהמתכנן5 
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על הקבלן לבצע תיאומים מקדימים עם כל הגורמים שלהם יש קווים או מיתקנים  5א

העלולים להיות נחצים בזמן החפירה או העבודה לשם פרישת מערכת ההשקיה 
]שרוולים, צנרת, ממטירים, ראש השקיה וכו'[5  כמו כן יש לתאם לפני תחילת העבודה 

, בזק, חברת חשמל, םחלקת מים וביוב רלוונטייעם מפקח העבודה, מהנדס הרשות, מ
 כבלים, רשות העתיקות  ואחרים ע"פ הצורך למניעת תקלות בתשתיות שלהם5

לפני תחילת העבודות על הקבלן לוודא מיקום מדויק של מערכות וכבלים תת"ק  5ב
 ותשתיות קיימים לרבות גלויים הזהיר בעבודות ידיים ובתאום עם בעל הקו5

עביר מערכות תת"ק או עיליות כלשהן ללא קבלת אישור מהרשות אין לפרק או לה .ג
 בכתב. תהרלוונטי

 
 לחץ וספיקה: 150

אטמוספרות מצינור בקוטר  1א5 התוכנית מבוססת על נתוני לחץ בכניסה לראש ההשקיה של 

מק"ש5 על הקבלן לבדוק נתונים אלו ולדווח למתכנן על חריגה 10מ"מ לפחות  ובספיקה של  92

 מהנ"ל5

 5 יש להוסיף שובר לחץ סטטי בכניסה לראש ההשקיה5 ב

 בנפרד, והינה כלולה במחיר העבודה5  דג5   בדיקת הלחץ והספיקה לא תימד 

 חיבור למקור מים: 151

עבודת הקבלן מתחילה מהחיבור למקור המים5 יש לבצע בדיקת מים דינמית על מנת לוודא       

שים להשקיה5 הבדיקה תבוצע באופן הבא: הרכבת כי קיים לחץ מים וספיקה מינימליים הדרו

מגוף , מד מים, ומד לחץ ]זמניים[, פתיחת המים בלחץ הנדרש להשקיה לפי התוכנית ומדידת 

 הספיקה5 המדידה תעשה בזמני ההשקיה המקובלים בסביבה5

לאחר הבדיקה יפורק הציוד הזמני ויורכב חיבור למקור מים לפי הפרט חיבור למקור מים5 כל 

אטמ'5 חובה  10של  יציוד ההידראולי בפרט מקור המים יהיה מותאם ללחץ מינימאלה

 [, הן לעליה והן לירידה P.V.C5להשתמש בזקיפים קשיחים, ]מגלוון, 
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מחיר הקבלן למקור המים יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות ע"פ המפרט קומפלט5 

בעלי תו תקן ישראלי ועל המבצע לקבל לפי המפרטים בתוכנית ההשקיה5 כל האביזרים יהיו 

 אישור מהמתכנן או מנהל מחלקת הגנים של הפרויקט בכתב לכשירות האביזרים5

 התשלום יהיה קומפלט עבור אספקת ציוד, בדיקה, דיווח למפקח והעבודה5

 קו ההזנה בין מקור מים לראש ההשקיה: 152

ס"מ , תרופד  2-הגדולות בקוטרן מס"מ5 בקרקע שבה אבנים  20יש להקפיד על עומק חפירה של 

 ס"מ מעליו5  10ס"מ מתחת לצינור ו 10התעלה בקרקע מקומית או מובאת ללא אבנים 

יותר מהלחץ הנדרש במשך  20%כיסוי התעלות יהיה רק לאחר בדיקת תקינות הצנרת בלחץ של 

 שעות, באישור המפקח 5 18

 המרכיבים המצוינים בסעיף זה5 התשלום לפי מטר אורך צינור מונח בקרקע וכולל את  כל

 ארון הגנה לראש ההשקיה: 156

בלום גארד, פלסגן או ש"ע מאושר בגודל שיהיה קל   א5 ארון ההגנה יהיה עילי מדגם , אורליט

 ונוח לטפל ולתפעל את מערכת ההשקיה5  

 בצו, מסגרת ליציקת בטון, סוקל ופסי מתכת פנימיים ליירחצי צילינד -ב5 הארגז כולל: מנעול

 אביזרי ההשקיה5

ג5 מיקום מדויק של ראש המערכת וכיוון פתיחת הדלתות ייקבע בתאום עם המפקח ו/או 

 המתכנן5

 ראש ההשקיה: 159

אביזרי חיבור ]ניפלים, מופות, שלות וכו'[ לא פורטו ולא נמדדו בנפרד5 במחיר כלולים אביזרים 

 אלו5

אטמ'5 חובה  10של  ימינימאל כל הציוד ההידראולי בראש ההשקיה יהיה מותאם ללחץ

או פוליאתילן קשיח מיוחד לזקיפים[, הן לעליה  P.V.Cלהשתמש בזקיפים קשיחים, ]מגלוון, 

 החלקות5  תלראש ההשקיה ממקור מים והן לירידה לאחר המגופים להשקיי

ראש ההשקיה יוצב לפי תוכנית ההשקיה , אך יש להקפיד שיהיה במקום קל ונוח לגשת אילו 

 לו5ולתפעו
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מחיר הקבלן לראש ההשקיה יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות ע"פ המפרט קומפלט 

ולפי המפרטים בתוכנית ההשקיה5 כל האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי ועל המבצע לקבל 

 אישור מהמתכנן או מנהל מחלקת הגנים של הפרויקט בכתב לכשירות האביזרים5

 בקר לראש ההשקיה: 152

 או ש"ע ויותקנו בתוך ארגז הגנה 5 -  תוצרת מוטורלה,יהיו מסוג סקרופיו או אירנט הבקרים

מחיר הקבלן לבקר יכלול את כל החומרים והעבודות הנדרשות לחיבור הבקר לראש ההשקיה 

 ע"פ סעיף זה כקומפלט5

 שרוולים: 157

חפירת  העבודה כוללת אספקה והתקנת השרוולים ע"פ תוכנית ובהתאם להנחיות כדלהלן:

 התעלה והנחת השרוולים תעשה לאחר הידוק התשתיות5

 5הבמקרה של חצית כבישים או מדרכות קיימים יש להחזיר את המצב לקדמותו לאחר החציי

, עומק ההנחה 0/16או פלדה בעובי דופן  1852בדרג   P.V.Cבמעבר מתחת לכביש יונחו שרוולים 

 5ס"מ מתחתית מבנה הכביש 60לשרוולים אלו יהיה 

 ס"מ5 10ועומק החפירה  10במעבר בתוואי מדרכות, השרוולים יכולים להיות  פ5א מדרג  

הקבלן המבצע את השרוולים, יסמן את מיקום השרוולים בצבע אדום סופר לק בגב אבן השפה, 

 יכין תוכניות ''לאחר ביצוע'' ע"י מודד מוסמך ויתן אותה למפקח או למתכנן5

 ת טיפטוף:צנרת פוליאתילן ושלוחו 1510

העבודה כוללת אספקה והתקנת צנרת פוליאתילן, שלוחות טיפטוף ומחברים ע"פ תוכנית 

 ובהתאם להנחיות כדלהלן:

כל החומרים, צינורות, אביזרים, וחומרי העזר אשר יותקנו במערכת יהיו חדשים,  5א
תקינים ובעלי תו תקן ישראלי ועל המבצע לקבל אישור בכתב מהמתכנן או מנהל 

 נים של הפרויקט לכשירות האביזרים5מחלקת ג
 ס"מ5 ההנחה תתבצע ביום החפירה5 00צינורות פ5א יונחו בקרקע בעומק של  5ב

 לא יהיו מחברים בתוך השרוולים5 5ג

במקומות שבתעלה מונח יותר מצינור בודד, על הקבלן להרחיב את התעלה, להניח את  5ד
 הצינורות זה לצד זה ולסמן את קווי ההשקיה5

ס"מ5 בכל מקרה  2בחול או  באדמה שבה גודל האבנים לא יהיו מעל התעלות יכוסו  5ה
 אסור שהצינורות יכוסו במצעים5 
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מחברים לצנרת ולקווי הטיפטוף והקשר ביניהם יהיו מהסוג המאושר על ידי המתכנן  5ו
 ומחלקת הגנים של מזמיני העבודה5

 כיסוי התעלות יהיה רק באישור המפקח5  5ז

מ"מ, ספיקה של  16טגראלי, מווסת ,רב עונתי, בקוטר שלוחות הטפטוף יהיו מסוג אינ 5ח
מיל'5 השלוחות יסגרו בסופן בסופית משקפים  12לפחות  ליטר לשעה ועובי הדופן 850

או נטיעות, יתדות  התקנית, המרחק בין הטפטפות והשלוחות יקבע לפי תוכנית צמחיי
מ יעגנו את ס" 10מ"מ לפחות ובאורך כולל של  6ברזל מכופפים בצורת ח בעובי 

מטר5 יש להקפיד לא לשנוק את השלוחה תוך שימוש ביתד העיגון5  8השלוחות כל 
 העבודה כוללת את אספקת היתדות כחלק בלתי נפרד משלוחת הטפטוף5

שלוחת הטפטוף מסומנות בתוכנית סכמתית, יש לפרוש אותם בהתאם למרווחים  5ט
בחצי מרחק מהמתוכנן  5 שלוחה ראשונה  בחלקה תפרסההמתוכננים לנטיעת הצמחיי

 בתוכנית הנטיעות מגבול החלקה5

בכל מקרה יש להניח את השלוחות באופן ישר או לפרוס לפי קווי גובה, אך אסור  5י
 לעשות פיתולים  או לופים בשלוחות5 

על הקבלן לקבל אישור מראש ממנהל מחלקת גנים של מזמין העבודה או  5יא
   המפקח לסוג המחברים , הטפטוף ואופן הפריסה.

 

 השקיית עצים 1511 

כללי :  עצים מתוכננים להשקיה בפתיחה נפרדת מהשיחים, צינור טפטוף 

מיל'5]המרווח בין  12ליטר שעה וע"ד לפחות  858מ"מ,  16, מווסת, יאינטגראל

מטר כך שהטפטפות יהיו מכל צדדי העץ,[ יקיף   150הטפטפות יהיה לפחות 

טפטפות לעץ  10בעות יהיו לפחות  טבעתית את העץ ויחובר לצינור מחלק5 בט

5 אם בתוכנית או מכל סיבה Dבסופית משקפים5 ראה פרט  רוקצה הצינור ייסג

שהיא ההשקיה של העצים חוברה לשיחים יש לידע את המפקח או המתכנן כדי 

 לקבל פתרון בכתב לבעיה הנ"ל5

תדות ברזל טבעות ההשקיה לעצים ]הטפטוף[ יונחו ע"ג הקרקע כמתואר בתכנית5 י     

ס"מ יעגנו את הטבעות כל מטר5 יש  10מ"מ מכופפים בצורת ח ובאורך  6בקוטר 

 להקפיד לא לשנוק את השלוחה5

 העבודה כוללת את היתדות כחלק בלתי נפרד מטבעות ההשקיה5 5א

העבודה כוללת אספקת והתקנת כל החומרים ואביזרים ע"פ הפרט  5ב
 בתוכנית5

 

לסוג  חלקת גניםממנהל מהקבלן לקבל אישור מראש על  .ד
מצינור מחלק לטבעת    הטפטוף. אך אסור  המחברים/אביזרי החיבור

 להשתמש במחברי שן.

 
 השקיית דשא בהמטרה 1518



 

 
21 

 שטחי הדשא מתוכננים להשקיה ע"י ממטירי גיחה5 5א
העבודה כוללת אספקה והתקנת מתזי הגיחה, כולל אביזרי החיבור  מהמתז  5ב

 לצנרת5

עפ"י  82/6הצינור המחלק, נדרש להתקין צינור פ5א אין לחבר מתז ישירות על גב  5ג
 ס"מ5 20של  יהתוכנית באורך מינימאל

אביזרי החיבור יהיו בהתאם לדרישות של המתכנן ו/או מחלקת הגנים של מזמין  .ד
 העבודה באותו פרויקט5 

סוג הממטיר/ מתז וגודל הפיה שלו יהיו כפי שנקבע בתוכניות ההשקיה  .ה
 רק באישור בכתב מהמתכנן או מנהל העבודה.לפרויקט, כל שינוי יהיה 

 

המחברים  לסוג המחברים/אביזרי החיבורמהנ"ל  הקבלן לקבל אישור מראש על 

 .לצינור המובילאת הממטירים/מתזים  

 5בשום מקרה אין להשתמש במחברי שן להמטרה

 תוכנית לאחר ביצוע15105

פורט בה כל העבודות על הקבלן הגינון חלה חובת הכנת תוכנית לאחר ביצוע שי   

]שרוולים, צנרת, ראשי השקיה, ממטירים וכו'[ שביצע הקבלן ומסירת התוכניות בשני 

 עותקים למזמין העבודה 5

 


















































































































